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1. Descriere inventar 
Chestionarul PI (Primal Beliefs) a fost construit de J.D.W. Clifton, C.L. Park, J.D. Baker și colaboratorii lor 
(2019) și permite evaluarea credințelor generale despre lume și viață, credințe pe care o persoană le are 
despre lumea în care trăiește, credințe personale care i-ar putea influența dezvoltarea personalității sale și 
starea lui de bine.  

Chestionarul PI (versiunea preliminară) conține 145 de itemi cu răspuns pe scală Likert în 6 trepte (de la 
1-,,Acord puternic” la 6- ,,Dezacord puternic”) și asigură evaluarea a 22 de dimensiuni psihologice distincte 
(credințe despre lume și viață) care se pot grupate în 3 mari clase / categorii:  

  Lumea este ....  

          o   ”sigură” (vs. ”periculoasă”) cu sub-factorii (credințele) că ea este un loc ”agreabil”, 
”regenerativ”, ”în progres”, ”inofensiv”, ”colaborativ”, ”stabil”, ”drept”;  

          o   ”incitantă” (vs. ”anostă”):  cu sub-factorii (credințele) că ea este un loc  ”care merită 
explorat”, ”frumos”, ”bogat”, ”interesant”, ”semnificativ”, ”ușor de îmbunătățit”, ”amuzant”;  

          o   ”însuflețită” (vs. ”mecanicistă”): în sensul că este percepută ca fiind ”interactivă”, ”cu scop”, 
”că are nevoie de noi” etc.    

Pe lângă evaluarea a 17 factori (credințe primare) chestionarul PI permite și evaluarea altor 5 factori 
suplimentari, credințe necorelate între ele: Lumea este un loc ....”acceptabil”, ”schimbător”, ”ierarhic”, 
”interconectat” și ”uşor de înţeles”.  

Toți acești factori se grupează într-un factor primar general Lumea este ,,Bună” (vs. Lumea este ”Rea”) 
care descrie o credință generală despre lume în sensul că lumea ar fi un loc minunat, frumos, fascinat, 
abundent, sigur, plin de înțeles, ușor de îmbunătățit și în progres.  

Varianta originală a Chestionarului PI are 99 de itemi, însă în varianta preliminară în limba română 
(varianta de validare și calibrare) s-au introdus și câte 2 itemi suplimentari pentru fiecare factor/ 
dimensiune. În cadrul instrumentului, există și câțiva itemi de control pentru a verifica atenția și implicarea 
persoanei care răspunde la itemii chestionarului.  

Studiile realizate până acum arată că în general, scorurile crescute la scala PI (credințe bazale în sensul 
că ”lumea este un loc bun, frumos, sigur, plin de sens …”) prezic niveluri crescute ale extraversiunii, 
agregabilității si conștiinciozității si niveluri scăzute ale nevrozismului, psihopatiei și narcisismului. În plus 
scorurile crescute la factorii PI, prezic niveluri scăzute ale depresiei, anxietății și  stresului, per total, PI 
explicând 43% din nivelul stării de bine și 55% din nivelul satisfacției în viață. De asemenea, o percepție 
pozitivă a lumii în care trăim este asociată cu un nivel scăzut la afectării traumatice si un nivel crescut al 
creșterii posttraumatice în contextul pandemiei de COVID-19.   

Aflându-se într-o etapă avansată de validare finală Chestionarul PI trebuie folosit cu precauție, rezultatele 
oferite în Raportul de evaluare trebuind confirmate sau coroborate cu informații obținute cu ajutorul altor 
instrumente standardizate sau cu cele obținute din alte surse (interviu, observații, opinii ale unor terțe 
persoane etc).  

Timpul mediu de completare este de aproximativ 15 minute.   



2. Profil sintetic 

Lumea este rea! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Lumea este bună! 

