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Wstęp
Niniejszy Profil Insights Discovery Full Circle powstał na bazie odpowiedzi udzielonych
przez grupę feedbackową oraz odpowiedzi jakich Królewna udzieliła w Kwestionariuszu
Preferencji Insights Discovery. Początki teorii osobowości sięgają juŜ V w p.n.e., kiedy to
Hipokrates opisał cztery typy behawioralne występujące wśród ludzi. Przez wieki teoria
osobowości ewoluowała a badania w tej dziedzinie prowadzone były przez największych
naukowców i psychologów. Przełom w rozumieniu teorii osobowości stanowiły prace
szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. System Insights Discovery opiera się na
modelu osobowości Junga, który został opublikowany w 1921 roku w jego ksiąŜce pt.: „Typy
psychologiczne”. Badania wskazują, Ŝe głębsze rozumienie siebie, zarówno mocnych jak i
słabszych stron, pomaga nam rozwijają skuteczne strategie w interakcjach z ludźmi oraz
efektywnie odpowiadają na wymagania stawiane przez otoczenie. Ten Profil Insights
Discovery Full Circle powstał na bazie feedbacku udzielonego przez grono ludzi, z którymi
na co dzień przebywa i pracuje Królewna. KaŜdego dnia spotykamy się z tym jak równieŜ
postrzegają nas poszczególni ludzie. Wgląd i wiedza na ten temat pomaga nam wciąŜ
rozwijać się i ulepszać relacje z nimi. Jung twierdził, Ŝe najwaŜniejszy ze wszystkich jest
nasz własny obraz siebie, dlatego ten Profil ma stanowić suplement do Profilu
Indywidualnego Insights Discovery, który opiera się na percepcji siebie i samoopisie.
Feedback grupowy przedstawiony jest w Profilu na poziomie ogólnym, całościowym oraz
indywidualnym - jeden na jeden. Warto podzielić się zawartością tego Profilu z przyjaciółmi i
współpracownikami, a zwłaszcza z tymi osobami, które wypełniły dla Ciebie Kwestionariusz
Preferencji Insights Discovery. Spójrz jakie mocne strony dostrzegają w Tobie inni ludzie.
Podziel się z nimi najwaŜniejszymi spostrzeŜeniami. Omówcie wspólnie które aspekty
Twojej oraz ich percepcji Ciebie pokrywają się, a które róŜnicują. Poproś o feedback w
najwaŜniejszych dla Ciebie obszarach i ustal plan własnego rozwoju na poziomie
indywidualnym oraz interpersonalnym.

Cztery Energie Kolorystyczne Insights Discovery- w skrócie
Warto pamiętać, Ŝe nawet jeśli preferujesz jedną z energii kolorystycznych bardziej niŜ inne,
w róŜnych sytuacjach jesteś w stanie korzystać z dowolnej kombinacji wszystkich czterech
energii kolorystycznych.
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Wprowadzenie
W oparciu o percepcję siebie
PoniŜszy tekst pomoŜe lepiej zrozumieć styl funkcjonowania jaki preferuje Królewna, w
szczególności w kontaktach z innymi. Zarówno Królewna jak i grupa feedbackowa mogą
wykorzystać tę sekcję, aby lepiej zrozumieć podejście do relacji jakie przyjmuje na co dzień
Królewna. Szersze informacje dostępne są w Profilu Indywidualnym Insights Discovery w
sekcji „Wprowadzenie”.

