
STWÓRZ WŁASNY „TORT CECH” 

Gdy skończysz poniższe ćwiczenie, spójrz na rysunek, przyjrzyj mu się uważnie i zapamiętaj: nie jesteś jedną 

cechą, lecz składasz się z wielu różnych przymiotów, i to one, jako całość, tworzą Ciebie!  

Zwróć ponadto uwagę, jak wiele masz sobie i innym do zaoferowania. Nie jesteś tylko swoją nielubianą 

częścią.  

Jak dojść do takiego wniosku ?  
Wypisz jak najwięcej cech, które Cię charakteryzują. Niech tych cech będzie co najmniej 30, mogą 

dotyczyć zarówno twojego wyglądu, jak i wnętrza. Jeśli (a pewnie tak się stanie) będziesz chciał/a zapisać 

coś, co Ci przeszkadza w funkcjonowaniu, zrób to, ale pamiętaj, aby umieścić te określenia na samym 

końcu listy. 

1. 11. 21. 

2. 12. 22. 

3. 13. 23. 

4. 14. 24. 

5. 15. 25. 

6. 16. 26. 

7. 17. 27. 

8. 18. 28. 

9. 19. 29. 

10. 20. 30. 

 

Następnie przejdź do okręgu, podziel go na tyle części, ile wypisałeś/aś własnych cech. Przydzielając wszystkim cechom 

miejsce i objętość kawałka „tortu” kieruj się ich ważnością. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeszcze raz przyjrzyj się stworzonemu rysunkowi i 

zaakceptować i pokochać już dziś? 

Przejdź do dalszej analizy swojego schematu, odpowiadając na poniższe pytania:

1. Co widzisz? 

2. Jaka cecha jest dla Ciebie najważniejsza w życiu

3. Jak to, co dla Ciebie najważniejsze wygląda w zestawieniu z Twoim kołem

zajmuje? 

4. Wypisz jakie uczucia Ci towarzyszą, gdy obserwujesz swój 

5. Które części tortu wpływają wzajemnie na siebie?

6. Czy któraś z zaznaczonych cech w największym stopniu wpływa na pozostałe?

7. Czy jest część, której poprawa lub rozwój jest w stanie 

8. W którym obszarze chciałbyś/chciałabyś 

9. Co możesz zrobić, aby oczekiwaną zmianę osiągnąć?

Wypisz poniżej 5 czynności, które doprowadzą Ci

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

 

Jeśli sumiennie wypełniłeś/aś całe ćwiczenie to gratuluję Ci odpowiedzialnego podejścia do 

czasu, własnej samoanalizy i wewnętrznego rozwoju

Mam nadzieję, że pozwoli Ci to spojrzeć na swoje cechy z perspektywy, której dotychczas Ci brakowało. 

Wierzę, że będzie to dla Ciebie źródłem inspirujących wniosków.

 

 

 

 

Powyższe ćwiczenie ma służyć nauce zdrowego sposobu my
Wszystkie zawarte w nim informacje, ich układ i treść
 
PSYCHONOMIA - usługi psychologiczne Anna Jerzak
kom. 506 349 631 
mail: annajerzak@psychonomia.pl 
www.psychonomia.pl 

Jeszcze raz przyjrzyj się stworzonemu rysunkowi i odpowiedź sobie na pytanie: Czy warto siebie tym samym 

swojego schematu, odpowiadając na poniższe pytania:

Jaka cecha jest dla Ciebie najważniejsza w życiu? 

Jak to, co dla Ciebie najważniejsze wygląda w zestawieniu z Twoim kołem

Wypisz jakie uczucia Ci towarzyszą, gdy obserwujesz swój „tort cech”? 

Które części tortu wpływają wzajemnie na siebie? 

zaznaczonych cech w największym stopniu wpływa na pozostałe?

, której poprawa lub rozwój jest w stanie poprawić pozostałe cechy?

W którym obszarze chciałbyś/chciałabyś zwiększyć poziom swojego zadowolenia?

Co możesz zrobić, aby oczekiwaną zmianę osiągnąć? 

Wypisz poniżej 5 czynności, które doprowadzą Cię do poprawy lub rozwoju 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

całe ćwiczenie to gratuluję Ci odpowiedzialnego podejścia do 

i wewnętrznego rozwoju. 

Mam nadzieję, że pozwoli Ci to spojrzeć na swoje cechy z perspektywy, której dotychczas Ci brakowało. 

ie źródłem inspirujących wniosków. 

 
 
 

 
zdrowego sposobu myślenia i zachowania według sprawdzonych zasad psychologicznych.

i treść podlegają ochronie wg Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

ugi psychologiczne Anna Jerzak  

Czy warto siebie tym samym 

swojego schematu, odpowiadając na poniższe pytania: 

Jak to, co dla Ciebie najważniejsze wygląda w zestawieniu z Twoim kołem – jaką jego część 

zaznaczonych cech w największym stopniu wpływa na pozostałe? 

poprawić pozostałe cechy?  

poziom swojego zadowolenia? 

lub rozwoju wybranego obszaru. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

całe ćwiczenie to gratuluję Ci odpowiedzialnego podejścia do swojego 

Mam nadzieję, że pozwoli Ci to spojrzeć na swoje cechy z perspektywy, której dotychczas Ci brakowało. 

psychologicznych. 
ochronie wg Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. 