Periculoasă 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Sigură 

Dezagreabilă 1 2 3 4 5 
 

Agreabilă 

Competitivă 1 2 3 4 5 
 

Cooperativă 

Nedreaptă 1 2 3 4 5 
 

Dreaptă 

Amenințătoare 1 2 3 4 5 
 

Inofensivă 

În declin 1 2 3 4 5 
 

În progres 

În degradare 1 2 3 4 5 
 

Regenerativă 

Fragilă 1 2 3 4 5 
 

Stabilă 

Anostă 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Incitantă 

Fără umor 1 2 3 4 5 
 

Amuzantă 

Sărăcăcioasă 1 2 3 4 5 
 

Bogată 

Urâtă 1 2 3 4 5 
 

Frumoasă 

Plictisitoare 1 2 3 4 5 
 

Interesantă 

Nu merită explorată 1 2 3 4 5 
 

Merită explorată 

Lipsită de sens 1 2 3 4 5 
 

Semnificativă 

Greu de îmbunătățit 1 2 3 4 5 
 

Ușor de îmbunătățit 

Mecanicistă 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Însuflețită 

Nu are nevoie de mine 1 2 3 4 5 
 

Are nevoie de mine 

Fără scop 1 2 3 4 5 
 

Cu scop 

Indiferentă 1 2 3 4 5 
 

Interactivă 

Alte dimensiuni (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

(+) Alte dimensiuni 

Inacceptabilă 1 2 3 4 5 
 

Acceptabilă 

Nonierarhică 1 2 3 4 5 
 

Ierarhică 

Divizibilă 1 2 3 4 5 
 

Interconectată 

Statică 1 2 3 4 5 
 

Schimbătoare 

Greu de înțeles 1 2 3 4 5 
 

Ușor de înțeles 

Răspunsuri random puține 1 2 3 4 5 
 

Răspunsuri random multiple 



3. Caracteristici dominante 
În urma completării chestionarului PI (Primal Inventory)  au fost identificate următoarele 
caracteristici dominante în profilul psihologic al persoanei evaluate: 

Vede lumea ca pe un loc încântător, bogat în oportunități și plin de sens, fiind fascinat(ă) de toate cele ce 
îl/ o înconjoară. Oriunde ar privi, observă și apreciază frumusețea lucrurilor și își dorește să exploreze cât 
mai mult. Observă cu ușurință și partea nostimă a situațiilor și crede că  viața este un dar care trebuie 
apreciat. (Incitantă) 

Percepe lumea ca fiind un loc încântător și apreciază frumusețea în toate formele ei.   (Frumoasă) 

Consideră că lumea este un loc plin de lucruri captivante, unde este greu să te plictisești. (Interesantă) 

Crede că majoritatea lucrurilor din lume contează și sunt importante. (Semnificativă) 

Răspunde cu atenție la itemii/ afirmațiile din chestionar! (Răspunsuri random puține) 



4. Analiză pe factori 

Rea vs. Bună 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Lumea este rea!: Consideră că lumea este, în mod 
fundamental, periculoasă, mecanicistă și urâtă.  
Percepe viața și realitatea ca fiind lipsite de intenție, 
valoare și scop și crede că nu are vreun rol de jucat în 
lume. După părerea sa, necunoscutul nu merită 
explorat. Crede că pesimismul nu spune nimic despre 
sine, ca persoană, ci este o reacție rațională față de 
lumea exterioară, pe care (teoretic) o împărtășim.  
Este convins(ă) că pesimismul reprezintă singura 
atitudine lipsită de naivitate în fața vieții și că lumea 
nici măcar să-și merite existența. 

Lumea este bună!: Consideră că lumea este, în mod 
fundamental, sigură, vie și fascinantă. Percepe viața 
și realitatea ca fiind impregnate cu intenție, valoare și 
scop și crede că i s-a desemnat un rol de jucat în 
lume. După părerea sa, necunoscutul ascunde lucruri 
extraordinare. Deși în ochii altora poate apărea ca 
fiind „pe altă lume”, se percepe ca fiind singurul/a care 
știe cum stau lucrurile în realitate. Crede că 
optimismul este singura atitudine rezonabilă, iar 
pesimismul reprezintă o absurditate, o nebunie sau o 
etapă din călătoria spre vindecare. 

