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Korzystanie ze swoich mocnych stron w trudnych czasach:  

Krótki przewodnik wykorzystania kwestionariusza mocnych stron  

Dr. David P. Bernstein 

 

Co to jest Część Zdrowego Dorosłego? 

Wszyscy mamy Zdrową Dorosłą część, taką część, która pozwala nam funkcjonować I zaspokajać nasze 

potrzeby w zdrowy, adaptacyjny sposób. U nikogo ta część nie działa doskonale. Może nam być 

szczególnie trudno, gdy spotykamy się z trudnościami lub nietypowymi sytuacjami. Chodzi o to, by 

rozpoznać i docenić własne zalety, cechy, które budują naszą część Zdrowego Dorosłego i małymi 

krokami korzystać z nich, by zaspokajać swoje potrzeby.  Kiedy to będzie się działo będziemy lepiej 

funkcjonować i czuć się lepiej.   

Jak korzystać z obu kwestionariuszy by znaleźć swoje mocne strony? 

Stworzyłem dwa kwestionariusze, by pomóc Ci znaleźć mocne strony: Skala Mocnych Stron Bernsteina 

(The Bernstein Strengths Scale- BSS) i Lista 48 Mocnych Stron Bernsteina (Bernstein List of 48 Strengths- 

BLS). W teście BSS prosimy, byś ocenił stwierdzenia, które opisują osobiste cechy. Test BLS ma listę 

przymiotników opisujących mocne strony. Zakreśl te, które odnoszą się do Ciebie. Można wypełnić i 

porównać wyniki obu testów, to komplementarne metody oceny twoich mocnych stron. Używając obu 

narzędzi naraz, łatwiej Ci będzie określić swoje zasoby psychiczne.  

Czym jest szesnaście Mocnych Stron Zdrowego Dorosłego? 

Szesnaście mocnych stron Zdrowego Dorosłego to pozytywne cechy lub zalety, które pozwalają nam 

dostosowywać się do wyzwań ludzkiego życia. Wielu teoretyków opisywało „Ja” lub osobowość jako 

dynamiczny system, który ma na celu spełnienie różnych życiowych zadań: osiągnięcie poczucia własnej 

tożsamości, utrzymanie równowagi emocjonalnej (także samooceny), pomóc w utrzymaniu 

emocjonalnej więzi z innymi ludźmi i nawigowanie wokół złożoności życia w grupach. Z tego punktu 

widzenia, osobowość ewoluowała jako nasza podstawowa natura zwierząt społecznych, gdy 

zaspokajanie emocjonalnych i fizycznych potrzeb wymagało dostosowania do złożonego społecznego 

środowiska.  

Po wnikliwych badaniach literatury odnośnie funkcjonowania jako zdrowy dorosły i psychologicznego 

dobrostanu, opracowałem 4-ro czynnikowy model Zdrowego Dorosłego, który zawiera określone mocne 

strony: 
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Czynnik 1 – Wewnątrzsterowność (5 cech) – ustalenie i podążanie za kierunkiem swojego życia 

1. Tożsamość – ma jasne poczucie tego kim się jest i cech, które czynią go indywidualnym  

2. Autorefleksja – Ma zdolność przyglądania się sobie, swoim uczuciom, przekonaniom i 

zachowaniom 

3. Zaufanie do siebie – Wierzy w siebie, ufa swoim zdolnościom, zasobom i osądom 

4. Pewność siebie – Staje w obronie siebie, swoich praw, potrzeb i przekonań 

5. Wyobraźnia – Jest twórczy i zaradny, używa umysłu, by oglądać problemy i rozwiązania, 

wyobraża sobie przyszłe scenariusze 

 

Czynnik 2 – Samoregulacja (5 cech) – reguluje uczucia, impulsy, myśli i zachowania 

6. Równowaga emocjonalna – ma oparcie w sobie, utrzymuje emocje w równowadze, szybko 
odzyskuje równowagę po uruchomieniu emocjonalnym 

7. Odporność – Radzi sobie ze stresem i trudnościami, adaptuje się, ale nie ulega, podnosi się po 
trudnościach 

8. Samokontrola –  Zatrzymuje się i myśli przed działaniem, może powstrzymać natychmiastowe 
zachcianki i wytrzymuje frustracje 

9. Dbanie o siebie – Dba o emocjonalne i fizyczne zdrowie i dobrostan 

10. Testowanie rzeczywistości – Sprawdza czy pomysły, uczucia i spostrzeżenia są realne, 

obiektywne i racjonalne 

 

Czynnik 3 – Więź (4 cechy) – Tworzy znaczące i wzajemne relacje 

11. Empatia – Odbiera i rozumie uczucia innych ludzi; może doświadczać rzeczy z perspektywy 

drugiego człowieka 

12. Współczucie – Chce ulżyć cierpieniu innych, okazuje życzliwość, troskę i chęć pomocy innym, 

kieruje współczucie wobec samego sobie 

13. Humor – Jest skory do zabawy, wesoły, lubiący się bawić, żartować i śmiać, docenia 

niedorzeczności w sobie, innych i życiu   

14. Odpowiedzialność – Jest niezawodny, wiarygodny, można na nim polegać, poważnie podchodzi 

do swoich ról i obowiązków 

 

