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Dowiedz się, jak siebie lepiej poznać i zrozumieć i jak podejmować życiowe decyzje w zgodzie

ze soba, swoja karierą, partnerem i swoim dobrostanem.

The GoodTest™ to badanie, którego zadaniem jest uwolnienie Twojego niesamowitego potencjału.

Świadomie i efektywnie wykorzystując talenty duchowe oraz motywacyjne, które ten test wykrywa,

osiągniesz spełnienie, radość i spokój. The GoodTest™ nie określa tego, kim się stałeś w trakcie

swojego życia ale to, co jest dla Ciebie naturalne. Wykrywa Twój niepowtarzalny zestaw talentów,

który pozwoli Ci osiągnąć spełnienie czy to w relacjach, czy karierze, czy każdej dziedzinie życia, w

której tylko chcesz się rozwijać i doskonalić.

The GoodTest™ to unikalne i niezwykle skuteczne narzędzie, które pozwala odblokować wewnętrzne

Talenty, pasje i pragnienia serca. Całe Twoje życie: kariera, związki, marzenia, wszystko to, co można

osiągnąć, opierając się na ukrytych Talentach i Twoim potencjale.

UWOLNIJ SWÓJ GENIUSZ

The GoodTest™
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Zostaliśmy stworzeni, aby przeżyć nasze życie w Radości. Naszym
przeznaczeniem jest każdego dnia rozkoszować się obfitością.

 
Dobre życie nie wymaga wysiłku. Otrzymałaś/-eś niesamowity zestaw
narzędzi, dzięki którym Twoje istnienie może wpłynąć na otaczający

Cię świat.
 

W tym raporcie znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, aby zamienić
swoje unikatowe talenty w dary - dobro, które dajesz innym.

 
Taisja Laudy
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Twoje Top5 Talentów

Podnoszenie na duchuNauczanie
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Wiedza

Uzdrawianie Rozwijanie innych



Podnoszenie na duchuNauczanie Odczytujący Intencje

Dawanie

Siewca

Posłaniec Rozwijanie innych

Mądrość

Wiedza

Asystowanie

Troskliwość

Odkrywca

Gościnność

Wiara

Przywództwo

Administracja

Usługiwanie

MentorCuda

Uzdrawianie

Talenty Duchowe The GoodTest™



 Domeny The GoodTest™ 

Talenty The GoodTest™ należą do jednej z czterech domen:
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Domena Działania

Domena Wywierania Wpływu 

Domena Budowania Relacji i Odczuwania

Domena Myślenia i Planowania



Jesteś osobą, która ma potrzebę gromadzenia wiedzy. Jesteś introspektywna/-y i lubisz inteligentne

dyskusje. Masz potrzebę  nie tylko gromadzenia informacji, faktów lub umiejętności,  ale także

dogłębnego ich zrozumienia. Zbierasz, badasz, a następnie przechowujesz zdobytą wiedzę, aby móc z

łatwością sięgnąć do niej, gdy zajdzie taka potrzeba. Wybrane zagadnienia dogłębnie analizujesz i

studiujesz. W trakcie tego procesu odkrywasz użyteczne strategie, wzorce bądź techniki, które mogą być

pomocne w określonego typu sytuacjach czy zadaniach. Zgłębiasz te zagadnienia ponieważ chcesz je

dobrze zrozumieć. Odczuwasz ciągły, niemożliwy do zaspokojenia głód informacji oraz zanurzenia się w

wybranym temacie. Czasami czujesz, że mógłbyś/mogłabyś zagłębiać się w wybrany temat w

nieskończoność, ponieważ jedno źródło prowadzi do drugiego, jeden artykuł do następnego. Na bieżąco

śledzisz nowinki z interesujących cię dziedzin. Możesz specjalizować się w jednym wybranym zagadnieniu

bądź być skarbnicą różnorodnych ciekawostek i faktów. Jesteś dociekliwy/-a. Kolekcjonujesz różne

rzeczy w zależności od swoich zainteresowań np. słowa, informacje, książki, cytaty, ale też przedmioty,

takie jak znaczki, karty z piłkarzami, zabytkowe figurki, wspomnienia itp. Masz ciekawy i aktywny umysł.

Świat cię fascynuje dokładnie dlatego, że jest pełen nieskończonej różnorodności i zasobów. Dużo czytasz

po to, aby wzbogacić swoją wiedzę. Chcesz dobrze zrozumieć wybrane teorie, koncepcje i informacje.

