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Koło życia jest narzędziem często 
stosowanym w coachingu, które 
pomaga klientowi zorientować się     
   i przyjrzeć  jego sytuacji życiowej, 
pomaga zmierzyć poziom satysfakcji 
  z poszczególnych obszarów życia.

Bywa również chwilą konfrontacji z 
rzeczywistością. 



 Pozwala na chwilę zatrzymać się i zastanowić nad własnym 
życiem

 Pozwala odnaleźć balans pomiędzy poszczególnymi obszarami 
życia 

 Jest źródłem inspirujących wniosków- pozwala zidentyfikować 
obszary życia, które wymagają zmian, podjęcia działań

 Jeśli mówisz o sobie, że nie jesteś do końca szczęśliwy i czegoś 
Ci brakuje na pewno nie chodzi o wszystkie obszary życia. Koło 
życia pomoże Ci odnaleźć ten obszar i odpowiedzieć na pytanie, 
czego Ci brakuje 

Czemu służy Koło Życia?



 Zapraszam do stworzenia własnego Koła Życia!



 Obszarów jest 8

 Każdemu obszarowi życia przypisujesz ocenę 
w skali od 1 do 10. 

 Ocena 1 – oznacza 0% satysfakcji                   
a 10 – 100%. 

 Bądź szczery wobec siebie.  



1. Rodzina i przyjaciele
2. Duchowość i emocje
3. Finanse
4. Życie zawodowe
5. Relaks i rozrywka
6. Rozwój osobisty
7. Środowisko fizyczne ( czyli otoczenie w 

którym żyjesz )
8. Zdrowie i kondycja



 Co widzisz na swoim kole życia?
 Jakie uczucia Ci towarzyszą?
 Zobacz całościowy kształt, który powstał po 

zamalowaniu każdego pola, gdyby to było koło 
roweru jak daleko byś zajechał?

 Spójrz na obszary w których poziom zadowolenia 
jest wysoki.

 Spójrz na obszary w których poziom zadowolenia 
jest niski. ( może któryś ze sposobów działania w 
obszarze o wysokiej samoocenie możesz przenieść 
do obszaru z niższą samooceną)

Po narysowaniu odpowiedz sobie na pytania:



 Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?
 W których obszarach chciałbyś zwiększyć 

swój poziom zadowolenia?
 Jaki wpływ będzie mieć zwiększenie poziomu 

satysfakcji z jednego obszaru na pozostałe?
 Którym obszarem chcesz się zająć w 

pierwszej kolejności?
 Jak będzie wyglądało Twoje życie gdy 

zajmiesz się tym obszarem, czy obraz całego 
koła w Twoim odczuciu poprawi się?



 Jakimi działaniami możesz podnieść poziom 
zadowolenia z tego obszaru?

 Jaki będzie Twój pierwszy krok?
 Jeżeli już wykonasz pierwszy krok co on Ci 

da? Jak podniesie poziom Twojego życia?
 Jaki możesz wykonać następny krok?
 ( zapisz sobie:  1 krok ….. termin….. ,              

                     2 krok ….. termin…..  )



   Mam nadzieję, że wykonanie 
tego ćwiczenia pozwoli Ci 
spojrzeć na swoje życie z 

pewnej perspektywy                 
 i skłoni do  wyciągnięcia 
inspirujących wniosków. 
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