
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scor 

1. Știu cine sunt.   

2.  Spun despre ce am nevoie sau doresc.  

3. Am grijă de nevoile mele emoționale.   

4. Îmi iau timp pentru a reflecta la mine.   
5. Pot să fac față stresului.   

6. Am obiceiuri sănătoase.   

7. Cred în mine.    

8. Îmi mențin echilibrul emoțional.   

9. Am încredere în judecata mea.   
10. Îmi apăr drepturile.   

11. Sunt introspectiv.   

12. Am un set clar de valori după care mă ghidez.   

13. Găsesc soluții creative.   
14. Mă opresc să mă gândesc, înainte de a acționa.  

15. Îmi imaginez cum ar putea să arate viitorul meu.   

16. Rămân echilibrat emoțional.   

17. Am încredere în propriile mele abilități.  

18. Îmi revin repede când sunt activat emoțional.  

19. Pot să amân dorințele mele imediate.   

20. Îmi susțin drepturile.   

21. Când sunt lovit îmi revin și nu mă las învins.  
22. Îmi folosesc imaginația pentru a explora posibilități.  

23. Îmi revin după momente dificile.   

24. Pot să tolerez frustrarea.   

25. Îmi analizez gândurile, emoțiile și comportamentele.  

26. Am grijă de starea mea fizică.  

27. Am convingeri clare care mă ghidează.  

28. Am compasiune față de propria persoană.   

29. Privesc lucrurile într-o manieră obiectivă.  

30. Îmi place să râd.   
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31. Simt ce simt alții.   

32. Învăț din experiențele de viață.   

33. Sunt recunoscător pentru ceea ce primesc.   

34. Îi tratez pe ceilalți cu bunătate.   
35. Găsesc sensul și scopul în viață.   

36. Verific dacă credințele mele sunt raționale.   

37. Am simțul umorului.   

38. Sunt conectat cu realitatea.   
39. Sunt o persoană jucăușă.  

40. Sunt responsabil.   

41. Empatizez cu ceilalți oameni.   

42. Sunt recunoscător pentru ceea ce am.   

43. Sunt un om pe care te poți baza.   

44. Pot să mă pun în locul celeilalte persoane.   

45. Apreciez lucrurile pozitive din viața mea.   

46. Sunt demn de încredere.  

47. Caut înțelepciunea după care să îmi ghidez viața.   

48. Arăt compasiune față de ceilalți.  

 



 
 

 

Scorarea Scalei Bernstein a Calităților 

 

Factorul 1 – Orientarea către sine  

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

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

3. Încrederea în sine       #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Afirmarea de sine                                 #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

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

      Factorul Orientarea către sine = ____ 

Factorul 2 – Autoreglarea  

6. Echilibrul emoțional       #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

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

8. Auto-controlul     #14 ____ + #19 ____ + #24 ____ = ____ 

9. Grija față de sine      #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 

10. Testarea realității      #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

    Factorul Autoreglarea = ____ 

Factorul 3 – Conexiunea  

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

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

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

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

       Factorul Conexiunea = ____ 

Factorul 4 – Transcendența  

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

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

  Factorul Transcendența = ____ 

 

 

 

 


