
Kościół w Częstochowie 

Test: mentalność Królestwa i ubóstwa? 

Odkryj swoją królewską tożsamość ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test: mentalność królestwa i ubóstwa? Cz.1 



• Twoje imię: 

• Data: 

 

Wskazówki: Jesteśmy synami i córkami samego Boga; dlatego jesteśmy książętami i księżniczkami, a nie biedakami. 

Ten test ma na celu dać ci wyobrażenie o tym, jak sobie radzisz ze swoją tożsamością jako osoby świętej, którą 

jesteś. Aby ten test był korzystny, musisz być tak szczery ze sobą, jak tylko możesz. Odpowiedz na pytania w 

sposób, który odzwierciedla to kim i jaki jesteś w przeciętny dzień, a nie w najlepszy lub najgorszy dzień w Twoim 

życiu. 

Przewodnik punktacji: 

0 = nigdy, 1 = rzadko, 2 = czasami, 3 = często, 4 = bardzo często, 5 = zawsze 

 

1. ____ Mam tendencję do sarkastycznego poczucia humoru, które ucisza lub dotyka ludzi. 

2. ____ Lubię kupować tylko rzeczy na wyprzedaży lub na przecenach. 

3. ____ Zmagam się z poczuciem bycia gorszym, nieodpowiednim. 

4. ____ Czasem potajemnie współzawodniczę z ludźmi wokół siebie. 

5. ____ Często patrzę w lustro. 

6. ____ Często porównuję się do innych. 

7. ____ Zwykle chcę, aby wygrał słabszy. 

8. ____ Widzę, że Bóg faworyzuje słabszych. 

9. ____ Nie czuję się dobrze w towarzystwie bogatych i / lub odnoszących sukcesy ludzi. 

10. ____ Zwykle doszukuję się winy przeciwko ludziom, którzy wydają się skuteczni lub mają nade mną władzę. 

11. ____Mówię innym o ważnych ludziach z którymi się przyjaźnię lub o ważnych projektach nad którymi 

pracowałem. 

12. ____ Jestem przepracowany i czuję się naprawdę słabo, gdy czegoś nie osiągam, nie skończę. 

13. ____ Należę do kilku grup i jestem wolontariuszem we wszystkim, co daje mi poczucie wartości, nie szanując i 

uznając swoich własnych darów. 

14. ____ Muszę zaprzyjaźnić się z najważniejszą osobą w każdej grupie, do której należę. 



15. ____ Nie lubię wyznaczać sobie celów, ponieważ kiedy ich nie osiągam, czuję, że zawiodłem. 

16. ____ Powtarzam się, dramatyzuję, przesadzam, wyolbrzymiam i / lub kłamię w rozmowie, aby przedstawić swój 

punkt widzenia. 

17. ____ Staję się nadmiernie przywiązany w niezdrowy sposób do każdego, kto zwraca na mnie uwagę lub się mną 

interesuje. 

18. ____ Lubię rozdawać rzeczy, ale jestem prawie zawstydzony otrzymywaniem prezentów od innych. 

19. ____ Spędzam dużo czasu zastanawiając się, co ludzie o mnie myślą. 

20. ____ Moją opinię można łatwo zmienić, aby zadowolić innych. 

21. ____ W większości środowisk mam przeciwne zdanie do lidera. Jeśli mówią o „czarnym”, to prawie zawsze 

czuję się zobowiązany do kłótni i obstawiania za „białym”. 

22. ____ Przyjaciele z którymi czuję się najlepiej, to [prawie zawsze] zranieni ludzie. 

23. ____ Kiedy wybieram zespół do pracy ze mną, wybieram ludzi, których uważam za słabszych od siebie. 

24. ____ Nie lubię przebywać w pobliżu lub odrzucam ludzi, którzy mają inne zdanie niż ja. 

25. ____ Nie tylko dzielę się swoją opinią; Czuję się zmuszony do kłótni lub manipulowania ludźmi, aby się ze mną 

zgodzili. 

26. ____ Kiedy ludzie się ze mną nie zgadzają, biorę to do siebie i mam skłonność do myślenia, że mnie odrzucili. 

27. ____ Muszę być najważniejszą osobą w pokoju i / lub mieć kontrolę nad wszystkim aby być szczęśliwym, 

zadowolonym. 

28. ____ Ludzie mówią, że mam obsesję na punkcie racji. 

29. ____ Walczę z lękami, zwłaszcza strachem przed odrzuceniem i porażką. 

30. ____ Bardzo się martwię, szczególnie o przyszłość. 

31. ____ Często mam wrażenie, że coś pójdzie nie tak. 

32. ____ Walczę z ludźmi, którzy mają tendencję do wybaczania innym. 

33. ____ Łatwo się obrażam. 

34. ____ Większość złych rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu i niepowodzeń, których doświadczyłem to nie 

była moja wina. 



35. ____ Czuję złość i / lub wściekłość bardzo łatwo. 

36. ____ Czuję jak ludzie mnie poganiają, gdy mówię i / lub tłumaczę się im. 

37. ____ Przez większość mojego życia czułem się niezrozumiany. 

38. ____ Narzekający i niezadowoleni ludzie zwykle mówią mi o swoich problemach. 

39. ____ Wydaje się, że mój popęd seksualny i / lub nawyki żywieniowe wymykają mi się spod kontroli. 

40. ____ Śpię więcej niż zwykle i nadal czuję się zmęczony. 

