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Zamień F low na Cash F low

Każdy profil DNA Talentu ma inny język ,  inne wartości ,

inne priorytety i inny styl podejmowania decyzji .

Dlatego często dochodzi w relacjach do

nieporozumień ,  "przeciągania liny", czy udowadniania

kto ma rację .  A dzięki DNA Talentu ATOM pojawi się

naturalne zrozumienie ,  że każdy ma rację tylko nie w

tym samym momencie w czasie . 

Poznanie swoich talentów ,  czyli sposobu myślenia i

działania to pierwszy krok do świadomego rozwoju

swojej kariery zawodowej . 

Gratulacje ! Właśnie stajesz się częścią społeczności ,  w

której każdy człowiek może być sobą .  Może być

autentyczny poprzez świadomość tego ,  czym są

naturalne talenty ,  czyli znać swój sposób myślenia i

działania .

Wykonując zawodowe aktywności ,  przy których

można korzystać ze swoich naturalnych talentów ,

masz możliwość doświadczać wewnętrznego stanu

flow .

Flow to inaczej droga najmniejszego oporu ,  czyli to

co robisz jest dla Ciebie oczywiste ,  łatwe i przyjemne

oraz towarzyszą Ci pozytywne emocje .  A na dodatek

im więcej czasu spędzasz na takich właśnie

aktywnościach ,  tym masz więcej życiowej energii ,

wzrasta satysfakcja ,  poczucie wartości a życie nabiera

głębszego sensu .

Będąc w zespole w którym jest flow ,  wzrasta Wasza

produktywność ,  bo maleją koszty .  Wspólnie tworzycie

atmosferę pełną tzw .  WSZ czyli Wzajemnego

Szacunku i Zaufania . 

W takiej atmosferze masz dużo więcej radości i

czujesz więź z organizacją . 

Dlatego w tym raporcie poznasz swój naturalny talent

oraz to jak on koresponduje z innymi ,  tworząc w

czasie BCC - Biznesowe Cykle Całkowite .  Tutaj

naturalne talenty są skorelowane z czasem . 
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1
 Czym jest 

Model DNA Talentu A-T-O-M 



Model obrazuje relacje między ludźmi opisane poprzez 8 różnych profili naturalnych talentów.
Model opiera się o formułę DNA, czyli zapis A-T-C-G. Składowe DNA zawsze łączą się ze sobą w
takie same pary. Adenina łączy się z Tyminą a Guanina z Cytozyną. 
Te pary opisuje Reguła Komplementarności, czyli dopiero jak są razem tworzą komplet, na
zasadzie wzajemnego uzupełnienia przeciwieństw. Jak bateria, która ma "+" oraz "-" aby mogła
dawać wartość, czyli zasilanie. 

Aby łatwiej zrozumieć formułę DNA można ją porównać do pór roku, jak wiosna, lato, jesień,
zima. Dzięki czemu wiemy już, że całość składa się z 4 części, połączonych ze sobą w
odpowiedniej kolejności w czasie. Reguła komplementarności pomiędzy latem a zimą, czy
wiosną a jesienią oddaje charakter jaki ma, uzupełnianie się przeciwieństw.

Model DNA Talentu A-T-O-M pokazuje Potęgę Ludzkiej Różnorodności oraz jej naturę, którą
warto zrozumieć, zaakceptować, uszanować i zacząć w pełni świadomie stosować.
Dzięki tej właśnie Różnorodności ludzie są stworzenie do Współpracy. Do współpracy a nie
rywalizacji, do wzajemnej wymiany, dzięki czemu razem możemy więcej niż działając w
pojedynkę.

Schemat kołowy pokazuje komplementarne sposoby myślenia i działania, czyli naturalne
talenty, które są dla człowieka jego źródłem flow.

Celem modelu jest pokazanie w jaki sposób człowiek myśli oraz działa i jak tą wiedzę o sobie
zastosować w relacjach z innymi ludźmi.

Jaki jest cel modelu DNA Talentu A-T-O-M?
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Czym jest DNA Talentu A-T-O-M



EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

W modelu kołowym DNA Talentów na dwa sposoby można
zwiększać efektywność, czyli przez produkty i usługi. 
Istnieją też dwie formy podnoszenia wydajności - czyli
obniżania kosztów: poprzez ludzi i systemy. 
Efektywność napędza wzrost sprzedaży (poprzez produkty i
usługi).
Wydajność napędza wzrost zysku (poprzez minimalizację
kosztów ludzkich i systemowych). Jeśli ludzie dobrze są
dopasowani do wykonywanych aktywności, wówczas
wykonują je szybko, z zaangażowaniem, bez opóźnień i na
wysokim poziomie jakościowym, czyli doświadczają stanu
flow. A to w praktyce oznacza mniejsze koszty.
 
Każdy profil DNA Talentów ma inny obszar, w którym
doświadcza flow i dostarcza wartość innym. Każdy profil
ma też obszar, w którym może blokować flow.

Kluczem jest poukładanie aktywności w procesy w taki
sposób, aby delegować te aktywności osobom, które lubią
je wykonywać i są ich mocnymi stronami.

Zbyt często zespoły i firmy mają procesy, które są dalekie
od doskonałych. 

Dzięki DNA Talentów, procesy można udrożnić, odblokować
flow, co da wzrost efektywności i wydajności. 
Efektem jest mierzalny wzrost przychodów i zysków.

DNA TALENTÓW W SKRÓCIE

Dwa najważniejsze cele, jakie każda firma ma do
zrealizowania, aby zapewnić sobie istnienie to ciągłość i
rozwój. To co działa na początku, z czasem przestaje dawać
takie same efekty. Tak jak z wychowywaniem dzieci. Styl
działania trzeba dopasować do zmieniającego się w czasie
etapu rozwoju firmy po to, aby zapewnić jej efektywność
oraz wydajność. 

