
 

PBS TEDENSKI IZZIV 
 Spoznaj Body tehniko – edinstveni način 

vadbe 
 

PONEDELJEK  - OCENI SVOJE STANJE 
 
Na lestvici od 1 do 10 označi odgovor, ki te v tem trenutku najbolj opredeljuje, pri čemer ocena 0 
pomeni »počutim se zelo slabo, najslabše mogoče«, ocena 10 pa »počutim se odlično, najbolje 
mogoče«. Pri oceni upoštevaj vse morebitni bolečine, poškodbe, neprijetne in prijetne občutke, ki so 
se na določenem delu telesa pojavili v zadnjih treh mesecih.  
 
 
Oceni svoje SPLOŠNO POČUTJE v zadnjih TREH MESECIH. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Oceni svoje POČUTJE NA VRATNEM PODROČJU v zadnjih TREH MESECIH. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Oceni svoje počutje na MEDLOPATIČNEM PODROČJU IN PODROČJU RAM v zadnjih TREH MESECIH. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Oceni svoje počutje na področju LEDVENE HRBTENICE v zadnjih TREH MESECIH.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Oceni svoje počutje na področju MEDENICE IN KOLKOV v zadnjih TREH MESECIH.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
Še nekaj vprašanj o tvojem počutju in delovanju telesa, pa smo na koncu z današnjim izzivom.  
Na vsakem vprašanju izberi odgovor, ki je zate najbolj ustrezen. Pri odgovarjanju na vsako vprašanje 
imej v mislih kakšen je reprezentativen, najbolj povprečen odgovor za zadnje tri mesece. 
 
Koliko ur je dolg tvoj spanec v povprečni noči v zadnjih treh mesecih?  
1-3 ure 
4-5 ur 
6-7 ur 
8-9 ur 
10 ur ali več 
 
Kolikokrat se v povprečni noči v zadnjih treh mesecih zbudiš?  
1x 
2x 
3x 
4x 
Več kot 4x 
 



 

 
Kolikokrat te je v zadnjih treh mesecih bolela glava?  
Nikoli 
Manj kot 3x 
Vsak mesec 
Vsak teden 
Vsak dan 
 
Kolikokrat si v zadnjih treh mesecih imel/a kakšne težave z motnjami prebave (driska, zaprtost, 
bolečine v trebuhu...)?  
Nikoli 
Manj kot 3x 
Vsak mesec 
Vsak teden 
Vsak dan 
 
 
 
Čestitam! Kakšni so tvoji rezultati? 
V kolikor se ponoči zbujaš ali pa tvoj spanec ni zadosti dolg tvegaš, da je tvoje hormonsko stanje v 
neravnovesju. Vseh teh težav se bomo dotaknili v naših naslednjih izzivih, v kolikor pa so te rezultati 
tvojega vprašalnika zaskrbeli nam jih lahko posreduješ. Poskusili te bomo usmeriti in poiskati rešitev 
za tvoje stanje. 


