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▪ ”Iraționalitatea” raționalității

▪ Setul mental sau ”pilotul automat” în procesarea cognitivă din viața cotidiană

▪ Activarea stereotipurilor și amorsarea simbolică 

▪ Iluzia introspectivă

▪ Mesaje subliminale și luarea deciziilor

▪ Luarea deciziei în condiții de grup

▪ Dileme morale, raționalitate și angajament emoțional

▪ Și totuși, cum putem fi mai ”raționali” în deciziile noastre? Perspectiva furnizată 
de teoria rațional-emotiv și comportamentală



”Iraționalitatea
” raționalității

▪ Daniel Kahneman - Premiul Nobel pentru economie din 2002 & Amon Tversky (d. 1996) pun 
în discuție temeiurile raționalității și relativitatea acesteia

▪ ceea ce oamenii desemnează drept ”raționalitate” e un construct foarte fluid, căci criteriul 
fundamental al acesteia – consistența – este încălcat și influențat de perspectiva – mereu 
amprentată situațional – prin care privim contrarietatea lumii (Hastie & Dawes, 2010)

▪ Stanford (Tversky) și Berkeley și Princeton (Kahneman) - ”încadrarea deciziilor” (decision
framing)

▪ ”Statele Unite se pregătesc pentru izbucnirea unei boli asiatice neobișnuite, capabile să 
declanșeze, datorită unui virus, o epidemie” = 600 de victime

▪ Gr. 1 - ”dacă se adoptă programul A, vor fi salvate 200 de persoane”, iar ”dacă se 
adoptă programul B, există 1/3 șanse ce toți cei 600 de oameni să fie salvați și o 
probabilitate de 2/3 ca nici un om să nu mai salvat” (condiția ”salvare”). 

▪ Gr. 2 - ”dacă se adoptă programul C, vor muri 400 de oameni”, iar dacă se adoptă 
programul D, există o probabilitate de 1/3 ca nimeni să nu moară, și de 2/3 ca toți cei 
600 de oameni să moară” (condiția ”pierdere”).

▪ programele A și C, descrise în termeni cuantificabili explicit, au aceeași finalitate: vor fi 
salvate 200 de persoane și 400 vor muri. De asemenea, dacă depășim estimările 
exacte și operăm cu probabilități, scenariile B și D ilustrează același deznodămînt, 
adică o probabilitate de 1/3 ca toți să fie salvați și 2/3 ca toți să fie pierduți.

▪ în condiția vieți ”salvate” 72% dintre subiecți aleg programul A, în schimb în condiția de 
vieți ”pierdute”, opțiunea e cea opusă, în 78% dintre situații subiecții aleg varianta D.

▪ cînd privim scenariul prin grila cîștigurilor (aici, a ”salvării”), optăm pentru 
varianta mai fermă, neriscantă, în schimb atunci cînd privim desfășurarea 
evenimentelor prin prisma pierderii (”cîți vor muri”), alegem varianta riscantă, în 
care perspectiva salvării tuturor este, măcar marginal, prezentă (Kahneman & 
Tversky, 1984, 2013; Kahneman, 2003).



▪ care este decizia corectă & care este decizia rațională, întemeiată pe 
fapte?

▪ ”epidemia provocată de virusul ciudat asiatic”, există vreun argument 
”tare”, transcontextual, care să susțină pertinența unui raționament în 
dauna celui alternativ? –

▪ ambele soluții rezultate în urma deciziei sunt la fel de raționale, deși 
sunt opuse. 

▪ Întrucît, pornind de la datele contextului, nu putem proba rezultatul 
unei deliberări ca înclinînd ”obiectiv” spre una sau alte dintre decizii, 
și înțelegînd că ceea ce e decisiv în judecata ultimă este ceva 
profund relativ (încadrarea/grila specifică de lectură a situației), 
atunci nu putem conchide decît că raționalitatea este 
fundamental... irațională, căci recuză exigența consistenței (Hastie
& Dawes, 2010). 

