
Jak rozpoznać i rozwijać swoje talenty?

Każdy z nas ma jakieś talenty. Czy Ty wiesz jakie są Twoje talenty i czy
dbasz o to, aby je rozwijać?

Talent do czegoś masz wtedy, kiedy przychodzi Ci to bez żadnego wysiłku, kiedy przynosi Ci to 
wiele radości oraz satysfakcji i jeśli osiągasz w danym obszarze wyniki lepsze niż inni. O Twoich 
talentach często mówią Ci osoby w Twoim otoczeniu. To właśnie z ich powodu jesteś szczególnie 
doceniany/a przez innych ludzi. Twoje talenty nadają Twojej osobowości wyjątkowość – wpływają 
na Twoje zachowania, na Twój sposób postrzegania świata, na Twoje relacje z innymi ludźmi oraz 
na to, jak postrzegają Cię inni. Jeśli Twoje talenty to  np. sumienność i dokładność – wszystko, co 
robisz  – robisz dokładnie i sumiennie. Jest to dla Ciebie naturalne i przychodzi Ci to łatwo. 

Twoje największe talenty są cechami w dużej mierze wrodzonymi. Możesz swoje talenty rozwijać, 
albo też nie. Wybór należy do Ciebie!

Osobiście mogę tylko podpowiedzieć, że o wiele bardziej korzystne będzie zaufanie swoim 
talentom niż odrzucenie ich. Dlaczego?

• Po pierwsze, posiadane umiejętności są twoimi naturalnymi cechami.  Nie musisz ciężko 
pracować, żeby je rozwijać. Wręcz przeciwnie – w pewnych dziedzinach zapewne idzie ci 
łatwiej niż w innych. 

• Po drugie, talenty pomagają określić kierunek, w jakim powinieneś podążać. 

Cokolwiek robisz w swoim życiu, postaraj się rozwijać swoje talenty. Na szczęście nie jest to 
trudne – a często wręcz przyjemne. W dodatku istnieje wiele sposobów rozwijania talentów. 

Oto kilka z nich, które są – w moim mniemaniu – najskuteczniejsze. Z pewnością pomogą ci w 
szukaniu i rozwijaniu własnych talentów.

1. Przestań czekać na cud

Nie czekaj na samoistne pojawienie się talentów. Skąd masz wiedzieć, że masz smykałkę do gry na 
pianinie, skoro nigdy nie próbowałeś zagrać? Musisz próbować.  Prędzej czy później znajdziesz 
coś, co będzie przychodziło ci z łatwością i przyniesie sporo frajdy.

• Cały czas szukaj niewykorzystanych talentów, mocnych stron. 
• Poznawaj nowe możliwości, jakie się przed tobą otwierają. 
• Staraj się podchodzić do życia z entuzjazmem – zwiększysz wówczas swoją motywację i 

aspiracje. 

2. Zacznij od rzeczy, które są proste

Nikt nie każe ci od razu wyszukiwać umiejętności z najwyższej półki. Zastanów się, co wychodzi ci
w sposób naturalny, co uwielbiasz robić i nie musisz wkładać w to dużego wysiłku. Oczywiście nic 
nie stoi na przeszkodzie, by rozwijać talenty, których nie posiadasz. Najpierw jednak warto 
skoncentrować się na najłatwiejszych i najważniejszych dla ciebie.

• Przyjrzyj się swoim pasjom – to właśnie z nimi najczęściej są powiązane talenty. 
• Bądź świadomy  tego, ile wysiłku musisz wkładać w poszczególne czynności. 
• Monitoruj swoje emocje – co sprawia ci radość, a co stresuje? 



3. Śledź swoje sukcesy

Jeśli masz wrażenie, że nie posiadasz żadnych talentów, być może nie zwracasz uwagi na swoje 
sukcesy. Wielu ludziom umyka fakt ich odnoszenia. Często po prostu nie widzą, że coś udało im się
zrobić – traktują swoje osiągnięcia jako rzecz tak oczywistą, że niewartą wzmianki. Nie pozwól 
sobie wpaść w tę samą pułapkę.

• Przyglądaj się wszystkiemu, co uda ci się zrobić dobrze. Nawet drobiazgom, które wydają 
się nieistotne. 

• Nie wstydź się swoich sukcesów i nie umniejszaj własnej wartości. 

4. Bądź pomysłowy

Kreatywność zawsze była motorem napędzającym postęp. Dotyczy to każdej dziedziny życia. Nie 
inaczej jest w kwestii rozwijania swoich talentów. Im więcej będziesz mieć pomysłów, tym więcej 
pojawi się okazji do rozwoju.

• Postaraj się wymyślić coś nowego – sam proces tworzenia może otworzyć przed tobą 
możliwości, których nawet byś nie podejrzewał. 

• Rozglądaj się za nowymi źródłami informacji oraz inspiracji.

5. Przyjrzyj się swoim wadom i zaletom

Jednym ze sposobów na znalezienie (oraz dynamiczny rozwój) talentów jest przeanalizowanie 
swoich mocnych i słabych stron. Dzięki temu łatwo można określić, do czego człowiek się 
"nadaje".

• Przeanalizuj swoją przeszłość, by ustalić posiadane przez siebie cechy – pamiętaj o 
szczerości, która jest w tym wypadku kluczowa. 

• Testuj siebie w różnych sytuacjach życiowych. 
• Wzmacniaj pozytywne nawyki, niwelując jednocześnie te, które ci szkodzą. 

6. Ucz się od innych

Jeśli chcesz rozwijać swoje talenty, z pewnością będziesz musiał skorzystać z rady kogoś bardziej 
doświadczonego. Niezależnie od rodzaju talentu, będziesz potrzebował nauczyciela, który zapozna 
cię z podstawami, a z czasem przekaże bardziej zaawansowaną wiedzę z danej dziedziny. 

• Kiedy ktoś mówi, uszanuj go. Słuchaj uważnie i doceń, że ktoś chce podzielić się z tobą 
swoją wiedzą. 

• Nie bój się pytać innych o opinię – również na swój temat. 
• Nawiązuj kontakty z ludźmi, którzy wniosą pozytywne wartości do twojego życia. 

7. Regularnie korzystaj z talentów

Doświadczenie jest niezwykle ważne w kwestii rozwijania talentów. Jeśli jesteś w czymś dobry, ale 
nie działasz w tej dziedzinie, z czasem twoje umiejętności osłabną. 

• Skup się na konkretnych wynikach swoich działań. 
• Planuj kolejne kroki i stawiaj przed sobą wyzwania – zawsze miej zaplanowane 

przynajmniej jedno. 
• Wyciągaj naukę z każdej porażki, jaka ci się przydarzy. 

Nawet jeśli tego nie widać na pierwszy rzut oka, każdy z nas rodzi się z predyspozycjami do 
osiągnięcia sukcesu. Możemy zdobyć wszystko, o czym marzymy, jeśli tylko nauczymy się 



podejmować wyzwania. Każdy z nas – ty również – posiada konkretne umiejętności, zdolności i 
talenty, które może kształtować, zmieniać i ulepszać.

Nie pozostaje nic innego, jak zacząć rozwijać siebie i korzystać z tego wszystkiego, co masz do 
dyspozycji. 

                                                                              Pozdrawiam, Dorota Makosiej
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