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ZAŁĄCZNIK: 6 WYMIARÓW ŻYCIA 

 

S2-Efektywne radzenie sobie ze stresem jako czynnik zwiększający kompetencje interpersonalne. 

 

Praca zawodowa to ważny aspekt życia. Aby uniknąć stresu warto zaplanować, jak harmonijnie 

połączyć naszą pracę z innymi sferami (wymiarami) życia, tak aby zachować balans pomiędzy życiem 

zawodowym a osobistym. Aby to zrobić, odpowiedz sobie na poniższe pytania. 

 

Wymiar fizyczny 

Jak często chorujesz? 

Jak oceniasz swoją sprawność fizyczną w skali 1-10? 

Jak się odżywiasz? 

Czy jadasz regularnie? 

Jak głęboki jest Twój oddech? 

Jakie masz nałogi? 

Jaką masz kondycję? Czy szybko się męczysz? 

Ruch, który sprawia Ci największą przyjemność to... 

Jakie uprawiasz sporty? Jak często? 

W jaki sposób dbasz o swoje ciało? 

Czy uprawiasz ćwiczenia oddechowe? 

Czego oczekujesz od aktywności fizycznej: elastyczności, redukcji stresu, schudnięcia, poprawy 

zdrowia, przyrostu masy mięśniowej i siły fizycznej, atrakcyjniejszego wyglądu, lepszej sprawności? 

Czy masz nadwagę? 

Czy stosujesz jakieś drastyczne diety? 

Czy odżywiasz się stosownie do pory roku i swoich potrzeb? 

W jakich porach roku i porach dnia masz najwięcej energii? 

Od czego zależy Twój poziom energii? 

Czy rano czujesz się wypoczęty(a)? 

Czy śpisz wystarczającą ilość godzin? 

Czy sypiasz regularnie? O której kładziesz się spać? 

Jaką żywność spożywasz? Czy mam świadomość, co jesz? 

Co robisz, kiedy jesteś chory(a)? 

Czy zażywasz jakieś leki? 

Czy masz tendencję do zapadania na infekcje? Kiedy najczęściej? 

Jak często boli Cię głowa? 
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Jak często czujesz się zmęczony(a)? 

Jak często spędzasz czas na świeżym powietrzu? 

Jak często wyjeżdżasz na wakacje? 

Czy potrafisz wypoczywać? 

Jak reagujesz na to, co się dzieje w Twoim ciele? 

Czy słuchasz swojego ciała? 

Czy masz problemy z kręgosłupem? 

Czy korzystasz z masaży? 

Co oznacza dla Ciebie profilaktyka zdrowotna? 

Czy lubisz swoje ciało? 

Czy potrafisz się rozluźnić? 

Czy Twój kark jest spięty? 

Gdzie gromadzą się „Twoje stresy”? 

W jaki sposób najlepiej wypoczywasz? 

..... 

 

Wymiar emocjonalno-społeczny 

W jaki sposób wyrażasz swoje emocje? 

Czy potrafisz wyrażać swoje emocje? 

Czy masz świadomość tego, co czujesz? 

Jak radzisz sobie ze stresem? 

Czy jesteś osobą asertywną? 

Jaka cecha wpływa najbardziej na Twoje poczucie wartości? 

Czy czujesz się kimś wyjątkowym? 

Co chciał(a)byś, aby ludzie zapamiętali po Tobie, jak już Cię nie będzie? 

Czy często masz „doły”? 

Czy czujesz się szczęśliwy(a)? 

Jak często kłócisz się z innymi osobami? 

Jak łatwo nawiązujesz relacje z innymi? 

Czy budujesz głębokie relacje z innymi? 

Jak często się śmiejesz? 

Czy potrafisz się rozluźnić? 

Czy łatwo wybaczasz? 

Czy dobrze czujesz się we własnym towarzystwie? 

Czy łatwo Ci przyznać się do winy? 



 

St
ro

n
a3

 

Co oznacza dla Ciebie poszanowanie dla innych ludzi? 

Czy jesteś optymistą czy pesymistą? 

Czy potrafisz pomagać innym? 

Jak pomagasz innym? 

Czy jesteś otwarty(a) na zmiany? 

Czy akceptujesz odmienne opinie innych ludzi? 

Czy uprawiasz relaksację? 

W jaki sposób najłatwiej jest Ci się wyciszyć? 

Jak często się obwiniasz? 

Ilu masz prawdziwych przyjaciół? 

Czy Twój związek jest udany? 

Jak często zmieniasz partnerów? 

Czy potrafisz odmawiać? 

Czy potrafisz prosić? 

Jak reagujesz w sytuacjach stresujących? 

Jakim jesteś przyjacielem? 

Jakim jesteś dzieckiem/rodzicem? 

Czy potrafisz okazywać uczucia innym? 

Czy czujesz się doceniany(a) przez innych? 

W jaki sposób okazujesz uczucia innym? 

..... 

