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Oma tugevuste kasutamine keerulistel aegadel:  

lühike juhend, kuidas kasutada tugevuste küsimustikke 

Dr. David P. Bernstein, Holland 

Milline on Terve täiskasvanu olek? 
 
Meil kõigil on terve täiskasvanu olek - osa meis, mis aitab meil tasakaalukalt toimida ja hoolitseda oma 
vajadusi tervislikul ja kohanemisvõimelisel viisil. Mitte kellegi terve täiskasvanu osa ei toimi ideaalselt. 
See võib olla eriti keeruline siis, kui seisame silmitsi raskete või ebaharilike oludega. Oluline on ära tunda 
ja väärtustada neid tugevusi, mis meil on, omadusi, mis moodustavad meie enda terve täiskasvanu osa 
ning astuda väikeseid samme nende kasutamiseks enda vajaduste eest hoolitsemisel. Seda tehes toimite ja 
tunnete end paremini. 
 
Kuidas ma saan kasutada neid kahte küsimustikku enda tugevuste tundma õppimiseks? 
 
David Bernstein on välja töötanud kaks küsimustikku, mis aitavad teil avastada oma tugevusi: Bernstein’i 
Tugevuste Skaala (BSS) ja Bernstein’i Tugevuste nimekiri (BLS 48). BSS-is palutakse teil hinnata rida 
väiteid, mis kirjeldavad teie isiklikke omadusi. BLS 48 sisaldab mitmeid tugevusi kirjeldavaid 
omadussõnu ja teil palutakse välja valida need, mis kirjeldavad teid kõige paremini. Te võite need 
mõlemad ära täita ja saadud tulemusi võrrelda, kuna need täiendavaid teineteist. Neid koos kasutades 
saate terviklikuma ülevaate oma tugevustest. 
 
Millised on 16 Terve täiskasvanu tugevust? 
 
Terve täiskasvanu 16 tugevust on positiivsed omadused või tugevused, mis võimaldavad meil kohaneda 
inimeseks olemise väljakutsetega. Paljud teadlased on kirjeldanud selfi või isiksust kui dünaamilist 
süsteemi, mis täidab mitmeid ülesandeid: isikliku identiteedi-tunde saavutamine; emotsionaalse 
eneseregulatsiooni (sealhulgas enesehinnangu) säilitamine; emotsionaalsete sidemete hõlbustamine teiste 
inimestega; inimrühmades elamise keerukusega toime tulemine. Selles vaates on selfi arengut mõjutanud 
fundamentaalne inimese kui sotsiaalse olendi loomus, mis on nõudnud emotsionaalsete ja füüsiliste 
vajaduste rahuldamisel keerukate sotsiaalsete keskkondadega kohanemist. 
 
Pärast terve täiskasvanu funktsioneerimise ja psühholoogilise heaolu kohta käiva kirjanduse põhjalikku 
ülevaatamist töötas David Bernstein välja terve täiskasvanu neljafaktorilise (s.o dimensioonilise) mudeli, 
mis sisaldab järgmisi spetsiifilisi tugevusi: 
 
Faktor 1 - enesejuhtivus: (5 tugevust) – paneb paika suunad oma elus ja juhib nende kulgu. 

1. Identiteet – Inimesel on selge tunnetus endast ja/ning enda omadustest, mis kujundavad tema 
omapära.  

2. Eneserefleksioon – ta on võimeline ennast analüüsima, uurima enda tundeid, uskumusi ja 
käitumist 
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3. Enesekindlus – usub iseendasse, usaldab oma võimeid, tugevusi ja arvamust 
4. Ennast kehtestav – seisab enda eest, oma õiguste, vajaduste ja uskumuste eest 
5. Kujutlusvõime – on loov ja leidlik; uurib probleeme ja leiab lahendusi, kujutab ette oma 

tulevikku 
 
Faktor 2 – Eneseregulatsioon (5 tugevust) – reguleerib emotsioone, impulsse, mõtteid ja käitumist 

6. Emotsionaalne tasakaal – on tasakaalukas, taastub kiiresti kui miski on teda emotsionaalselt 
endast välja viinud. 

7. Vastupidavus – tuleb toime stressi ja raskustega; paindub, kuid ei murdu  ning on vastupidav 
8. Enesekontroll – mõtleb asjad läbi enne tegutsemist; suudab enda hetkelisi soove ohjeldada ning 

talub frustratsiooni 
9. Enesehool – hoolitseb enda emotsionaalse ja füüsilise tervise ja heaolu eest 
10. Asjalikkus – kontrollib, kas tema ideed, tunded, ja tajud on reaalsed, objektiivsed ja mõistlikud 