Czym jest DNA Talentu A-T-O-M

„Koncentruj się na swoich mocnych stronach,
nie słabościach. Podążaj za swoim flow!“
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Profil Główny

oraz dwa Profile Wspierające



d i l dź i i

:ostrożny, zorganizowany, skoncentrowany na

szczegółach, analizuje każdą sytuację, dostrzega

detale niewidoczne dla innych, ma komfort

kiedy wszystko jest dopięte na ostatni guzik.

Silne strony

Korektor jest często bardzo kontrolujący i nie

ma cierpliwości do pogaduszek. Martwi się o

szczegóły, przez co może tracić szeroką

perspektywę; raczej unika imprez.

Wyzwania

Ma tendencje do skupiania się na szczegółach

do samego końca, unikając wychodzenia na

scenę. Nieustannie czuwa, by wszystko szło

zgodnie z planem, pozostając w cieniu. Korektor

stoi za każdym bankiem i dużym biznesem,

pilnując liczb.

Sukcesy

Korektor lubi kontrolę, co sprawdza się w

pracy z liczbami, ale nie z ludźmi. Nie lubi

pogaduszek i historyjek, rozmawia konkretnie,

o faktach. Jeśli musi coś rozpoczynać sam,

zwykle kończy się to stratą.

Porażki

kontroler, skarbnik, zarządzanie danymi,

przetwarzanie wyników, zarządzanie

skoncentrowane na danych, nauka przez

pomiary i kalkulacje, komunikacja poprzez

dane i raporty.

Najlepsze aktywności w zespole

kreatywne projektowanie, kreatywne pisanie,

nawiązywanie nowych kontaktów, negocjacje,

zarządzanie zorientowane na ludzi, nauka

przez debaty i dyskus- je, komunikacja

poprzez materiały wizualne i konwersacje.

Trudniejsze aktywności w zespole

zarządzanie finansami, szczegółowe operacje,

analizy, audyty, wyszukiwanie błędów,

pomiary, zajęcia wymagające skrupulatności.

Najlepsze role w miejscu pracy

zarządzanie ludźmi, motywowanie,

budowanie relacji, negocjacje, marketing,

rozwój produktów, wystąpienia publiczne.

Trudniejsze role w miejscu pracy

Dominująca Energia ZIMA

Sposób myślenia

Sposób działania Introwertyczny

Sensoryczny, intuicyjny

KOREKTOR

John D Rockefeller (Standard Oil), Jean Paul Getty (Getty Oil), Andrew Carnegie (Carnegie Steel),

Lakshmi Mittal (Mittal Steel), Sergey Brin (Google), Hank Greenberg (AIG), Frank Lowy (The Westfield

Group)

Przykłady ludzi o profilu Korektor



STRAŻNIK

d i l dź i i

rzetelny, ostrożny, terminowy, zorganizowany,

znajduje czas i miejsce na wszystko, widzi co

idzie źle, łączy zespół.

Silne strony

Zwykle ciężko mu podejmować decyzje, łatwo

się rozprasza na detale. Zamartwia się, że

sprawy mogą pójść źle. Często kolekcjonuje

wszystko co może się przydać i może to byc

niepoukładane, jednak z drugiej strony unika

chaosu.

Wyzwania

Jeśli pozwolić Strażnikowi pracować we

własnym tempie, jest niczym żółw, który

wygrywa wyścig. Wolno zabiera się za

rozpoczęcie pracy, ale z rezultatami

pozostawia wszystkich w tyle.

Sukcesy

Strażnik często czeka na wystarczające

informacje i wytyczne. Niczym bramkarz w

piłce nożnej, jest najlepszym obrońcą – jest

ostrożny, ale nie ma potrzeby dowodzenia.

Porażki

pilnowanie terminów projektu, dzielenie się

wynikami badań, organizacja, przywództwo

oparte na działaniu, nauka przez pomiary i

obserwację, komunikacja poprzez dane i

raporty.

Najlepsze aktywności w zespole

tworzenie zmian w chaosie, kreatywne

projekty, kreatywne pisanie, nawiązywanie

relacji, przywództwo zorientowane na ludzi,

nauka przez debaty i dyskusje, komunikacja

poprzez materiały wizualne i konwersacje.

Trudniejsze aktywności w zespole

Zarządzanie projektami, badania naukowe,

badania rynku, kalkulacje, organizacja, praca

wymagająca precyzji.

Najlepsze role w miejscu pracy

nawiązywanie relacji, negocjacje, kreatywne

projekty, kreatywne pisanie, zarządzanie

strategiczne, wystąpienia publiczne.

Trudniejsze role w miejscu pracy

Dominująca Energia JESIEŃ, ZIMA

Sposób myślenia

Sposób działania Introwertyczny

Sensoryczny 

Benjamin Graham (Graham Newman Corporation), Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Li Ka Shing

(Cheung Kong Holdings), Carlos Slim Helu (Telmex), JP Morgan (JP Morgan & Co)

Przykłady ludzi o profilu Strażnik



Finalizowanie projektów, ulepszanie systemów,

ułatwianie spraw, doprowadzanie projektów

do perfekcji, skupianie uwagi na szczegółach.

Silne strony

Często potrzebują dużo czasu do zakończenia

spraw, brnąc w szczegółach. Mają skłonności

do zapominania o ludziach wokół siebie.

Zwykle bywają mało elastyczni i niechętni do

zmian.

Wyzwania

Architekci są w swoim żywiole gdy mogą

ulepszać rzeczy. Uwielbiają majsterkować,

brać się za różne sprawy a następnie je

usprawniać. Są najlepsi w dokańczaniu spraw.

Sukcesy

Architekci nie są dobrzy w rozpoczynaniu

spraw kompletnie od zera, gdyż jako perfe-

kcjoniści martwią się, by nie robić błędów od

samego początku. Nie czują się komfortowo w

cha- otycznych lub politycznych sytuacjach i

nie są zbyt wrażliwi uczuciowo.

Porażki

kreatywne rozwiązywanie problemów, mądre

ulepszanie, role organizacyjne w zespole,

przywództwo oparte na zadaniach, nauka z

materiałów wizualnych i szczegółów,

komunikowanie poprzez schematy i mapy

myśli.

