
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vertinimas 

1. Aš žinau, kas aš esu  

2. Aš išsakau, ko man reikia ir ko aš noriu.  

3. Aš pasirūpinu savo emociniais poreikiais.  
4. Aš skiriu laiko savirefleksijai.  

5. Aš galiu susitvarkyti su stresu.  

6. Aš turiu sveikų įpročių.  

7. Aš tikiu savimi.  

8. Aš išlaikau emocinį balansą.   

9. Aš pasitikiu savo nuomone.  

10. Aš galiu save apginti.  
11. Aš esu introspektyvus(-i).   

12. Aš turiu aiškias vertybes, kuriomis vadovaujuosi.  

13. Aš sugalvoju kūrybiškų sprendimų.  
14. Aš sustoju ir pamąstau prieš veikdamas(-a).  

15. Aš įsivaizduoju, kaip galėtų atrodyti mano ateitis.   

16. Aš išlieku stabilių emocijų.  

17. Aš pasitikiu savo gebėjimais.  

18. Aš greitai atsistatau, jei kas mane sukrečia emociškai.  

19. Aš galiu atidėti savo spontaniškai kilusius norus.  

20. Aš ginu savo teises.  
21. Aš esu lankstus(-i), bet nesulūžtu.  

22. Ieškodamas(-a) išeičių naudoju savo vaizduotę.  

23. Aš atsitiesiu nuo patirtų sunkumų.  

24. Aš galiu pakelti frustraciją.  

25. Aš analizuoju savo mintis, jausmus ir elgesį.  

26. Aš rūpinuosi savimi fiziškai.  

27. Aš turiu aiškius įsitikinimus, kuriais vadovaujuosi.  
28. Aš jaučiu sau atjautą.  

29. Aš žvelgiu į dalykus objektyviai.  

30. Aš mėgstu juoktis.  

  
  

Bernstein stiprybių skalė 
David P. Bernstein © 2019 

 
Instrukcija:  Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite, kiek jus apibūdinti tinka kiekvienas iš žemiau pateiktų 

teiginių: 
1 = netinka, 2 = mažai tinka, 3 = šiek tiek tinka, 4 = labai tinka, 5 = visiškai tinka 

 



 
 

  
  
 

31. Aš galiu jausti, ką jaučia kiti.  

32. Aš mokausi iš gyvenimo patirčių.  
33. Aš esu dėkingas už tai, ką gaunu.  

34. Aš rodau kitiems gerumą.   

35. Aš matau gyvenime tikslą ir prasmę.   
36. Aš pasitikrinu, ar mano įsitikinimai yra pagrįsti.  

37. Aš turiu humoro jausmą.  

38. Aš nesu atitrūkęs(-usi) nuo realybės.  

39. Aš esu žaismingas(-a).  
40. Aš atsakingas(-a).  

41. Aš jaučiu empatiją kitiems žmonėms.  

42. Aš jaučiu dėkingumą dėl to, ką turiu.  

43. Aš patikimas(-a).  

44. Aš galiu pažvelgti į dalykus iš kito žmogaus perspektyvos.  

45. Aš vertinu pozityvius dalykus savo gyvenime.  

46. Manimi galima pasikliauti.  
47. Aš ieškau gyvenime išminties.   

48. Aš jaučiu atjautą kitiems.  

 



 
 

 

Bernstein stiprybių skalės reikšmės 

1 faktorius – Autonomiškumas 

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

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

3. Pasitikėjimas savimi   #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Savęs įtvirtinimas   #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

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

  Bendras autonomiškumo įvertis = ____ 

2 faktorius – Savireguliacija 

6. Emocinis balansas    #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

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

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

9. Pasirūpinimas savimi   #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 

10. Tikrovės tyrinėjimas  #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

 Bendras savireguliacijos įvertis = ____ 

3 faktorius – Ryšys 

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

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

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

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

           Bendras ryšio įvertis = ____ 

4 faktorius – Transcendencija 

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

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

     Bendras transcendencijos įvertis = ____ 

 

 

 

 