Nie ograniczasz się do powierzchownego gromadzenia informacji, tylko z uwagą badasz każdy temat i

dodajesz do swojej skarbnicy wiedzy. Kierowany/-a jesteś swoją ciekawością. Jak trafisz na temat, który

cię autentycznie zainteresuje, czytasz i szukasz wszystkich informacji na ten temat. Lubisz przeczytać

wszystkie dzieła autora, który wzbudził twoje zainteresowania, lub wszystkie pozycje dotyczące

wybranego tematu. Zbierając informacje lub rzeczy nie od razu jesteś w stanie stwierdzić, kiedy ci one

będą potrzebne.  Jednak zdarzają się chwile, kiedy nikt nie ma odpowiedzi, a twoja wiedza przychodzi ci

z pomocą. Jesteś szczęśliwy/-a, jak nadchodzi moment, gdy zgromadzona wiedza znajduje swoje

zastosowanie i może być wykorzystana dla dobra innych bądź twojego. Właśnie dlatego stale zbierasz,

gromadzisz i przechowujesz. Jest to dla ciebie interesujące i sprawia, że twój umysł pozostaje ciągle

aktywny.

Talent: Wiedza
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Jesteś osobą, która ma niesamowitą potrzebę występowania przed ludźmi oraz

przekazywania wiedzy innym. Potrzebujesz innych ludzi, uczniów, słuchaczy, lub

wszystkich pragnących posiadania wiedzy, którą ty masz do przekazania. Stojąc

przed grupą ludzi i przekazując im wiedzę na wybrany temat jesteś w swoim

żywiole. Czujesz potrzebę dzielenia się z innymi informacjami, które, jak wierzysz,

znacząco wpłyną na ich życie osobiste, zawodowe lub duchowe. Potrafisz w taki

sposób przedstawić skomplikowane zagadnienia i procesy, że inni z łatwością

zaczynają je rozumieć i wiedzą jak praktycznie zastosować je we własnym życiu.

Możliwe, że jesteś lub mógłbyś zostać świetnym nauczycielem, wykładowcą,

dziennikarzem, mówcą motywacyjnym lub pastorem. Masz umiejętność

wyszukiwania takich przykładów z życia i praktycznych zastosowań, że twoi

odbiorcy mogą się z nimi utożsamić i zastosować w codziennym życiu. Uwielbiasz

występować przed ludźmi bez względu na to, czy ich dobrze znasz czy widzisz ich

po raz pierwszy w życiu. Czujesz się naturalnie przemawiając do dużych grup

ludzi. Dodają ci energii sytuacje, w których możesz występować przed

nieznajomymi, wzbudzić w nich ciekawość, przełamać lody i nawiązać z nimi nić

porozumienia. Schodzisz ze sceny usatysfakcjonowany/-a i jesteś gotowy/-a

służyć swoim talentem kolejnej grupie osób.

Talent: Nauczanie
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Jesteś osobą cechującą się zaraźliwym entuzjazmem, który w efekcie dodaje innym

otuchy i bardzo pozytywnie na nich wpływa. Swoją optymistyczną postawą i

podejściem do życia podnosisz innych na duchu, dodajesz im energii i mobilizujesz

do podjęcia działań, mających na celu poprawę ich samopoczucia. Potrafisz

wpłynąć swoim słowami na innych w sposób, który motywuje ich do osiągania pełni

swoich możliwości. W naturalny sposób dostrzegasz w każdej sytuacji nadzieję i

zapowiedź zmian na lepsze, podświadomie zarażasz entuzjazmem. Zawsze też

próbujesz dostrzec humor w każdej sytuacji. Roztaczasz wokół pozytywną aurę, która

pozwala ludziom w bardziej optymistyczny sposób spojrzeć na siebie samych lub

własne życie. Ludzie szukają twego towarzystwa, gdyż z tobą wszystko jest lepsze,

piękniejsze i bardziej optymistyczne. Wiesz, jak skutecznie podnieść innych na duchu

i nie wahasz się tego robić. Rzadko bywasz przygnębiony/-a ponieważ każde, nawet

małe osiągnięcie jest dla ciebie okazją do świętowania. Sprawiasz, że zwykłe

czynności stają się bardziej ekscytujące i ciekawe. Twój optymizm powoduje, że inni

lgną do ciebie. Twoim zdaniem, życie jest piękne i bez względu na to, co nas spotyka

w życiu, nigdy nie wolno tracić poczucia humoru i nadziei. Wierzysz, że każda

sytuacja, nieważne jak na pozór trudna i uciążliwa, ma swoje jasne strony i przynosi

więcej korzyści niż szkody. Trzeba tylko umieć to zauważyć, a ty jesteś w tym

świetna/-y i chętnie kierujesz uwagę innych w tę stronę. Umiesz być wdzięczna/-y

za każdą sytuację i własną postawą uczysz innych tego samego. Potrafisz cierpliwie

słuchać i znajdujesz promyk światła tam, gdzie inni widzą jedynie ciemność.