 

 

Sigură vs. Periculoasă 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Periculoasă: Crede că lumea se caracterizează prin 
suferință, degradare, lipsuri, brutalitate și că, până la 
proba contrarie, toate activitățile, oamenii și locurile 
sunt periculoase. Adesea, îi percepe pe cei relaxați 
drept „naivi” și consideră că aceștia nu știu cum stau 
lucrurile în realitate.  

Sigură: Crede că lumea se caracterizează prin 
cooperare, stabilitate, confort și că, până la proba 
contrarie, activitățile, oamenii și locurile sunt sigure. 
Despre cei ce văd lumea ca „foarte periculoasă”, 
consideră că gândesc patologic și că nu știu cum stau 
lucrurile în realitate. 

 

 

Agreabilă vs. dezagreabilă 1 2 3 4 5 
 

 

Dezagreabilă: Crede că lumea este plină de lucruri și 
situații incomode sau chinuitoare, care pot cauza 
suferință.  

Agreabilă: Crede că majoritatea lucrurilor sunt 
plăcute și comode, lumea fiind caldă, blândă, 
agreabilă și lejeră. 

 

 

Cooperativă vs. Competitivă 1 2 3 4 5 
 

 

Competitivă: Crede că lumea se caracterizează prin 
competiție continuă și nemiloasă. 

Cooperativă: Crede că lumea se caracterizează prin 
încredere, cooperare și lucru în echipă. 

 

 

Dreaptă vs. Nedreaptă 1 2 3 4 5 
 

 

Nedreaptă: Consideră că lumea este un loc nedrept, 
unde arareori cineva primește ceea ce merită.  

Dreaptă: Consideră că lumea este un loc echitabil, 
unde fiecare primește răsplata în funcție de propriile 
fapte.  

 

 

Inofensivă vs. Amenințătoare 1 2 3 4 5 
 

 

Amenințătoare: Crede că lumea este 
înspăimântătoare și că la tot pasul pândesc pericole 
serioase. 

Inofensivă: Crede că majoritatea lucrurilor și 
situațiilor sunt sigure și, de obicei, nu prezintă nicio 
amenințare. 

 

 

În progres vs. În declin 1 2 3 4 5 
 

 

În declin: Crede că lumea în care trăim devine din ce 
în ce mai rea. 

În progres: Crede că lumea în care trăim devine din 
ce în ce mai bună.   

 

 



Regenerativă vs. În degradare 1 2 3 4 5 
 

 

În degradare: Consideră că lucrurile au tendința 
naturală de a se înrăutăți, de a decădea și de a se 
degrada. 

Regenerativă: Consideră că lucrurile au tendința 
naturală de a se echilibra, de a se repara și de a se 
îmbunătăți. 

 

 

Stabilă vs. Fragilă 1 2 3 4 5 
 

 

Fragilă: Crede că majoritatea lucrurilor și situațiilor 
sunt fragile și se pot destrăma cu ușurință. 

Stabilă: Crede că majoritatea lucrurilor sunt rezistente 
și greu de distrus. 

 

 

Incitantă vs. Anostă 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Anostă: Percepe lumea în care trăim ca fiind anostă, 
lipsită de sens și urâtă, motiv pentru care nu merită să 
fie explorată. Pentru el/ ea, lumea este un loc 
sărăcăcios, cu puține oportunități. Consideră că 
frumusețea adevărată și lucrurile fascinante sunt rare 
și nu găsește prea multe motive de amuzament în 
lumea în care trăiește. 

Incitantă: Vede lumea ca pe un loc încântător, bogat 
în oportunități și plin de sens, fiind fascinat(ă) de toate 
cele ce îl/ o înconjoară. Oriunde ar privi, observă și 
apreciază frumusețea lucrurilor și își dorește să 
exploreze cât mai mult. Observă cu ușurință și partea 
nostimă a situațiilor și crede că  viața este un dar care 
trebuie apreciat. 

 

 

Amuzantă vs. Fără umor 1 2 3 4 5 
 

 

Fără umor: Consideră că lucrurile cu adevărat 
amuzante sunt puține și rare. 

Amuzantă: Crede că umorul se află pretutindeni. 

