
talentové básničky

Eva Talentová

talentwork© 2022



Talenty top 10

1. Podporujte pozitivitou ostatní v časech dobrých i zlých
2. Nacházejte strategicem různé cesty a mezi nimi vybírejte ty správné
3. Začleňujte includerem všechny lidi do dění v týmu či projektu
4. Propojujte connectednessem souvislosti, lidi nebo data
5. Vyhledávejte restorativem kritické problémy a cíleně je odstraňujte
6. Využijte svůj intellection k pochopení a zjednodušení složitých témat
7. Přinášejte reálné futuristické vize ostatním i sobě
8. Za pomocí woo oslňte své okolí a otevírejte nová spojení
9. K vaší radosti developersky poznejte a posouvejte potenciál druhých lidí

10. Držte se konzistentně pravidel a zacházejte tak s ostatními lidmi

Básničky jsou autorským produktem společnosti Talentwork, s.r.o. a nemají žádnou spojitost s Gallup, Inc. talentwork.cz

https://www.talentwork.cz/


Eva Talentová
1. Podporujte pozitivitou ostatní v časech dobrých i zlých

Je stále dobře naladěn
a v kolektivu oblíben.
Pochvalu a úsměv vždy,
s radostí ti uštědří.
Jeho dobrá energie,
dobije ti baterie,
překonáš s ním frustrace,
užiješ si legrace.

Usmívá se falešně od ucha k uchu,
nevěříš mu úsměvy ani trochu.
Chválí tě za banality,
odmítá všechny negativní city.
To, co slyší, zlehčuje,
nepřizná, jak zlé to je.
Ochotně riskuje třeba i zdraví,
s úsměvem na tváři může se i zabít.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)



Eva Talentová
2. Nacházejte strategicem různé cesty a mezi nimi vybírejte ty správné

Nekonečné varianty
talentu jsou dominanty.
Roztřídit a najít postup
- má svůj jedinečný přístup!
Návody a dobré rady
umí spojit dohromady.
Vidí jasně cestu vpřed,
na křídlech fantazie může vyletět.

Svých nápadů má plnou hlavu,
nepřipustí si žádnou cizí radu.
Jen jeho je ta správná cesta,
i když si vybrat může ze sta.
Vlastní možnosti ho tak zahltí,
že neumí udělat žádné rozhodnutí.
Jeho myšlenky jsou jev složitý,
jako v bruslení axel trojitý.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)



Eva Talentová
3. Začleňujte includerem všechny lidi do dění v týmu či projektu

Umí přijímat ostatní lidi,
součást skupiny v nich vidí.
Neumí nikoho ignorovat,
každého chce hned začleňovat.
Respektuje různé odlišnosti
a preferuje společné podobnosti.
I když je člověk někdy tvor složitý,
každý je pro něj vždy stejně důležitý.

Člověk se těší na klidné chvilky
a on tě hned strká do skupinky.
I když toužíš být chvíli vyloučen,
do kolektivu budeš přesto zapojen.
Neupřímnost a přetvářka
pravému respektu je náhražka. 
Toleruje velké množství chyb,
to vytváří nepochopení u druhých.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)



Eva Talentová
4. Propojujte connectednessem souvislosti, lidi nebo data

Nic není náhoda a vše má svůj důvod,
a věci souvisí, to k životu je návod.
Všichni jsme navzájem propojeni,
mosty mezi lidmi jsou postaveny.
Je dobré spoléhat jeden na druhého
a být tak součástí něčeho velkého.
Jeho velkou doménou
je vidět i malou věc propojenou.

Chtěl by propojit různé časy,
v souvislostech se často ztrácí asi.
Na svět se dívá naivně
a staví se k němu pasivně.
Tím, že všechno propojuje,
jiným občas ubližuje.
Vydává hlouposti za fakta a to je chyba lávky,
takhle nikdy nesplní dobré analýzy požadavky.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)



Eva Talentová
5. Vyhledávejte restorativem kritické problémy a cíleně je odstraňujte

Zbožňuje řešení problémů,
věnuje se rád každému.
Rozlišit jej a vyřešit,
v tom spočívá jeho tip.
Problémy někdy i předvídá,
těžké pak pro něj nebývá,
kudy ven z těžké situace,
zvládne s přehledem a hladce.

