
Mój dobrostan
Chcąc ocenić własny dobrostan psychiczny, należy skupić uwagę na każdym 

wymiarze, zastanowić się, czy jest on obecny w naszym życiu, w jaki sposób go 

realizujemy (pozytywny czy negatywny). Odpowiedz na poniższe pytania

i dokonaj autoanalizy dobrostanu.

Samoakceptacja

Czy i w jakim stopniu szanujesz siebie? (skala 1-10)

Czy i w jakim stopniu akceptujesz siebie? (skala 1-10)

Jakie są Twoje mocne strony? (min. 10)

Jakie są Twoje słabe strony? (min. 10)

Jak radzisz sobie z porażkami?

Jak radzisz sobie w sytuacji, gdy czegoś nie potrafisz?
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Mój dobrostan
Rozwój osobisty

Jakie umiejętności doskonalisz?

Jakie masz talenty?

W czym chcesz się rozwijać?

Czego nowego chcesz się uczyć?
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Mój dobrostan
Cele życiowe

Co jest aktualnie najważniejsze w Twoim życiu?

Co najbardziej uwielbiasz robić?

Co chciałbyś(-abyś) osiągnąć i co byś zrobił(-a) wiedząc, 
że zostało Ci tylko pół roku życia?

Co chciałbyś(-abyś) po sobie pozostawić przyszłym pokoleniom?

Czego byś się podjął(-ęła), gdybyś miał(-a) gwarancję powodzenia?

Co chciałbyś(-abyś) zrobić ze swoim życiem, jeśli czas, pieniądze 
oraz aktualne obowiązki nie byłyby przeszkodą?

O czym marzyłeś(-aś), gdy byłeś(-aś) dzieckiem?

Jakie jest największe marzenie, które kiedykolwiek krążyło 
po Twojej głowie?

Co najbardziej chciałbyś(-abyś) zrobić TU I TERAZ, co sprawiłoby Ci 
najwięcej satysfakcji?

Co chciałbyś(-abyś) zrobić w nadchodzący weekend, tak po prostu 
— dla zabawy?

Jeśli złapałbyś(-abyś) złotą rybkę, która może spełnić Twoje 
3 życzenia, to jakie by one były?
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Mój dobrostan
Panowanie nad otoczeniem

Czy i w jakim stopniu kontrolujesz to, co dzieje się wokół Ciebie?

Czy i w jakim stopniu angażujesz się w kreowanie oraz tworzenie 
swojego otoczenia?

Czy tworzysz otoczenie w taki sposób, aby spełniało Twoje 
potrzeby i oczekiwania?
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Mój dobrostan
Autonomia

Czy postrzegasz siebie jako niezależną osobę?

Czy postrzegasz siebie jako samodzielną osobę?

Czy masz poczucie, że decydujesz o sobie?

Czy masz poczucie, że ustanawiasz normy i zasady dla siebie 
samego(-ej)?

Czy zawsze kierujesz się wyłącznie własnymi przekonaniami, 
nawet jeżeli w otoczeniu dominuje inny wzorzec? Czy potrafisz 
stanąć w ich obronie?
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Mój dobrostan
Relacje z innymi

Czy posiadasz umiejętności: nawiązania, podtrzymywania 
i rozwoju więzi z ludźmi, a także zdolność odczuwania radości 
i przyjemności z bliskiego kontaktu?

Czy dobrze żyje Ci się z innymi ludźmi?
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