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Ta najnowsza książka na temat REBT zawiera zwięzły i nadzwyczaj uporządkowany opis
terapii, przejrzyście ukazujący wszystkie jej aspekty filozoficzne, teoretyczne i praktyczne.
Przestudiuj ją dokładnie, stosuj zawarte w niej zasady i metody, a z pewnością Ty i Twoi
pacjenci ogromnie na tym skorzystacie.
dr Arnold A. Lazarus, Amerykańska Komisja Psychologii Profesjonalnej
Ludzi niepokoją nie rzeczy, ale poglądy, które mają na ich temat!
Epiktet z Hierapolis
Nowoczesna terapia poznawczo-behawioralna ma swoje początki w terapii racjonalnej,
stworzonej w latach pięćdziesiątych przez Alberta Ellisa. Obecnie znana jest ona pod nazwą terapii
racjonalno-emotywnej (REBT) i na stałe weszła do kanonu najskuteczniejszych nowoczesnych
terapii. Jej celem jest zmiana blokujących nas nieracjonalnych przekonań, które sprawiają, że
odczuwamy emocjonalny ból, i uniemożliwiają nam samorealizację, przeżywanie szczęścia oraz
przyjemności w życiu. Setki tysięcy pacjentów zawdzięczają swoje zdrowie i szczęście terapeutom
REBT oraz ich aktywnym interwencjom.
Książka „Rational Emotive Behavior Therapy” jest zaktualizowanym, nieocenionym źródłem
użytkowej wiedzy dla praktykujących terapeutów, ale także wszechstronnym przewodnikiem dla
każdego pasjonata psychologii, zainteresowanego tą tematyką od strony czysto teoretycznej.
Znajdziesz tu omówienie zasad, metod pracy, opisy przypadków i dziesiątki ćwiczeń, które możesz
wykorzystać w swojej pracy.
• Teoria zaburzeń i zmiany osobowości
• Proces oceny w terapii
• Techniki poznawcze i behawioralne
• Techniki emotywne i doświadczeniowe
• Integracja REBT z innymi terapiami
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Filozofia i teoria osobowoci jako podstawy
terapii racjonalno-emotywnej

erapia racjonalno-emotywna opiera si na dwóch rodzajach teorii.
Pierwszy z nich to filozoficzne spojrzenie na ludzk osobowo i jej
zaburzenia. Drugi rodzaj to teorie terapeutycznej zmiany. Teorie te
cz si ze sob pod kilkoma wanymi wzgldami. W tym rozdziale
skupimy si na filozofii i zagadnieniach osobowoci oraz pytaniu, dlaczego niektórzy ludzie s bardziej zaburzeni ni inni.

T

Filozofia postmodernistyczna a terapia racjonalno-emotywna
Albert Ellis stworzy terapi REBT jako logiczny pozytywista, to znaczy
taki, który wierzy, e wprawdzie nie ma prawdy absolutnej i czystej, jednak naukowcy mog do niej blisko dotrze poprzez odkrywanie faktów
dotyczcych danej sytuacji, a nastpnie wyciganie z nich wniosków.
Prawda moe by jednak tylko tymczasowa, gdy — jak zauway
Karl Popper (1985) — nawet jeli hipoteza poparta jest dobrymi dowodami, to odkrycie nowych faktów moe j sfaszowa.
