СТЪПКА 1
От всички 10 лъча на фигурата по-долу избери най-много по една емоция от лъч, които
заедно да описват как се чувстваш най-често. След това прецени с число от 1 до 10
според това как отминават избраните чувства (например 1 – много бързо, 5 – средно, 10
– много бавно). Впиши оценките си за тях в таблицата след графиката.
Критерии: Много рядко (няколко пъти в годината); Рядко (един до два пъти всеки месец); Понякога (до един
път в седмицата); Често (няколко пъти в седмицата); Най-често (няколко пъти на ден). До една минута ("Много
бързо"), 2 = няколко минути, 3 = не повече от час, 4 = няколко часа, 5 = не повече от ден, 6 = не повече от
седмица, 7 = няколко седмици, 8 = не повече от месец, 9 = няколко месец, 10 = с години ("Много бавно").
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СТЪПКА 2990)
Оцени с число от 1 до 7 (1 – не съответства, 1 – слабо, а 7 – напълно) само тези
определения, колко точно подхождат на това, което преживяваш с емоциите.
1. Вдъхновение
2. Съпричастие
3. Сближаване
4. Гордост
5. Забавление
6. Предизвикателство
7. Неизвестното
8. Мързел
9. Критика
10. Страдание
11. Наранени/ощетени близки
12. Отделяне от близки
13. Романтична раздяла
14. Носталгия
15. Несбъднати очаквания
16. Разочарование
17. Безпомощност
18. Самота
19. Насмешка
20. Презрение
21. Завист
22. Ревност
23. Обида
24. Жестокост
СТЪПКА 3
Оцени с число от 1 до 5 (например 1 – не съответства, 2 – отчасти, а 5 – напълно) колко
точно примерите описват вижданията ти за себе си.
1. По време на спор мнението ми е обективно и се придържам към фактите.
2. Дори и да съм под стрес, отношението ми към другите винаги е приятелско и учтиво.
3. Когато говоря с другите, винаги слушам внимателно какво ми казват.
4. Случвало се е да се възползвам от някого в миналото.
5. Случвало ми се да си хвърля боклуците си сред природата или на пътя.
6. Понякога помагам на хората само за да получа нещо в замяна.
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