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     Говорете с мен  
  0878921000 

Въпросник „Грижа за себе си” 

 

 

 

 Да Понякога Не 

Имам планирани посещения при моя зъболекар и очен лекар    

Доволен/а съм от своето физическо състояние и нивата си на енергия    

Храня се здравословно и не прекалявам с кофеин и алкохол    

Спя достатъчно, за да се чувствам отпочинал/а    

Взимам си редовни почивки през работния ден, през уикенда и 
празниците релаксирам и се забавлявам 

   

Харесвам косата си в момента, доволен съм от своя стил и гардероб    

Имам достатъчно време да мисля за себе си – например да си водя 
дневник или да медитирам, йога и т.н. 

   

Управлявам времето си и важни неща свършвам преди крайния срок    

Казвам „НЕ” на себе си и другите, когато е необходимо    

Домът ми е почистен до ниво, от което съм доволен/а    

Домът ми е спретнато и уютно място, в което обичам да бъда    

Домът ми предлага комфорт, където да се изолирам от стреса    

Разпознавам сигналите на стреса и знам кога да си взема почивка    

В живота си имам достатъчно хора, които ме подкрепят и обичат    

Обикновено прекарвам времето си с хора, които обичам, приятни са 
ми и ме зареждат.  

   

Слушам интуицията си и се доверявам, когато стане дума за ситуации, 
свързани с грижа за мен.  

   

Имам ментор / партньор, който ме подкрепя и окуражава при 
вземане на решения  

   

Не изпитвам съжаление за минали грешки и успявам да си ги простя, 
ако се случат.  

   

Освободил/а съм се от всички минали обиди от други хора    

Имам запас от неща, които са ми нужни, за да тече гладко живота ми 
(включва всичко от очила през химикали и запалки до чифт обувки – 
визират се неща, чиято липса генерира ежедневен стрес)  

   

Имам цели в живота си, по които вече работя.    

 

Максималният възможен резултат е 42. Вашият е __________________ ?  

Какво научихте за себе си при решаването на теста _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Какви са дългосрочните решения, които трябва да вземете тук?___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 До колко си добър със себе си? Нека да разберем с този кратък тест, в който няма верни и грешни 

отговори – просто отговори откровено според това как се чувстваш в момента и виж какво ще научиш 

за себе си.  

 За всеки отговор „Да”- 2 точки, 1 точка за „Понякога” и 0 точки за „Не”. 