Najlepsze aktywności w zespole

zarządzanie ludźmi, towarzyskie rozmówki,

przyziemne czynności, monitorowanie działań,

nauka poprzez dyskusje i rozmowy,

dotrzymywanie terminów, wywiady i badanie

opinii innych ludzi.

Trudniejsze aktywności w zespole

projektowanie systemów, doskonalenie

procesów, finalizowanie zadań, usprawnianie,

strategie operacyjne, zbieranie danych,

automatyzacje

Najlepsze role w miejscu pracy

negocjacje, obsługa klienta, marketing,

sprzedaż, projekty typu start-up, zarządzanie

ludźmi przez konsultacje, selekcja, motywacja.

Trudniejsze role w miejscu pracy

Dominująca Energia ZIMA, WIOSNA

Sposób myślenia

Sposób działania Introwertyczny

Intuicyjny

ARCHITEKT

Henry Ford (Ford Motor Company), Ray Kroc (McDonald’s), Sam Walton (Wal-Mart), Jeff Bezos

(Amazon.com), Larry Page (Google), Fred Smith (FedEx), Lee Kuan Yew (Minister Mentor, Singapore)

d i l dź i i

Przykłady ludzi o profilu Architekt
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Pogłębiona Charakterystyka

Profilu Głównego



Opis Twojego
głównego profilu

Zgodnie z DNA Talentów ATOM, każdy posiada jeden główny
profil i dwa wspierające. Każdy z nich jest inną drogą, z innym
zestawem reguł. Profile wspierające są „skrzydłami” dla profilu
głównego. Tempo poruszania się i fale zależą od tego, jak
bardzo koncentrujesz się na swojej głównej ścieżce. Twój profil
główny to Korektor, a profile wspierające – Strażnik i Architekt.

KOREKTOR

Charakterystyka Profilu Głównego

Streszczenie Korektorzy są najlepszymi analitykami. Dawaj im przestrzeń do
studiowania i dostarczania danych. Nie proś, by chodzili na spotkania i
budowali relacje – ich miejsce jest poza sceną. Jeśli potrzebujesz
kogoś, kto będzie pilnował liczb i wyników – to robota dla Korektora.
On jest niezawodny w takich sprawach. 

Korektor uwielbia szczegóły i jest znany ze swej oszczędności. Jeden z
najsławniejszych Korektorów na świecie, John Rockefeller, powiedział,
zastanawiając się nad swoim życiem: „Jak dobrze pamiętam słowa
mojej matki, umyślne marnotrastwo powoduje fatalne zubożenie!” 

Podczas gdy ekstrawertyczny Integrator wyżej ceni ludzi niż liczby,
introwertyczny Korektor ceni liczby ponad ludzi i nie ma czasu na
politykę czy uprzejmości. Woli raczej zajmować się sprawami
prostymi niż fantazyjnymi technicznie. Korektor uwielbia pewność i
nie znosi ryzyka. Zwykle preferuje zachowanie spraw dla siebie. Te
osoby w zespole, które wciąż nie znalazły swojej prawdziwej wartości,
tracą nie widząc swoich zalet: umiejętności analitycznych, awersji do
ryzyka i potrzeby kontroli. Kiedy narasta pęd, wielu Korektorów nie
potrafi powstrzymać swoich tendencji do mikro-zarządzania. Liczby i
szczegóły dobrze się z tym łączą, ale ludzie mają obiekcje. Z tego
powodu, Korektorami należy mądrze kierować i doceniać ich mocne
strony, by nie chcieli opuszczać zespołu z błahego powodu,
jednocześnie pozbawiając go osoby dbającej o szczegóły. 

Sławni Korektorzy to: Andrew Carnegie, John D Rockefeller, Jean Paul
Getty, najbogatszy człowiek Anglii, Lakshmi Mittal (ArcelorMittal) i
współzałożyciel Google Sergey Brin.



KOREKTOR
w szczegółach

Korektor znajduje się na lewym boku schematu kołowego DNA
Talentu, jako introwertyczny i analityczny profil. Znani
Korektorzy nie są często widywani, a wręcz rzadko się o nich
słyszy – dopóki nie zaczną kontrolować całej branży. Np.
Carnegie we wczesnych latach 80-tych, czy Mittal na początku
2000 przejęli kontrolę nad rynkiem stali, po tym jak przez lata
po cichu budowali swoje imperia.

Korektorzy, którzy odnieśli sukces, są szczęśliwi pozostając w
cieniu i pozwalając, by liczby mówiły za nich.

Pracują najlepiej, gdy mają wsparcie silnego zespołu, który
docenia ich troskę o szczegóły projektów. Często osiągają
sukcesy w pracy naukowej, ze względu na umiłowanie do pracy
w ciszy. To sprawia, że są doskonałymi partnerami do
studiowania i specjalizują się w faktach.

KOREKTOR

Charakterystyka Profilu Głównego

Zatrzymując 
resztę

Korektorów można spotkać wszędzie tam, gdzie są aktywa
generujące pieniądze – czy jest to wynajmowany lokal, czy nawet
pojazd. Stają się agregatorami dla przepływu pieniędzy w branży,
niezależnie czy w obszarze diamentów, paliw, czy stali. Korektorzy
stają się milionerami, cicho kontrolując każdy aspekt łańcucha dostaw
– oleju, stali, nieruchomości, czy stron internetowych.

W każdej branży, w sezonie zimowym produkty stają się towarem gdy
firma konkuruje ceną. To właśnie obszar, w którym Korektor lśni –
sezonowe wzrosty i spadki cen jego firmy, budowane przez jego
niepodważalne pozycje, są też jego flow.

Andrew Carnegie, Jean Paul Getty, John D Rockefeller i przede
wszystkim, Lakshmi Mittal i Sergey Brin, zdominowali swoje rynki
poprzez zbieranie plonu z każdego dolara, z jakiego mogli
wygenerować zysk, na swoją skalę i efektywność.



