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Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες σας σε δύσκολους καιρούς 

Ένας σύντομος οδηγός για να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματολόγιο των δυνατοτήτων σας  

Dr. David P. Bernstein 

Ποια είναι η πλευρά του Υγιή Ενήλικα;  

 ‘Ολοι/ες μας έχουμε την πλευρά του Υγιή Ενήλικα, μια πλευρά του εαυτού μας που μας βοηθάει να 

λειτουργούμε και να φροντίζουμε τις ανάγκες μας με υγιείς και προσαρμοστικούς τρόπους. Σε κανένα/καμία 

η Υγιής Ενήλικη πλευρά δεν λειτουργεί τέλεια. To να αντιμετωπίζουμε δύσκολες ή ασυνήθιστες καταστάσεις 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Η ιδέα είναι να αναγνωρίζουμε και να εκτιμούμε τις δυνάμεις που 

έχουμε, τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το δικό μας Υγιή Ενήλικα, και να κάνουμε μικρά βήματα στο να 

τα αξιοποιούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Κάνοντας αυτό, θα λειτουργείτε καλύτερα και θα 

νιώθετε καλύτερα. 

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τα δυο ερωτηματολόγια για να ανακαλύψω τις δυνατότητες μου;  

Έχω αναπτύξει δυο ερωτηματολόγια για να σας βοηθήσω να βρείτε τις δυνατότητες σας: Το 

Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων Bernstein (BSS) και τη Λίστα των 48 Δυνατοτήτων Bernstein (BLS). Το  BSS σας 

ζητάει να βαθμολογήσετε μια σειρά από προτάσεις που περιγράφουν τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά. 

Το BLS έχει κάποια επίθετα που περιγράφουν τις δυνατότητες σας. Κυκλώνετε αυτά που περιγράφουν 

καλύτερα τον εαυτό σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα των δυο γιατί 

αποτελούν συμπληρωματικούς τρόπους αξιολόγησης των δυνατοτήτων σας. Χρησιμοποιώντας και τα δυο 

μαζί, σας δίνεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των προτερημάτων σας. 

Ποιες είναι οι 16 Δυνατότητες του Υγιή Ενήλικα; 

Οι 16 δυνατότητες του Υγιή Ενήλικα είναι θετικά χαρακτηριστικά ή προτερήματα που μας επιτρέπουν να 

προσαρμοζόμαστε στις προκλήσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Πολλοί/ες επιστήμονες έχουν περιγράψει τον 

εαυτό ή την προσωπικότητα σαν ένα δυναμικό σύστημα το οποίο φέρνει εις πέρας μια σειρά από στόχους 

ζωής: επίτευξη αίσθησης ταυτότητας, διατήρηση της συναισθηματικής αυτορρύθμισης 

(συμπεριλαμβανομένης και της αυτοεκτίμησης), διευκόλυνση της συναισθηματικής σύνδεσης με άλλους 

ανθρώπους, και διαπραγμάτευση της πολυπλοκότητας που αφορά τη ζωή στο πλαίσιο ανθρώπινων 

ομάδων. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο εαυτός έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο εξαιτίας της θεμελιώδους 

φύσης μας ως κοινωνικά όντα, καθώς η κάλυψη των συναισθηματικών και φυσικών αναγκών μας 

υποχρέωσε να προσαρμοστούμε σε πολύπλοκα κοινωνικά περιβάλλοντα.  

Ανασκοπώντας εκτεταμένα τη βιβλιογραφία σχετικά με τη λειτουργία της πλευράς του Υγιή Ενήλικα και της 

συναισθηματικής ευημερίας, έχω αναπτύξει ένα μοντέλο του Υγιή Ενήλικα με τέσσερις παράγοντες 

(διαστάσεις) ακολουθώντας συγκεκριμένες δυνατότητες.     
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Παράγοντας 1 – Αυτοκατευθυντικότητα (5 δυνατότητες) – Ορίζει και αναζητάει τη δική του/της διαδρομή 

στη ζωή 

1. Ταυτότητα – Έχει ξεκάθαρη εικόνα του εαυτού, των προτερημάτων του/της που τον/την κάνουν 
ξεχωριστό/ή 

2. Αναστοχασμός – Έχει την ικανότητα να κοιτάζει τον/την εαυτό του/της, να εξετάζει τα 
συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές του/της  

3. Αυτοπεποίθηση – Πιστεύει στον εαυτό του/της˙ εμπιστεύεται τις ικανότητες, τις δυνατότητες και 
την κρίση του/της 