▪ Și cum asumarea ”raționalității” este criteriul ultim al spiritului științific 
și al inferențelor întemeiate pe date ”obiective”, ”măsurabile” și 
”replicabile”, iată că simpla schimbare a încadrării judecăților noastre 
despre lume răstoarnă certitudinile legate de autenticitatea 
raționalității noastre, care apare mai degrabă o etichetă prefabricată 
pentru calificarea unei realități, care e mereu remodelabilă semantic 
în raport cu particularitățile contextelor în care se articulează 
judecata.

”Iraționalitatea” 
raționalității



Setul 
mental sau 

”pilotul 
automat” 

în 
procesarea 

cognitivă 
din viața 

cotidiană

▪ mind set – set mental 

▪ Abraham S. Luchins - ”problema vaselor de apă” (B-A-2C) // (A-C)

▪ 83% dintre subiecți vor conserva ”metoda veche” în raport cu cea ”nouă”, 
mult mai simplă, prin ceea ce autorul studiului a numit ”mecanizare cognitivă”. 

▪ Mai mult, fenomenul se activează independent de statusul social sau 
profesional al subiecților (și cei cu studii puține, și cei cu diplomă universitară) 
și independent de gen sau vîrstă (adulții, întocmai ca și copiii). 

▪ În comparație cu condiția martor, în care subiecții urmau să realizeze doar 
ultimul grup de sarcini, fără să fi acumulat soluția rutinieră, majoritatea 
covîrșitoare a celor implicați în procedură (între 95 % pînă la 99%) optau 
pentru soluția banală, imediată. 

▪ R. Sternberg & K. Sternberg (2016) = hărți cognitive implicite o constituie 
procesul de ”incubație”, în care se petrece o relaxare a concentrării atenției 
(subiectul iese din rutină pentru a începe o activitate diferită, care nu are nici 
o legătură cu sarcina angajantă de pînă atunci, precum o pauză sau o 
modificare a cadrului), ceea ce determină emergența  unor idei mai periferice, 
care pot oferi abordări alternative creative la problemele noastre. 

▪ E. Langer și M. Moldoveanu (2000) = ”Acest memorandum trebuie înapoiat 
imediat la camera 238 prin curier poștal” / 40 de secretare / 90% - rutină 
cognitivă / atenționare prealabilă (50%)

▪ să învățăm să fim prezenți la viața noastră atunci cînd miza interacțiunii 
cu semenul nostru e semnificativă și, cultivîndu-ne discernămîntul, se 
impune să refuzăm în a ne lăsa ”duși de valul” soluțiilor prefabricate, 
care uneori pot fi foarte costisitoare. 



John Bargh - profesor de psihologie socială la Yale (Bargh, Chen, & Burrows, 1996; 
Bargh & Chartrand, 1999; Bargh & Williams, 2006; Bargh et al., 2012).

- v. amorsarea ‘’politeții” – cuvînt stimul 

• răbdător”, ”ascultător”, ”disponibil”, ”binevoitor” etc

•”a deranja”, ”a perturba”, ”intruziv”, ”bădăran” etc

•+sarcină comportamentală (”a-i căuta pe experimentatori, în vederea înmînării foii de răspuns”) & 
experimentatorii erau ”prinși” într-o conversație cu un interlocutor care ”nu dădea semne că va opri curînd
dialogul”

•VD: îi ”atrag atenția” că ”așteaptă excesiv”

• în versiunea amorsată ”politicos”, 18% dintre subiecți ”și-au pierdut răbdarea” și au întrerupt conversația 
experimentatorului, 

•64% dintre subiecți în condiția amorsării ”bravadei agresive”. 

• în condiția martor, fără amorsare, 36% dintre participanți au intervenit și au întrerupt dialogul psihologului.

