
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка 

1. Знам кой/коя съм.   

2. Казвам от какво имам нужда или искам.  

3. Грижа се за моите емоционални потребности.  
4. Отделям време за самоанализ.  

5. Мога да се справям със стрес.  

6. Имам здравословни навици.  

7. Вярвам в себе си.  

8. Подържам емоциите си в баланс.  

9. Доверявам се на преценките си.  

10. Отстоявам себе си.  
11. Самонаблюдавам се.  

12. Имам ясни ценности, които ме водят.  

13. Измислям креативни решения.  
14. Спирам и мисля, преди да действам.  

15. Представям си как би изглеждало бъдещето ми.  

16. Оставам емоционално спокоен/спокойна.  

17. Уверен/а съм в собствените си способности.  

18. Бързо се възстановявам, когато съм емоционално 
провокиран/а. 

 

19. Мога да отлагам непосредствените си нужди.  
20. Отстоявам правата си.  

21. Огъвам се, но не се пречупвам.  

22. Използвам въображението си, за да изследвам различни 
възможности. 

 

23. Съвземам се от трудностите.  

24. Мога да се справям с фрустрация.  

25. Изследвам собствените си мисли, чувства и поведение.  
26. Грижа се физически за себе си.  

27. Имам ясни вярвания, които следвам.  

28. Състрадателен/а съм към себе си.  
29. Гледам обективно на нещата.  
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Инструкции: Оценете тези твърдения по скала от 1 до 5 въз основа на това как сте обикновено:  

1 = невярно, 2 = малко вярно, 3 = донякъде вярно, 4 = много вярно, 5 = изключително вярно  
 



 
 

  
30. Обичам да се смея.  

31. Усещам какво чувстват другите.  

32. Уча се от житейския опит.  

33. Благодарен/а съм какво получавам.  
34. Проявявам доброта към другите.  

35. Намирам смисъл или цел в живота.  

36. Проверявам дали вярванията ми са обосновани.  
37. Имам чувство за хумор.  

38. Имам връзка с реалността.  

39. Шеговит/а съм.  

40. Отговорен/а съм.  
41. Съчувствам на хората.  

42. Благодарен/а съм за това, което имам.  

43. Надежден/а съм.  

44. Мога да се поставя в обувките на другия човек.  

45. Оценявам положителните неща в моя живот.  

46. Заслужавам доверие.  

47. Търся мъдрост от живота.  
48. Изпитвам състрадание към другите.  

 



 
 

Скала за оценяване Bernstein  

Фактор 1 / Самонасоченост 

1. Идентичност        #1 ____ + #12 ____ + #27 ____   = ____ 

2. Самоанализ                    #4 ____ + #11 ____ + #25  ____  = ____ 

3. Увереност в себе си      #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Отстояване на себе си     #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

5. Въображение                     #13 ____ + #15 ____ + #22  ____  = ____ 

  Самонасоченост  = ____ 

Фактор 2 – Саморегулация 

6. Емоционален баланс       #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

7. Адаптивност        #5 ____ + #21 ____ + #23 ____ = ____ 

8. Самоконтрол       #14 ____ + #19 ____ + #24 ____ = ____ 

9. Грижа за себе си              #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 

10. Проверка на реалността  #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

      Саморегулация  = ____ 

Фактор 3 – Свързаност  

11. Емпатия      #31 ____ + #41 ____ + #44 ____ = ____ 

12. Съчувствие     #28 ____ + #34 ____ + #48 ____ = ____ 

13. Хумор      #30 ____ + #37 ____ + #39 ____ = ____ 

14. Отговорност      #40 ____ + #43 ____ + #46 ____ = ____ 

       Свързаност  = ____ 

Фактор 4 – Трансценталност  

15. Благодарност     #33 ____ + #42 ____ + #45 ____ = ____ 

16. Мъдрост     #32 ____ + #35 ____ + #47 ____ = ____ 

      Трансценталност = ____ 

 

 

 

 


