
 
 

 

 

KOŁO ŻYCIA. The Wheel of Life®  

Koło życia to skuteczne narzędzie, które może pomóc Ci zobrazować swoje życie. 

Pokazuje, jak przywrócić równowagę w życiu i stworzyć szczęście i sukces. Pochodzi z buddyzmu 
tybetańskiego i skupia się na ośmiu komponentach, które są również nazywane czynnikami szczęścia 
w życiu człowieka.  

Jest to metoda coachingowa na wprowadzenie zmiany do Twojego życia. Może to być też metoda 
służąca do przeglądu jakości Twojego życia i zweryfikowania, z jakich powodów w jednej sferze 
układa Ci się dobrze, a w innej gorzej.  

Koło życia pomoże Ci zidentyfikować obszary: 

• które są dla Ciebie ważne i które są aktualnie przez Ciebie zaniedbywane 
• braku równowagi 
• z których jesteś niezadowolony 

Koło jest podzielone na 8 obszarów. Każdy z tych obszarów pokaże Ci ważne obszary Twojego życia, 
to na ile są one zrównoważone, a na ile czujesz się w nich niezadowolony oraz te obszary, w których 
możesz coś poprawić. 

Gdy stracisz równowagę w którymś z obszarów, możesz doświadczyć wypalenia, stresu i braku 
satysfakcji w swoim życiu. Popatrz na każdą dziedzinę swojego życia jak na szprychę koła: krótsze 
szprychy w kole, mogą reprezentować te części Twojego życia, które nie są zsynchronizowane i 
satysfakcjonujące.  

Jeśli je dostrzeżesz - skup się na tych obszarach, zacznij zwracać na nie uwagę, a następnie 
wprowadzaj w nich zmiany w kierunku poprawy, aby w efekcie osiągnąć poczucie życiowej 
satysfakcji i spełnienia. 

 

 



 
 

 

 

INSTRUKCJA: 

I. Poszczególne obszary z koła życia - omówienie: 
Przyjrzyj się wymienionym 8 kategoriom Koła życia. Kategorie te tworzą 
obraz zrównoważonego życia. W razie potrzeby możesz inaczej podzielić segmenty 
poszczególnych kategorii, tak aby dodać coś, czego brakuje lub zmień oznaczenie 
obszaru, tak aby było to dla Ciebie bardziej znaczące.  
 
1. Relacje: Czy masz relacje/przyjaźnie, na które zawsze możesz liczyć?  Jaka jest jakość 

Twoich relacji? I jak nimi zarządzasz w swoim życiu? W jakim stopniu spędzasz wolny 
czas z rodziną i przyjaciółmi? Itp. 

2. Kariera: Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojej pracy? Czy jest to praca, którą sobie 
wymarzyłeś? Czy chcesz kontynuować karierę, czy może ją zmienić? Czy aktualna praca 
przynosi Ci szczęście i satysfakcję? Czy spełniasz się zawodowo?  Itp. 

3. Finanse: Na ile Twoje dochody wystarczają na zaspokojenie wszystkich podstawowych 
Twoich potrzeb? Czy nie jesteś zależny od pożyczek? Czy nie masz żadnych długów? Czy 
pieniądze są jedyną rzeczą, która sprawia, że osoba jest szczęśliwa? Itp. 

4. Rozwój osobisty: W jakim stopniu dbasz o siebie, znajdujesz czas dla siebie, rozwijasz 
się? Czy jesteś otwarty na nowe doświadczenia i chcesz się uczyć? Czy jesteś duchowo 
połączony zarówno ze światem wewnętrznym, jak i zewnętrznym? Itp. 

5. Rozrywka i rekreacja: Na ile jesteś zadowolony z obecnej równowagi między życiem 
prywatnym, a zawodowym? Czy cieszysz się życiem? Czy masz jakieś hobby lub 
uprawiasz sport? Jak spędzasz swój wolny czas? Jak wygląda Twój odpoczynek i relaks, 
podróże, wakacje? Itp. 

6. Miłość: Czy czujesz się kochany? Jeśli masz partnera lub małżonka, czy czujesz się z nim 
dobrze? Czy podzielasz te same wartości z obecną znaczącą osobą? Czy robisz coś, aby 
utrzymać Twój związek w dobrej formie? 

7. Środowisko fizyczne: Czy lubisz miejsce, w którym mieszkasz? Czy czujesz się 
komfortowo i spokojnie w domu? Czy masz uporządkowane środowisko?  