Czynnik 4 – Duchowość (2 cechy) – Poszukuje wyższych celów i znaczenia w życiu i ludzkich relacjach 

15. Wdzięczność – Jest wdzięczny, szczęśliwy z tego co otrzymuje, docenia rzeczy, nie uznaje ich za 
pewnik    

16. Mądrość – Poszukuje prawdy, wiedzy, lekcji życiowych, wykazuje się dobrym osądem, uczy się 

na doświadczeniu  

 

Jak szesnaście mocnych stron ma się do 4 czynników Zdrowego Dorosłego? 

Poszczególne mocne strony każdego czynnika zwiększają siłę całego czynnika. Na przykład: jest pięć 

mocnych stron w czynniku 1.  
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Każda z tych mocnych stron pomaga ci utrzymać kurs swojego życia, twój kierunek w życiu. Im więcej 

masz mocnych stron i im częściej ich używasz, tym łatwiej ci obrać kierunek w swoim życiu.  To nie 

znaczy, że musisz mieć je wszystkie, lub nawet większość z tych mocnych stron, by mieć kierunek w 

życiu. Posiadanie nawet jednej z nich może ci pomóc.  

Większość ludzi ma więcej mocnych stron w pewnych obszarach niż w innych. To normalne. Rozwijamy 

swoje mocne strony dzięki różnym czynnikom: naszym genom, wychowaniu, przeciwnościom, z którymi 

się zmagamy, wsparciu jakie otrzymujemy, autorytetach na których się wzorujemy itd.  To normalne, że 

jesteśmy bardziej rozwinięci w pewnych obszarach bardziej niż w innych. Naszym zamysłem jest, żeby 

przyjąć postawę „szklanki do połowy pełnej”, w której rozpoznajemy i doceniamy nasze mocne strony, 

by móc używać ich do zaspokajania naszych bieżących potrzeb.  

Jak korzystać z moich mocnych stron by zaspokajać swoje potrzeby? 

Kiedy rozwijamy mocne strony, warto zacząć od tych, które obecnie mamy. Większość z nas ma 

zdolności, których rzadko używamy. Gdy je uruchomisz, pomogą ci wobec przeciwności losu. Możemy 

także rozwijać nowe mocne strony w obszarach słabiej rozwiniętych, ale to bardziej długotrwały proces. 

Na przykład w trudnych czasach nawiązywanie relacji może nam pomóc.   

Możliwe, że jesteś osobą, która ma mocne strony takie jak humor, empatia i współczucie. Jednak 

czasami zapominasz lub nie poświęcasz czasu, by sięgnąć po wsparcie innych osób. Może jesteś osobą, 

która jest dobra w pomaganiu innym (np. jesteś dobrym słuchaczem) ale trudno ci prosić o pomoc dla 

siebie.  

Metoda małych kroków w korzystaniu z mocnych stron 

Zacznij od małych rzeczy. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie czego potrzebujesz, może to być 

potrzeba kontaktu z innymi. Potem wyobraź sobie jak mógłbyś zaspokoić tą potrzebę. Może masz 

jakiegoś starego znajomego, z którym od dawna się nie kontaktowałeś. Może też poznałeś kogoś, kto 

wydaje się ciekawy. Zrób mały krok w kierunku zaspokojenia swoich potrzeb. Jeśli zrobienie tego kroku 

cię onieśmiela, zrób coś łatwiejszego lub podziel ten krok na mniejsze zadania. Pamiętaj o swoich 

mocnych stronach. Jeśli jesteś osobą z poczuciem humoru, empatią i współczuciem ludzie odpowiedzą 

na te cechy. To pomoże ci się poczuć pewniej, gdy będziesz działać w kierunku zaspokojenia potrzeby 

kontaktu z innymi.  

Pomyśl o swoich pozytywnych cechach jako „Wyspie Sił”. Gdy poczujesz potrzebę tak jak potrzebę 

kontaktu z innymi, możesz odwiedzić swoją „Wyspę Sił”, wyspę na której są twoje mocne strony. To 

miejsce, w którym możesz się odbudować i wzmocnić. Odwiedzanie „Wyspy Sił” jest metaforą. 

Przypomina nam, że często mamy zasoby, z których nie korzystamy. Jeśli codziennie odwiedzasz Wyspę, 

to znaczy, że każdego dnia robisz coś, by siebie wzmocnić. Podejmuj małe kroki, by korzystać z mocnych 

stron które masz, by zaspokajać swoje potrzeby.   

Powodzenia w twojej podróży! 

 

 


