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1. În ansamblu, lumea este un loc sigur.         

2. Lumea este un loc în care nimic nu este cu adevărat important.       

3. Lumea este un loc bogat în oportunități.       

4. Indiferent cine ești, poți îmbunătăți semnificativ lumea în care trăiești.       

5. Privind în ansamblu, cred că lumea este un loc unde fiecare primește ceea ce merită.       

6. Cele mai multe lucruri sunt inutile și neînsemnate.       

7. Lumea este un loc în care aproape totul contează.       

8. Chiar dacă uneori situațiile se înrăutățesc, de obicei ele devin mai bune.       

9. Majoritatea lucrurilor din viață pot fi ordonate în funcție de  importanța lor.       

10. Lumea este un loc unde toate sunt complet interconectate.       

11. Lucrurile sunt rareori egale. Cele mai multe plante sau animale, sau chiar persoane, sunt mai 

bune sau mai rele una față de cealaltă. 

      

12. Pericolul real este peste tot, chiar dacă noi nu îl observăm.       

13. Majoritatea situațiilor și lucrurilor sunt fragile, delicate și ușor de distrus.        

14. Majoritatea lucrurilor pot fi organizate în ierarhii, clasamente sau ranguri, care reflectă 

diferențele reale dintre ele.  

      

15. Viața în lumea aceasta este de obicei plină de suferință și durere.       

16. În cele mai multe situații este absolut posibil ca lucrurile să fie îmbunătățite considerabil.       

17. Lumea debordează de oportunități și abundență.       

18. Exista ceva amuzant în orice situație.        

19. Am un rol important de jucat în această viață.       

20. Viața va găsi moduri de a-i răsplăti pe cei ce fac bine și de a-i pedepsi pe cei ce fac rău.        

21. Lumea este suficient de ușor de înțeles.       

22. Majoritatea situațiilor din viață trebuie îmbunătățite, nu acceptate.       

23. Evenimentele se derulează conform unui scop superior.        

24. Nimic nu contează prea mult.        

25. Lumea are nevoie de mine și de eforturile mele.        

26. Indiferent unde suntem, o frumusețe incredibilă ne înconjoară mereu.       

27. Majoritatea lucrurilor și situațiilor sunt modificabile și pot fi îmbunătățite.       

28. Lumea este un loc în care rar primim ceea ce merităm.        

29. Totul merită să fie explorat.       

30. Pentru toate formele de viață - de la cele mai mici organisme până la plante, animale și chiar 

oameni – totul este o competiție „pe viață și pe moarte”. 

      

31. Deși unele lucruri sunt incredibil de frumoase, ele sunt puține și rare.       

Mai jos veți citi câteva afirmații foarte generale despre lume - nu despre lumea în care v-ați fi dorit să trăiți, ci despre 

lumea actuală, așa cum este ea acum. Vă rugăm să exprimați acordul sau dezacordul în legătură cu aceste afirmații, 

marcând cu un ”X” una dintre căsuțe,  de la „Dezacord puternic” la „Acord puternic”. Când aveți dubii, alegeți varianta 

care pare să descrie cel mai bine lumea reală. Nu există răspunsuri greșite. Nu este nevoie să vă gândiți prea mult! 
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32. Tind să văd lumea ca fiind un loc destul de sigur.       

33. De obicei, majoritatea lucrurilor și situațiilor tind să meargă spre bine în loc să se 

înrăutățească. 

      

34. Lumea trebuie să fie continuu îmbunătățită, mai degrabă decât acceptată așa cum este.        

35. Lumea este un loc în care majoritatea lucrurilor rămân aproape neschimbate.       

36. Aproape totul în lume este frumos.       

37. Lumea este comică; dacă nu ne amuzăm înseamnă că nu am fost suficient de atenți.        

38. Totul pare mereu nefinalizat, în mișcare și în schimbare.        

39. Mi se pare că lumea devine din ce în ce mai bună.       

40. Majoritatea situațiilor par foarte dificil, dacă nu chiar imposibil de îmbunătățit.       

41. Este nevoie să se întâmple multe pentru ca lucrurile să se năruie.       

42. Viața oferă mai multă durere decât plăcere.       

43. Cele mai multe situații sunt delicate: deși par în regulă acum, ar putea cu ușurință să se 

destrame. 

      

44. Mi se pare că suntem mereu înconjurați de lucruri interesante și captivante.        

45. Mi se pare că nu există ceva anume pentru care lumea ar avea nevoie de mine.        

46. Mi se pare că majoritatea lucrurilor din jurul meu au legătură cu mine sau apar din cauza 

mea.  

