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Savo stiprybių panaudojimas susidūrus su iššūkiais:  

Trumpas gidas, kaip naudoti stiprybių paieškos klausimynus 

Dr. David P. Bernstein 

 

Kas yra sveikojo suaugusiojo dalis?  

Mes visi turime sveikojo suaugusiojo dalį, kuri padeda funkcionuoti ir patenkinti mūsų poreikius sveikais 

ir adaptyviais būdais. Nei vieno iš mūsų sveikojo suaugusiojo dalis neveikia tobulai. Tai gali būti ypač sunku 

susidūrus su sunkiomis ar neįprastomis aplinkybėmis.  Verta atpažinti ir vertinti stiprybes, kurias turime, 

tas savybes, iš kurių susideda mūsų sveikojo suaugusiojo dalis, ir mažais žingsniais tas savybes ir stiprybes 

naudoti savo poreikių patenkinimui. Tai padės funkcionuoti ir jaustis geriau.   

 

Kaip aš galėčiau panaudoti šiuos du klausimynus savo stiprybių atpažinimui? 

Aš sukriau du klausimynus, kurie padės jums atrasti savo stiprybes: Bernstein stiprybių skalę (BSS) ir 

Bernstein 48 stiprybių sąrašą (BLS).  BSS prašoma įvertinti teiginius, kurie apibūdina įvairias asmenines 

savybes. BLS sudarytas iš būdvardžių, apibūdinančių stiprybes, šioje skalėje reikia apvesti tas, kurios 

geriausiai jus atspindi. Galite užpildyti ir palyginti abi skales, nes jos papildo viena kitą siekiant geriau 

įvertinti stiprybes. Abiejų naudojimas padės jums susidaryti geresnį savo stiprybių vaizdą.  

 

Kokios yra 16 sveiko suaugusiojo stiprybės? 

Šešiolika sveikojo suaugusiojo stiprybių yra pozityvios charakteristikos ar stiprybes, kurios padeda 

adaptuotis susidūrus su žmogaus egzistencijos iššūkiais. Daugelis teoretikų apibūdina savastį ar asmenybę 

kaip dinamišką sistemą, kuri atlieka daug gyvenimo uždavinių: siekti asmeninio tapatumo, palaikyti 

emocinę savireguliaciją (ir savivertę), palaikyti ryšius su kitais žmonėmis, laviruoti gyvenimo žmonių 

grupėse peripetijose. Pagal šį požiūrį, savastis vystėsi iš mūsų kaip socialaus gyvūno esminės prigimties, 

kur emocinių ir fizinių poreikių patenkinimas skatino mus prisitaikyti prie įvairiapusiškų socialinių aplinkų.  

Po išsamaus literatūros apie sveiko suaugusiojo funkcionavimą ir psichologinę gerovę studijavimo, 

išvysčiau keturių faktorių (keturių dimensijų) sveiko suaugusiojo modelį, kuris apima žemiau pateiktas 

specifines stiprybes:   
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1 faktorius - Autonomiškumas: (5 stiprybės) – nusistato savo gyvenimo kelią ir juo eina. 

1. Tapatumas – turi aiškų savęs ir savo unikalių savybių vaizdą  
2. Savirefleksija – geba pažvelgti į save, tyrinėti savo jausmus, įsitikinimus, elgesį  
3. Pasitikėjimas savimi – tiki savimi, pasitiki savo gebėjimais, stiprybėmis ir nuomonėmis  
4. Savęs įtvirtinimas– kovoja už save, savo teises, poreikius ir įsitikinimus  
5. Vaizduotė – yra kūrybiškas ir išradingas, gali naudoti savo protą problemų ir sprendimų 

tyrinėjimui, geba piešti ateities scenarijus  
 

2 faktorius – Savireguliacija (5 stiprybės) – reguliuoja emocijas, impulsus, mintis ir elgesį 

6. Emocinis balansas – išlieka susitelkęs, išlaiko emocinį balansą, greitai atsigauna, jei kas 
išmuša iš vėžių emociškai  

7. Atsparumas – tvarkosi su stresu ir sunkumas, reaguoja lanksčiai, bet nepalūžta, atsitiesia  
8. Savikontrolė – stabteli ir pamąsto prieš veiksmus, gali atidėti spontaniškus norus ir pakelia 

frustraciją  
9. Pasirūpinimas savimi – rūpinasi savo emocine ir fizine sveikata bei gerove  
10. Tikrovės tyrinėjimas – pasitikrina, ar idėjos, jausmai, suvokimas yra tikri, objektyvūs ir 

racionalūs  
 

3 faktorius – Ryšys (4 stiprybės) – kuria prasmingus, abipusiškus santykius 

11. Empatija – jaučia ir supranta, ką jaučia kiti žmonės, gali patirti dalykus iš kito žmogaus 
perspektyvos  

12.  Atjauta – nori palengvinti kitų žmonių kentėjimą, rodo gerumą, rūpestį, norą padėti kitiems, 
jaučia atjautą sau  

13. Humoras – žaismingas, juokingas, nuotaikingas, dalinasi juokais ir juoku, supranta 
absurdiškumą savyje, kituose žmonėse ir gyvenime  