Korektorzy nie tylko wiedzą, że mogą zostać zastąpieni – oni
wręcz tego chcą! Mając swoje aktywa, które na nich pracują,
mają mnóstwo wolnego czasu. Korektorzy są świetni w
wyszukiwaniu nieefektywności, gdyż analizują każdy szczegół i
fanatycznie kontrolują. O ile sprawdza się to w przypadku
twardych aktywów, kompletnie nie działa na ludzi. Z tego
powodu, Korektor jest dobrym przywódcą kiedy używa liczb,
zamiast konwersacji i bezpośredniej współpracy. Korektor
niemal zawsze wyżej ceni proces i politykę niż ludzi, dlatego dla
sukcesu zespołu warto podkreślać jego silne strony.

Korektor wszystko spisuje i oczekuje widzieć wszystkie
szczegóły i instrukcje na piśmie. Mówienie mu o szerokiej
perspektywie lub zostawianie go bez szczegółowych
wytycznych jest najszybszą drogą do utraty jego
zainteresowania. Korektor potrzebuje czasu by przemyśleć
swoją komunikację i często pracuje z wieloma próbnymi
szkicami zanim czuje się wystarczająco komfortowo, by
zaprezentować ostateczne wyniki lub pomysły.

Korektor uwielbia pewność i najlepiej czuje się w rutynowych
działaniach, kiedy wie czego może się spodziewać w każdym
kolejnym kroku i ma możliwość sprawdzania zgodności
rezultatów z założeniami. Lubi, gdy wszystko idzie zgodnie z
planem, zwłaszcza w zespole czy systemie. Dlatego jest świetny
w pilnowaniu wyników czy testowaniu różnych rozwiązań.
Osiąga swoje flow, gdy dostaje jasną informację zwrotną oraz
uzyskuje takie rezultaty, które może jeszcze poprawiać.

Najlepsze metody PRZYWÓDZTWA Korektora

Najlepsze sposoby KOMUNIKACJI Korektora

Najlepsza droga Korektora do osiągnięcia FLOW

Charakterystyka Profilu Głównego
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Osiem Profili w skrócie



Innowator w naturalny sposób wprowadza zmiany poprzez przyspieszenie
reakcji lub interakcji, pobudzenie do nowych działań i projektów. Innowatorzy
są dynamiczni, stymulujący, napędzający i pobudzający. Są niezwykle
energiczni, lubią prowadzić nowe projekty lub podejmują kolejny duży krok w
istniejącym projekcie. Z łatwością włączają się w świat pomysłów i wizję
przyszłości. Naturalnie innowacyjne, wnoszą nowe pomysły i kreatywne
podejście do każdego zespołu.

Osiem profili

Innowator

Promotor

Integrator

Łącznik

8 profili w skrócie

Promotor to osoba, która niczym piorun lub uderzenie pioruna wstrząsa status
quo i pobudza ludzi do słuchania zwiastowanego przez siebie przesłania.
Wykorzystując swoją osobistą wiarygodność, Promotorzy rzucają światło na
sprawę, w której działają i zachęcają innych do przyłączenia się do nich. Są
żywi i ekscytujący a wezwanie do zwrócenia uwagi jest trudne do odrzucenia.
Doskonale sprawdzają się w przyjmowaniu sprawdzonego pomysłu i
przekazywaniu jego wartości szerokiemu gronu odbiorców. Kiedy już są pewni,
że pomysł jest potężny i warty promowania, demonstrują magnetyczną jakość,
zyskując wsparcie i entuzjazm.

Integrator rozpala ogień i pasję innych do wspólnej pracy jako zespół skupiony
na urzeczywistnianiu głównej idei lub wspieraniu produktu lub usługi, aby
błyszczała. Integratorzy wnoszą ciepło, energię i inspirację, co oświetla drogę
innym, aby mogli dążyć do osobistej doskonałości i sukcesu zespołowego.
Doskonale rozumieją i dostrajają się do ludzi, dostrajają się do ich emocji jako
jednostek i zbiorowo jako grupa. Dostają to, czego naprawdę potrzebuje ich
zespół, aby sprostać wyzwaniom.

Łącznik to osoba, która łączy ludzi, pomysły i zasoby i jak jezioro, do którego
płyną wszystkie rzeki, ma specjalny dar, który może zjednoczyć właściwych
ludzi we właściwym czasie i miejscu. To wielka umiejętność łączenia tego, co
ludzie naprawdę potrzebują z dostępnymi zasobami i możliwościami, które
będą najlepiej służyć tym potrzebom. Łącznicy wyróżniają się komunikacją i
łatwością rozmawiania o pomysłach, wyzwaniach i rozwiązaniach, aby
stworzyć wspólną drogę naprzód w swojej dziedzinie wiedzy – rynku, który
znają.



Osiem profili

Negocjator

Strażnik

Korektor

Architekt

8 profili w skrócie

Negocjator to osoba, która może pielęgnować i wspierać idee innych oraz
wprowadzać je w życie, jednocześnie strzegąc i chroniąc aktywa i zasoby,
którymi się opiekuje. Ich delikatna i wspierająca energia opiera się na
zrozumieniu rzeczywistości, zasobów, czasu i praktycznych rozważań.
Wyróżniają się umiejętnością wykonywania zadań, utrzymywania rutyny oraz
przestrzegania zobowiązań i terminów, zapewniając jednocześnie, że właściwe
działanie przyniesie wymierne rezultaty.

Strażnik to osoba, która kieruje i kształtuje rozwój zespołu, projektu lub
przedsiębiorstwa poprzez subtelny wpływ, który ma na celu dostosowanie,
udoskonalenie i rozwój. Tak jak roślina rośnie i wzmacnia się poprzez
elastyczną reakcję na otoczenie, tak Strażnik dokonuje stopniowych zmian w
swoim środowisku, aby osiągnąć długoterminowy, zrównoważony wzrost.
Wyróżniają się umiejętnością zarządzania złożonymi projektami i wynikami,
przy jednoczesnym upewnieniu się, że zasoby są starannie zarządzane, a
ryzyko jest ograniczane w odpowiednim czasie.