Wedug Poppera (1985), Bartleya (1984) i Mahoneya (1991) logiczny pozytywizm ma swoje ograniczenia, a kilku postmodernistycznych
mylicieli uznao go nawet za wtpliwy [Derrida, 1976; Feyerband, 1975;
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Gergen, 1995]. Zauwayli oni, e to przecie ludzie zawsze identyfikuj
„fakty” i „prawdy”, wic z zaoenia nie przedstawiaj one adnej
„obiektywnej” czy „prawdziwej” rzeczywistoci. Na wiele lat po trosze fenomenalistyczny i egzystencjalny Albert Ellis sta si równie
umiarkowanym, a nie radykalnym postmodernist. Terapia racjonalnoemotywna zawsze bya do postmodernistyczna, w szczególnoci dlatego, e wystpuje przeciwko wszelkim nakazom oraz powinnociom
i z tego wzgldu sprzeciwia si pojciu absolutnej prawdy. Oto gówne
postmodernistyczne zaoenia terapii wedug „Postmodernistycznej
etyki aktywno-dyrektywnego doradztwa i psychoterapii” [Ellis, 1997]:
1. By moe istnieje jaki rodzaj niekwestionowanej obiektywnej
rzeczywistoci lub rzeczy samej w sobie, ale poznajemy je tylko
poprzez nasz omyln, osobisto-spoeczn, zrónicowan
i zmienn ludzk percepcj. Nie mamy adnej absolutnej
pewnoci, czym jest lub czym bdzie rzeczywisto, chocia
jestemy gboko przekonani, e to wiemy.
2. Nasze pogldy na to, co jest dobre, a co ze, waciwe
i niewaciwe, moralne i niemoralne, s w wikszoci przypadków
konstrukcjami osobisto-spoecznymi. Okrelenie uniwersalnych
prawd jest zadaniem niemoliwym do wykonania, a wszystkie
przekonania etyczne maj natur domnieman.
3. Cho ludzka osobowo ma pewne wane wrodzone i do
trwae elementy, to w duej mierze formowana jest take
przez relacje oraz otoczenie spoeczne i jest znacznie mniej
indywidualistyczna, ni si powszechnie uwaa.
4. Wychowanie w okrelonej kulturze w duym stopniu wpywa
na osobowo lub j warunkuje. Ludzkie zachowania s
zdumiewajco wielokulturowe i nie ma ostatecznych dowodów
na to, e te rónorodne kultury s dobre lub ze, lepsze czy gorsze
od innych [Ivey i Ragazio-DiGilio, 1991; Sampson, 1990].
Podejcie do dobra i za metod albo/albo jest do czste,
ale mao elastyczne; jest ono równie nieprecyzyjne,
ograniczone i wynika z uprzedze. Ze wzgldu na to,
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e monolityczne rozwizania typu albo/albo lub wszystko/nic
maj swoje ograniczenia, lepiej jest wzi pod uwag szereg
rónych rozwiza typu i/take i przetestowa je po to, aby
sprawdzi, które dziaaj dobrze, a które le.
5. Prawie wszystkie rozwizania problemów zale od naszych
wyjciowych celów i zamiarów, a te s zawsze dyskusyjne
— nigdy absolutne. Moemy osign konsensus w kwestii
wyboru celów i zamiarów, ale nigdy nie dojdziemy do penej
zgody, które z nich s lepsze lub gorsze.
Teoria REBT bya niekiedy postrzegana jako niekonstruktywistyczna
[Guidano, 1991; Mahoney, 1991], ale tak naprawd zawiera niezwykle
duo cech konstruktywizmu. Duy nacisk kadzie na fakt, e ludzie
myl i pracuj w sposób elastyczny i przystosowawczy. Wedug niej
sztywne, absolutystyczne stwierdzenia typu musz, które czsto sprawiaj, e ludzie si drcz, ksztatowane s przez kultur, a take
tworzone przez kreatywne i biologiczne tendencje czowieka. Terapia
pomaga pacjentom dostrzec, jak sami tworz swoje kluczowe dysfunkcyjne filozofie i jak mog konstruktywnie je zmieni poprzez mylenie,
poprzez mylenie o swoim myleniu oraz poprzez mylenie o myleniu
o swoim myleniu [Dryden, 1995; Ellis, 1994, 1996; Ellis i Dryden,
1975; Ellis, Gordon, Neenan i Palmer, 1998]. Jeli chodzi o radzenie
sobie z problemami dotyczcymi poczucia wasnej wartoci, REBT
zgadza si z konstruktywistycznym i egzystencjalnym stanowiskiem
Heideggera (1962), Tillicha (1953) i Rogersa (1961), e ludzie mog
okrela samych siebie jako wartociowych tylko dlatego, i tak chc. Terapia zajmuje si niewiadomymi i cichymi procesami, z których jedne prowadz do zaburze, a inne wspomagaj rozwizywanie problemów. Utrzymuje ona, e ludzie maj ogromn naturaln zdolno do
rekonstruowania i zmieniania siebie, i w sposób aktywno-dyrektywny
pomaga im to robi przy pomocy zaangaowanego terapeuty. Podkrela
znaczenie stosowania elastycznej, niedogmatycznej metody naukowego stawiania i sprawdzania hipotez oraz empirycznego poszukiwania wartoci i standardów, tak aby si przekona, jakie s ich skutki.