Królewna w interakcjach z innymi
W pracy Królewna potrafi działać skutecznie, angaŜując się zarówno w realizację zadania,
jak i w sprawy oraz problemy swoich współpracowników. Uprzejma, wyrozumiała i
współczująca, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. O jej uczuciach świadczą
bardziej czyny, niŜ słowa; potrafi zawsze doskonale wyczuć potrzebę chwili. JeŜeli ktoś
zachowa się wobec niej nielojalnie, Królewna czuje się zraniona oraz staje się uparta i
nieugięta, dlatego nie pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Mogłaby
zdobyć się na większą otwartość i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi, równieŜ tymi, z
którymi nie pozostaje w bliskich relacjach.
Kiedy pozna kogoś bliŜej, staje się bardziej entuzjastyczna i otwarta. Jest podporą i źródłem
siły dla osób w swoim domu, pracy, a takŜe całym swoim środowisku. Trudność sprawia jej
zajęcie zdecydowanego stanowiska w sprawach dla niej nieistotnych. W rezultacie inni
mogą uwaŜać, Ŝe brakuje jej własnego zdania lub nie jest pewna swoich przekonań. W
pracy woli odgrywać rolę pozostającej na drugim planie doradczyni i wywiązuje się z tej roli
w sposób lojalny i sumienny. Przyjacielska w kontaktach z ludźmi, nie dąŜy za wszelką cenę
do objęcia pozycji lidera.
Czasem moŜe okazywać brak pewności siebie; wiarę w siebie odzyskuje, kiedy ludzie,
którym ufa, regularnie wspierają ją i wzmacniają jej poczucie własnej wartości. Nie zawsze
chętnie ujawnia to, co czuje. Woli budować bliskie relacje ze stosunkowo wąskim gronem
osób oraz lubi otoczenie, które jest jej dobrze znane i przewidywalne. WraŜliwa, cierpliwa i
przyjacielska, Królewna zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą
współpracowników. Królewna jest postrzegana jako osoba łagodna, troskliwa oraz wraŜliwa,
która zachowuje dla siebie swoje osobiste ideały i wartości.
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Charakterystyka oparta na percepcji siebie
Ta sekcja prezentuje niektóre z talentów, umiejętności jakie
Królewna wnosi do środowiska zawodowego, wskazuje jak Królewna
moŜe funkcjonować w sytuacji stresu oraz przedstawia naturalne
cechy charakterystyczne dla jej stylu i podejścia jako lidera. Zdania
zawarte w tej sekcji zostały wygenerowane przez system
komputerowy Insights Discovery w oparciu o odpowiedzi udzielone w
Kwestionariuszu, nie są to więc zdania czy określenia które podała
Królewna.
Mocne strony:


Potrafi słuchać. Pomaga innym osiągać ich cele.



Skrupulatnie planuje wszystkie swoje działania.



MoŜe realizować się, niosąc pomoc innym.

Królewna - jak
postrzegasz siebie

W sytuacji stresu, Królewna:


Brak jej wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy.



Niezbyt stanowczo wyraŜa swoje uczucia i poglądy.



Zawsze szuka dziury w całym.

Królewna jako lider:


Wierzy, Ŝe sukces całej grupy i poszczególnych jej członków jest miarą jej osobistego
sukcesu.



Osiąga wiele dzięki dobrym kontaktom z ludźmi.



Odczuwa frustrację, gdy inni ignorują procedury i zasady postępowania.

Notatki:
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Dynamika Energii Kolorystycznych Insights Discovery
W oparciu o percepcję siebie
Królewna ŚnieŜka
3 lutego 2009