 

Wymiar zawodowy 

Co Cię najbardziej motywuje do pracy? 

Wymień trzy rzeczy, dla których pracujesz lub chciałbyś pracować? 

Czy opisał(a)byś siebie jako lidera czy raczej wykonawcę? 

Jaka jest praca Twoich marzeń? 

Czy łatwo podejmujesz ryzyko? 

Czy jesteś dobrym organizatorem? 

Czy jesteś łatwy(a) we współpracy? 

Czy wolisz pracować sam(a) czy w grupie? 

Czy umiesz delegować zadania? 

Jak w skali 1-10 ocenił(a)byś swoją kreatywność? 

Czy lubisz zadania wymagające dokładności? 

Czy dzielisz się swoją wiedzą? 
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Czy lubisz występować publicznie? 

Jakie są Twoje prawdziwe talenty? 

Jakie są Twoje mocne i słabe strony? 

Czy lubisz wyzwania? 

Jakie masz zdolności? (np. manualne, organizacyjne, finansowe, wokalne, plastyczne, kulinarne itp.) 

Czy jesteś efektywny(a) w swojej pracy? 

Dlaczego pracujesz? 

Czy gdybyś miał(a) wystarczająco pieniędzy, robił(a)byś to, co robisz obecnie? 

Czy jesteś typem pracoholika? 

Czy jesteś dobrym menedżerem? 

..... 

 

Środowisko 

Czy masz swoje miejsce do pracy? 

Czy dobrze Ci się w tym miejscu pracuje? (pomieszczenie, budynek, wnętrze itp.) 

Czy powietrze w miejscu, w którym mieszkasz jest bardzo zanieczyszczone? 

Jaką wodę na ogół pijesz? 

Jak czujesz się w mieszkaniu/domu, w którym mieszkasz? 

Czy czujesz się bezpiecznie we wnętrzu, w którym mieszkasz? 

Jak Ci się odpoczywa we własnym domu? 

Jak wiele czasu spędzasz na dojazdach do pracy/domu? 

Czy masz daleko do sklepu, pracy, znajomych? 

Jak czujesz się po wstaniu z łóżka? 

Czy dobrze sypiasz? 

Czy fotel, na którym zwykle siadasz jest zdrowy dla kręgosłupa? 

Czy w okolicy, w której mieszkasz jest dużo zieleni? 

Czy masz własny ogród/działkę? 

Jak często przebywasz w pomieszczeniach klimatyzowanych? 

Jak często przebywasz w hałasie? 

..... 

 

Wymiar intelektualny 

Czy lubisz się uczyć? 

Czy jesteś osobą kreatywną? 

Czy potrafisz budować argumenty w dyskusji? 
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Jak działa Twój umysł: czy jest raczej analityczny czy syntetyczny? 

Jak oceniasz swoją wiedzę? 

Czy jesteś osobą wykształconą? 

Czy masz poczucie humoru? (prawa półkula) 

Jak objawia się Twoje poczucie humoru? 

Z której półkuli mózgowej częściej korzystasz? 

Czy próbujesz się dokształcić? 

Jak często czytasz? 

Co zwykle czytasz? Czy jest to literatura z jednego gatunku? 

Jak chętnie poznajesz nowe dziedziny? 

Jakie masz zainteresowania? 

Czy myślisz logicznie? 

Jeśli miał(a)byś nieograniczoną ilość czasu i pieniędzy, to czego chciał(a)yś się nauczyć 

..... 

 

Wymiar duchowy 

Jakimi wartościami się w życiu kierujesz? 

Czy modlisz się/uprawiasz medytację? 

Jak często zachwycasz się pięknem natury? 

Jak postrzegasz swoją misję życiową? 

Co robisz, by zadbać o spokój ducha? 

Co jest dla Ciebie naprawdę ważne? 

W co wierzysz? 

Czy odczuwasz spokój wewnętrzny? 

Co decyduje o Twoim życiu? 

Jaki masz wpływ na swoje życie? 

Czym jest według Ciebie choroba? 

Czy często przebywasz w ciszy? 

Czy potrafisz wybaczać? 

Jak często osądzasz innych? 

Kim jesteś? 

Dlaczego jesteś? 

Czy jesteś zadowolony(a) ze swojego życia? 

Czy potrafisz cieszyć się z drobnych rzeczy? 

Czy czujesz się częścią jakiejś większej całości? 
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Czy wzbudzasz w sobie wdzięczność? 

Za co czujesz się w życiu odpowiedzialny(a)? 

Czy czujesz, że żyjesz w „zgodzie z sobą”? 

Czy lubisz słuchać muzyki? Co Ci ona daje? 

Jak często chodzisz do teatru, na wystawy, koncerty? 

Czy sztuka jest dla Ciebie ważna? Pod jakim względem? 

Czy sam(a) uprawiasz jakąś sztukę? 

Czy lubisz przebywać w samotności? Co Ci to daje? 

..... 
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