
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocena 

1. Wiem kim jestem.  

2. Mówię, czego chcę lub potrzebuję.  

3. Dbam o swoje potrzeby emocjonalne.  
4. Poświęcam czas na refleksję nad sobą.  

5. Radzę sobie ze stresem.  

6. Mam zdrowe nawyki.  

7. Wierzę w siebie.  

8. Utrzymuję swoje emocje w równowadze.  

9. Wierzę w swój osąd.  

10. Umiem stanąć w swojej obronie.  
11. Jestem introspekcyjny.  

12. Mam jasne zasady, które mną kierują.  

13. Wpadam na twórcze rozwiązania.  
14. Zatrzymuję się i zastanawiam zanim zadziałam.  

15. Mogę sobie wyobrazić jak będzie wyglądać moja przyszłość.  

16. Mam w sobie oparcie emocjonalne.  

17. Mam zaufanie do swoich zdolności.  

18. Szybko odzyskuję równowagę po uruchomieniu emocjonalnym.  

19. Mogę odroczyć moje natychmiastowe zachcianki.  

20. Bronię swoich praw.  
21. Jestem elastyczny ale nie ulegam.  

22. Wykorzystuję wyobraźnię, by eksplorować możliwości.  

23. Podnoszę się po przeciwnościach.  

24. Radzę sobie ze swoją frustracją.  

25. Przyglądam się swoim myślom, uczuciom i zachowaniom.  

26. Dbam o siebie fizycznie.  

27. Mam klarowne przekonania, które mnie prowadzą.  
28. Jestem wobec siebie współczujący.  

29. Patrzę na sprawy obiektywnie.  

30. Lubię się śmiać.  
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Instrukcja: Oceń to, jak siebie odbierasz używając skali od 1 do 5: 

1 = nieprawdziwe, 2 = nieco prawdziwe, 3 = umiarkowanie prawdziwe,  
4 = bardzo prawdziwe, 5 = całkowicie prawdziwe 

 



 
 

  
  
 

31. Czuję to co czują inni.  

32. Uczę się na swoich doświadczeniach życiowych.  
33. Jestem wdzięczny za to co otrzymuję.  

34. Okazuję innym życzliwość.  

35. Znajduję w życiu cel i znaczenie.  
36. Sprawdzam, czy moje przekonania są racjonalne.  

37. Mam poczucie humoru.  

38. Jestem w kontakcie z rzeczywistością.  

39. Jestem skory do zabawy.  
40. Jestem odpowiedzialny.  

41. Współodczuwam z innymi ludźmi.  

42. Jestem wdzięczny za to co mam.  

43. Można na mnie polegać.  

44. Mogę spojrzeć z perspektywy drugiej osoby.  

45. Doceniam pozytywne rzeczy w swoim życiu.  

46. Jestem godny zaufania.  
47. Poszukuję mądrości, którą mogę kierować się w życiu.  

48. Mam współczucie dla innych.  
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Czynnik 1 – Wewnątrzsterowność 

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

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

3. Zaufanie do siebie    #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Pewność siebie     #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

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

Czynnik wewnątrzsterowności = ____ 

Czynnik 2 – Samoregulacja 

6. Równowaga emocjonalna   #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

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

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

9. Dbanie o siebie      #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 

10. Testowanie rzeczywistości   #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

      Czynnik samoregulacji = ____ 

Czynnik 3 – Więź 

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

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

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

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

           Czynnik więzi = ____ 

Czynnik 4 - Duchowość 

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

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

      Czynnik duchowości = ____ 

 

 

 

 