 
Faktor 3 – Seotus (4 tugevust) – Loob tähenduslikke, vastastikuseid suhteid 

11. Empaatia – tunneb ja mõistab, mida teised inimesed tunnevad; on suutelised kogema asju teise 
inimese perspektiivist 

12. Kaastunne – tahab leevendada teiste kannatusi; on lahke, hooliv ja abivalmis; on ka enda suhtes 
kaastundlik 

13. Huumor – mänguline, lõbus, seiklushimuline; teeb nalja ja naerab; hindab absurdi nii endas, 
teistes inimestes kui elus üldiselt 

14. Vastutustunne – kindel, usaldusväärne, tuge pakkuv; võtab oma rolle ja kohustusi tõsiselt 
 
Faktor 4 – Tähenduslikkus (2 tugevust) – Taotleb kõrgemaid eesmärke või tähendusi elus ja inimsuhetes 

15. Tänulikkus – Tänulik,õnnelik selle eest, mida saab  elus; hindab asju selle asemel et võtta neid 
iseendast mõistetavalt 

16. Elutarkus – otsib tõde, teadmisi, õppetunde elus; on hea otsustusvõimega; õpib oma kogemusest 
 
 
 
Kuidas need 16 tugevust on seotud nelja terve täiskasvanu faktoriga? 
 
Igas faktoris sisalduvad tugevused aitavad selle faktori üldist tugevust suurendada. Näiteks esimeses 
faktoris on viis tugevust. Kõik need tugevused aitavad teil oma elu juhtida, seda kujundada. Mida rohkem 
tugevusi teil on ja mida rohkem neid kasutate, seda paremini leiate oma suuna elus. See ei tähenda, et 
vajate oma suuna leidmiseks kõiki või isegi enamikku neist tugevustest. Isegi ühe nendest tugevustest 
omamine aitab teid. 
Enamikul inimestel on tugevusi, mis on mõnes valdkonnas suuremad kui teistes. See on normaalne. Me 
arendame oma tugevusi, tuginedes paljudele teguritele: meie geenidele, kasvatusele, väljakutsetele, 
millega silmitsi seisame, ja sotsiaalsetele suhetele ning eeskujudele, mis meil elus on, ja nii edasi. On 
üsna tavaline, et teatud teemades oleme rohkem arenenud kui teistes. Siinkohal on oluline kasutada “klaas 
on pooltäis” lähenemist, kus me tunneme ära ja väärtustame juba olemasolevaid tugevusi, et saaksime 
neid mobiliseerida oma vajaduste eest hoolitsemisel. 
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Kuidas ma saan kasutada tugevusi, mis mul on, et oma vajadusi täita? 
 
Tugevate külgede arendamisel aitab see, kui alustada tugevustest, mis meil juba olemas on. Enamikul 
meist on tugevusi, mida me sageli ei kasuta. Kui suudate neid tugevusi avastada ja rakendada, võib see 
teid aidata keerulistes olukordades. Samuti võime kujundada uusi tugevusi valdkondades, mis on vähe 
arenenud, kuid see on pikemaajalisem protsess. Näiteks võib meid rasketes olukordades aidata seotus 
teiste inimestega. 
Võibolla olete teie see, kellel on selliseid tugevusi nagu huumor, empaatia ja kaastunne? Võib-olla olete 
te selline inimene, kes aitab palju teisi inimesi (nt olete hea kuulaja)? Samas olete teie äkki ka see 
inimene, kes unustab ära, et ka endale on vaja tähelepanu pöörata ja vahel teistel abi küsida? 
 
Väikeste sammude astumine oma tugevuste mobliseerimisel. 
 
Alusta väikselt. Esimene samm on teada saada, mida vajate - näiteks seotuse vajadus. Seejärel kujutlege 
väikseid võimalusi, kuidas saaksite selle vajaduse eest hoolitseda. Võib-olla on teil vanu sõpru, kellega te 
pole mõne aja jooksul suhelnud või kohtasite hiljuti kedagi, kes tundub teile huvitav? Astuge väike samm 
oma vajaduste rahuldamise suunas. Kui teile tundub, et samm on liiga hirmutav, siis alustage lihtsamaga 
või tehke see samm mitmeks väiksemaks osaks. Pidage meeles oma tugevusi. Kui olete inimene, kellel on 
huumorit, empaatiat või kaastunnet, siis kasutage neid, sest inimesed reageerivad neile omadustele. See 
võib aidata teil tunnetada enesekindlust, kui liigute oma vajaduste rahuldamise poole. 
Mõelge oma positiivsetele omadustele kui “tugevuse saartele”. Kui teil on mõni vajadus, näiteks seotuse 
vajadus, võite külastada “Tugevuste saart”, saart, kus asuvad teie isiklikud tugevused. See on koht, kus 
saate end täiendada ja taastada. Tugevuse saare külastamine on metafoor. See tuletab meile meelde, et 
meil on sageli tugevusi, mida me ei kasuta. Kui külastate Tugevuse saart iga päev, tähendab see, et teete 
iga päev midagi väikest, et ennast aidata -  rakendate tugevuste oma vajaduste eest hoolitsemisel. 
 
Edu Sulle! 
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