Talent: Podnoszenie na duchu
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Jesteś osobą, która potrafi nieść ulgę i ukojenie osobom cierpiącym fizycznie,

psychicznie lub emocjonalnie. Potrafisz zbudować unikatową więź z ludźmi,

którzy doświadczają bólu. Twoje działania ukierunkowane są na to, by

przynieść tym osobom uzdrowienie. W naturalny, intuicyjny sposób rozumiesz,

jak należy postąpić wobec danego człowieka, aby umożliwić mu odwrócenie

uwagi od choroby i zwrócić ją na proces zdrowienia. Potrafisz wyczuwać

cierpienie otaczających cię ludzi. Potrafisz odczuć to, co czują inni, jak

gdyby ich ból był twoim bólem. Jesteś osobą, która dostrzega emocjonalne i

fizyczne dolegliwości innych osób. Uwielbiasz przywracać zdrowie. Podczas

gdy niektórzy są przerażeni, gdy po raz pierwszy napotykają jakąś chorobę,

dla ciebie znalezienie sposobu na uzdrowienie jest źródłem energii.

Uwielbiasz wyzwania związane z analizowaniem symptomów,

identyfikowaniem tego, co nieprawidłowe i znalezieniem rozwiązań. Sprawia

ci przyjemność fakt, iż dzięki tobie inni na nowo zaczynają funkcjonować. To

wspaniałe uczucie identyfikować czynniki, które niszczą, eliminować je i

przywracać ludziom zdrowie i dobre samopoczucie. Przy tobie cierpiący

zaczynają czuć się lepiej, chociażby przez zrozumienie, samą twoją obecność

i nadzieję, którą im dajesz.

Talent: Uzdrawianie
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Jesteś osobą, która czerpie przyjemność i satysfakcję z uczestniczenia w procesie

rozwoju innych ludzi. Chętnie udzielasz mentalnego i duchowego wsparcia.

Wykazujesz troskę o swoich podopiecznych i angażujesz się w ich rozwój na każdym

jego etapie. Dostrzegasz nawet najmniejsze postępy i doceniasz każdy krok,

przybliżający daną osobę do osiągnięcia zamierzonego celu rozwojowego.

Posiadasz niemal niewyczerpane zapasy cierpliwości, umożliwiające pracę z

osobami, znajdującymi się na samym początku ich drogi. Dostrzegasz i koncentrujesz

się na potencjale, jaki posiadają twoi podopieczni, i czujesz pragnienie, aby go

urzeczywistnić. Potrafisz dostrzec ziarna osobistego geniuszu u każdego. Uważasz, że

nikt nie jest w pełni ukształtowany i że każdy człowiek stale i nieustannie się rozwija.

Każdy człowiek ma w sobie mnóstwo możliwości i może obrać różne ścieżki rozwoju.

Jesteś tym zafascynowany/-a. Wiesz, jakiej wiedzy, umiejętności lub innych zasobów

potrzebują oni, aby wzrastać, i robisz wszystko, co w twojej mocy, aby zapewnić im

odpowiednie warunki do rozwoju. Obserwujesz swoich podopiecznych i wypatrujesz

oznak postępu. Jak zauważysz, że coś chociaż minimalnie idzie im lepiej niż do tej

pory lub dokonali jakiegokolwiek postępu, dodaje ci to energii. Czujesz satysfakcję,

gdy inni wzrastają. A oni to wyczuwają i szukają twej zachęty i wsparcia w rozwoju.

Słowa twe pobudzają innych do podejmowania kolejnych wyzwań. Kochasz rozwój i

jego pielęgnowanie, może to dotyczyć też roślin i faktycznego ogrodu. Bez względu

na to, czy rozwój dotyczy innych ludzi czy pielęgnacji ogrodu, masz zamiłowanie do

urzeczywistniania potencjału.

Talent: Rozwijanie innych
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Zastanów się ...

... w jaki sposób twoje Talenty współdziałają

ze sobą?

... w jaki sposób podnosisz ludzi na duchu?

... jak możesz połączyć te talenty z twoim

życiowym doświadczeniem?

... komu pragniesz podarować swoje talenty?
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Kontynuuj Podróż do Spełnienia
z GeniusFormula®

 
 Pobierz aplikację 

https://apps.apple.com/pl/app/genius-formula/id1497553989
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geniusformula

