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ZBIERANIE® 
 

Domena Myślenie strategiczne. 

Krótka 
charakterystyka 

Osoby z talentem Zbieranie® pragną wiedzieć więcej. Często lubią 
zbierać i archiwizować wszystkie rodzaje informacji. 

Kocham Zapewnić odpowiednią i namacalną pomoc. 

Nienawidzę Nie mieć tego, co może być pożyteczne dla innych. 

Siła i przewaga Osoby, których talentem jest Zbieranie®, mają narzędzia ułatwiające 
rozwój i działanie. Kochają zapewniać odpowiednią i namacalną 
pomoc innym. Ich zaradność i ciekawość prowadzi do gromadzenia 
wiedzy, która może być wybierana i dzielona. 

Ograniczenia Zbieracz, otoczony zbyt dużą ilością rzeczy 

Stwierdzenia Jestem: 
Zbieraczem potrzebnych dóbr. 

Będę: 
Trzymał się rzeczy, które mogą być przydatnymi zasobami dla 
innych. 

Wartości, które wnoszę: 
Namacalne narzędzia, ułatwiające rozwój i działanie. 

Moje potrzeby: 
Możliwości zbierania informacji. 
Przestrzeń do gromadzenia zasobów, które w naturalny sposób 
gromadzę. 
Możliwości, aby dzielić się informacjami, takie jak: pisanie, 
konwersacje, quizy, prezentacje. 

Balkon Pełen wiedzy, ze świetną pamięcią, umysł zapamiętujący najmniejsze 
detale. Zbiera interesujące rzeczy, świetny rozmówca. 

Piwnica Zna wiele bezużytecznych faktów, „chomik”, z bałaganem w domu i w 
głowie, nudny rozmówca. 

Niedojrzały Kolekcjonuje rzeczy. 

Dojrzały Kolekcjonuję rzeczy, które są przydatne i dzieli się nimi z tymi, którzy 
mogą ich potrzebować. 

Pytania Które zasoby z posiadanych przez Ciebie zasobów mogą Ci pomóc? 
Gdzie znajdziesz odpowiedź na to pytanie? 
Jakie informacje musisz zebrać dla…? 
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Z kim (i jak) możesz podzielić się swoimi informacjami, aby miało to 
jak największy wpływ? 
Jakie badania byłyby użyteczne w tej sytuacji? 
Do jakich informacji potrzebujesz dostępu? 
Intelekt: jak sądzisz, czym jest?  

Motywacje Kolekcjonowanie informacji, aby się nimi podzielić. 

Jestem: • archiwistą, 

• bibliotekarzem, 

• kolekcjonerem, 

• kimś, kto „wchłania” informacje, 

• rozmówcą,  

• kimś, kto rozpowszechnia wiedzę. 

Cechy, które 
najlepiej mnie 
opisują to:   

• zaradny, 

• dociekliwy, 

• praktyczny, 

• hojny, 

• wykształcony, 

• mądry. 

Partnerstwa Ukierunkowanie® lub Dyscyplina® 
 
Pomogą Ci pozostać w temacie, kiedy Twoja dociekliwość zaprowadzi 
Cię ścieżką intrygującą, ale zwodniczą. 

 

 