4. Αυτοδιεκδίκηση – Υπερασπίζεται τον εαυτό, τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις πεποιθήσεις του/της 
5. Φαντασία –Είναι δημιουργικός/ή και πολυμήχανος/η˙ μπορεί να χρησιμοποίησει το μυαλό του/της 

για να διερευνήσει προβλήματα και λύσεις, να φανταστεί μελλοντικά σενάρια  
 

Παράγοντας 2 – Αυτορρύθμιση (5 δυνατότητες) – Ρυθμίζει συναισθήματα, παρορμήσεις, σκέψεις και 

συμπεριφορά 

6. Ισορροπία συναισθημάτων – Παραμένει συγκεντρωμένος/η, διατηρεί τα συναισθήματα σε 
ισορροπία, επανέρχεται γρήγορα όταν πυροδοτηθεί συναισθηματικά 

7. Ανθεκτικότητα – Διαχειρίζεται το στρες και τις δυσκολίες˙ λυγίζει αλλά δεν σπάει, και ανακάμπτει 
από τις δυσκολίες 

8. Αυτοέλεγχος – Σταματάει και σκέφτεται πριν πράξει˙ αναβάλλει άμεσες επιθυμίες και αντιμετωπίζει 
τη ματαίωση 

9. Αυτοφροντίδα – Φροντίζει τη συναισθηματική, τη σωματική υγεία και την ευεξία 
10. Έλεγχος της πραγματικότητας – Ελέγχει αν οι ιδέες, τα συναισθήματα, οι αντιλήψεις του/της είναι 

αληθινές, αντικειμενικές και λογικές 
 

Παράγοντας 3 – Σύνδεση (4 δυνατότητες) – Αναπτύσσει ουσιαστικές αμοιβαίες σχέσεις 

11. Ενσυναίσθηση – Νιώθει και καταλαβαίνει το πως νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι˙ μπορεί να βιώσει τα 
πράγματα από την οπτική γωνία των άλλων ατόμων 

12. Συμπόνια – Θέλει να ελαφρύνει τον πόνο των άλλων ανθρώπων˙ δείχνει καλοσύνη, φροντίδα και 
προθυμία να βοηθήσει άλλους/ες˙ κατευθύνει τη συμπόνια προς τον εαυτό του/της 

13. Χιούμορ – Φίλος/η του παιχνιδιού, αστείος/α, αγαπά τη διασκέδαση˙ μοιράζεται αστεία και γέλια˙ 
εκτιμά το παράδοξο στον εαυτό του/της, στους άλλους ανθρώπους και στη ζωή 

14. Ευθύνη – Αξιόπιστος/η, άξιος/α εμπιστοσύνης, φερέγγυος˙ παίρνει στα σοβαρά τους ρόλους και τις 
υποχρεώσεις του/της 
 

Παράγοντας 4 – Υπερβατικότητα (2 δυνατότητες) – Επιδιώκει υψηλότερους σκοπούς ή νοήματα στη ζωή και 

τις ανθρώπινες σχέσεις 

15. Ευγνωμοσύνη – Ευγνώμων, χαρούμενος/η για αυτό που λαμβάνει˙ εκτιμά τα πράγματα, αντί να τα 
θεωρεί δεδομένα 

16. Σοφία – Αναζητά την αλήθεια, τη γνώση, και τα μαθήματα ζωής˙ έχει καλή κρίση˙ μαθαίνει από την 
εμπειρία 
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Πώς σχετίζονται οι 16 δυνατότητες με τους 4 παράγοντες της πλευράς του Υγιή Ενήλικα; 

Οι ειδικές δυνατότητες σε κάθε παράγοντα συμβάλλουν στη συνολική ισχύ του συγκεκριμένου παράγοντα. 

Για παράδειγμα, υπάρχουν πέντε δυνατότητες στον παράγοντα 1. Κάθε μία από αυτές τις δυνατότητες 

μπορεί να σας βοηθήσει να διεκδικήσετε την πορεία της ζωής σας, την κατεύθυνση της ζωής σας.  Όσες 

περισσότερες από τις δυνατότητες έχετε, και όσο τις χρησιμοποιείτε, τόσο καλύτερα μπορείτε να 

ανακαλύψετε την κατεύθυνση σας στη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι τις χρειάζεστε όλες, ή τις περισσότερες 

από αυτές, για να βρείτε την κατεύθυνση σας. Ακόμη και αν έχετε μία από αυτές τις δυνατότητες μπορεί να 

σας βοηθήσει. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δυνατότητες που είναι μεγαλύτερες σε ορισμένους τομείς από ότι σε 

άλλους. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας με βάση πολλούς παράγοντες: τα γονίδια 

μας, τον τρόπο που μεγαλώσαμε, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, και την κοινωνική υποστήριξη και τα 

πρότυπα που έχουμε στη ζωή μας και ούτω καθεξής. Είναι πολύ συνηθισμένο το να ανακαλύψουμε ότι 

είμαστε πιο ανεπτυγμένοι/ες σε συγκεκριμένους τομείς παρά σε άλλους. Η πρόθεση εδώ είναι να 

ακολουθήσουμε τη στάση του ‘μισογεματου ποτηριου’, όπου αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τα δυνατά 

σημεία που έχουμε ήδη, έτσι ώστε να μπορούμε να τα επιστρατεύσουμε για να καλύψουμε τις άμεσες 

ανάγκες μας. 