Dominująca energia kolorystyczna reprezentowana jest przez najwyŜszy słupek na
powyŜszym grafie Świadomego Ja i została zidentyfikowana na bazie odpowiedzi jakich
Królewna udzieliła w Kwestionariuszu Preferencji. Wzbogacając tę wiedzę o pozostałe
informacje zawarte w Profilu Discovery Full Circle, Królewna będzie mogła łatwiej i szybciej
nauczyć się adaptować swój własny styl do stylu innych osób, w tym tych, które wypełniły
dla niej Kwestionariusz Full Circle.
W podręczniku „Wprowadzenie do Insights Discovery Full Circle” znajdziesz kilka
wskazówek dotyczących adaptacji stylu do poszczególnych energii kolorystycznych. Zasada
jest jedna - nie zmieniaj siebie, spróbuj tylko lekko zmodyfikować poziom własnych energii
kolorystycznych, aŜ znajdziesz ich najskuteczniejszą kombinację w kontaktach z daną
osobą. Pamiętaj teŜ zawsze o tym co powiedział Carl Gustav Jung: „KaŜdy człowiek jest
wyjątkiem od reguły”.
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Charakterystyka oparta na percepcji grupy
feedbackowej
Ta sekcja prezentuje niektóre z talentów, umiejętności jakie według
grupy feedbackowej Królewna wnosi do środowiska zawodowego,
wskazuje jak Królewna moŜe funkcjonować w sytuacji stresu oraz
przedstawia naturalne cechy charakterystyczne dla jej stylu i
podejścia jako lidera. Zdania zawarte w tej sekcji zostały
wygenerowane przez system komputerowy Insights Discovery w
oparciu o odpowiedzi udzielone w Kwestionariuszu, nie są to więc
zdania czy określenia podane przez grupę feedbackową.
Grupa feedbackowa moŜe uwaŜać, Ŝe Królewna posiada
następujące mocne strony:


Konsekwentnie stosuje kryteria oceny.



Zwykle analizuje wszystkie istotne aspekty sprawy, zanim
podejmie decyzję.



Spokojna i sumienna.

Królewna - jak postrzega
Cię grupa feedbackowa

Grupa feedbackowa moŜe uwaŜać, Ŝe w sytuacji stresu, Królewna:


Czasami moŜe wydawać się nietowarzyska.



Nie lubi, gdy się jej przeszkadza i zmusza do nagłych zmian.



Krytyczne uwagi mogą sprawić, Ŝe zamknie się w sobie.

Grupa feedbackowa moŜe uwaŜać, Ŝe Królewna jako lider:


Sprawia wraŜenie osoby raczej zimnej i niedostępnej.



Umiejętnie tworzy plany nowych projektów i nadzoruje ich wykonanie.



Za bardzo przejmuje się mało istotnymi zagadnieniami.

Notatki:
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Koło Insights Discovery Full Circle
W oparciu o percepcję grupy feedbackowej
Pozycje na poniŜszym Kole prezentują jak Królewna jest postrzegana przez całą grupę
feedbackową, przez poszczególne osoby w grupie oraz jak Królewna postrzega sama
siebie.
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Rozkład Energii Kolorystycznych Discovery Full Circle
Ta sekcja pokazuje szczegółowo jak Królewna postrzegana jest przez grupę feedbackową
(przez kaŜdego z osobna) oraz prezentuje jak Królewna postrzega siebie w porównaniu do
percepcji grupy feedbackowej.
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Porównanie percepcji
Kiedy kolorowy wskaźnik w poniŜszych grafch zwrócony jest w lewą stronę oznacza to, Ŝe
dana osoba z grupy feedbackowej widzi mniej tej energii kolorystycznej niŜ widzi w sobie
Królewna. Wskaźnik zwrócony w prawo oznacza, Ŝe dana osoba widzi więcej tej energii
kolorystycznej niŜ widzi w sobie Królewna

Indywidualnie - zapis graficzny
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Porównanie percepcji
PoniŜsza tabela pokazuje róŜnice wyników w obrębie poszczególnych energii
kolorystycznych pomiędzy percepcją danego respondenta a tym jak postrzega siebie
Królewna. Wyniki te są zaprezentowane w formie graficznej na poprzedniej stronie. Wynik
ujemny oznacza, Ŝe respondent widzi mniej danej energii kolorystycznej niŜ Królewna,
natomiast wynik dodatni, Ŝe widzi więcej. Tabela „Ogółem - zapis graficzny” pokazuje ogólny
średni wynik całej grupy w porównaniu z tym jak postrzega siebie Królewna.