 

 

Bogată vs. sărăcăcioasă 1 2 3 4 5 
 

 

Sărăcăcioasă: Pentru el (ea), lumea este un loc ce 
oferă puține oportunități.  

Bogată: Vede lumea ca fiind un loc generos, cu 
foarte multe de oferit. 

 

 

Frumoasă vs. Urâtă 1 2 3 4 5 
 

 

Urâtă: Vede lumea ca fiind mai degrabă urâtă și 
consideră că lucrurile cu adevărat frumoase sunt rare 
și puține. 

Frumoasă: Percepe lumea ca fiind un loc încântător 
și apreciază frumusețea în toate formele ei.   

 

 

Interesantă vs. Plictisitoare 1 2 3 4 5 
 

 

Plictisitoare: Percepe lumea ca fiind monotonă și 
plictisitoare. 

Interesantă: Consideră că lumea este un loc plin de 
lucruri captivante, unde este greu să te plictisești. 

 

 

Merită explorată vs. Nu merită 
explorată 

1 2 3 4 5 
 

 

Nu merită explorată: Crede că nu merită să 
investească efort pentru a încerca sau explora lucruri 
noi. 

Merită explorată: Consideră că aproape orice în 
lume merită încercat sau explorat. 

 

 

Semnificativă vs. Lipsită de sens 1 2 3 4 5 
 

 

Lipsită de sens: Consideră că aproape toate lucrurile 
sunt lipsite de sens, inutile. 

Semnificativă: Crede că majoritatea lucrurilor din 
lume contează și sunt importante. 

 

 



Ușor de îmbunătățit vs. Greu de 
îmbunătățit 

1 2 3 4 5 
 

 

Greu de îmbunătățit: În viziunea sa, cele mai multe 
lucruri nu pot fi îmbunătățite. 

Ușor de îmbunătățit: Consideră că majoritatea 
lucrurilor și situațiilor pot fi ameliorate, dacă cineva își 
propune acest lucru. 

 

 

Însuflețită vs. Mecanicistă 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Mecanicistă: Consideră că lumea este un loc 
neanimat, lipsit de conștiință sau de intenționalitate. 
Pentru el/ ea, nu există un scop superior al 
întâmplărilor obișnuite iar universul nu influențează 
sau se implică în viața oamenilor, nu are nevoie de 
aceștia. Este inutil să căutăm sens în mesajele pe 
care ni le-ar transmite universul. 

Însuflețită: Consideră că lumea este un spațiu viu, 
unde toate se întâmplă cu un motiv. Pentru el/ ea, 
viața este o relație cu un univers activ, care 
influențează evenimentele și care are nevoie de ajutor 
pentru atingerea unor scopuri importante. Crede că 
este important să fim receptivi la mesajele pe care ni 
le transmite universul. 

 

 

Are nevoie de mine vs. nu are 
nevoie de mine 

1 2 3 4 5 
 

 

Nu are nevoie de mine: Consideră că nu există o 
sarcină sau un scop anume pentru care lumea să aibă 
nevoie de el (ea). 

Are nevoie de mine: Este de părere că universul are 
nevoie de el (ea) pentru a realiza o sarcină 
importantă. 

 

 

Cu scop vs. Fără scop 1 2 3 4 5 
 

 

Fără scop: Crede că cele mai multe lucruri apar ca 
urmare a forțelor oarbe ale șansei, fără un scop 
precis. 

Cu scop: Consideră că toate lucrurile se întâmplă în 
conformitate cu un scop superior. 

 

 

Interactivă vs. Indiferentă 1 2 3 4 5 
 

 

Indiferentă: Crede că universul este indiferent. 
Evenimentele care au loc nu au legătură cu el (ea) 
sau cu ceva ce a făcut. 

Interactivă: Consideră că lucrurile care i se întâmplă 
sunt legate de ceva ce a făcut sau încearcă să îi 
transmită un mesaj. 

 

 

Miscelaneea 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

  

 

 

Acceptabilă vs. Inacceptabilă 1 2 3 4 5 
 

 

Inacceptabilă: Crede că cele mai multe lucruri trebuie 
îmbunătățite constant prin eforturi susținute. 