Korektor to osoba, która, podobnie jak dyrygent orkiestry, wykorzystuje swoją
skoncentrowaną i wydajną energię, aby skierować pojedyncze instrumenty
orkiestry w zunifikowany i zoptymalizowany zespół. Korektor machnięciem
pałeczki utrzymuje rytm i harmonię całej orkiestry. Korektor doskonale
sprawdza się również w zapewnianiu, że proces lub funkcja działa optymalnie i
wydajnie. Dzięki naturalnemu zamiłowaniu do analizy i optymalizacji, Korektor
jest w stanie znaleźć znaczące informacje i zależności, poprzez analizę danych.
Korektorzy rzeczywiście rozkoszują się rozwiązywaniem problemów poprzez
logikę i fakty.

Architekt to osoba, która dba o to, aby instrumenty używane do tworzenia
wartości były stale udoskonalane i dostosowywane w razie potrzeby w
powtarzalny sposób. Instrumenty te mogą obejmować model biznesowy,
systemy lub technologie, wykorzystywane metodologie lub wszelkiego rodzaju
narzędzia wymagane lub stosowane w celu realizacji obietnicy. Ten rodzaj
energii jest nieustępliwy w dążeniu do ciągłego doskonalenia i stopniowego
udoskonalania. Architekci doskonale sprawdzają się, gdy mogą tworzyć nowe,
optymalne systemy a także eksperymentować z nowym podejściem do starych
problemów.



Każdy z nas posiada mieszankę tych energii, która tworzy
całość, jaką stanowimy. Twój indywidualny miks jest
odzwierciedlony na wykresie wyników testu DNA
Talentów. Widać na nim każdą z energii jako wartość
procentową na wykresie. Wartości procentowe definiują,
który z ośmiu profili jest Twoim Głównym, a które dwa
Wspierającymi. Na kolejnych stronach raportu przeczytasz
jak poszczególne profile różnią się w zależności od
poziomu dominującej energii. 

Model DNA Talentów jest związany z czasem. Profile
tworzą BCC - Biznesowy Cykl Całkowity, tak jak cztery pory
roku tworzą rok. 
Każdy biznes przechodzi przez cztery etapy rozwoju (tzw.
Orbity Biznesu), podobne do pór roku. Przechodząc przez
kolejne etapy, organizacja potrzebuje różnych modeli
zarządzania. 
To pojęcie cykliczności odpowiadające zmianom pór roku,
jest sednem każdego projektu czy procesu jaki zachodzi w
świecie.

Formuła DNA wręcz "rządzi światem", ponieważ można
według niej porządkować rzeczywistość wokół.
Każdy projekt ma cztery główne etapy składowe,
adekwatne do 4 pór roku. 
Każdy zespół ma przewidywalne etapy rozwoju, położone 
 na 4 porach roku. Również każda Firma ma swoje DNA
składające się z 4 głównych elementów.
4 pory roku pokazują zmianę w czasie, jako Cykl Całkowity,
który "kręci się" wokół spoiwa stałego w czasie, czyli
poczucia sensu, energii świadomości.  Ona zapewnia
ciągłość działania.

Każdy projekt czy zespół ma te same etapy

Podążając za swoim flow, odnajdziesz siebie

Relacja profili do czasu

8 profili w skrócie
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BCC - Biznesowy Cykl Całkowity

czyli Pory Roku 
i Dominująca Energia 

 



Osiem profili DNA Talentu tworzy spójną całość opisaną jako tzw. BCC - Biznesowy
Cykl Całkowity. 
Każdy profil ma inną specyfikę naturalnego sposobu myślenia i działania, czyli ma
inne miejsce w cyklu, czyli inny moment w czasie, aby dawać najlepszą wartość do
zespołu.

Opisany za pomocą formuły DNA na bazie pór roku - Biznesowy Cykl Całkowity -
składa się z czterech energii Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy, które razem tworzą
kompletny rok.
I każda z tych pór roku jest tak samo ważna i potrzebna. I okazuje się, że praktycznie
wszystko w życiu, w biznesie dzieję się w cyklach, tak jak to dzieje się w naturze.
A-T-O-M czyli A- Aktywacja, T- Towarzystwo, O - Operacje, M- Mierniki tworzą Cykl
Całkowity

Biznesowy Cykl Całkowity

Biznesowy Cykl Całkowity

"Natura nigdy się nie spieszy. Atom po atomie, krok po
kroku osiąga swoje dzieło."

Ralph Waldo Emerson
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Wiosna
Energiczny, dynamiczny,
świetny w inicjowaniu 
 projektów. 
Wyzwaniem jest ich
kończenie.

Nasz główny profil jest dla nas źródłem flow. Każdy z nas posiada
profil główny bazujący na dominującej procentowo energii.
Wszyscy urodziliśmy się z różnymi mieszankami tych energii.

Na swoim wykresie DNA Talentów widzisz, jakie ilości każdej
z energii posiadasz. Ten wynik determinuje, w którą z ośmiu
gier grasz najbardziej naturalnie. Jest to profil, który tworzy
największy rezonans i harmonię z Twoimi naturalnymi
energiami. 

Im więcej czasu inwestujemy w naszą najsilniejszą energię,
tym szybciej osiągamy flow i tym więcej mamy życiowej
energii do dalszych działań.

Nasza efektywność zmienia się w zależności od tego, jak
rezonujemy z wykonywanymi aktywnościami, naszym
środowiskiem i z czasem. 
Nawet we właściwym środowisku, możemy stracić flow w
czasie. Recepta na sukces może stać się receptą na porażkę. 

Dojrzali liderzy rozpoznają taką sytuację i przesuwają swoje
zespoły, departamenty, a nawet własne stanowisko, dla
wsparcia firmy do pozostania we flow, w zależności od fazy,
w której się znajduje.

Lato
Komunikatywny,
towarzyski, świetny w
budowaniu relacji.
Wyzwaniem jest
skupienie się na jednym
wątku.  