Překážky všude předpokládá
a tak si přehnaně kryje záda.
Strká nos i do cizího trápení
a nutí tě hledat správné řešení.
Obtěžuje tím, že všude vidí skryté nesnáze,
straší tě, že visíš na moc tenkém provaze.
Nepozná, že jeho represivní chování
lidem jen hrůzu nahání.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)



Eva Talentová
6. Využijte svůj intellection k pochopení a zjednodušení složitých témat

Mentální aktivita je mu vlastní,
jen tak je tento talent šťastný.
S radostí mozkovou kůru namáhá,
pomáhá mu v tom introspektivní úvaha.
Filozofické debaty a diskuse
nebývají nikdy kusé.
Má – li čas, přemýšlí různými směry,
je moudrý a chytrý nad poměry.

Akademicky dumá nad nesmrtelností brouka,
lidé v něm hledají divného pavouka.
Přesložitých úvah má stále plnou hlavu,
kam já se na něj s myšlením hrabu.
Obtížně myšlenky formuluje,
moc abstraktně je vysvětluje.
Ve dne v noci vede své rozpravy,
učená slova těžko včas zastaví.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)



Eva Talentová
7. Přinášejte reálné futuristické vize ostatním i sobě

Předvídá, co by se zítra mohlo stát,
lepší budoucnost chtěl by budovat.
Fascinován silným vizionářským myšlením,
stává se pro něj zítřek vzrušením.
Když cokoliv nového začíná,
povznáší ostatní k výšinám.
Zbožňuje dívat se dopředu,
to je zkrátka jeho úhel pohledu!

V budoucnu vznáší se jako růžová bublina,
přítomnost okolo však vůbec nevnímá.
Svých snů dosáhl by velmi rád,
neumí však tu správnou cestu vybírat.
Vidí jen to, co ho zajímá,
nic jiného pak vůbec nevnímá.
V jiném čase žije ten naivní snílek,
za dvacet let zve tě na Mars na večírek.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)



Eva Talentová
8. Za pomocí woo oslňte své okolí a otevírejte nová spojení

Setkání s novými lidmi je výzva,
v tom se tento talent vyzná.
Navazuje vztahy, prolamuje ledy,
společenské události, to jsou pro něj body.
Ví, co říci a udělat,
chtěl by všechny jménem znát.
Je plný nadšení i energie
a kde se objeví, tam to žije!

Slizký a falešný je to had,
tvojí přízně chce si užívat.
Do osobní zóny se přiblíží blízko,
až může ti být z toho úzko.
Klouže vždy jen po povrchu,
vůbec mu nevadí, že zná tě jen trochu.
Do hloubky vztahu proniknout netouží,
po jiné oběti zákeřně zatouží.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)



Eva Talentová
9. K vaší radosti developersky poznejte a posouvejte potenciál druhých lidí

Sleduje známky pokroku a růstu,
z každého zlepšení má radosti spoustu.
K lidem ho to přitahuje,
rozvoj tvůj ho posiluje.
Zajímavé zkušenosti,
pozitivní změny,
potenciál, silné stránky
postupně jsou naplněny.

Moc rád lidi pozoruje,
myslí si, že je tak podporuje.
Nepřináší jim žádné nové podněty,
a proto jejich potenciál oknem vyletí.
Druhou Pretty Woman chtěl by stvořit zas,
každý na to ovšem nemá, proto ztrácí jen svůj čas.
Snaží se rozvíjet i když nemáš zájem,
láká tě na život prodchnutý rájem.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)



Eva Talentová
10. Držte se konzistentně pravidel a zacházejte tak s ostatními lidmi

Definuje a dodržuje jasná pravidla,
v tom je dost zásadový zpravidla.
Očekává respekt k tomu, co nastaví,
o obraně systému má svoje představy.
Že bude zacházet se všemi stejně,
na to se spolehni samozřejmě.
Preference nemá rád,
i když jsi nejlepší kamarád.

Přehnané zásady jsou největší brzdou,
jako když jede kůň spoutaný uzdou.
Než porušil by svá vlastní pravidla,
raději zůstane hladem a bez jídla.
Drží se starého a má tě tak v hrsti,
ale už dávno mu protekl život mezi prsty.
Že potřebuje zacházet se všemi stejně,
zní pro kamaráda dost beznadějně.

Legenda Na řádek ke každému dvouverší napište své hodnotící číslo podle škály.
1 - vystihuje mě  2 - někdy vystihuje a někdy ne  3 - nevystihuje mě  4 - neumím posoudit

zvládnuté silné stránky nezvládnuté silné stránky (prostor pro váš další rozvoj)