Acceptabilă: Este de părere că sunt majoritatea 
lucrurilor sunt suficient de bune așa cum sunt deja.   

 

 

Ierarhică vs. Nonierarhică 1 2 3 4 5 
 

 

Nonierarhică: Este de părere că cele mai multe 
lucruri au practic aceeași valoare, indiferent dacă este 
vor ba de plante, animale sau oameni. 

Ierarhică: Consideră că majoritatea lucrurilor pot fi 
clasificate în ierarhii, fiind mai bune sau mai rele unele 
în comparație cu celelalte. 

 

 

Interconectată vs. Divizibilă 1 2 3 4 5 
 

 

Divizibilă: Consideră că majoritatea lucrurilor din 
lume sunt independente, separate unele de altele. 

Interconectată: Are tendința de a crede că toate 
lucrurile sunt interconectate, în conexiune unele cu 
celelalte. 

 

 



Schimbătoare vs. Statică 1 2 3 4 5 
 

 

Statică: Consideră că majoritatea lucrurilor rămân 
neschimbate de-a lungul timpului. 

Schimbătoare: Crede că totul în lume se schimbă și 
se transformă constant. 

 

 

Ușor de înțeles vs. Greu de 
înțeles 

1 2 3 4 5 
 

 

Greu de înțeles: Crede că lumea este un loc confuz, 
dificil de descifrat. 

Ușor de înțeles: Consideră că majoritatea lucrurilor 
sunt suficient de clare și ușor de pătruns. 

 

 

Răspunsuri random 1 2 3 4 5 
 

 

Răspunsuri random puține: Citește cu atenție 
afirmațiile din chestionar și răspunde cu grijă la ele 
(scoruri mici), se grăbește, nu citește până la capăt 
afirmațiile sau marchează greșit răspunsurile (scoruri 
medii) sau completează la întâmplare variantele de 
răspuns (scoruri mari). 

Răspunsuri random multiple: Citește cu atenție 
afirmațiile din chestionar și răspunde cu grijă la ele 
(scoruri mici), se grăbește, nu citește până la capăt 
afirmațiile sau marchează greșit răspunsurile (scoruri 
medii) sau completează la întâmplare variantele de 
răspuns (scoruri mari). 

 



5. Indicatori statistici 
Raspunsuri pe itemi 

1. d 2. a 3. f 4. d 5. d 6. b 7. e 8. d 9. e 10. e  

11. d 12. c 13. b 14. f 15. b 16. e 17. e 18. e 18. d 19. e  

20. d 21. e 22. e 23. d 24. b 25. e 26. f 27. e 28. b 29. d  

30. b 31. c 32. e 33. e 34. e 35. b 36. e 37. d 38. e 39. e  

40. b 41. e 42. b 43. b 44. f 45. a 46. b 47. d 48. f 49. b  

50. e 51. b 52. b 53. b 53. c 54. e 55. b 56. e 57. e 58. b  

59. f 60. e 60. f 61. d 62. e 63. e 64. b 65. b 66. a 67. e  

68. b 69. e 70. e 71. d 72. b 73. c 74. c 75. b 76. e 77. e  

78. b 79. b 80. a 81. b 82. d 83. f 84. b 85. e 86. b 87. e  

88. b 89. e 90. b 91. e 92. e 93. e 94. b 95. f 96. b 97. d  

98. d 99. b 100. b 101. b 102. e 103. c 104. d 105. e 106. d 107. b  

108. e 109. b 110. d 111. d 111. e 112. b 113. d 113. e 114. c 115. f  

116. c 117. e 118. e 119. e 120. b 121. b 122. b 123. c 124. c 125. f  

126. e 127. e 128. c 129. d 130. b 131. e 131. f 132. c 133. b 134. e  

135. f 136. b 137. a 138. c 139. b 139. a 140. b 141. a 142. d 143. c  

144. e  



6. Concluzii finale 
De redactat de către psiholog pe baza concluziile parțiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 6 august 2021       Psiholog practicant: 

 


