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REBT- Rational emotive behavior therapy 

 
• Teoria rațional emotivă şi comportamentală = fost dezvoltată de 

Albert Ellis (1955/2011) 
• Se  bazează  pe  ideea  că  emoțiile  şi  comportamentele  apar  în  

urma proceselor cognitive, mai exact în urma interpretării pe care 
fiecare om în parte o dă situațiilor, şi nu ca urmare a evenimentelor. 

•  Teoria care stă la baza acestor principii susține că este posibil ca 
oamenii  să  schimbe  emoţiile  şi  comportamentele  pe  care  le  
experienţiază,  modificându-şi gândurile şi ideile.  

• Teoria propusă de Ellis este una biopsihosocială, deoarece include o 
serie de factori de ordin: 
– biologic (predispoziții cu care ne naştem),  
– psihologic (cognițiile pe care le avem, înnăscute sau dobândite) şi 
– social (gândurile, comportamentele şi emoțiile pe care le avem sunt 

interconectate cu lumea în care trăim). 

• Aaron Beck = Cognitive Therapy - 1960 
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CBT – Modelul ABC 

• A = corespunde oricărui eveniment 

activator, care reprezintă ceea ce 

consideră (în mod eronat) oamenii că le 
cauzează problemele.  

• B = corespunde sistemului de convingeri sau 
percepţiilor oamenilor despre evenimentul 
activator.  

• C = corespunde consecinţelor emoţionale sau 
comportamentale care apar în urma 
percepţiilor. 



CBT – Modelul ABC 

• Consecinţe = pot fi  
– (1) sănătoase, ca şi urmare a unor percepţii raţionale, 

sau  
– (2) nesănătoase, ca şi rezultat al unor percepţii 

distorsionate, iraţionale. 
Convingeri/percepții RAȚIONALE/IRAȚIONALE 

• punctul A al modelului, care se referă la orice situație 
activatoare (externă sau internă) care doar 
declanşează, însă nu determină consecințele.  

• = gândurile şi convingerile noastre sunt cele care 
determină consecințele de ordin emoțional sau 
comportamental. 



Convingeri raționale/iraționale 

• Convingerile iraţionale = experienţierea unor emoţii 
dezadaptative de tipul depresiei, anxietăţii, vinei 
sau furiei. + conduc la comportamente negative de 
tipul agresivităţii şi impulsivităţii (Bernard, 1990).  

• DECI convingerile iraţionale nu duc la atingerea 
scopurilor ci, dimpotrivă, împiedică atingerea 
lor.  

• convingerile raţionale = experienţierea unor emoţii 
moderate care ajută la atingerea scopurilor şi 
obţinerea satisfacţiei în viaţă (Smith, 1982). 



Scopul CBT 

• - managementul emoțiilor care pot avea 
efecte negative (precum furia, depresia, vina, 
anxietatea) şi pot interfera cu atingerea 
scopurilor (DiGiuseppe, 1990) 

• “Nu putem schimba trecutul, dar putem 

schimba felul în care gândim, simţim şi ne 

comportăm”. (Albert Ellis) 



Filosofia CBT (Ellis, 1999; Ziegler, 2000)  



Valori umane de bază (Ellis, 1974) 

• valori umane de bază:  

• (1) să supravieţuiască;  

• (2) să fie relativ ”fericiţi” = satisfacţie şi 

lipsa durerii;  

• (3) să trăiască şi să se înţeleagă bine cu 
membrii unui grup sau a unei comunităţi;  

• (4) să relaţioneze în mod intim (şi  
satisfăcător) cu câţiva dintre membrii 
preferați ai grupului sau comunităţii. 



Raționalitate și cunoaștere 

• Ellis se întreabă dacă se poate sau nu cunoaşte 
pe deplin natura umană în termeni ştiinţifici, 
verificabili, sau dacă aceasta transcede 
înţelegerea ştiinţifică. Concluzia este că nimic 
nu e absolut, aici incluzând puterea 
raţionalităţii, a ştiinţei şi chiar a REBT-ului, iar 
că personalitatea (şi natura umană în sine) 
este pur şi simplu prea complexă pentru a 
putea fi acoperită de o singură abordare, fie 
aceasta chiar ştiinţa (Ziegler, 2000). 



Modelul ABC - CBT 



Convingeri iraționale 

• 1. Trebuie să mă descurc bine şi să câştig aprobarea 
celorlalţi pentru performanţele mele, altfel voi părea că 
sunt o persoană fără valoare. 

• 2. Ceilalţi trebuie să mă trateze cu respect, exact aşa 
cum doresc eu să fiu tratat; dacă nu procedează 
astfel, societatea şi întregul univers ar trebui să-i 
condamne, să-i blameze şi să-i pedepsească pentru 
lipsa lor de consideraţie relativ la persoana mea. 

