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Ființa umană și fericirea�

• Rata de prevalență globală a 
problemelor de sănătate mintală crește 
an de an cu un procent de până la 
30%...(Hayes et. al, 1999)

• Politicile și strategiile internaționale 
prezintă acuta nevoie de clinicieni, 
pentru cercetare și  dezvoltarea de 
programe în sănătate mentală(  

• Una dintre cele mai remarcabile aspecte 
ale existenței umane este dificultatea 
omului de a fi fericit(
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Problematica pacientului(

Starea afectivă - anxietatea, depresia, furie;

Starea cognitivă - ruminații, îngrijorări, halucinații, amintiri;

Stilul 
comportamental

- dependența de substanțe, auto-vătămare 
fizică, violență;

Stilul relațional
problematic

- atitudine negativă față de ceilalți, lipsă de 
empatie .
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Complexitatea pacientului(

Nevoile și așteptările pacientului:

• Pacienții de regulă solicită intervenția terapeutică 
deoarece se simt disconfortabil și întâmpină 
dificultăți în rezolvarea unei probleme;
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dificultăți în rezolvarea unei probleme;

• Se lasă în grija altei persoane din dorința de a-și 
redobândii autoeficacitatea, stima de sine, 
independența și starea de bine; 



De ce acest subiect? (sau Introducere

De mai bine de 20 de ani terapia 
cognitivă reprezintă:

• cea mai eficientă formă de 
tratament pentru tulburările de pe tratament pentru tulburările de pe 
axa I (Beck, 1976; Beck & Emery, 
1985; Clark & Steer, 1986, Salkovskis 
et. al., 1998) și 

• mai recent este utilizată cu mare 
succes și pentru tulburările de pe 
axa II (Beck, 1990; Layden et. al. 
1993). 

SIBIU 2010



Limite(

Cercetările clinice și practica
dovedesc că că există o
diferență între:

- ceea ce persoana înțelege - ceea ce persoana înțelege 
dintr-o perspectivă 
cognitivă și 

- ceea ce simte la nivel 
emoțional (Baldwin, 2001; 
Haidt, 2001). 
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Noul val în abordarea cognitiv- comportamentală
sau CBT – DBT - ACT

Contează funcția unui comportament și 
mai puțin forma, frecvența, latența sau 
durata acestuia (Barlow, 2002) -
Dezvoltându-se astfel ceea ce numim 
DBT sau Dialectical Behavior Therapy DBT sau Dialectical Behavior Therapy 
(Linehan, 1993). 

Este importantă funcția cognițiilor
problematice și nu forma acestora 
(Wells, 1994) - Dezvoltându-se astfel 
ceea ce numim ACT sau Acceptance 
and commitment Therapy (Hayes 
1999).
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Despre noul val(
• Acest nou val este caracterizat de o 

deschidere și acceptare mult mai mare 
a proceselor cognitive.

• Decizia de schimbare este luată ținând • Decizia de schimbare este luată ținând 
cont de  funcția și nu de forma unui 
construct psihologic sau 
comportamental. 

• Flexibilitate este esențială  pentru 
procesul de evaluare sau diagnostic cât 
și pentru intervenție sau tratament 
(Hayes, 2004). 
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Teoria schimbării în ACT

Abordarea ACT implică utilizarea unui 
limbaj non-linear, accentul fiind mai 
degrabă pe paradoxuri, metafore, 
povești, exerciții, sarcini 
comportamentale și procese de 
experimentare. experimentare. 

Obiectivul general al ACT este să 
dezvoltăm flexibilitatea psihologică
- abilitatea de a schimba sau a 
persista în manifestarea unui set de 
comportamente funcționale care 
corespund valorilor personale. 
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Teoria schimbării în ACT

Terapeutul având rolul de a asigura 
suport clientului în ceea ce privește 
emoțiile și gândurile acestuia și de a 
ajuta clientul să se îndrepte în 
direcția dorită cu toate istoriile de viață 
și reacțiile automate. și reacțiile automate. 

Abordarea ACT încurajează 
deschiderea terapeutului și 
exprimarea propriilor gânduri, emoții, 
amintiri și senzații corporale. 