8. Zdrowie: Jaki jest twój ogólny stan zdrowia (fizycznego i psychicznego? Czy prowadzisz 
zdrowy tryb życia? Czy dobrze się odżywiasz? Czy ćwiczysz regularnie? Czy jesteś 
zadowolony ze swojego zdrowia i kondycji fizycznej? 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

KARIERA
 

R
O

Z
R

Y
W

K
A

 I
 R

E
K

R
E
A

C
JA

 

MIŁOŚĆ 

R
O

Z
W

Ó
J 

O
S
O

B
IS

T
Y

 

 

R
E
L
A

C
JE

 

ŚRODOWISKO 

FIZYC ZNE 

ZDROWIE 

 

 
F
IN

A
N

S
E

 



 
 

 

II. Ocena poszczególnych obszarów życia: 
Zastanów się, nad poziomem satysfakcji, sukcesu w każdym z obszarów. Oceń poziom 
zadowolenia z każdej dziedziny życia, rysując linię w każdym segmencie. Określ wartość od 1 
(niski poziom zadowolenia) do 10 (wysoki poziom zadowolenia/w pełni zadowoleni) dla 
każdego obszaru, aby zobaczyć, jak jesteś zadowolony z każdej kategorii w swoim życiu. 
Poświęć nie więcej niż 5–10 sekund, oceniając każdy obszar. 

 
Twój wynik: 

• Od 8 do 10. Jeśli masz obszary, w których przypisałeś wartość od 8 do 10, oznacza to 
że jesteś aktualnie bardzo zadowolony z tego konkretnego pola. Ważne jest, abyś 
nadal robił rzeczy, które obecnie robisz, aby nie stracić rozpędu i tego poziomu 
satysfakcji. 

• Od 5 do 7. Obszary te pokazują, że jesteś dość zadowolony, ale masz jeszcze 
przestrzeń na to aby coś zrobić, żeby je jeszcze poprawić. 

• Od 0 do 4. Obszary te pokazują, gdzie nie jesteś zadowolony i gdzie warto wprowadzić 
zmiany i działania, tak aby poprawić poziom satysfakcji. Nie zniechęcaj się, jeśli 
zauważysz, że istnieje wiele obszarów w tym zakresie. Pokazuje to tylko przestrzeń i 
możliwość na stworzenie zmian i satysfakcjonującego życia. W tych obszarach zmiany 
będą miały na Ciebie największy wpływ. 

 

III. Analiza koła życia: 
Świetnym sposobem oceny koła życia jest zadawanie sobie pytania:  
 

„Jak płynna byłaby moja jazda, gdyby moje wyniki były kołami roweru?” 

 

 



 
 

 

 
Poniższe kolejne pytania pomogą Ci zastanowić się nad swoją obecną sytuacją i rzeczami, 
które naprawdę chcesz osiągnąć w życiu. 
 

• Czy są dla Ciebie jakieś niespodzianki w obrazie Twojego koła? 

• Co sądzisz o swoim życiu, kiedy widzisz wyniki w swoim Kole Życia? 

• Spójrz na obszary od 0 do 4 i zastanów się, co teraz robisz i co chciałbyś zrobić, aby 

poczuć się lepiej? 

• Jakie liczby chcesz zobaczyć na swoim kole życia? 

• Jak możesz poprawić w obszarach o niskim i średnim poziomie? 

• Jakie działania możesz podjąć, aby zacząć przesuwać się w górę skali? 

• Jak zrobić miejsce na te zmiany? 

• Jakiej pomocy i współpracy od innych możesz potrzebować? 

• Kim będziesz, kiedy osiągniesz te zmiany? 

• Jaki będzie wpływ tych zmian na inne obszary i twoje życie? 

• Co możesz zrobić, aby pokonać tę przeszkodę - jak możesz się przygotować? 

• Co się stanie, jeśli nie wprowadzisz żadnych zmian? 
 

  

IV. Działanie – ostatni krok:  
Wybierz 3 obszary, nad którymi najbardziej chcesz pracować. Określ cele dla każdego z nich, 
aby przenieść się z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, w którym chcesz się 
znaleźć. Poświęć chwilę, aby zapisać JAK zamierzasz przenieść się z miejsca, w którym jesteś, 
do miejsca, w którym chcesz być. Jakie działania, jakie cele, jakie zmiany chcesz 
wprowadzić/wdrożyć?  
 
WSKAZÓWKA: Jeśli jesteś bardzo zajęty, zastanów się: „Jaki jest najmniejszy krok, który 
możesz zrobić, aby rozpocząć tą zmianę?” 
 
 

Witam w nowym planie działania! 
 

 

 