• 3. Condiţiile în care trăiesc trebuie să fie în aşa fel 
aranjate încât eu să obţin practic tot ceea ce-mi doresc 
într-un mod confortabil, rapid şi uşor, şi să nu am parte 
de nimic din ceea ce nu-mi doresc. ( Ellis, 1980, p. 5-7 ) 



Atitudini neproductive 

• 1) Lipsa valorii ca şi persoană (“Sunt o 
persoană lipsită de valoare dacă nu mă 
descurc excelent şi nu câştig aprobarea 
celorlalţi în măsura în care vreau eu”). 

• 2) Exagerarea (“Este teribil şi îngrozitor 
dacă nu fac totul aşa cum trebuie”). 

• 3) Intolerabilitatea (“Nu suport lucrurile 
care mi se întâmplă şi care nu trebuia să 
aibă loc”). 



Modelul ABC – etapele E și D 

• După ce se identifică setul de credinţe 
iraţionale, se poate trece la etapele D şi E ale 
modelului ABC.  

• Etapa D (disputarea) presupune provocarea 
convingerilor iraţionale prin  chestionarea 
asumpţiilor referitoare la un anumit 
eveniment. Iar după ce are loc disputarea şi 
convingerile raţionale le înlocuiesc pe cele 
iraţionale, apar emoţii mult mai moderate (etapa 
E – găsirea unei soluţii eficiente). 



Convingeri iraționale vs. Convingeri 
raționale 



Stiluri de gîndire disfuncționale 

• Cerințe absolutiste – ”anumite lucruri trebuie să se 
întâmple” sau, dimpotrivă, ”să nu se întâmple” şi că 
anumite condiţionări (dragostea şi aprobarea celorlalţi, 
succesul) sunt necesităţi categorice. 

• Catastrofarea - se exagerează consecinţele unor 
evenimente trecute, prezente sau viitoare („îngrozitor”, 
„teribil”, „oribil”, „catastrofal”) 

• Toleranţa la frustrare - comportamentul de a nu putea 
suporta un anumit eveniment, o anumită situaţie (”nu 
suport”, ”nu tolerez”) 

• Evaluarea globală - evaluare a propriei persoane sau a 
celorlalţi şi reprezintă o suprageneralizare bazată pe un 
eveniment unic, o trăsătură sau un singur comportament. 
 



Tehnici REBT – 
cognitive/emoționale/comportamentale 
• T. cognitive  

– Analiza rațională; 
– Disputa standardelor duble; 
– Scala catastrofării; 
– Avocatul diavolului; 
– Reformularea. 

• T. emoționale/imagerie 
– Proiecția în timp; 
– Tehnica exploziei. 

• T. comportamentale 
- Expunerea; 
- Atacul de rușine; 
- Asumarea riscurilor; 
- Amînarea recompensei.  

 

 
 

 



CBT augmentată religios 

 

- Mecanismele /tehnicile CBT – conținut religios 

- Ex. Koenig, H. G., Pearce, M. J., Nelson, B., & 
Daher, N. (2015). EFFECTS OF RELIGIOUS 
VERSUS STANDARD COGNITIVE-BEHAVIORAL 
THERAPY ON OPTIMISM IN PERSONS WITH 
MAJOR DEPRESSION AND CHRONIC MEDICAL 
ILLNESS. Depression And Anxiety, 32(11), 835-
842. doi:10.1002/da.22398 



R CBT vs S CBT – integrând credințele religioase 
în terapie –  
Both focused on forgiveness, gratefulness, and involvement in social activities, and adapted CBT to dysfunctional cognitions related to chronic physical 
illness and disability / religious patients 

 



R CBT vs S CBT – depression 
Pearce, M. J., & Koenig, H. G. (2016). Spiritual Struggles and Religious Cognitive 

Behavioral Therapy: A Randomized Clinical Trial in Those with Depression and Chronic 
Medical Illness. Journal Of Psychology & Theology, 44(1), 3-15. 

• Spiritual struggles – Pargament et al., 1998 – coping religios 
• The items are: “I wondered whether God had abandoned me”; 
• “I felt punished by God for my lack of devotion”;  
• “I wondered what I did for God to punish me”;  
• I questioned God’s love for me”; 
• “I questioned the power of God”;  
• “I wondered whether my church had abandoned me”; and “I 

decided the Devil made this happen.”  
Each item was self-rated on a scale 
• from 0 (not at all, i.e., very untrue) to 3 (a great deal, i.e., very 

true”). 



”Lupta spirituală” 



 

Religie / depresie / CBT 
Stanley, M. A., Bush, A. L., Camp, M. E., Jameson, J. P., Phillips, L. L., Barber, C. 
R., & ... Cully, J. A. (2011). Older adults' preferences for religion/spirituality in 

treatment for anxiety and depression. Aging & Mental Health, 15(3), 334-343. 
doi:10.1080/13607863.2010.519326 



CBT / Religia /importanța atribuită R 
Bowen, R., Baetz, M., & D'Arcy, C. (2006). Self-rated importance of religion predicts 

one-year outcome of patients with panic disorder. Depression & Anxiety (1091-
4269), 23(5), 266-273. doi:10.1002/da.20157 


