
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценување 

1. Знам кој  сум.  

2. Зборувам што ми е потребно или што сакам.   

3. Се грижам за моите емоционални потреби.  
4. Одвојувам време да размислувам за себе.  

5. Можам да поднесам стрес.  

6. Имам здрави навики.  
7. Верувам во себе.  

8. Ги одржувам емоциите во рамнотежа.  

9. Верувам на сопственото расудување.  
10. Се заземам за себе.  

11. Интроспективен/интроспективна сум.  

12. Имам јасни вредности кои што ме водат.  

13. Пронаоѓам креативни решенија.  
14. Застанувам и размислувам пред да дејствувам.  

15. Замислувам како би можела да изгледа мојата иднина.  

16. Останувам емоционално центриран/а.  

17. Имам доверба во сопствените способности.  

18. Брзо закрепнувам кога нешто ќе ги предизвика моите емоции.  

19. Можам да ги одложам моменталните желби.  

20. Ги искажувам своите права.  
21. ,,Се виткам” но ,,не се кршам”.  

22. Ја користам имагинацијата да истражам можности.  

23. Закрепнувам после потешкотиите.  
24. Можам да се носам со фрустрацијата.  

25. Ги преиспитувам сопствените мисли, чувства и однесувања.  

26. Се грижам за мене физички.  

27. Имам јасни верувања кои ме водат.  
28. Сочувствителен/сочувстителна сум према себе.  

29. Гледам на работите објективно.  

30. Сакам да се смеам.  
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Упатство: Оценете ги следните тврдења на скала од 1 до 5 врз основа на тоа како обично се 

чувствувате: 
1 = netačno, 2 = pomalo tačno, 3 = donekle tačno, 4 = veoma tačno, 5 = u potpunosti tačno 

 



 
 

 
 
 

31. Чувствувам што другите чувствуваат.  

32. Учам од животните искуства.  
33. Благодарен/благодарна сум на она што го добивам.  

34. Покажувам љубезност према другите.  

35. Ја пронаоѓам смислата или целта во животот.  
36. Проверувам дали моите верувања се рационални.  

37. Имам смисла за хумор.  

38. Во контакт сум со реалноста.  

39. Разигран/а сум.  
40. Одговорен/одговорна сум.  

41. Покажувам емпатија за другите луѓе.  

42. Благодарен/благодарна сум на она што го имам.  

43. Сигурен/сигурнa сум.  

44. Можам да се ставам себе во ,,туѓите чевли”.  

45. Ги вреднувам позитивните работи во својот живот.  

46. Јас сум вреден/вредна за доверба.  
47. Барам мудрост према која ќе живеам.  

48. Имам сочувство за другите.  

 



 
 

 

Скорирање на Бернстајновата скала 

Фактор 1 – Самонасоченост 

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

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

3. Самодоверба        #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Самоискажување      #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

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

  Фактор самонасоченост  = ____ 

Фактор 2 – Управување со себе (Саморегулација) 

6. Емоционална рамнотежа  #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

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

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

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

10. Тестирање на реалноста   #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

 Фактор саморегулација = ____ 

Фактор 3 – Поврзаност 

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

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

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

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

        Фактор поврзаност = ____ 

Фактор 4 – Трансценденција 

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

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

                                                                     Фактор трансценденција  = ____ 

 

 

 

 