      

47. Este firesc să râzi mult, căci viața e nostimă și peste tot găsești ceva hazliu.        

48. Vă rugăm ca, la această afirmație, să marcați răspunsul „Acord puternic”.       

49. Majoritatea lucrurilor de obicei se înrăutățesc.       

50. Lumea este un loc unde ești recompensat(ă) dacă muncești din greu și te comporți amabil.       

51. Lumea este un loc oarecum monoton, în care multe din lucruri nu sunt așa de interesante.       

52. În general lumea devine din ce în ce mai rea.       

53. Universului nu îi pasă, îi este indiferent dacă evenimentele se întâmplă într-un fel sau altul.       

54. Totul se întâmplă dintr-un motiv și cu un anumit scop.       

55. Evenimentele nu par a avea un scop superior sau cosmic.       

56. Majoritatea lucrurilor sunt suficient de ușor de înțeles.        

57. Totul pare că se schimbă și se transformă.       

58. Mi se pare că lumea se duce de râpă.        

59. Indiferent unde suntem sau despre ce e vorba, lumea este un loc fascinant.       

60. În viață, există mult mai multe lucruri frumoase decât urâte.        

61. Dacă ești bun și generos, lumea te va răsplăti cu aceeași monedă.        

62. Simt că totul merită încercat, explorat sau studiat în profunzime.       

63. În loc să luăm lumea așa cum este, trebuie să facem tot posibilul s-o îmbunătățim.        

64. Lumea este un loc în care lucrurile sunt fragile și ușor de distrus.       

65. În general, lumea este un loc periculos.       

66. Viața nu este colaborare, ci o cursă dură, în care trebuie făcut orice pentru a supraviețui.        

67. Oamenii, animalele, plantele și aproape toate lucrurile pot fi organizate în funcție de cât 

importante sau de bune sunt. 

      

68. Deși există și unele lucruri interesante, majoritatea sunt destul de plictisitoare.         

69. Majoritatea lucrurilor din viață sunt bune.        

70. Lumea este un loc bogat, cu foarte multe de oferit.       

71. Universul are nevoie de mine pentru ceva important.       

72. Per total, lumea este un loc inconfortabil și neplăcut.       
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73. Majoritatea lucrurilor nu sunt mai bune sau mai rele unele față de altele; este greu că faci 

ierarhii sau clasamente care să reflecte adevăratele diferențe dintre lucruri. 

      

74. Atunci când se întâmplă ceva în jurul meu, primul meu instinct este să cred că are legătură cu 

mine sau cu ceva ce am făcut. 

      

75. Lumea este un loc al concurenței acerbe, nu al cooperării.       

76. Este posibil să îmbunătățești semnificativ aproape orice lucru  întâlnit în viață.       

77. Lucrurile și locurile nefamiliare merită văzute sau încercate.       

78. Lumea este un loc confuz, în care multe competențe și domenii sunt prea dificile pentru a fi 

descifrate. 

      

79. Când nu sunt sigur(ă) de ce se petrec anumite întâmplări, bănuiesc că au cumva legătură cu 

mine. 

      

80. La această afirmație, vă rugăm să alegeți varianta „Dezacord puternic”.       

81. Lumea are o mulțime de aspecte neclare și greu de priceput.        

82. Majoritatea lucrurilor sunt neconectate și independente unele de altele.        

83. În ansamblu,  lumea este un loc plăcut.        

84. În timp, cele  mai multe situații tind, în mod natural, să devină mai rele, nu mai bune.       

85. Ce se petrece în lume este menit să se întâmple.       

86. Viața oferă mult mai multă plăcere decât durere.        

87. Totul pare a fi un vârtej de schimbări permanente.       

88. Majoritatea lucrurilor în viață sunt cam plictisitoare.        

89. Chiar dacă lumea are probleme, în general, lucrurile se îmbunătățesc cu siguranță.       

90. De obicei, este mai bine să accepți o situație decât să încerci să o schimbi.       

91. Fiecare lucru este conectat cu toate celelalte.       

92. Deși par separate și independente, toate lucrurile se întrepătrund.       

93. Simt că totul se schimbă mai mereu.       

94. Orice se întâmplă în jurul meu pare adesea legat de mine sau de ceva ce am făcut.       

95. Frumusețea este peste tot, oriunde am privi.       

96. Simt lumea ca fiind un loc sărăcăcios, cu puține oportunități.       

97. Majoritatea lucrurilor și situațiilor sunt lipsite de pericol și complet inofensive.        

98. Lumea se bazează pe încredere și cooperare, mult mai mult decât pe suspiciune și concurență.       

99. Deși unele lucruri sunt hazlii, de obicei, lumea nu un loc prea amuzant.        

100. Când se întâmplă ceva în jurul meu, primul instinct este să cred că nu are legătură cu mine 

sau cu ceva ce am făcut.  