14. Atsakomybė – patikimas, atsakingas, į jį galima atsiremti, priima savo vaidmenis ir pareigas 
rimtai  

 

4 faktorius – Transcendencija (2 stiprybės) – siekia aukštesnių tikslų ir prasmių gyvenime ir santykiuose  

15. Dėkingumas – dėkingas, laimingas dėl to, ką gauna, vertina dalykus užuot juos vertinęs kaip 
savaime suprantamus  

16. Išmintis – ieško tiesos, žinių, gyvenimo pamokų, pasižymi sveiku protu, mokosi iš patirčių 
 

Kaip šios šešiolika stiprybių siejasi su keturiomis sveiko suaugusiojo savybėmis? 

Specifinės kiekvieno faktoriaus stiprybės sudaro bendrą stiprybės faktorių. Pavyzdžiui, pirmame faktoriuje 

yra penkios stiprybės. Kiekviena jų gali padėti jums keliauti gyvenimo keliu. Kuo daugiau iš šių stiprybių 

pasižymite, kuo dažniau jas panaudojate, tuo lengviau galite rasti savo gyvenimo kryptį. Bet tai nereiškia, 

kad jums reikia visų šio faktoriaus stiprybių, kad eitumėte savo gyvenimo keliu. Net vienos savybės 

turėjimas gali jums padėti.  
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Dauguma žmonių turi daugiau stiprybių vienoje sferoje nei kitose. Tai normalu. Mes vystome savo 

stiprybes dėl daugelio veiksnių: genų, auklėjimo, iššūkių, su kuriais teko susidurti, ir socialinės paramos ir 

vaidmenų, kuriuos turėjome savo gyvenime, ir t.t. Gan dažna situacija, kad kai kuriose srityse išsivystome 

geriau nei kitose. Verčiau žvelgti  į tai iš “pusiau pilnos stiklinės” perspektyvos, kai vertinamos stiprybės, 

kurias jau turime, ir kurios padeda siekti poreikių.   

 

Kaip aš galiu panaudoti savo stiprybės savo poreikių užtikrinimui? 

Auginant stiprybes geriausia pradėti nuo stiprybių, kurias jau turime. Daugelis mūsų dažnai turime 

stiprybių, kurių neišnaudojame. Jei panaudotumėte tas stiprybes, tai galėtų padėti susidūrus su 

sunkumais. Taip pat galime auginti stiprybes mažiau išvystytose srityse, bet tai ilgiau trunkantis procesas.  

Pavyzdžiui, susidūrus su sunkumais, gali padėti bendrumas. Gal jūs turite tokias stiprybes kaip humoras, 

empatija ir atjauta. Tačiau gal jūs kartais pamirštate atsiremti į kitus žmones ir paprašyti paramos. Gal jūs 

esate žmogus, kuris puikiai gali padėti kitiems (pvz., esate geras klausytojas), bet ne taip lengvai paprašote 

pagalbos sau.  

 

Maži žingsniai stiprybių panaudojimui 

Pradėkite nuo mažų žingsnelių. Pirmas žingsnis yra įsisąmoninti, ko norite, pvz., gal turite bendrumo 

poreikį. Tada įsivaizduokite nedidelius žingsnius, kaip galėtumėte patenkinti tą poreikį. Gal turite draugų, 

su kuriais senokai nesusisiekėte. O gal neseniai sutikote kažką įdomaus. Ženkite mažus žingsnius poreikio 

patenkinimui. Jei per daug baisu žengti žingsnį, ženkite mažesnį ar didelį žingsnį suskaidykite į mažesnius. 

Turėkite omenyje savo stiprybes. Jei jūsų stiprybės humoras, empatija ar atjauta, žmonės reaguos į tas 

savybes. Tai jums gali padėti labiau pasitikėti savimi, kai judėsite link savo bendrumo poreikio 

patenkinimo.  

Mąstykite apie savo savybes kaip “stiprybių saleles”. Kai turite poreikį (pavyzdžiui, bendrumo), galite 

aplankyti savo “stiprybių salelę” – tą vietą, kurioje glūdi jūsų stiprybės. Tai vieta, kur galite atsigauti ir 

pasirūpinti savimi. Stiprybių salos aplankymas yra metafora, ji primena, kad dažnai turime stiprybių, kurių 

nenaudojame. Jei aplankysite savo stiprybių salą kasdien, tai reiškia, kad kiekvieną diena padarysite kažką 

savęs pasirūpinimo link ir tai bus žingsnelis link savo poreikių patenkinimo pasinaudojant savo stiprybėmis.  

Sėkmės jums jūsų kelionėje! 

 

 


