Model poznawczo-behawioralny
Psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na dość prostej idei: to, co człowiek
myśli, decyduje o tym, jak się czuje i zachowuje:

Coś się wydarza – w
Twoim otoczeniu albo
w Tobie

Doświadczasz emocji,
które są konsekwencją
tych myśli

W Twoim umyśle
pojawiają się myśli o
tym wydarzeniu

Reagujesz na myśli i
emocje określonymi
zachowaniami

Ludzie reagują określonymi myślami na specyficzne sytuacje, co wpływa na ich samopoczucie
i działania – jak w poniższym przykładzie:
Przykład: Adam
Sytuacja: W kawiarni Adam zauważył, że siedząca przy jednym ze stolików, otoczona ludźmi kobieta śmieje się,
patrząc w jego stronę.
Myśli: „Czy wyglądam dziwnie? Ubrałem się niestosownie? Jestem taki beznadziejny!”
Emocje: Zażenowanie sobą, niepokój.
Zachowania: Adam porównuje siebie z innymi, żeby sprawdzić, czy jego strój jest odpowiedni. Zaczyna
kontrolować swoją mimikę i postawę ciała. Rozważa, co takiego zrobił, że kobieta się z niego śmiała.

Czy w powyższym przykładzie uderzyła Cię nieracjonalność myśli Adama? Kobieta prawdopodobnie
śmiała się z czegoś, co powiedzieli jej towarzysze, lub z własnych myśli, przypadkowo patrząc na Adama.
Nawet, gdyby się z niego śmiała – czy mężczyzna miał sensowny powód, żeby się tym przejmować?
Nieracjonalne myśli mają to do siebie, że nie opierają się na faktach – Adam nie wiedział, z
czego kobieta się śmieje, najpewniej zinterpretował jej zachowanie opacznie. Sęk w tym, że myśli
wpływają na emocje i działania niezależnie od tego, czy są racjonalne, czy nie. Zauważ, że w
identycznej sytuacji Adam mógłby mieć całkiem inne myśli, co doprowadziłoby go do innych uczuć i
działań:

Myśli
„Fajnie rozmawiać z kimś, kto
ma poczucie humoru.”
„Jak ta kobieta sympatycznie się
śmieje! Niestety nie mam czasu
do niej podejść.”
„Pewnie ma dobry dzień i
wszystko ją cieszy.”

Emocje
Lekka ekscytacja
Lekkie zainteresowanie, spokój

Zaciekawienie, rozbawienie

Zachowania
Adam pisze smsa do koleżanki,
proponując jej spotkanie.
Adam otwiera laptopa i zajmuje
się pracą.
Adam, w znacznie lepszym
nastroju, zaczyna przeglądać
czasopismo.

Terapia poznawczo-behawioralna prowadzi do poznania osobistych wzorców
myślenia  odczuwania  zachowania. Rozumiejąc związki między swoimi myślami,
emocjami, a działaniami, nauczysz się kierować nimi w sposób, który uczyni Twoje życie
lepszym: bardziej owocnym, przyjemniejszym.
Jednym ze sposobów działania tej terapii jest zastępowanie nieracjonalnych myśli takimi, które
są oparte na faktach. Innym sposobem jest dystansowanie się wobec takich myśli – co odbiera
im możliwości wpływania na nastrój i zachowania. Oba sposoby prowadzą do wspólnego celu,
którym jest przejęcie kontroli nad własnym nastrojem i działaniami,
umożliwiające doświadczanie wewnętrznego spokoju, zadowolenia lub szczęścia.

