
Pacientas _________________________________________                   Atlikimo data: ________________ 
 

Šį klausimyną sudaro sunumeruoti klausimai. Prašau perskaityti kiekvieną ir pasirinkti Jums tinkantį. 
Teigiamą atsakymą pažymėkite + ženklu prie atitinkamo klausimo pabaigos. Neigiamą atsakymą 
pažymėkite – ženklu. Nepamirškite, kad Jūs turite parašyti savo nuomonę apie save. Nepalikite 
neatsakytų klausimų, jei galite to išvengti. 

 
1. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad žmonės Jus šnipinėja ? 
2. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad Jus seka ? 
3. Ar kada nors manėte, kad gatvėje pastebėti tarpusavyje besišnekantys žmonės kalba apie Jus ? 
4. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad su Jumis slapta eksperimentuojama atliekami bandymai ? 
5. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad kas nors prieš Jus rengia sąmokslą, bando Jums pakenkti ? 
6. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad asmuo su kuriuo nesate pažystamas (a) (nesate susitikęs (usi) yra 

Jus įsimylėjęs ? 
7. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad Jūsų partneris neištikimas, nors jis (ji) tai neigė ? 
8. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad kas nors skaito Jūsų mintis ? 
9. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad sugebate girdėti ką kitas žmogus galvoja, net jei balsu to nepasako 

? 
10. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad kiti gali girdėti Jūsų mintis ? 
11. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad Jus valdo kokia nors jėga ir todėl Jūsų mintys ir veiksmai 

nebepriklauso Jums ? 
12. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad mintys yra tiesiogiai įdedamos į Jūsų protą ? 
13. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi), kad kas nors gali pavogti Jūsų mintis ? 
14. Ar kada nors buvote įsitikinęs (usi),  kad Jums siunčiamos ypatingos žinutės per TV ar radiją, kad būtent 

Jums ? 
15. Ar kada nors jautėte, kad knyga, laikraštis ar daina yra skirta tik Jums ir niekam kitam ? 
16. Ar kada nors jautėte, kad Jus veikia keistos jėgos (Jus hipnotizuoja, veikia burtai, lazeris, rentgenas) ? 
17. Ar kada nors būdamas visiškai pabudęs, esate matęs ką nors, ko kiti negalėjo matyti ? 
18. Ar esate girdėjęs (daugiau nei vieną kartą) ką nors ko kiti žmonės negalėjo girdėti ? 
19. Ar Jus kada nors vargino kvapai, kurių aplinkiniai negalėjo užuosti ? 
20. Ar kada nors jautėte keistą skonį burnoje, kurio negalėjote paaiškinti suvalgytu maistu ? 
21. Ar kada jautėte neįprastus pojūčius odos paviršiuje ar kūno viduje (pvz. lyg skruzdėlės bėgiotų, liestų, 

judėtų kūno viduje) ? 
22. Ar yra buvę taip, kad ir norėdamas negalėjote pajudėti ? 
23. Ar yra buvę taip, kad nuolatos judėjote ir negalėjote sustoti ? 
24. Ar dažnai būna sunku užmigti, prabundate viduryje nakties ar per anksti nubundate ? 
25. Ar dažnai miegate per ilgai ? 
26. Ar dažnai turite labai menką apetitą ? 
27. Ar dažnai Jūs valgote daug daugiau nei tai yra Jums įprasta ? 
28. Ar dažnai būna taip, kad beveik visą laiką Jūs stokojate energijos ir jautėtės nuvargęs, nors tuo metu 

nedirbote labai sunkiai ? 
29. Ar dažnai jaučiate, kad Jūs nesate toks kaip kiti ? 
30. Ar dažnai Jūs taip mažai pasitikite savimi, kad net nebandote apie ką nors kalbėti ? 
31. Ar dažnai Jums būna sunku susikaupti, sukoncentruoti dėmesį ? 
32. Ar dažnai Jūs negalite spręsti apie gana paprastus dalykus, apie kuriuos paprastai Jums spręsti nesunku ? 
33. Ar dažnai Jūs verkiate ? 
34. Ar dažnai Jūs jaučiatės beviltiškai, ir galvojate, kad nėra būdo ką nors pakeisti ? 
35. Ar dažnai Jūs jaučiate, kad nesugebate susitvarkyti su kasdieniais rūpesčiais ir pareigomis ? 
36. Ar dažnai manote, kad Jūsų gyvenimas visada buvo blogas, be galimybės jam pasikeisti į gerą pusę ? 
37. Ar pastebėjote, kad nebenorite praleisti laiką kartu su draugais ir giminaičiais ? 
38. Ar dažnai būnate mažiau šnekus nei paprastai ? 
39. Ar dažnai Jūs prarandate susidomėjimą daugeliu Jums anksčiau dominusių dalykų, kaip antai darbas ar kas 

nors kita, ką Jūs darydavote su malonumu ? 
40. Ar dažnai žymiai daugiau negu įprastai sumažėja Jūsų susidomėjimas seksu ? 

 
Vertinimas ___________________ 

 
A. Goštautas      
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