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Każdego dnia zmagasz się z wyzwaniami, robisz dużo rze-
czy, dążysz do… O właśnie! Do czego dążysz? Po co wstajesz 
każdego dnia? Czego chcesz? Co jest w Twoim życiu tak na-
prawdę najważniejsze? 

Czy masz ochotę popatrzeć na swoje życie z perspektywy 
lotu ptaka? Czy chcesz zatrzymać się na chwilę i sprawdzić, 
czy zajęcia, którymi jesteś zafrasowany każdego dnia są spój-
ne z Twoimi wartościami i Twoim sercem. 

Znajdź parę minut tylko dla siebie. Weź w rękę coś do pi-
sania i pochyl swe myśli nad tym, co w Twym życiu jest naj-
ważniejsze. 
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Na następnej stronie znajduje się koło, które zostało po-
dzielone na osiem części. Każda z tych części oznacza inny ob-
szar Twojego życia. 

1. Przy poszczególnych segmentach koła wpisz najważniej-
sze dla Ciebie aspekty Twego życia.  

Mogą to być: 
 Rodzina,    
 Przyjaciele, 
 Partner lub partnerka, 
 Praca,  
 Kariera, 
 Czas wolny,  
 Rozrywka,  
 Hobby, 
 Zdrowie, 
 Finanse, 
 Rozwój osobisty, 
 Rozwój duchowy, 
 Rodzice, 
 Dzieci, 
 Szkoła 

i wszystkie inne, które właśnie dla Ciebie są ważne.  

 Jeżeli potrzebujesz więcej niż osiem obszarów, podziel 
którąś część koła na dwie mniejsze.  

Najważniejsze jest to, by nie było mniej niż osiem obszarów. 
To niezbędne minimum. 



 
 

ZEMA Ewa Szpakowicz - Akredytowany Coach ACC International Coach Federation 

 

Strona | 3 

 

 

2. Oceń kolejno, jaki aktualnie jest poziom Twojego zado-
wolenia w danym obszarze Twego życia i zaznacz kreską 
lub zamaluj pola satysfakcji.  

W centrum koła poziom satysfakcji z każdego obszaru jest 

najmniejszy i wynosi 1, a zewnętrzne krawędzie koła (10) 

oznaczają najwyższy poziom satysfakcji. 
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Przykładowe koło 
 

 

 

Pamiętaj, że robisz to ćwiczenie dla siebie. 

Im bardziej będziesz szczery,  
tym bardziej obiektywnie  

będziesz mógł spojrzeć na swoje życie. 
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Twoje Koło Życia pokazuje,  
w jakim miejscu w życiu  
aktualnie się znajdujesz. 

 

Przeczytaj pytania, a potem zapisz do nich odpowiedzi. 

 Jak wygląda Twoje Koło Życia?  

………………………………………………………………………………………… 

 Czy przypomina kształtem koło? 

………………………………………………………………………………………… 

 Jak myślisz, jak poruszałby się Twój samochód na takich 
kołach?  

………………………………………………………………………………………… 

 Jak wyglądałaby podróż pojazdem z takimi kołami? 

………………………………………………………………………………………… 

 Gdzie byś dojechał na takich kołach? 

………………………………………………………………………………………… 

 Co można zmienić, by jechało Ci się wygodniej? 

………………………………………………………………………………………… 
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Jeżeli chcesz coś zmienić, to zacznij coś robić inaczej niż 

do tej chwili. Często oczekujemy zmiany nie zmieniając swego 

działania. 

Jako Coach każdego dnia pomagam ludziom w odnalezieniu 

lepszej życiowej drogi. 

Jeśli chciałbyś coś zmienić i znaleźć rozwiązanie, by Twoje Ko-

ło Życia stało się okrągłe, a życie bardziej harmonijne 

zapraszam Cię do podróży nową drogą 

Ewa Szpakowicz 
www.ewaszpakowicz.pl 