Amorsarea ”bătrîneții” (”neajutorat”, ”ridat”, ”ostenit”)

•VD: timpul scurs de la ieșirea din sala laboratorului psihologic pînă la liftul care îi conducea la ieșirea din 
clădire, pe o distanță a holului respectiv = 9.75 m

•C.exp. =  merg mai bătrînește.

Amorsarea (subliminală) a prejudecăților rasiale (”blocarea calculatorului” & furia 
reluării sarcinii plicticoase pe PC) = furia mai puternică a subiecților caucazieni-albi 
după expunerea la stimulii subliminali care conțin chipurile unor afro-americani (0.05s)



Iluzia 
introspectivă

▪ Richard Nisbett & Timothy Wilson

▪ ”explicații de încredere”, dar eronate pentru propria conduită = ”teorii 
cauzale” & predicații lipsite de acuratețe ale viitoarelor stări mentale proprii 

▪ Emily Pronin (2009)

▪ Înclinația fabulatorie & efectul de aură

▪ Profesorul (”belgian” / cu accent) = generos, binevoitor / ursuz, acid

▪ Ulterior = evaluare a:

▪ aspectului fizic

▪ caracterului

▪ manierelor

▪ accentul (engleză) 

& atentionare post-experimentală (”căldura”/”răceala” – posibile erori)

Evaluarea este convergentă cu iluzia inițială

== Marconi, 2002 – Harvard Classics – preț de 2 ori  mai mare /  
același conținut = orice bun simbolic

= rămînem ”obscuri” la tot ce invalidează ideea noastră deja 
îngemănată despre ”celălalt”, oricît de costisitoare este această 
opțiune (Wilson, 2003). 



Cel mai celebru experiment în condiții naturale- New Jersey, Statele Unite = 1957 = 
patronul unei firme care dorea să își sporească profiturile, James Vicary (1957). 

pop=-corn/Coca-Cola // Cinema (”expunere” de 0.03s = ”beți Coca-Cola” sau ”mîncați 
pop-corn”) = creștere 18% Coca-Cola // 58% - pop-corn

Gafford, 1957/1995 – CIA – ”raport oficial” / interdicția de difuza mesaje subliminale 
introdusă în legislație

1962 – J. Vicary = recunoaște farsa

DAR

•S. Neuberg (1988) - ”bombardament” subliminal = ”tendința spre cooperare” & cea spre ”competiție” = 
comportament convergent cu direcția influenței

•M. Sampar (2005) - ”Sinuciderea Rock’n Roll. De nu pot fi făcuți răspunzători muzicienii heavy-metal de 
acțiunile violente ale ascultătorilor lor (Rock'n'Roll Suicide: Why Heavy Metal Musicians Cannot Be Held 
Responsible for the Violent Acts of Their Listeners”

•James Vance și Raymond Belknap au încercat să se sinucidă prin împușcare (Belknap a murit)

•Judas Priest, ”Better by you, better than me”, care conținea mesajul subliminal ”fă-o!” (”do it!”)

•despăgubiri de 6 milioane de dolari

• Instanța = în argumentare deciziei studii din domeniul psihologiei cognitive, a decis că nu există ”probe 
suficiente” care să susțină ideea că un mesaj subliminal poate conduce o persoană la sinucidere

Anthony Greenwald și colaboratorii săi (1991), publicat în Psychological Science

• rîvneau să își îmbunătățească memoria” (condiția 1) sau ”doreau să își sporească respectul de sine”  (condiția 
2) & ”TERAPII COGNITIVE” potențatoare (dar inversate) – pentru ”cultivarea respectului de sine” // 
”îmbunătățirea memoriei” == DISCURSURI MOTIVAȚIONALE = da, dar...invers / se obțin rezultatele 
”așteptate”



▪ priming = procedură experimentală prin care un stimul anume influențează răspunsul la un stimul 
subsecvent, fără un control conștient sau  intențional al subiectului implicat în sarcină. 

▪ Stimulii pot fi perceptuali, semantici sau conceptuali și acționează inconștient asupra subiectului expus 
la succesiunea de mesaje. 