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Filozoficzny akcent terapii racjonalno-emotywnej
Jak zauwaylimy ju wczeniej, wikszo teoretycznej podbudowy
terapii racjonalno-emotywnej zostaa zaczerpnita raczej z filozofii ni
z psychologii. Powiedzielimy równie, e REBT jest terapi poznawcz,
emotywn, behawioraln, ale bynajmniej nie stricte „intelektualn”.
Jednak woli ona, gdy pacjenci dokonuj gbokich filozoficznych zmian,
a nie tylko zastpuj nieracjonalne przekonania i automatyczne negatywne myli bardziej rozsdnymi. Terapia nie promuje tzw. pozytywnego mylenia czy zastpowania myli negatywnych optymistycznymi,
które mog czasem okaza si zbyt krótkowzroczne.
Dla przykadu: Donald mia nieracjonalne przekonanie, e jest
zym czowiekiem, poniewa oszuka swojego brata Davida. Chodzio
o majtek ich matki. Na wydatki zwizane z podziaem jej majtku Donald jako wykonawca testamentu bezprawnie potrci sobie kilka tysicy dolarów wicej, ni naleao. Niewiadom niczego David zaakceptowa taki podzia. W wyniku tego zdarzenia rok pó niej Donald
zacz si uwaa za „podego zodzieja” i wstyd mu byo przyzna si
przed Davidem do swojego czynu. Obwinia si za to bezlitonie i popad w depresj.
Donald szuka pomocy u hipnotyzera, który podczas kilku sesji próbowa uczy go pozytywnego mylenia i usiowa przekona, e ma on
na koncie wiele dobrych uczynków, w tym pomaganie Davidowi, co
robi przez cae ycie, a tych zych, jak oszukanie brata, jest zaledwie
kilka. Pozytywna mantra, któr powtarza sobie wiele razy, brzmiaa
mniej wicej tak: „Robi znacznie wicej dobrych rzeczy ni zych,
jestem wic z gruntu dobrym czowiekiem”.
Pozytywne mylenie przez jaki czas przynosio podane efekty,
ale niedugo potem Donald znów poczu si winny i przygnbiony.
Wyzby si zudze co do skutecznoci pozytywnego mylenia. Kiedy
pojawi si u Alberta Ellisa na terapii REBT, nadal ywi swoje irracjonalne przekonanie: „Absolutnie nie wolno mi czyni nic zego. Moje
dobre uczynki absolutnie nie niweluj tych zych, których nie wolno
mi byo popeni. Prawdziwie zy czyn, taki jak oszukanie Davida,
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sprawia, e jestem podym czowiekiem! Zasuguj wic na cierpienie
i depresj. Tylko waciwa doza cierpienia moe mi pomóc. Jestem
zdemoralizowany do szpiku koci!”.
Pozytywne mylenie sprawio, e Donald swoim pragnieniem nieczynienia za przysoni tylko swoje negatywne, autokrytyczne myli, nie
zdoa jednak si ich pozby. Podczas terapii REBT Albert Ellis pomóg
Donaldowi zakwestionowa nieracjonalne przekonania i na zawsze je
zmieni. Przy okazji Donald wykonywa „wiczenia zwalczajce wstyd”
(zobacz str. 98) i zmusi si do powiedzenia Davidowi caej prawdy.
