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בשאלו� זה הינ� מתבקשת לדרג עד  .ההיגדי� הבאי� מתייחסי� להרגשת� בעיקר בשבועיי� האחרוני�
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יותר מחצי  רוב הזמ� כל הזמ�
 מהזמ�

ות פח
מחצי 
 מהזמ�

חלק   
 מהזמ�

א�  
 פע�

  

  חשתי שמחה ובמצב רוח טוב

 

5 4 3 2 1 0 

  

  חשתי רגועה ושליווה

 

5 4 3 2 1 0 

  

  חשתי נמרצת ואקטיבית

 

5 4 3 2 1 0 

  

התעוררתי ע� תחושת 
  רעננות ונינוחות

 

5 4 3 2 1 0 

חיי היו� יו� שלי היו 
מלאי� בדברי� שמענייני� 

  אותי

 

5 4 3 2 1 0 

  