▪ De exemplu, cuvîntul ”elev” este recunoscut mai repede urmat de cuvîntul ”profesor” (relevant pentru 
asociere), decît de cuvîntul ”asfalt” (neutru pentru asociere).

▪ D. Kahnemann (2012) = Nature – moderație 

▪ Cartografierea metaforică și asocierile spațiale
▪ L. Boroditsky (2000) - domeniul abstract al timpului își stabiliește relația sa structurală cu domeniul mai concret al 

spațiului, prin ceea ce autorul numește structurarea metaforică, care este engramată diferit în raport cu un 
referent social (ego-mapping) sau neutru (object-moving). 

▪ ”Dumnezeu”, ”puterea” și semantică ascunsă a verticalității
▪ B. Meier și al colaboratorilor (2007), - Journal of Personality and Social Psychology - ”Ce se întîmplă cu 

Dumnezeu? Spațiul vertical ca reprezentare a divinului” (”What's" up" with God? Vertical space as a 
representation of the divine”). 

▪ cuvintele care sunt asociate implicit cu Dumnezeu sunt categorizate mai rapid cînd apar în partea superioară a 
ecranului pe baza unui operator asociativ ascendent legat de ideea de ”divinitate”, care este, ”inevitabil”, ”sus”, iar 
cuvintele asociate implicit cu diavolul sunt categorizate mai repede cînd sunt expuse în partea de jos a 
monitorului, pe baza unui operator ”ascuns” care ”coboară” constructele lingvistice și semantice, atîta vreme cît
sunt asociate ”celui rău”. 

▪ Thomas Schubert (2005) – ”puterea” / ”slăbiciunea” /// ”sus” – ”jos”

▪ A. Fiske (2004) – teoria emergenței normelor – reificare a unor simboluri perceptuale 



▪ Amorsarea ”sensului intimității” și semantica implicită a ”căldurii”

▪ H. Ijezerman și G. Semin (2010) – ideogramă = avatarul ”celuilalt” / similaritate / acele persoane care s-
au declarat ”mai similare” apreciază temperatura camerei în care au realizat sarcina ca fiind mai 
ridicată (camera e ”caldă”), spre deosebire de cei care declară că nu sunt atît de asemănători cu cei 
evaluați, care califică temperatura ambientală ca fiind mai scăzută (camera e considerată ”rece”).

▪ C. Zhong, și G.  Leonardelli (2008) – Toronto University – reamintirea unei situații de respingere / 
accepatare în grup = temperantura ambientală raportată = 21 grade / 24 grade Celsius

▪ Y. Li, E. Johnson și L. Zaval (2011) - temperatura percepută a zilei curente și credințele privitoare la 
schimbarea climatică
▪ persoanele care apreciază că ziua curentă este mai ”călduroasă” decît de obicei cred în mai mare măsură în 

”urgența problemei” și sunt mult mai preocupate de tema ”încălzirii globale”, în comparație cu persoanele care 
apreciază ziua curentă mai ”rece” decît ”în mod obișnuit”.

▪ A. Szymkow (2013) de la Warsaw School of Social Sciences and Humanities
▪ ”agent pozitiv” (”inteligență”, ”eficiență”), un ”agent negativ” (”ignorant”, ”leneș”), un ”agent pozitiv comunitar”  

(”onest”; ”prietenos”), respectiv un ”agent negativ comunitar”  (”bădăran”, ”neprietenos”).