 

_______ SUMA ZA CZĘŚĆ I – Proszę zsumuj punkty z każdego pytania i zapisz swój wynik w podanej linii. Po 

zakończeniu kontynuuj, odpowiadając na pytania z Części 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Test: mentalność królestwa i ubóstwa - cz. 2 

Przewodnik punktacji: 

0 = nigdy, 1 = rzadko, 2 = czasami, 3 = często, 4 = bardzo często, 5 = zawsze 

 

1. ____ Lubię inwestować w ludzi i patrzeć, jak mnie przerastają. 

2. ____ Pozwalam ludziom bardziej angażować się w rozmowach. Na przykład znajomy mówi mi: „Byłem taki 

zajęty”, a ja odpowiadam: „Co robiłeś?” zamiast mówić: „Ja też byłem zajęty”. 

3. ____ Lubię przebywać wśród ludzi otwartych w myśleniu i kreatywnych. 

4. ____ Lubię rozwiązywać problemy z ludźmi, a nie dla ludzi. 



5. ____ Lubię tworzyć środowisko, w którym ludzie uczą się myśleć samodzielnie. 

6. ____ Kocham siebie i czuję, że Bóg cieszy się ze mnie. 

7. ____ Czuję się dobrze w pobliżu każdej osoby. 

8. ____ Zwykle przyciągam wokół siebie ważnych i odnoszących sukcesy ludzi. 

9. ____ Mogę jeść w dobrych restauracjach, przebywać w ładnych miejscach i mieć dobre rzeczy bez poczucia winy. 

10. ____ Nie robię rzeczy ze względu na wizerunek, ale dlatego, że osobiście je cenię. 

11. ____Bardziej lubię wzmacniać ludzi niż mieć władzę nad nimi. 

12. ____Kocham różnorodność w ludziach, z którymi mam relacje. 

13. ____Zwykle wybieram osoby do mojego zespołu, które mają inne perspektywy i inny niż mój własny punkt 

widzenia. 

14. ____Z łatwością cieszę się ze zwycięstw innych ludzi. 

15. ____Daję coś ludziom nie tylko dlatego, że tego potrzebują; raczej daję to coś tym, których chcę wyróżnić i 

którzy na to zasługują. 

16. ____Jestem zmotywowany wizją, jaką mam dla mojego życia. 

17. ____Trudno mnie obrazić. 

18. ____Marzę o wywarciu dynamicznego wpływu na świat. 

19. ____Spodziewam się, że ludzie będą mnie lubić. 

20. ____Zwykle to ja najpierw inicjuję kontakt z ludźmi, zamiast czekać na ich ruch. 

21. ____Jednym z moich głównych celów życiowych jest pomaganie innym ludziom w odkrywaniu i spełnianiu ich 

marzeń. 

22. ____Sam zapalam się i motywuje. (Potrafię się zmotywować.) 

23. ____Wydobywam z ludzi to, co najlepsze. 

24. ____Myślę o tym, jak coś zrobić lepiej. 

25. ____Jestem dobrym słuchaczem i patrzę ludziom w oczy, kiedy do mnie mówią. 

26. ____Radość często mnie ogarnia i łapię się na uśmiechu bez wyraźnego powodu. 



27. ____Ludzie podążają za mną bez względu na to, co robię. 

28. ____Lubię otrzymywać miłe rzeczy od ludzi. 

29. ____Ludzie przestają mówić nieprzyzwoicie, przestają narzekać i zmieniają swoje zachowanie, gdy jestem w 

pobliżu, nawet jeśli nie wymagałem tego od nich. 

30. ____Spędzam dużo czasu myśląc o dobrych rzeczach, które się wydarzyły i będąc za nie wdzięczny. 

31. ____Z łatwością kocham ludzi i z natury jestem dla nich cierpliwy. 

32. ____Czuję, że kontroluję moje naturalne pasje, w tym jedzenie, spanie i popęd seksualny. 

33. ____Lubię się relaksować i mam łatwość w odpoczywaniu. 

34. ____Jestem świadomy tego, że Duch Święty i Jezus rozmawiają ze mną przez cały dzień. 

35. ____Wyznaczam cele w obszarach mojego życia, za które jestem odpowiedzialny. 

36. ____Wiem, jakie są moje mocne strony i / lub talenty, a także jakie są moje słabości. 

37. ____Kiedy upadam, biorę za to odpowiedzialność, nie obwiniając innych. 

38. ____Kocham życie i nie mogę się doczekać przyszłości. 

39. ____Lubię podejmować ryzyko i doświadczać nowych rzeczy. 

40. ____Robię wszystko, co w mojej mocy, by zajmować się potrzebami biednych i służyć zranionym. Współczuję 

ludziom, którzy mają mniej szczęścia niż ja. 

 

________ RAZEM CZĘŚĆ 2 - Proszę zsumować powyższe punkty z każdego pytania tylko w części 2. Zapisz swój 

wynik w odpowiednim miejscu. 

 

 

KOŃCOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCENY 

 

_____________   -  ____________   =  _______________ 

CZĘŚĆ 2    MINUS  CZĘŚĆ 1   PUNKTACJA KOŃCOWA 



 

UWAGA: Upewnij się, że wprowadziłeś CZĘŚĆ 2 w pierwszym polu. Odejmij część 1 od części 2. Twój wynik końcowy 

MOŻE BYĆ liczbą ujemną. 

WYKRES: Zobacz wykres poniżej. Znajdź miejsce na wykresie, które poprawnie przedstawia Twój wynik końcowy i 

zaznacz je X. Ta liczba jest jednym ze wskazań atrybutów cech królewskich, które aktualnie posiadasz. Wykonaj ten 

test ponownie za kilka miesięcy, aby sprawdzić swoje postępy na drodze do królewskiej tożsamości. 

MENTALNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ: 

UBÓSTWA  -200 -175 -150 -125 -100 -75 -50 -25  0  +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200  KRÓLESTWA 