Relația terapeutică fiind una de egalitate: 
clientul și terapeutul înoată în aceeași 
albie verbală. 
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Acceptare vs. control(
Numeroasele studii clinice din ultimii ani

arată că:
• evitarea experiențelor și
• încercările de a schimba forma sau 

frecvența proceselor interne (gânduri, frecvența proceselor interne (gânduri, 
emoții, senzații corporale sau amintiri) 

contribuie la dezvoltarea și menținerea 
a numeroase tipuri de psihopatologii 
(Hayes, Wilson, Gilfford et. al., 1996). 

Evitarea experiențelor – este percepută
ca un obstacol în atingerea stării de
bine.
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Flexibilitatea psihologică
Contact cu 
momentul 

prezent

ValoriAcceptare

Procese de implicare și schimbare 
comportamentală

Pregătit 
pentru 
acțiune

Sinele în funcție 
de context

Defusiune
cognitivă
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Flexibilitate 
psihologică

Procese de înțelegere și acceptare



Despre acceptarea și ACT(
Este important să menționăm că acceptarea

nu înseamnă resemnare sau acceptarea
faptului că toată viața vom trăi cu o anumită
problemă de sănătate mintală (de ex.
anxietate).

În ACT anxietatea cronică de exemplu este 
conceptualizată ca fiind menținută de eforturile 
de evitarea sau evadare. 

Acceptarea înseamnă eliminarea convingerii 
conform căreia anxietatea este o dizabilitate și 
identificarea unui repertoriu comportamental cât 
mai flexibil.
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Scurtă introducere în DBT(

DBT - Dialectical Bihavioral Therapy 
(Marsha Linehan, 1993) a început ca o 
formă de tratament adresată 
pacienților cu:

• elemente de auto-agresivitate,

și • gânduri și tentative de suicid și 
treptat s-a dovedit a fi extrem de eficient 

și în cazul
• tulburărilor de comportament alimentar,
• al adolescenților cu depresie și tentative 

de suicid și 
• în cazul adulților cu depresii recurente. 

SIBIU 2010



Scurtă introducere în DBT(

Asumpția de bază în DBT -
comportamentele de tip auto-distructiv 
sunt strategii de coping învățate în 
urma experiențierii unor emoții 
negative, intense și greu de  suportat.  negative, intense și greu de  suportat.  

Emoțiile negative de genul rușine, vină, 
tristețe, frică și furie sunt percepute ca 
fiind emoții umane firești. 
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Scurtă introducere în DBT(

Modelele explicative vin din domeniu
teoriilor neurocognitive care
dovedesc că ( ):

Cercetările arată că există oameni care sunt predispuși să experiențieze 
emoțiile negative într-o manieră foarte intensă și frecventă.   

dovedesc că (Sanderson, 2003):
- uneori creierul uman este capabil să

producă emoții extrem de puternice ca
un stereo foarte bun care produce sunete
extrem de intense;

- respectiv diferite traume emoționale sau
fizice pot să determine schimbări la
nivelul creierului și să îl facă mult mai
vulnerabil la stările emoționale intense.
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Mecanismele de bază în problemele de sănătate 
mintală conform DBT sunt reprezentate de(

- vulnerabilitate emoțională:  tendință 
umană care determină reacții 
emoționale rapide, intense și dificil de 
controlat;

- mediul invalidant: relaționare lipsită de 
atenție, respect și înțelegere din partea 
persoanelor importante în viața 
persoanei.
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Despre dialectic(

Conceptul în sine este unul foarte complex 
și își are bazele în filozofie și știință.

Asumpțiile de bază sunt:Asumpțiile de bază sunt:
- Totul este în conexiune cu totul;

- Schimbarea este constantă și inevitabilă;
- Opozițiile pot fi integrate într-o formă mult 

mai apropiată adevărului care oricum este 
într-o continuă schimbare.  
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CBT vs. DBT

În DBT ne propunem:
• validarea emoțională și afectivă a pacientului;
• schimbarea schemelor cognitive;
• expunerea.

