
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄITED Hinnang 
1. Ma tean, kes ma olen  
2. Ma ütlen välja, mida ma vajan või soovin.  
3. Ma hoolitsen enda emotsionaalsete vajaduste eest.  
4. Ma võtan aega, et mõtiskleda enda üle.  
5. Ma tulen stressiga toime.  
6. Mul on tervislikud harjumused.  
7. Ma usun endasse.  
8. Ma hoian enda emotsioonid tasakaalus.  
9. Ma usaldan enda arvamust.  
10. Ma seisan enda eest.  
11. Ma olen introspektiivne.  
12. Mul on selged väärtused, millest ma juhindun.  
13. Ma leian loovaid lahendusi.  
14. Ma mõtlen enne tegutsemist asjad läbi.  
15. Ma kujutan endale ette, milline mu tulevik olla võiks.  
16. Ma olen emotsionaalselt tasakaalus.  
17. Ma usaldan enda võimeid.  
18. Ma taastun kiiresti, kui miski mind emotsionaalselt endast välja viib.  
19. Ma suudan oma hetkelisi soove talitseda.  
20. Ma seisan enda õiguste eest.  
21. Ma paindun, kuid ei murdu.  
22. Ma kasutan kujutlusvõimet, et asju läbi mõelda.  
23. Ma tulen raskustega toime.  
24. Ma talun frustratsiooni.  
25. Ma uurin enda mõtteid, tundeid ja käitumist.  
26. Ma hoolitsen enda füüsilise tervise eest.  
27. Mul on selged põhimõtted, millest ma juhindun.   
28. Ma olen kaastundlik enda suhtes.  
29. Ma käsitlen asju objektiivselt.  
30. Mulle meeldib naerda.  
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31. Ma tunnen teiste tundeid.  
32. Ma õpin enda kogemustest.  
33. Ma olen tänulik selle eest, mida saan.  
34. Ma olen lahke teiste suhtes.  
35. Minu jaoks on elu tähenduslik ja eesmärgiga.  
36. Ma kontrollin, kas minu uskumused on mõistlikud.  
37. Mul on hea huumorimeel.  
38. Ma olen reaalsusega kontaktis.  
39. Ma olen mänguline.  
40. Ma olen vastutustundlik.  
41. Ma olen empaatiline teiste suhtes.  
42. Ma olen tänulik selle eest, mis mul on.  
43. Minu peale võib loota.  
44. Ma suudan end asetada teise inimese positsioonile.  
45. Ma hindan positiivseid asju oma elus.  
46. Ma olen usaldusväärne.  
47. Ma otsin elutarkust.  
48. Ma olen kaastundlik teiste suhtes.  
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Faktor 1 – Enesejuhtivus 

1. Identiteet    #1 ____ + #12 ____ + #27 ____   = ____ 
2. Eneserefleksioon   #4 ____ + #11 ____ + #25  ____  = ____ 
3. Enesekindlus     #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 
4. Ennast kehtestav  #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 
5. Kujutlusvõime   #13 ____ + #15 ____ + #22  ____  = ____ 

    Enesejuhtivuse faktor = ____ 

 

Faktor 2 – Eneseregulatsioon 

6. Emotsionaalne tasakaal #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 
7. Vastupidavus    #5 ____ + #21 ____ + #23 ____ = ____ 
8. Enesekontroll   #14 ____ + #19 ____ + #24 ____ = ____ 
9. Enesehool   #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 
10. Asjalikkus   #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

       Eneseregulatsiooni faktor = ____ 

 

Faktor 3 – Seotus 

11. Empaatia   #31 ____ + #41 ____ + #44 ____ = ____ 
12. Kaastunne   #28 ____ + #34 ____ + #48 ____ = ____ 
13. Huumor   #30 ____ + #37 ____ + #39 ____ = ____ 
14. Vastutustunne    #40 ____ + #43 ____ + #46 ____ = ____ 

             Seotuse faktor = ____ 

 

Faktor 4 – Tähenduslikkus 

15. Tänulikkus   #33 ____ + #42 ____ + #45 ____ = ____ 
16. Elutarkus   #32 ____ + #35 ____ + #47 ____ = ____  

  Tähenduslikkuse faktor = ____ 