Indywidualnie - zapis liczbowy
Niebieski Zielony śółty Czerwony

Małgosia - róŜnice

+1,76

+0,76 -2,32

+0,52

Marysia - róŜnice

+1,36

+0,86 -2,32

-0,78

Jaś - róŜnice

+2,16

-0,34 -2,12

-0,68
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Porównanie percepcji
Ogółem - zapis graficzny

Ogółem - zapis liczbowy
Niebieski Zielony śółty Czerwony

Królewna

3,84

4,04

2,92

1,88

Grupa ogółem

5,60

4,47

0,67

1,57

+0,43 -2,25

-0,31

+1,76

RóŜnica
NajwyŜszy wynik grupy

6,00

4,90

0,80

2,40

NajniŜszy wynik grupy

5,20

3,70

0,60

1,10
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Dodatkowe komentarze
W Kwestionariuszu Insights Discovery Full Circle poprosiliśmy grupę feedbackową o
dodatkowe indywidualne komentarze. PoniŜej znajdują się odpowiedzi.
Co podziwiasz w opisywanej osobie najbardziej?
Małgosia

Bardzo dokładnie i sumiennie podchodzisz do kaŜdego zadania. Zawsze mogę
liczyć na Twoją pomoc i wsparcie!

Marysia

Uporządkowanie i zorganizowanie!

Jaś

Precyzję działania, zorganizowanie, konsekwencję, asertywność.
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Dodatkowe komentarze
W których obszarach opisywana osoba mogłaby według Ciebie rozwijać się bardziej,
aby odnosić jeszcze większe sukcesy zawodowe?
Małgosia

Większy dystans do siebie i innych mógłby Ci pomóc w
rozwijaniu swojego potencjału:):)

Marysia

Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli i czasem rzeczy
wymykają się spod kontroli - warto czasem wrzucić na luz, bo
spięcie i tak nic nie zmieni, a zabiera zdrowie :) Nie denerwuj
się tak!

Jaś

Nie mam bladego pojęcia:)
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Dodatkowe komentarze
Dodatkowe komentarze
Małgosia

Bardzo się cieszę, Ŝe z nami pracujesz:):)

Marysia

Bardzo cenię sobie współpracę z Tobą - na Tobie moŜna jak
na Zawiszy... Mam do Ciebie pełne zaufanie w obszarach, w
których pracujemy razem.

Jaś

Więcej dystansu i wiary w innych:)
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Feedback Full Circle w podziale na role
Ta strona zawiera informację zwrotną przy podziale grupy feedbackowej na role: PrzełoŜeni,
Współpracownicy, Podwładni, Klienci oraz porównuje ich percepcję z tym jak postrzega
siebie Królewna
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Porównanie percepcji grupy feedbackowej w podziale na role
PoniŜej widać róŜnice pomiędzy percepcją grupy feedbackowej w podziale na role a tym jak
postrzega siebie Królewna. Tabele pokazują wyniki ogółem dla Podwładnych, Klientów,
PrzełoŜonych i Współpracowników.

Porównanie percepcji grupy feedbackowej w podziale na role z obrazem siebie jaki
posiada Królewna
Niebieski Zielony śółty Czerwony
3,84

Królewna
Grupa (Współpracownicy) ogółem
RóŜnica

5,60
+1,76

4,04

2,92

1,88

4,47 0,67
+0,43 -2,25

1,57
-0,31
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Królewna - jak postrzega Cię Małgosia
Ta sekcja prezentuje niektóre z talentów, umiejętności jakie
Królewna wnosi do środowiska zawodowego, wskazuje jak Królewna
moŜe funkcjonować w sytuacji stresu oraz przedstawia naturalne
cechy charakterystyczne dla jej stylu i podejścia jako lidera. Zdania
zawarte w tej sekcji zostały wygenerowane przez system
komputerowy Insights Discovery w oparciu o odpowiedzi udzielone w
Kwestionariuszu, nie są to więc zdania czy określenia podane przez
respondenta.
Małgosia moŜe uwaŜać, Ŝe Królewna posiada następujące
mocne strony:


Konsekwentnie stosuje kryteria oceny.



Lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy.



Pragmatyczna i racjonalna.