Validarea – adevărul este ceea ce simțim și gândim:
- reprezintă legătura dintre empatie (abilitatea de a recunoaște 

ceea ce simte celălalt) și 
- compasiune (abilitatea de a simți alături de și pentru celălalt 

precum și grija față de suferința lui). 
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Strategiile DBT(
Vulnerabilitate identificată Strategie DBT

Evitarea Emoțională • Expunere (acceptare);
• Identificarea și denumirea emoției;
• Înțelegere și acceptare;
• Reducerea comportamentelor 
dependente de emoție;
• Eficiență în reglare emoțională și abilități • Eficiență în reglare emoțională și abilități 
de tolerare a distresului;
• Întărirea copingului centrat pe soluție;

Nivel crescut de activare emoțională • Identificarea și etichetarea emoției;
• Înțelegere și acceptare;
• Managementul stresului;
• Reechilibrarea atenție prin centrare pe 
factori externi;
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CBT vs. DBT
Intervenția la nivel cognitiv în CBT și reframing-ul specific DBT:

Gândul problematic

-Toată lumea trebuie să 
mă placă altfel viața este 
oribilă.

Abordarea  CBT 
tradiţional
-Este imposibil ca toată lumea să
iubească pe toată lumea.
Respingerea și dezaprobarea fac
parte din viața umană. A
beneficia de iubire din partea
unor persoane semnificative

Abordare DBT

-Desigur că îți dorești ca toată 
lumea să te iubească. Pentru că 
astfel ar crește sentimentul de 
protecție și siguranță. Noi toți ne 
dorim asta. Atunci când suntem 
respinși putem simții o mare 

-Emoțiile negative sunt
rele și distructive, trebuie
să le evit cu orice preț.

unor persoane semnificative
pentru tine este mult mai
important decât să îți propui să fii
iubit (ă) de toate persoanele care
le întâlnești.

-Emoțiile negative precum
tristețea și dezamăgirea fac parte
din viața noastră. Poți alege să le
eviți sau să le accepți ca trăiri
umane firești. Nu poți să ai acces
la bucurie fără suferință.

respinși putem simții o mare 
durere . Și ne dorim ca cineva să 
aline durerea care o resimțim. Dar 
te poate rănii această dorință de a 
fi iubit (ă)  în acest fel deoarece te 
pot ajunge dezamăgiri.
- Ai dreptate. Emoțiile negative 
precum tristețea și dezamăgirea 
pot să doară foarte tare. Noi toți 
ne dorim să le evităm.  Nimeni nu 
a găsit o modalitate acceptabilă 
de a arunca emoțiile negative și 
încercarea de a renunța la el 
poate să pună o presiune mul mai 
mare asupra ta. SIBIU 2010



CBT vs. DBT
Gânduri problematice

-trebuie să fiu o persoană rea
deoarece de regulă nu obțin
ceea ce vreau. Cred că ceva
este în neregulă cu mine.

Abordarea CBT 
tradițional
-Doar pentru că nu obții ceea ce
vrei nu înseamnă că ești o
persoană rea. Poți să simți
frustrare dar asta nu înseamnă că
ești o persoană rea. Cauza poate
să se afle la nivelul acțiunilor sau
strategiilor care le-ai folosit pentru
ați atinge obiectivele și asta nu
înseamnă că este ceva
fundamental negativ la tine.
Trebuie doar să-ți înbunătățim
acțiunile și strategiile. Și atunci îți

Abordarea DBT

-Pot să înțeleg de ce simți că 
ceva este înneregulă cu tine. 
Emoțiile tale sunt atât de 
intense și aparent de neânțeles. 
Și încerci din răsputeri să 
schimbi ceva. Dar până acum 
nu prea a funcționat. Mai mulți 
dintre noi (oamenii) ne-am simții 
rău dacă am avea aceleași 
experiențe ca ale tale. 
Autoblamarea doare și poate 
face ca durerea ta să se 

-- voi fi umilit (ă) în public dacă
ceilalți vor observa cât de
vulnerabilă sunt.

acțiunile și strategiile. Și atunci îți
vei atinge mult mai frecvent
obiectivele.
-- Majoritatea oamenilor sunt atât
de preocupați încât ei nu vor
vedea sau nici nu vor încerca să
vadă ce faci tu. Sunt preocupați
de ei înșiși. De ce să te preocupi
de persoanele care nici nu le
cunoști? Focusează-te pe propriile
tale obiective și încetează să te
mai îngrijorezi cu privire la ceea
ce simt sau gândesc ceilalți.

face ca durerea ta să se 
intensifice nu să scadă. 

