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KOŁO ŻYCIA 

Poniższe koło podzielone zostało na osiem części. Każda z tych części 

oznacza inny obszar Twojego życia. 

Przy poszczególnych segmentach koła wpisz najważniejsze dla Ciebie aspekty 

Twego życia.  

Mogą to być: 

 Rodzina    

 Przyjaciele 

 Partner, partnerka 

 Praca, kariera 

 Czas wolny, rozrywka,  

 Hobby 

 Zdrowie 

 Finanse 

 Rozwój osobisty 

 Rozwój duchowy 

i wszystkie inne, które właśnie dla Ciebie są ważne.  
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Teraz oceń kolejno, jaki jest aktualnie poziom Twojego zadowolenia w 

danym obszarze i zaznacz kreską lub zamaluj pola obecnej satysfakcji. 

W centrum koła poziom satysfakcji jest najmniejszy i wynosi 1. Zewnętrzne 

krawędzie koła (10) oznaczają najwyższy poziom zadowolenia. 

 

 
Przykładowe koło 

 

 

Pamiętaj, że robisz to ćwiczenie dla siebie. Im bardziej będziesz szczera/y, 

tym bardziej obiektywnie będziesz mogła/mógł spojrzeć na swoje życie. 

 

 

Koło życia pokazuje,  

w jakim miejscu w życiu aktualnie się znajdujesz. 
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Teraz opisz swoje koło. 

Nazwa 

obszaru 

Jak jest teraz? 

Poziom 
Co ten poziom oznacza?  

Co masz? 
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Odpowiedz sobie na pytania: 

 Jak wygląda Twoje koło obecnego życia? Czy swym kształtem przypomina 

koło? 

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

 Jak wyglądałaby podróż takim pojazdem i gdzie byś dojechał/a? 

 Czy i co chciałabyś/chciałbyś coś zmienić, by jechało Ci się wygodniej? 

Nazwa 

obszaru 

Jak chciałbyś żeby było? 

Poziom 
Co ten poziom oznacza?  

Co chcesz mieć? 
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Pomyśl, czy nie nadszedł czas na podjęcie decyzji, aby coś zmienić w swoim 

życiu? 

Jeśli praca z kołem życia dała Ci wartość i chciałabyś/chciałbyś coś zmienić w 

swoim życiu, ale chcesz pracować w domowym zaciszu, możesz skorzystać z 

narzędzia specjalnie utworzonego, by wzmocnić motywację każdego dnia: 

 Planner ZEMA – kalendarz na cały rok i miejsce do wpisywania celów, zadań 

oraz innych ważnych rzeczy w jednym miejscu  
https://zema.com.pl/produkt/planner-zema/ 

 Skrypt coachingowy „Dwa miesiące na zmianę” – zadania i pytania na 

kolejnych 10 tygodni, by zająć się tematami, które najczęściej utykają w 

naszym życiu 
https://zema.com.pl/produkt/ksiazka-dwa-miesiace-na-zmiane/ 

Jeśli wolisz pracę z ludźmi, możesz skorzystać z kursów: 

 Akademia Coachingu ZEMA – zmienisz swoje życie i zdobędziesz nowy 

zawód 
https://zema.com.pl/produkt/akademia-coachingu-zema-w-bialymstoku/ 

 Odbuduj poczucie własnej wartości – przypomnisz sobie i zbudujesz od nowa 

swoją wartość, by prowadzić takie życie, o którym zawsze pragnęłaś. 
https://zema.com.pl/produkt/szkolenie-odbuduj-poczucie-wlasnej-wartosci-pakiet-spotkan/ 

Jeśli największą wartość da Ci praca jeden na jeden ze mną, zapraszam na sesję: 

https://zema.com.pl/produkt/10-sesji-biznes-coachingu/ 

Jeśli potrzebujesz inspiracji i wsparcia, zajrzyj niżej, tam zawsze coś się znajdzie 

dla każdego:  

https://www.facebook.com/zema.ewaszpakowicz/ 

Życzę Ci pięknego roku!   

 Ewa Szpakowicz 