▪ feedback pentru recenta renovare a școlii

▪ temperatura curentă a camerei în care se află = condiția ”comunitar-pozitivă” = estimare a temperaturii camerei 
mai ridicată decît participanții care au fost plasați în condiția ”negativă”

▪ = căldura relațională = căldura fizică



▪ Modelarea environmentală și rezonanța comportamentală 
▪ H. Aarts și A. Dijksterhuis (2003) - Journal of Personality and Social Psychology -”Liniștea bibliotecii” – liniștea 

= bibliotecă + îndemnul de a o vizita

▪ Dependența de scop și modelarea deciziei
▪ goal-dependency of unconscious thought - M. Bos, A. Dijksterhuisși R. Van Baaren (2008)

▪ 3 mașini și 3 parteneri de cameră în căminul din rezidența studențească

▪ gîndirea inconștientă ”orientată” modela convergent alegerea finală

▪ Amorsarea simbolisticii ”războinice” sau ”domestice” în influențarea deciziei
▪ Chang, Lu, Li, & Li, 2011 - bărbații expuși în prealabil la un stimul reprezentat de o femeie atractivă = răspunsul 

produs va fi semnificativ mai rapid în reperarea unor imagini care sunt amorsate în simbolistica războiului, pe 
baza a aceea ce autorii numeau asocierea atracție-amenințare (mating-warring association)

▪ presupoziții implicite legate de alegerea partenerului = etichetele agresive joacă un rol care nu poate fi neglijat 
(Cosmides,  & Tooby, 1993, 2010; Smith, 2007), 

▪ studiile lui V. Griskevicius și ale colaboratorilor (2009) indică înclinația subiecților bărbați, encodată biologic, de 
a fi mai ”mobilizați” în activarea unor ancore comportamentale agresive pentru a ”impune” în fața unei femei, 
decît femeile în raport cu bărbații. 

▪ Amorsarea ”prieteniei” și ”generozitatea deciziei”
▪ G. Fitzsimons și J. Bargh (2003)

▪ subiecții plasați în condiția amorsării (asocierii implicite) cu ”prietenul” (friend-priming condition – varianta 1) au 
fost statistic semnificativ mai dipuși să participe la un studiu ulterior, față de cei din condiția asocierii implicite cu 
”colegul de servici” (coworker-priming condition – varianta 2) / B>F // ”prietenul”



▪ Amorsarea performanței și performanța efectivă
▪ J. Bargh și colaboratorii (2001) - studiu despre ”voința automată” – puzzle

▪ obținerea unui rezultat statistic semnificativ mai bun pentru subiecții care au experimentat condiția 
”performanță” (26 de cuvinte găsite), față de condiția martor (21.5 cuvinte indicate, fără ca subiecții să 
poată intui care este sursa acestei reușite. 

▪ Influența subliminală și amorsarea afectivă în luarea deciziei
▪ D. Bem (2011) - tonalitatea afectivă a expunerii subliminale influențează alegerea finală a subiecților, care 

devine mai pozitivă sau mai negativă nu datorită deliberării conștiente și alegerii lor voluntare, ci 
contaminării afective, de care subiecții nu sunt conștienți.

▪ Teorii cauzale apriori și judecată socială
▪ R. Nisbett și N. Bellows (1977) – “evaluarea candidatei” - particularitățile proceselor introspective, care 

sunt mai puțin bazate pe introspecție, cît pe teorii cauzale apriori, modulate de către experiențe 
socializatoare implicite

▪ Amorsarea lui ”mai puțin este mai bun” ca secret al ”succesului”
▪ C. K. Hsee (1998) - ”Mai puțin este mai bine” (Less is better)” - ilustrații care prezintă niște porții de 

înghețată de la unul sau doi potențiali vînzători. 

▪ subiecții realizează fie o evaluare separată a ”ofertei”, fie o evaluare a porțiilor ”împreună”

▪ în condiția ”separată”, participanții sunt dispuși să plătească mai mult pentru porția mai ”concentrată, mai 
mică” (L) din punctul de vedere al volumului, spre deosebire de evaluarea ”împreună”, în care subiecții 
preferă să plătească mai mult pentru porția mai ”voluminoasă” (H) – bias în răspărul alegerii raționale.

▪ iPod (pachetul mai mic – ”mai scump” – dispuși să plătească  mai mult) / 242 $ vs 177 $

▪ ”unicitatea” și ”noutatea” unui produs. 