-Te simți vulnerabil (ă) și 
preocupat (ă) de faptul că 
ceilalți te-ar putea judeca. Mulți 
dintre noi ne dorim să fim 
aprobați și atunci când ne 
simțim vulnerabili această 
nevoie crește. Desigur că te poți 
simții anxios (ă). Hai să lucrăm 
pentru a reduce nivelul tău de 
vulnerabilitate și ca judecata 
celorlați să fie mai puțin 
importantă.SIBIU 2010



CBT vs. DBT
Gânduri problematice

- Sunt lipsit (ă) de speranță 
și niciodată nu va mai fi 
bine.

Abordarea CBT 
tradițional
- Nimeni nu este lipsit de
speranță. Există numeroase
studii care dovedesc că
depresia, anxietatea
generalizată , fobiile etc. sunt
vindecabile prin
administrarea unui tratament
corespunzător. Există

Abordarea DBT

- Desigur că nivelul tău de 
speranță este scăzut acum. 
Ai resimțit depresia, 
anxietatea, fobiile etc de 
mult timp. Mulți oameni care 
se confruntă cu astfel de 
probleme simt la fel ca tine. 
Cum ai putea tu să simți corespunzător. Există

speranță. Poți să te simți mai
bine. Ai de respectat planul n
de intervenție și să observi pt
început micile schimbări.

Cum ai putea tu să simți 
altceva? Ceea ce  vom face 
noi este să schimbăm 
strategia pentru ca tu să  
resimți și alte emoții (stări). 

• Obiectivul în CBT tradiţional este schimbarea la nivelul procesării
gândurilor disfuncționale.
• Obiectivul în DBT este mai mult decât un acord cu pacientul, este mai
degrabă susținerea pacientului – asistarea modului în care pacientul
face interpretări pornind de la consecințele naturale ale unor emoții
puternice. SIBIU 2010



Validarea emoțională(

Robert Leahy (2006) conceptualizează validarea
emoțională:

- o componentă de bază a experiențelor umane
care începe o dată cu procesele bazale de
atașament și relațiile din copilăria timpurie,

- este influențată de felul în care sunt percepute
emoțiile;emoțiile;

- contribuie la succesul sau eșecul procesărilor
emoționale.

Autorul propune un model socio-cognitiv al
validării pornind de la trei elemente
principale:

- relația de atașament,
- socializarea emoțiilor /metaemoțiile și
- schemele emoționale.
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Meta-emoțiile sau socializarea emoțiilor(

O componentă importantă a socializării
emoțiilor este reprezentată de filozofia
părinților cu privire la:

- exprimarea emoțiilor sau ceea ce mai- exprimarea emoțiilor sau ceea ce mai
numim și

- filozofia meta-emoțiilor (Gottman, 1996).

Inteligența emoțională construct psihologic
care manifestă un rol important la
nivelul de reglării emoționale.
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Schemele emoționale și validarea(
Leahy (2002) propune o schemă metacognitivă a emoțiilor dezvoltând 

trei posibile direcții de răspuns la emoțiile negative.

Pattern de procesare emoțională I. (adaptatre după Leahy 2003)
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Emoții:
- Furie
- Frică/teamă
- Tristețe;
- Sexualitate.

Emoția este normală

Acceptare
Exprimare
Validare
Învățare



Schemele emoționale și validarea(

Emoții:

Pattern de procesare emoțională II. (adaptatre după Leahy 2003)

Emoții:
- furie;
- frică/teamă;
- tristețe;
- sexualitate.

Evitarea cognitivă

Disocierea
Consumul de substanțe
Depresie
Tulburări de anxietate
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Schemele emoționale și validarea(

Pattern de procesare emoțională III. (adaptatre după Leahy 2003)

Emoții:

Interpretarea negativă :
- vină;
- lipsă de consens cu 
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- Furie;
- Frică/Teamă;
- Tristețe;
- Sexualitate.

- lipsă de consens cu 
ceilalți;
- percepție simplistă;
- incomprehensiune;
- emoția nu este 
acceptată;
- raționalizare continuă

Ruminații;
Îngrijorări;
Evitare;
Blamarea celorlalți.



Schemele emoționale(

În modelul schemelor emoționale sunt propuse 14 dimensiuni care pot 
să reprezinte diferite scheme emoționale de procesare a emoției.