Królewna - jak postrzega
Cię Małgosia

Małgosia moŜe uwaŜać, Ŝe w sytuacji stresu, Królewna:


Kiedy intensywnie pracuje nad jakimś zadaniem, moŜe gorzej reagować na zmiany.



Nie odczuwa potrzeby poznawania opinii innych ludzi, gdyŜ uznaje swoją wiedzę za zupełną i
wystarczającą.



Niezbyt dobrze reaguje na nagłe zmiany.

Małgosia moŜe uwaŜać, Ŝe Królewna jako lider:


Dostrzega potrzebę dzielenia się informacjami oraz wiedzą z dziedzin, w których się
specjalizuje.



UwaŜa, Ŝe krytyka nie powinna być napastliwa i unika takiego sposobu wyraŜania krytyki.



Zanim nawiąŜe bliŜsze kontakty, robi wraŜenie osoby zimnej i niedostępnej.

Notatki:
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Małgosia - strategie komunikacyjne
Komunikacja z drugim człowiekiem moŜe być efektywna tylko wtedy kiedy jej zasady są
jasne i zrozumiałe dla obu stron. Ta sekcja identyfikuje kluczowe strategie skutecznej
komunikacji, które preferuje Małgosia.
Jeśli dostępne są dane, niniejsza strona zawiera informacje, które Małgosia posiada we
własnym Profilu Indywidualnym. PoniŜszy graf przedstawia obszar na Kole Insights w
którym komfortowo funkcjonuje Małgosia oraz Królewna. Graf pokazuje równieŜ jak
Małgosia widzi obszar na Kole w jakim funkcjonuje Królewna.

Małgosia - jak się komunikować:


Pamiętaj, Ŝe moŜe ona nie ujawniać swoich prawdziwych obaw.



Unikaj konfliktów natury osobistej.

Małgosia - jak się nie komunikować:


Nie zniechęcaj jej do aktywnego udziału poprzez ostre krytykowanie jej poglądów.



Nie odrzucaj jej pracy, pomysłów bądź opinii bez zastanowienia.
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Królewna - jak postrzega Cię Marysia
Ta sekcja prezentuje niektóre z talentów, umiejętności jakie
Królewna wnosi do środowiska zawodowego, wskazuje jak Królewna
moŜe funkcjonować w sytuacji stresu oraz przedstawia naturalne
cechy charakterystyczne dla jej stylu i podejścia jako lidera. Zdania
zawarte w tej sekcji zostały wygenerowane przez system
komputerowy Insights Discovery w oparciu o odpowiedzi udzielone w
Kwestionariuszu, nie są to więc zdania czy określenia podane przez
respondenta.
Marysia moŜe uwaŜać, Ŝe Królewna posiada następujące mocne
strony:


Konsekwentnie stosuje kryteria oceny.



Jest skromna i nie narzuca się.



Dobrze zorganizowana.

Królewna - jak postrzega
Cię Marysia

Marysia moŜe uwaŜać, Ŝe w sytuacji stresu, Królewna:


MoŜe wydawać się zbyt wymagająca pod względem utrzymania pewnych standardów.



Niezbyt dobrze reaguje na niepewność, niezdecydowanie.



Zwleka z podjęciem działania, dopóki nie zgromadzi wszystkich informacji i faktów.

Marysia moŜe uwaŜać, Ŝe Królewna jako lider:


Staje się sceptyczna, gdy napotyka opór.



Nie ulega próbom manipulacji oraz napastliwej argumentacji.



Nie odzywa się, dopóki nie moŜe przedstawić uporządkowanego toku rozumowania.

Notatki:
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Marysia - strategie komunikacyjne
Komunikacja z drugim człowiekiem moŜe być efektywna tylko wtedy kiedy jej zasady są
jasne i zrozumiałe dla obu stron. Ta sekcja identyfikuje kluczowe strategie skutecznej
komunikacji, które preferuje Marysia.
Jeśli dostępne są dane, niniejsza strona zawiera informacje, które Marysia posiada we
własnym Profilu Indywidualnym. PoniŜszy graf przedstawia obszar na Kole Insights w
którym komfortowo funkcjonuje Marysia oraz Królewna. Graf pokazuje równieŜ jak Marysia
widzi obszar na Kole w jakim funkcjonuje Królewna.