Jesień
Współczujący, szanuje
przynależność do
zespołu, rzetelny w
wykonywaniu zadań
wraz z zespołem.
Potrzebuje wytycznych,
szczegółów,  oraz ramy
czasowej.

Charakterystyka czterech energii

Zima
Uporządkowany,
zorientowany na
systemy i detale, dobry
w dokańczaniu spraw.
Ma trudności z
rozpoczynaniem
nowych rzeczy.

Wszystkie zespoły posiadają swoją energię, która stanowi
środowisko dla każdego uczestnika zespołu. 
Rozwój nowych produktów i strategii potrzebuje zespołu o
energii Wiosennej. 
Sprzedaż, marketing, dział relacji wymaga zespołu o energii
Letniej. 
Usługi, rozwiązywanie problemów i planowanie potrzebują
energii Jesiennej. 
Zarządzanie finansami, analizy i systemy to obszar działania
energii Zimowej. 
By zespół osiągnął flow, zwykle wystarczy dodanie osoby o
właściwej energii – taka zmiana podnosi wydajność
wszystkich w zespole. 
By odkryć energię całego zespołu, należy nanieść profile
każdego członka na jeden wykres – zagregowany wynik
pokaże GENOTYP ZESPOŁU.

Biznesowy Cykl Całkowity
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Wnoszona WARTOŚĆ
 i życiowe POTRZEBY



LATO DAJE KOLOR 
ZADAJE PYTANIE “KTO?”

Kolor jest związany z dramaturgią wartości.
Kolor może ożywić naszą wizję dzięki
różnorodności. Kolor pozwala nam widzieć
tęczę i zachęca do tańca. Przez kolor możemy
stracić przejrzystość i szczegóły. 
Energia Lata to ekscytacja, ale zwykle z
pominięciem detali.

Dlaczego potrzebujemy mieć zespół? Zespół
który osiąga flow pokazuje nam znacznie
lepszą wizję nadchodzących możliwości.
Każdy z profili wzmacnia jeden z pięciu
aspektów wartości, bazując na pytaniach,
które są dla niego najbardziej naturalne.

Perpektywa jest związana z głębokością
wartości. Perspektywa daje głębszy pogląd na
możliwości. Perspektywa skupia światło i
iskry płomienia, jednak może pominąć
elementy na krawędzi. 
Energia Wiosny jest świetna w zapewnieniu
perspektywy, jednak często kosztem
zagadnień pobocznych.

WIOSNA DAJE PERSPEKTYWĘ
 ZADAJE PYTANIE “CO?”

PO CO ZESPÓŁ?

WKŁAD CZYLI WNOSZONA WARTOŚĆ
„Najlepsze przywództwo zawsze zaczyna się od wewnątrz“

Wkład - Wartość



ZIMA DAJE PRZEJRZYSTOŚĆ
ZADAJE PYTANIE “JAK?”

Przejrzystość jest związana ze szczegółami
wartości. Przejrzystość może widzieć tylko
czerń i biel, ale może też dostrzegać
szczegóły dla innych niewidoczne. Może
rozróżniać różne elementy sytuacji, ale raczej
przegapi przyjemność chwili. 
Energia Zimy dostrzega każdy detal, zwykle
kosztem zaangażowanych ludzi.

ŚWIADOMOŚĆ DAJE WGLĄD 
ZADAJE PYTANIE "PO CO?

Wgląd wychodzi ponad naszą parę oczu i jest
nazywany przez niektóre kultury „trzecim
okiem”. Wgląd łączy nasz świat zewnętrzny z
naszą wewnętrzną wiedzą, lub w kategoriach
Junga – naszą „świadomość” i
„podświadomość”. 
Kiedy budujemy zespół z właściwych ludzi,
tworzymy moc niezwykłych możliwości. 
Z niezwykłą wizją możemy włączyć
niezwykłych ludzi do niezwykłych działań.
Możemy urzeczywistniać nasze pomysły.

JESIEŃ DAJE PERCEPCJĘ
ZADAJE PYTANIE “KIEDY?”

Percepcja jest związana z szerokością
wartości.
Widzenie peryferyjne daje szerszy obraz
rzeczywistości. Percepcja obejmuje większe
rozróżnienie tego, co już istnieje. To osadza
doświadczenie w miejscu i czasie ale może
pominąć możliwości. 
Energia Jesieni dostrzega szczegóły, ale
zwykle gubi szerszą perspektywę.

Wkład - Wartość



Energia Lata  świeci jasno wokół. Potrzebna jej
różnorodność dotyczy ludzi i miejsc. Daj energii Lata
zadania backoffice’owe, czy tabelki, a jej płomień szybko
zgaśnie. Dając Promotorowi, Integratorowi czy
Łącznikowi sztywny plan działania, nie oczekuj
entuzjazmu. Powól im działać po swojemu a rozbłysną. 
Rozumienie potrzeby efektywnego środowiska, w
którym działamy, daje nam wgląd dlaczego ludzie wokół
nas reagują na zmiany. Zmieniając ich środowisko,
zmieniamy ich wydajność i komfort. Jednocześnie, daje
nam to szanse na lepszą komunikację.

Każda z pięciu energii potrzebuje innego
środowiska by rozkwitać. 
Jeśli Ty, lub ktoś z Twojego zespołu, trafi do
środowiska, które nie pasuje do jego
indywidualnego profilu, może osiągać
sukcesy na krótką metę. Środowisko musi
dać możliwość zaspokojenia potrzeb dla
każdej energii, aby mogła rozkwitać.

Zabierz ważność, poczucie własnej wartości i
niezależności ze środowiska, a Architekt, Innowator
i Promotor  odejdą. Zorganizuj im warunki do
swobodnego rozwoju, a będą oddanymi
pracownikami. Największy stres dla energii Wiosny
to utrata poczucia niezależności i możliwości
prezentowania swojej indywidualności.