▪ Manipularea riscului perceput și a ”jocului destinului” ca sursă a deciziei

▪ Y. Rottenstreich și K. Hsee (2001) - Bani, săruturi și șocuri electrice. Despre psihologia afectivă a riscului 
- Psychological Science

▪ în condiția ”certitudine” = să își imagineze că ar putea avea parte ”fie de oportunitatea de a întîlni nemijlocit și a 
primi un sărut de la actorul/actrița de film favorit(ă)” // fie aceea de intra în posesia a ”50 de dolari, bani-gheață”. 
Acești participanți decid care din cele două alegeri le preferă. 

▪ participanții din condiția ”probabilitate redusă” sunt invitați să își imagineze că ar putea participa la o loterie care le 
oferă șansa de 1% de a ”cîștiga oportunitatea întîlnirii și obținerii unui sărut de la actorul/actrița de film favorit/ă”, 
fie șansa de 1% de a ”cîștiga 50 de dolari cash”

▪ în condiția ”certitudine”, 70% dintre participanți preferă ”banii din mînă” în locul ”sărutului  prezumtiv”, în schimb în 
condiția ”probabilității reduse”, 65 % dintre participanți optează pentru ”cîștigul sărutului la loterie”

▪ în dileme care implică riscul, trăirea unor afecte specifice (speranță, frică) pot avea consecințe decisive asupra 
deliberărilor noastre (probabilitatea de 1 % pentru un ”sărut” – infimă - nu este la fel de costisitoare în termeni de 
experiențe emoționale potențial negative ca cea pentru ratarea a 50 de dolari ”fermi”, care ne pot ”scăpa din 
mînă”)

▪ J. Riesen și T. Gilovich (2008) - a ”nu forța mîna destinului” (tempting fate) – Journal of Personality and
Social Psychology

▪ Jon tocmai ce a absolvit liceul și aplică pentru diverse universități, printre care prestigioasa universitate Stanford 
reprezintă ”visul” său / tricoul cu sigla Stanford University / participanții care au care au ”forțat mîna destinului” 
îmbărcîndu-se imediat cu tricoul respectiv au statistic semnificativ mai  puține ”șanse” să primească acceptul de la 
Stanford, decît cei care au pus tricoul în dulap. 

▪ Loterie – ”manevrabilitatea loteriei” – cogniții ilicite 



▪ Joshua Greene – profesor la Harvard University: http://www.joshua-greene.net/research/moral-cognition

▪ Dilemele morale reprezintă confruntarea cu un scenariu cît mai realist în care personajul implicat 
trebuie să producă o alegere între două opțiuni, care generează un conflict moral între acțiuni, 
principii, comportamente sau valori concurente.

▪ Agentul în act înțelege că este ”tras în direcții contrare” de temeiuri morale opuse și este pe deplin 
conștient că cele două opțiuni sunt incompatibile, deși fiecare are ”îndreptățirea” sa, dar dintr-o 
perspectivă diferită (Christensen & Gomila, 2012)

▪ Exemple:

▪ ”dilema tramvaiului” (trolley dilemma)

▪ ”dilema macazului” (switch dilemma)

▪ ”dilema pasarelei” (the footbridge dilemma)

http://www.joshua-greene.net/research/moral-cognition


▪ Joshua Greene & 
Jonathan 
Cohen inițiază o 
direcție de cercetare 
pornind de la Trolley 
Problem = 
imaginată de către 
filosofii Philippa 
Foot & Judith Jarvis 
Thomson.

https://psych.princeton.edu/psychology/research/cohen/index.php
http://www.nytimes.com/2010/10/10/us/10foot.html?_r=0
http://web.mit.edu/philosophy/thomson.html


▪ susținut de scanări de imagistică neuronală (fMRI) = cum în situația care implicarea 
personală este mult mai consistentă, se produc ”activități emoționale” mult mai 
puternice atestate neurologic.

