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Folosindu-ți calitățile în vremuri dificile: 

 

Utilizarea punctelor forte in momente cheie: 

Scurt ghid pentru utilizarea chestionarelor de identificare a punctelor forte 

Dr. David P. Bernstein 

 

 

Ce reprezintă partea de Adult Sănătos? 

 

Cu toții avem o parte de Adult Sănătos, o latură a noastră care ne ajută să funcționăm și să ne îndeplinim 

nevoile într-o manieră sănătoasă, adaptativă. Această parte de Adult Sănătos nu funcționează, însă, 

perfect pentru nicio persoană. Poate să ne fie greu, în mod special, atunci când trecem prin situații dificile 

sau neobișnuite. Ideea este să recunoaștem și să apreciem punctele forte pe care le avem, calități care 

formează propriul nostru Adult Sănătos și să le folosim, puțin câte puțin, pentru a ne îndeplini nevoile. În 

această manieră, vom funcționa mai adecvat și ne vom simți mai bine.  

 

Cum se pot folosi cele două chestionare pentru a-mi identifica propriile puncte forte? 

David Bernstein a dezvoltat două chestionare pentru a vă ajuta să vă identificați punctele forte: Scala 

Bernstein a Punctelor forte (BSS) și Lista Bernstein a celor 48 de puncte forte (BLS). În cazul BSS, trebuie 

să acorzi o valoare fiecărei afirmații, în funcție de cât de mult ți se potrivește. În cazul BLS, ai la dispoziție 

o listă cu adjective care descriu caracteristici personale. Din acea listă, trebuie să încercuiești acele calități 

care te descriu cel mai bine. Poți să completezi ambele chestionare și să compari scorurile obținute, 

întrucât acestea oferă modalități complementare de evaluare a propriilor puncte forte. Folosirea lor 

împreună poate să-ți ofere o imagine mai clară asupra punctelor tale forte.  

 

Care sunt cele 16 puncte forte ale Adultului Sănătos? 

 

Cele 16 puncte forte ale Adultului Sănătos reprezintă caracteristici pozitive sau calități care ne facilitează 

adaptarea la greutățile sau provocările vieții. Mulți teoreticieni au descris sinele sau personalitatea drept 

un sistem dinamic implicat în îndeplinirea unei serii de sarcini ale vieții: construirea unui sens al identității 

personale, menținerea auto-reglării emoționale (incluzând stima de sine), facilitarea creării legăturilor 

emoționale cu alte persoane și negocierea diverselor aspecte complexe ce țin de traiul în grupuri.  Din 

această perspectivă, sinele a evoluat datorită naturii noastre fundamentale ca animale sociale, unde 

îndeplinirea nevoilor emoționale și fizice a necesitat adaptarea noastră la medii sociale complexe. 

În urma revizuirii literaturii cu privire la funcționarea sănătoasă a adultului și a bunăstării psihologice, 

Bernstein a dezvoltat un model al Adultului Sănătos bazat pe patru factori (model dimensional), care 

include următoarele puncte forte specifice: 
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Factorul 1 – Orientarea către sine (5 puncte forte) – Stabilirea și urmărirea propriului curs al vieții 

1. Identitatea – Are un sens clar al sinelui, al calităților care îl descriu pe el ca individ 

2. Introspecția – Reușește să se observe pe sine, să își analizeze emoțiile, credințele și 

comportamentele 

3. Încrederea în sine – Crede în sine, are încredere în abilitățile și calitățile proprii, precum și în 

propria judecată.  

4. Afirmarea de sine – Se apără pe sine,  își apără drepturile, nevoile și credințele.  

5. Imaginația – Este creativ și plin de resurse, poată să își folosească capacitatea mentală pentru 

a explora probleme și soluții și poate să se gândească la scenarii viitoare 

 

Factorul 2 – Autoreglarea (5 puncte forte) – Reglează emoțiile, impulsurile, gândurile și comportamentele 

6. Echilibrul emoțional – Rămâne centrat, păstrează emoțiile în echilibru, își revine repede după 

ce are de-a face cu declanșatori emoționali.  

7. Reziliența – Gestionează stresul și dificultățile; nu se lasă învins când este lovit și își revine, se 

recuperează.  

8. Auto-controlul –  Se oprește și gândește înainte de a acționa, poate să amâne dorințele imediate 

și să gestioneze frustrarea.  

9. Grija față de sine – Are grijă de sănătatea sa fizică și emoțională, precum și de propria stare de 

bine.  

10. Testarea realității – Verifică dacă gândurile, emoțiile și percepțiile sale sunt reale, obiective și 

raționale.   

 

Factorul 3 – Conexiunea (4 puncte forte) – Formează relații semnificative și bazate pe reciprocitate.  

11. Empatia – Simte și înțelege ce simt alți oameni; poate să înțeleagă și să experiențieze lucrurile 

din perspectiva celuilalt. 

12. Compasiunea – Vrea să ușureze suferința celorlalți oameni, arată bunătate, grijă și bunăvoință 

pentru ajutorarea celorlalți; direcționează compasiunea și față de propria persoană.   

13. Umorul – jucăuș, amuzant, iubește să se amuze; face glume și râde împreunaă cu ceilalți; 

apreciază latura amuzantă și haioasă la propria persoană, la ceilalți și în viață.  