LATO POTRZEBUJE RÓŻNORODNOŚCI 
"ROZŚWIETLANIE"

WIOSNA POTRZEBUJE WAŻNOŚCI
"ROZWÓJ"

POTRZEBY 

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA
"Znając ludzkie potrzeby, można przewidziec ich zachowania"

Potrzeby - Motywacja



ŚWIADOMOŚĆ  POTRZEBUJE  WZROSTU
"FLOW"

Kiedy nasza energia Świadomości wzrasta,
rosną też nasze potrzeby nowego cyklu
uczenia się. Im więcej wody, tym piękniej
rozkwita ogród. To jest nasz wybór. 
Niektórzy wybierają ignorowanie procesu
wzrostu i wnoszenia wkładu. Spędzają każdy
dzień bez zadawania pytania „Po Co?”. Jeśli
nie wzrastamy, nie wnosimy swojego wkładu
i flow nam umyka.

Energia Jesieni nie potrzebuje niezależności.
Zabierz jej kontakty i komfort, a szybko
zareaguje. O ile Wiosna potrzebuje
swobodnie latać, o tyle Jesień potrzebuje
uziemienia. Jeśli projekt idzie zbyt szybko,
Jesień będzie go spowalniać. Kiedy kontakty z
klientami lub współpracownikami stają się
napięte, Łącznik, Negocjator i Strażnik będą
się starali je poprawić, zanim zabiorą się do
pracy.

ZIMA POTRZEBUJE PEWNOŚCI
"WIEDZIEĆ"

Energię Zimy wzmacnia pewność. Zima nie jest
zwolennikiem dzikich imprez. Odebranie mu
pewności szybko wywołuje dyskomfort. Jego
rozwój pochodzi z przewidywalności.
Naciskając na Strażnika, Korektora i
Architekta, by niespodziewanie zaprezentował
coś bez przygotowania, doświadczysz, jak
mroźna potrafi być zima

JESIEŃ POTRZEBUJE KONTAKTU
"SPOWOLNIENIE"

Potrzeby - Motywacja
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Style Przywództwa, 

Role w Cyklach Całkowitych



W I O S N A  -  A K T Y W A C J A ,  I D E A

Przywództwo WIOSNY opiera się na napędzaniu nowych
pomysłów i projektów oraz „odwalaniu” zadań, byle tylko
iść do przodu. Ludzie, analizy i terminy zajmują drugie
miejsce w stosunku do działania. Jak powidział Richard
Branson: „Wierzę w życzliwą dyktaturę, o ile to ja jestem
dyktatorem”. Jeśli oczekujesz popchnięcia spraw do
przodu, zaangażuj Wiosnę na stanowisko lidera. Ale gdy
tylko zadanie zostanie wykonane, przesuń go do innego
projektu i powołaj nowego lidera!

KAŻDY PROFIL MA INNY STYL
PRZYWÓDZTWA

Na rynku jest mnóstwo książek, które tłumaczą jak być
„dobrym liderem”. Prawda jest taka, że każda częstotliwość
ma swój własny, naturalny styl przywództwa. Jeśli
próbujesz dostosować swój styl zarządzania do czyichś
wytycznych, będzie to niekomfortowe i trudne. W
momentach krytycznych i tak wrócisz do swojego
naturalnego stylu.

STYLE PRZYWÓDZTWA
„Najlepsze przywództwo zawsze zaczyna się
od wewnątrz“

L A T O  -  K O M U N I K A C J A ,  L U D Z I E

Styl przywództwa Lata bazuje na motywowaniu ludzi do
stawania się najlepszą wersją siebie. Jeśli oferujesz wartość
do swoich klientów, wówczas kluczowa staje się
współpraca oraz komunikacja. Jak powiedział Jack Welch,
„W przywództwie musisz wyolbrzymiać każdy komunikat,
który przekazujesz. Musisz go powtarzać tysiąc razy i
wyolbrzymiać.”

Style Przywództwa



Z I M A  -  M I E R N I K I ,  R E Z U L T A T

O ile Jesień jest zorientowane na konsultacje, Zima zajmuje
się kalkulacjami.
Podczas gdy lider Lato zabierze gdzieś swój zespół
sprzedażowy i tam będzie go oceniał, lider typu ZIma oceni
swoich ludzi zaglądając jedynie w liczby. Krytykowany
powściągliwy styl takich przedsiębiorców jak Getty i
Rockefeller, to właśnie styl, który pozwala rządzić,
pozostając z tyłu. Świetni liderzy, którzy są wokół Ciebie nie
kopiują stylu innych. Niezwykle ważne jest zrozumienie w
jakim cyklu znajduje się Twój biznes i jakiego lidera w
związku z tym potrzebuje, a następnie dobranie właściwie
rezonującej energii. Z uwagi na nieustające cykle, liderzy
zmieniają rynek, a rynek zmienia liderów.

J E S I E Ń  -  O P R E A C J E ,  C Z A S

Podczas gdy Wiosna bazuje na kreatywności, a Lato na
komunikacji, Jesień bazuje na konsultacjach. 
Lider  sprawdza siebie i swój zespół w stosunku do rynku,
zanim zacznie działać. Nie oczekuj od niego kreatywnego
planu. Jednak to, co jest do zrobienia, pod jego okiem na
pewno zostanie zrobione rzetelnie, dokładnie i na czas.

„Posiej ziarno w niewłaściwym miejscu, 
a żaden kwiat z niego nie wyrośnie“

S E N S  I S T N I E N I A  -  W K Ł A D ,
Ś W I A D O M O Ś Ć

Piąta energia również posiada swój styl przywództwa. O ile
cztery wymienione bazując na kreatywności, komunikacji,
konsultacjach i kalkulacjach, energia piąta opiera się na
wnoszeniu wkładu. Piąty element – sens - jest kluczem do
flow. Fundamentem flow nie jest efektywne otrzymywanie,
ale przede wszystkim – efektywne dawanie. Wiedza „po co”
robimy to, co robimy, prowadzi nas nieuchronnie do
naszego flow.