      

101. Sincer vorbind, deși există lucruri demne de explorat și încercat, majoritatea nu merită efortul.        

102.  Oportunitățile bune sunt peste tot; chiar dacă nu le vedem, nu înseamnă că ele nu există.       

103.  Cele mai multe lucruri din lume trebuie să fie acceptate, mai degrabă decât schimbate.       

104.  Chiar dacă unele lucruri se schimbă, majoritatea rămân în esență la fel.       

105.  În general, viața rezistă și prosperă mai degrabă prin cooperare decât prin competiție.       

106.  Universul este nostim.       

107.  Se pare că situațiile periculoase și amenințătoare sunt la tot pasul.       

108.  Majoritatea lucrurilor nu sunt nici mai bune, nici mai rele, ci doar diferite.       

109.  Lumea este plină de probleme, situații și complicații persistente, care nu se pot rezolva.       

110.  Universul face lucrurile cu un anumit scop.        

111.  Pot presupune cu destul de multă certitudine că orice se întâmplă nu are legătură cu mine și 

nu reprezintă un răspuns la ceva ce am făcut. 

      

112.  Majoritatea lucrurilor sunt cel mai bine înțelese ca independente și separate unul de celălalt.       
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113.  Indiferent unde ne aflăm sau ce facem, totul este interesant.        

114.  De obicei, universul e nedrept când împarte recompensele și pedepsele.       

115.  Lumea este plină de sens și de momente semnificative.        

116.  Universul nu are nevoie de mine pentru nimic important.        

117.  Lumea este plină de plăceri și aproape întotdeauna agreabilă.        

118.  Per total, lumea devine din ce în ce mai bună.        

119.  În timp, majoritatea situațiilor tind să se îmbunătățească, mai degrabă decât să decadă.        

120.  Nu este nevoie de mult, pentru ca majoritatea situațiilor să se destrame.       

121.  Lumea este plină de lucruri confuze și de subiecte care sunt, cel mai probabil, prea dificil de 

învățat sau de înțeles.  

      

122.  Merită uneori să încerci lucruri noi, dar de obicei experiența este dezamăgitoare.        

123.  Oportunitățile importante sunt puține și rare.        

124.  Cele mai multe lucruri și situații trebuie să fie acceptate așa cum sunt.       

125. Dacă faceți tot posibilul pentru a răspunde onest la acest chestionar, vă rugăm să marcați 

varianta de răspuns „Acord puternic”. 

      

126.  Majoritatea lucrurilor se modifică rapid, într-un mod semnificativ.       

127.  Indiferent unde ne-am uita, există încredere, cooperare și împărțire a resurselor. Competiția 

acerbă joacă doar un rol limitat. 

      

128.  Deși unele lucruri sunt amuzante, majoritatea nu sunt atât de comice.        

129.  Pare că, peste tot unde merg, mă aștept ca lucrurile să fie nepericuloase.       

130.  Ierarhizarea lucrurilor de la bune la rele nu are sens. Cele mai multe lucruri sunt relativ egale.        

131.  Deși uneori este dificil, este cu totul posibil să schimbăm lucrurile și să le facem mult mai 

bune. 

      

132.  Evenimentele par să se întâmple fără vreo intenție sau vreun scop superior.        

133.  De obicei, evenimentele din jurul meu nu au legătură cu mine.        

134.  Nimic nu este cu adevărat independent, toate lucrurile sunt legate între ele.        

135.  Lumea este mereu un loc fascinant.        

136.  Cel mai adesea, cei care au parte de necazuri își atrag singuri ghinionul.       

137.  Având în vedere toate lucrurile greșite din această lume, ar fi mai  bine dacă nu ar fi existat 

nimic. 

      

138.  Simt că viața nu prea are cine știe ce sarcini importante sau semnificative pentru mine.         

139.  În lume există mai multe lucruri rele decât bune.       

140.  Pe zi ce trece, lumea merge tot mai rău.       

141.  Chiar dacă uneori lucrurile merg spre bine, de obicei ele se înrăutățesc.       

142.  Lumea este un loc unde lucrurile sunt stabile și greu de distrus.       

143.  Mă aștept ca o grămadă de situații și subiecte să fie prea dificil de învățat sau de descifrat.       

144.  Totul merită încercat măcar o dată.       

145. Dacă ați răspuns dumneavostră la întrebări, marcați varianta de răspuns ”Dezacord puternic”.       
  

 

 

 

 

  

Nume / cod/ ID: ___________________________________________            
 

Vârsta /anul nașterii________________         Genul:     M   F           Ocupația (COR):  _______________________   
 

Studii finalizate:    gimnaziale(4 clase),     primare (8 clase),      școală profesională,   

  liceale (12 clase),            post- liceale, 

  universitare (licență)     universitare (master),    post-universitare (doctorat) 
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