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WSPÓŁZALEŻNOŚĆ® 
 

Domena Budowanie relacji. 

Krótka 
charakterystka 

Osoby z talentem Współzależność® wierzą w relacje między 
wszystkimi rzeczami. Nie wierzą w przypadki i sądzą, że każde 
wydarzenie ma swoją przyczynę.  

Kocham Krąg życia i poczucie ciągłości. 

Nienawidzę Mentalności „my” i „oni”.  

Siła i przewaga  Osoby z talentem Współzależność® budują mosty pomiędzy ludźmi  
i grupami, pokazując, w jaki sposób mogą ze sobą rozmawiać i na 
sobie polegać. Pomagają innym odnaleźć znaczenie  
w nieprzewidywalności świata dookoła, nadając poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności w konfrontacji z tym, co nieznane. 
Ich umiejętność łączenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości daje 
innym perspektywę, kierunek i nadzieję. 

Ograniczenia Dziwaczny, odbierany jako new ager, bez kontaktu z rzeczywistością. 

Stwierdzenia Jestem: 
Niesamowicie świadomy istnienia rodziny ludzkiej, bez granic  
i czasu. 

Będę: 
Łączył części w całości. 

Wartości, które wnoszę: 
Umiejętność docenienia tajemnic i cudów życia we wszystkich 
jego przejawach. 

Moje potrzeby: 
Być częścią czegoś większego: rodziny, zespołu, organizacji, 
światowej wspólnoty, kosmosu. 

Balkon Duchowy, nie przejmuje się mało istotnymi rzeczami, zawsze patrzy 
na całość sprawy, pomaga innym zauważyć to, co jest istotne. 

Piwnica Pasywny, naiwny, zbyt idealistyczny, niezdecydowany. 

Niedojrzały Poddaje się duchowym mocom i podąża za duchowymi głosami. 

Dojrzały Mam świadomość duchowych mocy i głosów. 

Pytania Czy sądzisz, że jest ktoś, kto może Ci z tym pomóc? 
Czy jest jakiś zasób, który uważasz, że może być dla Ciebie przydatny? 
Co Ci to przypomina? 
Czy widzisz połączenie z czymś, co wydaje się być „odłączone”? 



 
Copyright © 2016 Near-Perfect Performance 

Czy widzisz połączenie pomiędzy tym, a czymś innym, nad czym 
pracujesz? 
W jaki sposób ten fragment jest częścią całości? 
W jaki sposób ten problem jest częścią większego problemu? 
Jeśli wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, w jaki sposób uzdrowić tę 
złą sytuację? 

Motywacje Bycie częścią czegoś większego. 

Jestem: • ekologiem, 

• dobrym słuchaczem, 

• filozofem, 

• kimś, kto łączy, 

• obrońcą ludzi, 

• kimś, kto buduje porozumienie, 

• poszukującym. 

Cechy, które 
najlepiej mnie 
opisują to:   

• integrujący, 

• duchowy, 

• ciepły, 

• wnikliwy, 

• mistyczny. 

Partnerstwa Komunikatywność®  
 
Może pomóc Ci znaleźć słowa potrzebne do opisania przykładów 
relacji w świecie dookoła. 

 