Instrumentul de evaluare este Leahy Emotional Schema Scale (LESS).
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Înțelegere
Percepție 

simplistă asupra 
emoțiilor

Controlabilitate și 
tolerabilitate

Consens
Ruminare

Vină și rușine
Acceptarea 

emoțiilor



Intervenția la nivelul schemelor

Înțelegere

• Au aceste emoții un sens pentru tine?
• Care ar fi motivele pentru care ești trist, anxios, furios?
• Ce situație a declanșat aceste emoții?
• Alți oameni în aceeași situație ce ar simții?

• Consideri că este firesc sau ne-firesc să ai astfel de emoții?

Percepție 
simplistă

• Consideri că este firesc sau ne-firesc să ai astfel de emoții?
• Ce poate însemna pentru oameni un cumul de emoții?
• Care ar fi  avantajul sau dezavantajul dacă am avea doar un singur tip de 

emoții?

Vină

• Care este motivul pentru care consideri că aceste emoții sunt inadecvate?
• De ce nu ar trebuii să ai aceste emoții?
• Este posibil ca și alți oameni să simtă la fel?
• Cum îți dai seama că o emoție este pozitivă sau negativă?
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Intervenția la nivelul schemelor emoționale

Controla

• Consideri că deții control asupra emoțiilor și ar trebui să scapi de emoțiile 
indezirabile?

• Ce crezi că se poate întâmpla dacă nu scapi de aceste emoții?
• Consideri că o emoție puternică este un semn negativ?

• Mai exact care emoții dintre cele trăite de tine crezi că alți oameni nu le au?

Consens

• Mai exact care emoții dintre cele trăite de tine crezi că alți oameni nu le au?
• Dacă altcineva ar avea astfel de emoții ce ai gândii despre el(ea)?
• Crezi că oamenilor le place să afle că și alții au emoții similare?

Ruminare. vs. 
acceptare

• Care sunt avantajele și dezavantajele focusării pe cât de rău te simți?
• Consideri că dacă continui să te gândești la acest aspect vei găsii soluții?
• Ce se poate întâmpla dacă îți permiți să accepți o emoție?
• Ce se întâmplă dacă îți inhibi o emoție?
• Poți să accepți o emoție să observi ce se poate întâmpla?„
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Schemele emoționale și validarea(

Modelul schemelor emoționale reprezintă 
un mijloc eficient atât în 
conceptualizărea unei probleme cât 
și în dezvoltarea unor strategii de 
validare și intervenție.validare și intervenție.

Schemele emoționale conferă pacientului 
un cadru de învățare a faptului că 
emoțiile sale au sens și reprezintă 
elemente care se regăsesc și la 
ceilalți oameni (Leahy, 2006).  
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Cercetări recente

Philippe R. Goldin, James J. 
Gross (2010) Efectele 
Mindfulness asupra reglării  
emoționale în tulburarea de 
anxietate socilă. 

• Descreștere la nivelul 

F. Pons, M. de Rosnay, F. 
Cuisinier (2010) - Cognitii și 
emoții. Care este legătura 
între cogniții și emoții?

• Unele reacții emoționale pot 
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• Descreștere la nivelul 
experiențierii emoțiilor 
negative; 

• Scade activarea la nivelul 
amigdalei; 

• Activare ridicată a regiunii 
creierului răspunzătoare de 
procesele atenționale. 

• Unele reacții emoționale pot 
să apară și fără implicarea 
cognițiilor; 

• Corelația dintre înțelegerea 
emoțiilor și starea 
emoțională de bine; 

• Nivelul ridicat de arousal 
emoțional biasează atenția, 
memoria și creativitatea.  



Sumarizare(

Abordările de orientare cognitiv -
comportamentală au cunoscut un 
progres substanțial în ultimii ani –
atingând schimbări revoluționare în 
materie de procese și mecanisme -materie de procese și mecanisme -
dovedind că strategiile sale de 
evaluare, relaționare și intervenție 
reprezintă mijloace eficiente – validate 
științific – pentru tratamentul pacienților 
cu diferite probleme de sănătate 
mintală.  
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VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ 
ȘI VĂ DORESC MULTĂ ÎNȚELEGERE, 

ACCEPTARE Și COMPASIUNE  ÎN VIAȚĂ !ACCEPTARE Și COMPASIUNE  ÎN VIAȚĂ !
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