
 
 

 

 

KOŁO WARTOŚCI 

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. 

Gdzie jesteś obecnie i czy to jest to miejsce w którym chcesz być? 

Krok 1: Wydrukuj je lub narysuj własne - możesz zacząć od większej listy wartości niż ta poniżej, 
stopniowo je wykreślając. 

Krok 2: W miejscach gdzie jest wartość 1, wartość 2, wartość 3 ....wpisz Twoje najważniejsze 
wartości. 

Krok 3: Po tym jak je wpiszesz - zastanów się nad każdą z nich i określ na ile jesteś z danej wartości 
zadowolony w skali od 1 do 10. 1 - to beznadziejnie, jesteś najmniej zadowolony,  10 - to stan 

idealny, w którym w pełni realizujesz tę wartość i nie potrzebujesz nic zmieniać w jej obszarze. 

Krok 4: Zaznacz wartości i poziom zadowolenia (1-10) na kole, poprzez pokolorowanie. 

Przykład: Jeśli w danej wartości oceniasz swój poziom zadowolenia na 3 zamaluj obszar od 0 do 3 

na danym kawałku/ćwiartce - tak jak w przykładzie (lewy górny róg obrazka). 



 
 

  

 



 
 

 

Krok 5: Popatrz na swoje wypełnione koło. Odpowiedz sobie na kilka pytań: 

• Co czujesz jak patrzysz na swoje koło wartości?  Jakie uczucia Ci towarzyszą? Co je 
powoduje? 

• Czy realizujesz swoje wartości? Jeśli tak - to w jaki sposób to robisz? 

• Jak Twoje wybory odzwierciedlają to, co teraz możesz zaobserwować w swoim kole 
wartości? 

• Jak Twoje marzenia i oczekiwania wobec życia, łączą się z wypisanymi wartościami? 

• Która wartość wymaga największej uwagi? 

• Której wartości chcesz poświęcić więcej uwagi? 

• Nad czym chciałbyś/chciałabyś popracować? 

• Zwiększenie poziomu zadowolenia z której wartości wpłynęłoby pozytywnie na pozostałe? 

• Co się stanie, jeśli nic nie zmienisz? 

• Co chcesz zrobić dla każdej z wypisanych wartości? 

• Jaki będzie Twój pierwszy krok? Co konkretnie zrobisz? 

• Kiedy zaczniesz? 

 

PIERWSZY KROK: ………………………………………… DATA: ……………………………. 

  

DRUGI KROK: ………………………………………… DATA: …………………………………… 

  

TRZECI KROK: ………………………………………… DATA: …………………………………… 
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