▪ ideea de a produce un rău într-un context personal, implicat, generează emoții de tip 
alarmă, care stimulează interdicția de a opta pentru soluția ”calcul rațional” (”salvez 
cinci și omor unul”), în care cognițiile sunt subordonate emoțiilor, și subiectul este mai 
puțin preocupat de consecințele efective ale deciziei sale.

▪ în schimb, în scenariul impersonal, neimplicant, în care intervenția se petrece la 
distanță și fără interacțiunea directă cu ”victimele”, nu se mobilizează cu aceeași 
pregnanță interdicția de a nu provoca un rău, ceea ce potențează opțiunea pentru un 
comportament ”calculat” (”sacrific o persoană, dar salvez alte cinci”). (Greene, 2014)
rațional, în termeni de ”costuri și beneficii.



▪ judecata morală este puternic influențată de contextul judecății și nu se articulează ”liniar”, 
ci într-o încrengătură semantică rareori accesibilă subiectului care produce evaluarea, în 
care semnificațiile atribuite actorilor implicați în situație ordonează deliberarea

▪ David este un profesor de științe care predă la un liceu & Alex (agent al Crucii Roșii/băiețel 
de 11 ani) & David (neutru)

▪ Condiția agentică: Alex – angajat al Crucii Roșii & pilot & medic al Armatei britanice (curaj/bravură)

▪ Condiția ”suferință” – băiețel orfan (părinții pierduți într-un accident), orfelinat

▪ Parteneri de călători cu trenul / TERORIȘTI /  / ”revoltă spontană”

▪ Se observă cum în situația în care pilotul Crucii Roșii Alex, ”eroul-salvator de vieți”, intră în rol, 
protagonistul devine statistic semnificativ mai agentic decît ”orfanul” Alex, și, de asemenea, 
semnificativ mai puțin sensibil la durere decît copilul ”părăsit”. De asemenea, ținta neutră David 
este văzută ca fiind semnificativ mai agentică și mai voluntară în condiția experimentală în care 
este alăturat orfanului, decît în situația în care apare în scenariu alături de pilot. Totodată, David 
este apreciat ca mai sensibil la durere cînd e împreună cu pilotul, decît însoțit de orfan. 

▪ === percepția caracteristicilor morale ale ”țintei” depinde nu atît de ”ceea ce este” aceasta, 
ci de ”perechea” cu care se află în asociere. 



REBT- Rational emotive behavior therapy

Teoria rațional emotivă şi comportamentală = a 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

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRz779qr_QAhXGsxQKHSs5DL8QFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRational_emotive_behavior_therapy&usg=AFQjCNGBa00R2jv1YHDrbHAh-0stmuYBxA


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.



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).



“Nu putem schimba trecutul, dar putem schimba felul în care gândim, simţim 
şi ne comportăm”. (Albert Ellis)

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

(DiGiuseppe, 1990)





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).





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”).



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).

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





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.



• Analiza rațională;

• Disputa standardelor duble;

• Scala catastrofării;

• Avocatul diavolului;

• Reformularea.

T. cognitive 

• Proiecția în timp;

• Tehnica exploziei.

T. emoționale/imagerie

• Expunerea;

• Atacul de rușine;

• Asumarea riscurilor;

• Amînarea recompensei. 

T. comportamentale



▪ Două subsisteme de operare cognitivă:
▪ ”sistemul 1”, care operează cu rapiditate, automat, fără efort și inconștient, independent de intelect sau motivație, și 

▪ ”sistemul 2”, analitic, conștient, ”controlat”, reflexiv, care are nevoie de ”timp”, și care angajează un efort semnificativ 
pentru a delibera și are nevoie de resurse motivaționale.

- Nassim Nicholas Taleb - rolul adaptativ al sistemului 1: ”Se presupune că emoțiile sunt arma pe care Sistemul 1 o 
folosește pentru a ne dirija și a ne forța să acționăm rapid. Ele mediază evitarea riscului mult mai eficient decît sistemul 
nostru cognitiv.” (Taleb, 2007, p. 111) 

Dar aderența redusă la datele realității transformă sistemul 1 într-unul care produce, deseori, erori.