Πως μπορώ να επιστρατεύσω τις δυνατότητες που έχω για να καλύψω τις ανάγκες μου; 

To να ξεκινήσουμε από δυνατότητες που ήδη έχουμε βοηθά στο να χτίσουμε δυνατότητες. Οι 

περισσότεροι/ες από εμάς έχουμε δυνατότητες που δεν χρησιμοποιούμε. Εαν μπορείτε να επιστρατεύσετε 

αυτές τις δυνάμεις, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει σε αντίξοες περιόδους. Μπορούμε επίσης να χτίσουμε 

δυνατότητες σε πεδία που είναι υπο-αναπτυγμένα, αλλά αυτή είναι μια πιο μακροπρόθεσμη διαδικασία. Για 

παράδειγμα,  οι συναισθηματικές συνδέσεις μπορούν να μας βοηθήσουν κατά τις αντίξοες περιόδους. 

Ίσως είστε άνθρωπος με προτερήματα όπως το χιούμορ, η ενσυναίσθηση, και η συμπόνια. Ωστόσο, κάποιες 

φορές ξεχνάτε ή δεν παίρνετε το χρόνο που χρειάζεστε ώστε να προσεγγίσετε άλλους/ες για υποστήριξη. 

Ίσως είστε ο τύπος του ανθρώπου που είναι καλός στο να βοηθάει άλλους/ες (για παράδειγμα, ίσως είστε 

καλός/ή ακροατής/ ακροάτρια), αλλά δεν ζητάτε βοήθεια για εσάς.     

Κάνοντας μικρά βήματα για να επιστρατεύσετε τις δυνατότητές σας 

Ξεκινήστε με μικρά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίσετε τι χρειάζεστε, όπως η ανάγκη 

συναισθηματικής σύνδεσης. Στη συνέχεια, φανταστείτε μικρούς τρόπους που θα μπορούσατε να 

ικανοποιήσετε αυτήν την ανάγκη. Ίσως υπάρχουν παλιοί φίλοι με τους οποίους δεν έχετε συνδεθεί εδώ και 

καιρό. Ή γνωρίσατε πρόσφατα κάποιο άτομο που φαίνεται ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, κάντε ένα μικρό βήμα 

προς την κατεύθυνση της κάλυψης των αναγκών σας. Εάν αισθάνεστε ότι το να κάνετε το βήμα είναι 

τρομακτικό, κάντε ένα πιο εύκολο βήμα για να ξεκινήσετε ή σπάστε ένα μεγάλο βήμα σε μικρότερα. Λάβετε 

υπόψη τα δυνατά σας σημεία. Εάν είστε άτομο με χιούμορ, ενσυναίσθηση ή συμπόνια, οι άλλοι άνθρωποι 

θα ανταποκριθούν σε αυτές τις ιδιότητες. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε αυτοπεποίθηση 

καθώς προχωράτε προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των αναγκών σας για σύνδεση. 
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Σκεφτείτε τις θετικές σας ιδιότητες ως «Νησιά Δύναμης». Όταν έχετε μια ανάγκη, όπως η ανάγκη σύνδεσης, 

μπορείτε να επισκεφτείτε το "Νησί Δύναμης", ένα νησί όπου φυλάσσετε τα προσωπικά σας πλεονεκτήματα. 

Είναι ένα μέρος όπου μπορείτε να ανανεώσετε και να φροντίσετε τον εαυτό σας. Η επίσκεψη στο νησί 

«Νησί Δύναμης» είναι μια μεταφορά. Μας θυμίζει ότι έχουμε συχνά πλεονεκτήματα που δεν 

χρησιμοποιούμε. Αν επισκέπτεστε το «Νησί Δύναμης» κάθε μέρα, σημαίνει ότι κάνετε κάτι μικρό για να 

φροντίσετε τον εαυτό σας κάθε μέρα. Ότι κάνετε μικρά βήματα για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες  

που έχετε για να καλύψετε τις ανάγκες σας. 

Καλή τύχη με το ταξίδι σας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