Style Przywództwa



Przywództwo w każdym biznesie potrzebuje zmian wraz ze zmianami biznesu. Henry
Ford powiedział: „Pytanie ‘kto powinien być szefem’ jest jak pytanie ‘kto powinien być
tenorem w kwartecie’. Oczywiście, człowiek który umie śpiewać tenorem

Kiedy organizacja zmienia etap swojego cyklu rozwoju, czyli zmienia się Orbita
Twojego Biznesu, upewnij się, czy dowodzi nią właściwy lider. 
Liderzy, którzy osiągają sukcesy w nowych startupach to zwykle Inicjatorzy i
Promotorzy z energią Wiosny.
Szefowie firm zdobywających udział i obecność na rynku w skonsolidowanym
przedsiębiorstwie to zawsze Integrator i Łącznik z dominującą energią Lata. 
Firmami, które zaczynają dominować w swojej niszy zarządzają Negocjatorzy i
Strażnicy z energią Jesieni. 
Liderzy firm konsolidujących dojrzałe rynki to Korektorzy i Architekci z energią Zimy.

Jak się zorientować, w której Orbicie jest Twoja firma? Przyjrzyj się dokładnie, jaki etap
masz już za sobą.
Czy posiadasz świetny produkt, który sprawdził się na rynku? Jeśli tak – przechodzisz z
wiosny do lata. Powinieneś się skoncentrować na budowaniu własnego rynku.
Czy masz wielu nowych klientów, a sprzedaż rośnie w łatwy sposób? To oznacza, że
kończy się lato i rozpoczyna jesień. Potrzebujesz przede wszystkim koncentracji na jak
najlepszej obsłudze klientów.
Czy Twoi klienci są zadowoleni, a zespół dojrzały? Jeśli tak – jesień dobiegła końca i
nadchodzi zima. Czas rozpocząć budowanie właściwych narzędzi na kolejną wiosnę.

Największym błędem, jaki popełniają liderzy jest trzymanie się sprawdzonej recepty
zbyt długo. Kiedy etap cyklu się zmieni, przepis na sukces staje się przepisem na
przegraną. 
Kolejny duży błąd to obsadzanie ważnych stanowisk niewłaściwymi ludźmi, wybierając
ich na bazie kwalifikacji i wiedzy, a nie naturalnych pasji i talentów. Wybór kto
powinien być kim w Twoim zespole jest równie ważny jak ten, kto będzie zarządzał
Twoją firmą lub projektem.

Twoje flow pochodzi z podążania za Twoimi naturalnymi talentami. Rozmach Twojego
zespołu jest uzależniony od działania zgodnego z naturalnymi talentami każdego z
jego członków. Każda energia i każdy profil może być najbardziej wydajny, pełniąc inną
rolę w zespole. 

Role w Zespole i Cykle Całkowite

„Talent wygrywa grę, ale praca zespołowa i inteligencja 
wygrywa mistrzostwa” – Michael Jordan.

Role w zespole
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Dalszy Rozwój z DNA Talentu



Poznanie i zrozumienie swojego profilu jest pierwszym
krokiem na ścieżce rozwoju z DNA Talentu. Bardzo ważna
zasada mówi, że „nie możesz sam wejść we flow. Tylko inni
ludzie mogą pomóc Ci osiągnąć ten stan”. Oznacza to, iż flow
nie zależy wyłącznie od Twojego profilu, ale również od profili
pozostałych osób w zespole. Punktem wyjścia każdej zmiany
biznesu jest zgoda na podstawowy cel tej zmiany. Wymaga to
uzgodnienia celów indywidualnych i zespołowych, by
stworzyć wspólny kierunek działań. Warto szukać obszarów
biznesu, w których brakuje wartości i zaufania oraz miejsc, w
których praca zespołowa jest zablokowana. 

Rozwój z DNA Talentu A-T-O-M

Sesja indywidualna z Konsultantem da Ci głębszy wgląd
w funkcjonowanie Twojego profilu. Wyjaśni najlepsze
sposoby używania Twoich talentów dla osiągania
najwspanialszych efektów. Sesja może objąć interpretację
zarówno wyników indywidualnych testu, jak i
zespołowych. Umożliwi bezpośrednie zadawanie pytań i
otrzymanie indywidualnych odpowiedzi, które pomogą
tworzyć wartość dla całego zespołu.

Rozwój z DNA Talentu

Konsultacja GO FLOW - Interpretacja Profilu 
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Autor Modelu DNA Talentu

A-T-O-M



W życiu i biznesie liczą się dla mnie rezultaty. Wspieram
liderów w budowie wydajnych zespołów, aby rozwijali
stabilny biznes w oparciu o naturalne talenty swoich ludzi.

Od 7 lat pracuję z zarządami, liderami i przedsiębiorcami
małych i dużych firm – pomagam w definiowaniu
biznesowego DNA, w zarządzaniu, naprawianiu czy
budowaniu procesów, poprzez zaangażowanie - w rozwój
firmy - wszystkich pracowników.

Moim życiowym przesłaniem jest Zamiana Flow na
Cashflow, które działa wtedy gdy ludzie lubią to co robią 
w swojej pracy i są w pełni zaangażowani, bo widzą w tym
sens. Pracujemy na założeniu, że Biznes to Ludzie a Ludzie
robią Liczby. Więc chcąc mieć liczby trzeba odpowiednio
zadbać o ludzi i do tego potrzebna jest świadoma kadra
managerska.

Trener Managerów
Ekspert Zarządzania Komunikacją Zespołową
autor DNA Talentu IKRA oraz ATOM 
Prekursor Nowego Modelu Zarządzania Firmą
BUSINESS FLOW

Justyna
Liber

www.justynaliber.pl
mail: kontakt@justynaliber.pl
GTS Justyna Liber
NIP 9541329153

http://www.justynaliber.pl/
https://www.facebook.com/liberjustyna
https://www.linkedin.com/in/justynaliber/
https://www.linkedin.com/in/justynaliber/
https://www.spreaker.com/show/decyzje-lidera