Marysia - jak się komunikować:


Zaproponuj stworzenie harmonogramu prac oraz ustal ostateczny termin wykonania zadania.



Mów otwarcie i jasno o szczegółach związanych z zakończeniem zadania.

Marysia - jak się nie komunikować:


Nie sprawiaj wraŜenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej.



Nie staraj się wprowadzać zbyt wielu procedur i formalnych ograniczeń.
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© Copyright 2005 Andrew Lothian, Insights, Dundee, Szkocja. Wszystkie prawa zastrzeŜone

Strona 20

Insights Discovery Full Circle Profil v1.0

Królewna ŚnieŜka

Królewna - jak postrzega Cię Jaś
Ta sekcja prezentuje niektóre z talentów, umiejętności jakie
Królewna wnosi do środowiska zawodowego, wskazuje jak Królewna
moŜe funkcjonować w sytuacji stresu oraz przedstawia naturalne
cechy charakterystyczne dla jej stylu i podejścia jako lidera. Zdania
zawarte w tej sekcji zostały wygenerowane przez system
komputerowy Insights Discovery w oparciu o odpowiedzi udzielone w
Kwestionariuszu, nie są to więc zdania czy określenia podane przez
respondenta.
Jaś moŜe uwaŜać, Ŝe Królewna posiada następujące mocne
strony:


Perfekcjonistka.



Nie łamie danego słowa.



Nie akceptuje pośledniej jakości.

Królewna - jak postrzega
Cię Jaś

Jaś moŜe uwaŜać, Ŝe w sytuacji stresu, Królewna:


Mniej efektywna w pracy, która wymaga sporej dozy wyobraźni i patrzenia w przyszłość.



MoŜe mieć trudności we współpracy z osobami o mniej analitycznym i logicznym podejściu do
problemów.



Niechętnie daje wyraz swoim uczuciom.

Jaś moŜe uwaŜać, Ŝe Królewna jako lider:


Stara się kwestionować to, co uwaŜa za pozbawione logiki.



Opiera swoje decyzje na logice i faktach.



Skrupulatnie nadzoruje przestrzeganie przyjętych procedur.

Notatki:
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Jaś - strategie komunikacyjne
Komunikacja z drugim człowiekiem moŜe być efektywna tylko wtedy kiedy jej zasady są
jasne i zrozumiałe dla obu stron. Ta sekcja identyfikuje kluczowe strategie skutecznej
komunikacji, które preferuje Jaś.
Jeśli dostępne są dane, niniejsza strona zawiera informacje, które Jaś posiada we własnym
Profilu Indywidualnym. PoniŜszy graf przedstawia obszar na Kole Insights w którym
komfortowo funkcjonuje Jaś oraz Królewna. Graf pokazuje równieŜ jak Jaś widzi obszar na
Kole w jakim funkcjonuje Królewna.

Jaś - jak się komunikować:


Mów otwarcie i jasno o szczegółach związanych z zakończeniem zadania.



Zajmuj się tym, co jest tu i teraz.

Jaś - jak się nie komunikować:


Nie daj się zwieść jego miłej powierzchowności.



Nie zarzucaj go zbyt wieloma dokumentami, które będzie musiał przeczytać.
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Grupa feedbackowa - pozycje na Kole Insights Discovery
Ta sekcja pokazuje pozycje na Kole Insights Discovery poszczególnych osób w grupie
feedbackowej. Nie ma lepszych lub gorszych pozycji na Kole, to tylko róŜne podejścia i
punkty widzenia. Zrozumienie i docenienie róŜnic między poszczególnymi pozycjami
stwarza moŜliwość rozwoju osobistego.
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