EXEMPLU = un mecanism care apare frecvent în activarea unui răspuns rapid = substituția de atribuire (Kahneman & 
Frederick, 2005) = prin care atunci cînd suntem solicitați să răspundem la o întrebare dificilă, care presupune elaborări 
cognitive complexe, sistemul 1 reconfigurează întrebarea inițială cu una care ”are, aparent, legătură cu ea”, și în care 
există o doză de similaritate, dar e mult mai simplă și la care poate livra, aproape rutinier, răspunsul, ”pretinzînd” că a 
răspuns la întrebarea grea. 

Sistemul 2, în schimb, are calitatea de a integra și analiza mai multe informații simultan, și este mult mai ”atent” la 
informațiile verificabile, testabile. Doar că pentru a produce răspunsul corect, sistemul 2 are nevoie de timp, de date 
pertinente și resurse cognitive semnificative, precum accesarea unei memorii de lucru considerabile. 

- În condițiile, atît de frecvente în viața reală, în care intervine:
- presiunea timpului / sau /

- informațiile provenite din mediu nu sunt acurate / sau /

- memoria de lucru este încărcată cu alte sarcini - sau // toate aceste circumstanțe reunite -, sistemul 1 intervine ”salvator” și produce 
răspunsul, sau, cel puțin, va influența decisiv răspunsul (Evans & Stanovich, 2013; Diederich & Trueblood, 2018) = stereotipuri / 
prejudecăți / ”țapul ispășitor”



▪ subiecții înclină către favorizarea implicită a unuia sau altuia din aceste două sisteme în modul în care 
produc ”cunoașterea” lumii, unii fiind mai degrabă intuitivi, iar alții mai degrabă analitici. 

▪ specialiștii vorbesc despre un:

▪ stil cognitiv intuitiv de procesare, în care unii oameni sunt dominați de răspunsurile imediate, ”prefabricate”, și, 
de asemenea, 

▪ stil analitic de procesare, în care subiecții de acest tip sunt precumpănitor reflexivi (Diederich & Trueblood, 
2018).

▪ un rol foarte important îl joacă și emoțiile = euristicile afective (Lerner, Li, Valdesolo & Kassam, 2015).



pentru multe dintre deciziile pe 
care le producem nu numai 
raționalitatea este cea care 
ordonează alegerile pe care le 
facem, iar multe dintre angajările 
noastre sociale sunt puternic 
marcate de intuiție, rutină și 
emoții, ca factori care interferează 
uneori decisiv în construirea 
”înțelesului lumii”

”Oamenii își formează opinii și iau decizii care exprimă în mod direct 
sentimentele și tendința lor elementară de implicare sau evitare, 
adeseori fără să știe că procedează astfel. Euristica afectivă este un 
exemplu de substituție, în care răspunsul la o întrebare ușoară ”Ce 
simt față de asta?” servește drept răspuns la o întrebare mult mai 
grea ”Ce cred despre asta?” (Kahneman, 2012, p. 219)

N. Taleb (2007, p.113), care a lucrat sistematic cu estimarea 
probabilităților, a indicat și el rolul senzaționalului și al emoțiilor 
asupra aprecierilor noastre: ”Faptul că înțelegem greșit Lebăda 
Neagră poate fi atribuit în general modului în care folosim Sistemul 1, 
adică narațiunile și senzaționalul – ca și emoționalul –, ceea ce ne 
înfățișează o hartă greșită a probabilității evenimentelor”.

Deliberările pe care le realizăm asupra incidenței probabile a 
evenimentelor este influențată puternic nu numai de datele 
realității ”obiective”, ci și de experiențierea subiectivă a 
raportării la evenimentul respectiv, îndeosebi de activarea 
registrului emoțional al evenimentului.