W rezultacie Donald dostrzeg potrzeb stosowania kilku kluczowych
zasad filozoficznych i zacz zmierza do ich przyjcia: 1) „Nie ma
powodu, ebym absolutnie nie móg zrobi nic zego, aczkolwiek naprawd wol tego nie robi”; 2) „Niestety, zawsze bd niedoskona
istot ludzk i bd popenia bdy. To nie jest dobra wiadomo, ale
bd si stara, jak umiem najlepiej, eby by raczej mniej omylnym
ni nieomylnym”; 3) „Jeden zy uczynek nie moe ze mnie zrobi ogólnie
zego czowieka, a tylko czowieka, który robi ze rzeczy, i musz si
stara je naprawia”.
Poprzez zakwestionowanie swoich nieracjonalnych przekona i sprzeciwienie si im oraz budowanie przekona racjonalnych (wedug REBT
wprowadzanie nowych, gbokich i skuteczniejszych zasad filozoficznych) Donaldowi udao si powanie podway (a nie tylko schowa pod
przykrywk czego innego) swoje zaburzone mylenie-odczuwaniezachowanie. Dopiero wtedy sta si mniej przygnbiony i mniej skonny
do depresji. Jego stan psychiczny rzeczywicie si polepszy, a nie tylko
pozwoli mu czu si lepiej (tumaczymy to zagadnienie w nastpnej
sekcji), jak to byo w przypadku pozytywnego mylenia. Stosujc terapi racjonalno-emotywn, staramy si pomaga ludziom dokonywa
gbokiej przemiany filozoficznej, czyli permanentnej fundamentalnej zmiany pogldów. Nie chodzi tu o zwyk automatyczn wymian
negatywnych myli na pozytywne, ale o zmian podstawowych nieracjonalnych przekona. Musimy si wic zwróci w kierunku gbszej
formy mylenia.
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Wielokulturowe aspekty terapii racjonalno-emotywnej
Terapia REBT otwiera si na pacjentów, którzy pochodz z rónych
kultur oraz z mniejszociowych odamów jednej kultury. Dzieje si
tak gównie dlatego, e najwaniejsza zasada jej teorii sprzeciwia si absolutystycznemu i sztywnemu myleniu, zachcajc jednostki i grupy
do rozwijania niezliczonej iloci preferencji, celów, pragnie i standardów, jeli tylko nie ywi przekonania, i oni sami i inni ludzie
musz je dogmatycznie i despotycznie wprowadza w ycie. Jeli pacjent
ma skonnoci, które w znacznym stopniu odbiegaj od standardów
panujcych w rodzinie, kulturze, religii, czy grupie politycznej, ale
nie amie prawa ani nie krzywdzi innych, terapeuta REBT nie bdzie
stara si tego zmienia. Jednak terapia racjonalno-emotywna wyra nie mówi, e jeli kto despotycznie trzyma si swoich celów i wartoci
oraz zmusza innych do ich realizowania, to nieuchronnie popadnie
w kopoty osobiste lub spoeczne. Tak wic byoby lepiej, gdyby ta
osoba bya wierna swoim osobistym i kulturowym zasadom, ale traktowaa je jako silne preferencje, a nie zbyt ambitny przymus czy wewntrzny nakaz.
Z tego powodu teoretycy i praktycy REBT mog pomaga rónym
pacjentom w osiganiu ich wasnych celów i wartoci. Ucz ich równie,
aby nie doprowadzali tych celów i wartoci do „onanistycznego” ekstremum. Ekstremizm i brak gitkoci czsto sabotuj nasze osobiste
i spoeczne cele, natomiast elastyczne, cho zdecydowane standardy
tego nie robi. Praktycy REBT s wic w stanie w peni zaakceptowa
(a nie obwinia i potpia) pacjentów z rónych rodowisk, kultur
i religii.