14. Responsabilitatea – De încredere, își ține cuvâtul dat, te poți baza el; își ia în serios rolurile și 

obligațiile.  

 

Factorul 4 – Transcendența (2 puncte forte) – Urmărește scopuri sau sensuri superioare în viață și în 

relațiile dintre oameni.  

15. Recunoștința – Recunoscător, bucuros pentru ceea ce primește, apreciază lucrurile mai 

degrabă decât să le ia ca și cum i s-ar cuveni.  

16. Înțelepciunea – Caută adevărul, cunoșterea și lecțiile de viață. Arată o capacitate bună de 

raționament; învață din experiențele anterioare.  

 

În ce fel sunt cele 16 puncte forte legate de cei 4 factori ai Adultului Sănătos? 
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Punctele forte specifice, corespondente fiecărui factor contribuie la puterea totală a factorului respectiv. 

De exemplu, factorul 1 cuprinde 5 puncte forte. Fiecare dintre aceste puncte forte te poate ajuta să-ți 

urmezi scopul și direcția în viață. Cu cât ai mai multe puncte forte și cu cât le folosești mai mult, cu atât ai  

mai multe șanse pentru a-ți putea găsi calea în viață. Asta nu înseamnă că ai nevoie de toate aceste puncte 

forte sau de majoritatea pentru a-ți găsi direcția. Chiar și un singur punct forte din cele 5 te poate ajuta.  

 

Majoritatea oamenilor au puncte forte care sunt mai puternice în anumite arii decât în altele. Acest lucru 

este normal. Oamenii își dezvoltă aceste puncte forte pe baza mai multor factori: componenta genetică, 

caracteristicile mediul de dezvoltare, provocările pe care le înfruntăm, suportul social și modelele pe care 

le avem în viață și multe alte aspecte. Este destul de obișnuit să descoperim că suntem mai dezvoltați în 

anumite domenii decât în altele. Este recomandat ca în acest caz abordarea să fie una de tipul „vezi partea 

plină a paharului”, astfel să începem cu recunoașterea și aprecierea punctelor forte pe care deja le avem, 

pentru a le putea mobiliza în vederea îndeplinirii nevoilor noastre imediate.  

 

Cum îmi pot folosi punctele forte pentru a-mi îndeplini nevoile? 

 

În construirea punctelor forte este mai ușor să începi cu cele pe care deja le ai. Majoritatea oamenilor au 

puncte forte pe care, de cele mai multe ori, nu și le folosesc. Dacă îți poți „mobiliza” aceste puncte forte, 

acest lucru te poate ajuta în situații de criză. De asemenea, ne putem construi noi puncte forte în arii care 

sunt sub-dezvoltate, însă acesta este un proces pe termen lung. De exemplu, în momente de cumpănă, 

menținerea conexiunii cu ceilalți ne poate ajuta.  

 

Poate ești o persoană care are ca și puncte forte umorul, empatia și compasiunea. Cu toate astea, 

câteodată uiți sau nu îți aloci timp pentru a apela la alți oameni ca să primești suport, la rândul tău. Poate 

ești genul de persoană foarte pricepută la a-i ajuta pe ceilalți (de exemplu, esți un bun ascultător), însă 

când vine vorba de propria persoană, nu ceri cu foarte multă ușurință ajutor.  

 

Făcând pași mici spre activarea punctelor tale forte 

 

Începe puțin câte puțin. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să devii conștient de ceea ce ai nevoie, 

de exemplu, nevoia de conexiune. Apoi imaginează-ți căi simple prin care ai putea reuși să-ți indeplinești 

această nevoie. Poate ai prieteni vechi cu care nu ai mai luat legătura de ceva timp. Sau ai întâlnit de 

curând pe cineva care îți pare interesant. În continuare, mai fă un mic pas în direcția îndeplinirii nevoii. 

Dacă ceea ce ți-ai propus pare prea dificil, poate prea intimidant, atunci gândește-te la un lucru mai simplu 

pe care îl poți face sau împarte acel pas, care pare mare, în pași mai mici. Ține minte punctele tale forte. 

Dacă ești o persoană cu simțul umorului, empatică și cu compasiune, ceilalți oameni vor răspunde la 

aceste calități. Acest lucru te poate ajuta să fii încrezător, în timp ce faci pașii necesari pentru a-ți îndeplini 

nevoia de conexiune.   

 

Gândește-te la punctele tale forte ca la o „Insulă a Punctelor Forte”. Atunci când identifici o nevoie, cum 

ar fi nevoia de conexiune, poți să vizitezi „Insula Punctelor Forte”, o insula unde sunt adunate toate  
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calitățile tale. Este un loc unde te poți reîncărca și hrăni emoțional. Vizitarea Insulei Punctelor Forte este 

folosită ca o metaforă, care ne amintește faptul că avem resurse personale, pe care însă, de multe ori, nu 

le folosim. „Vizitarea” zi de zi a Insulei Punctelor Forte este cel mai ușor lucru pe care îl poți face pentru a 

te reîncărca emoțional. Folosește-ți resursele pe care deja le ai pentru a-ți îndeplini nevoile.  

 

Succes în călătoria ta! 

 

 


