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Materiał dydaktyczny nr 4 

BADACZ 

(nieoficjalna) instrukcja obsługi 

1. Nie mogę Ci obiecad szybkich decyzji, ale mogę Ci zagwarantowad przemyślane decyzje.  

2. Lubię, gdy pytasz mnie o zdanie, ale nie oczekuj ode mnie entuzjazmu.  

3. Powiem Ci więcej, gdy dowiem się więcej.  

4. Pamiętaj, że zawsze wolę się przygotowad! Daj mi czas - spożytkuję go� z pożytkiem  

5. Bądź� cierpliwy, gdy zadaję pytania... Dużo pytao...  

6. Nie zadeklaruję się od razu. Nie będę skakał na główkę, jeżeli nie znam głębokości wody.  

7. Zaakceptuj to, że ważne sprawy muszę najpierw przemyśled SAM.  

8. Lubię rozgryzad problemy i badad możliwości. Powiedz mi swój pomysł, ja Ci powiem, czy co 

się z tego da zrobid. 

Nie irytuj się, kiedy drobiazgowo rozkładam Twój problem na czynniki pierwsze. Chcę Ci w ten sposób 

pomóc 

 

PARTNER 

(nieoficjalna) instrukcja obsługi 

1. Nie wiesz jak zacząd? Uśmiechaj się i patrz mi w oczy!  

2. Naprawdę doceniam, gdy pytasz, jak się czuję.  

3. Słuchaj tego, co mówię. Jeżeli udajesz - od razu to zauważę. Jestem jak rentgen, sonar i stacja 

meteorologiczna w jednym  

4. Nigdy nie mów to Ciebie nie dotyczy�! Jak to mnie nie dotyczy?! Jeżeli się w coś zaangażuje, 

bardzo ciężko mi odpuścid.  

5. Zrozum, że czasami trudno mi zrezygnowad z roli rozjemcy. Nawet, gdy nikt o to nie prosił.  

6. Nie lubię konfliktów, a już absolutnie nie kłód się ze mną w towarzystwie.  

7. Bądź� cierpliwy, gdy czasem nie mówię wprost. Dbam o Twój komfort i nie chcę Cię urazid. 

Nie irytuj się, kiedy po usłyszeniu o Twoim problemie, zamiast się na nim skupid, opowiadam Ci 

podobną historię z mojego życia. Chcę Ci w ten sposób pomóc 

 

  



 

 

 

WIZJONER 

(nieoficjalna) instrukcja obsługi 

1. Gdy dzielę się z Tobą nowym pomysłem, nie uważaj go od razu za deklarację. Za chwilę 

wymyślę coś� nowego.  

2. Nie �ściągaj mnie co chwilę na ziemię! Zrezygnuj z �”nie da się”�, bo i tak Ci udowodnię, że 

jest inaczej.  

3. Nie dziw się, gdy zmieniam strategię. Poprzednia nie była zła, po prostu lubię alternatywy.  

4. Kiedy przeskakuję z A od razu do Z to zakładam, że za mną nadążasz.  

5. Lubię, gdy prosisz mnie o radę. To, że się na czym� nie znam, nie jest przeszkodą dla mojej 

kreatywności.  

6. Przychodzisz do mnie z gotowym rozwiązaniem? Nie zdziw się, jeżeli zechcę wszystko 

pozmieniad.  

7. Nie każ mi robid wielokrotnie tego samego w ten sam sposób. To u Wizjonera nie działa. 

Nie irytuj się, kiedy znajduję milion (często nierealnych) pomysłów na to, jak rozwiązad Twój problem. 

Chcę Ci w ten sposób pomóc. 

 

 

ZAWODNIK 

(nieoficjalna) instrukcja obsługi 

1. Tak znaczy tak, nie znaczy nie. Jeżeli uważasz inaczej jesteś w błędzie!  

2. Oczekuję konkretów. Kilku, a najlepiej jednego najważniejszego. A poza tym i tak WIEM 

najlepiej, o co Ci chodzi  

3. Mów wprost! Nie każ mi się domyślad. Chcesz mojej pomocy - poproś.  

4. Doceo, jeżeli poświęcam Ci swój czas, szczególnie, gdy muszę zajmowad się wtedy tym, co dla 

mnie mało istotne.  

5. Nie zrażaj się, jeżeli emocje i uczucia będę okazywad dopiero wtedy, gdy już zrobię, co do 

mnie należy. 

6. Działam szybko, ale zajmuję się jedną rzeczą naraz. Nie pytaj mnie o inne sprawy, kiedy 

jestem pochłonięty chwilą obecną.  

7. Rozmawiaj ze mną o tym, co jest do zrobienia i na co mam wpływ. 

Nie irytuj się, kiedy od razu zaczynam działad, zamiast Ciebie wysłuchał i pocieszyd. Chcę Ci w ten 

sposób pomóc. 

 

 