W jaki sposób terapia REBT definiuje racjonalno
i nieracjonalno
Dla niektórych ludzi racjonalno jest „zym sowem”. Oznacza ono róne rzeczy dla rónych ludzi, a niektóre z nich nie s zbyt racjonalne!
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W rozumieniu terapii racjonalno-emotywnej racjonalno nie oznacza braku uczu. Od czasu do czasu od nowych pacjentów syszymy
zdania typu: „Wydaje mi si, e nie chce pan, ebym cokolwiek czua.
Czy chciaby pan, ebym bya pozbawiona emocji jak zombie?”. Wcale
nie! Racjonalni ludzie, gdy co si im nie powiedzie, woleliby by
bardzo emocjonalni, na przykad wyra nie zmartwieni, rozczarowani
czy zdenerwowani. Jak zauwaya Windy Dryden, racjonalno w terapii REBT oznacza „co, co pomaga ludziom osiga ich podstawowe
cele i zamiary, podczas gdy »nieracjonalno« oznacza to wszystko,
co przeszkadza w osigniciu tych celów i zamiarów” [Dryden, 1984,
s. 238]. Inaczej mówic, racjonalno oznacza pomaganie sobie, a nieracjonalno oznacza autodestrukcj.
Poniewa jednak Twoi pacjenci yj z wyboru w jakiej grupie
spoecznej, racjonalno oznacza równie pomaganie grupie w deniu
do przetrwania oraz osigania celów, a nieracjonalno oznacza powane
zakócanie ycia i dobra grupy. Poza tym bycie racjonalnym oznacza
skuteczno w deniu do celów osobistych i celów spoecznoci. Skuteczno i racjonalno nie s jednak równoznaczne, poniewa kto
moe na przykad skutecznie wdraa polityk autodestrukcji i rujnowania ycia spoecznego.
Racjonalno jest sowem o wielu znaczeniach, ale niektóre z nich
wzajemnie sobie przecz. Z punktu widzenia pacjenta racjonalno zazwyczaj oznacza pomaganie sobie, czyli denie do tego, czego si pragnie, i unikanie tego, czego si nie chce. Jest to w duej mierze sprawa
indywidualna. Pacjenci mog chcie przedkada interesy spoeczne
nad osobistymi i do pewnego stopnia, jak wskaza Adler (1929), jest to
objaw zdrowia psychicznego i zdrowia spoecznoci. Ale indywidualni
ludzie równie chc by akceptowani przez innych i jeli tego nie zaznaj, bd prawdopodobnie wyglda na przygnbionych, nawet jeli
wcale tak si nie czuj. Tak wic indywidualna adaptacja psychiczna
pokrywa si z zasad traktowania innych w sposób miy i odpowiedni.
Dlatego te dla dobra osobistego i spoecznego najbardziej racjonaln
rzecz, jak mona zrobi, jest znalezienie równowagi midzy interesem prywatnym a spoecznym, co wcale nie jest atwe!
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Nie jestemy w stanie (jak postmodernici i konstruktywici) sformuowa zasadniczej i absolutnej oceny racjonalnoci, podobnie jak
nie istnieje „prawdziwa” ocena tego, co jest „dobre”, a co „ze”. Ludzie
potrafi wprawdzie wypracowa pewne „racjonalne” cele, ale robi to
stosunkowo rzadko. Jeli Twoi pacjenci chc czu mniejsz panik,
wcieko czy mniejsze przygnbienie, moesz pomóc im w osigniciu tego celu, stosujc metody REBT (oraz inne techniki terapeutyczne).
Takie techniki samopomocy bdziemy nazywa „racjonalnymi”. W wikszoci przypadków bd one przynosi lepsze efekty ni inne metody.
Nie oznacza to jednak, e s one „racjonalne” i „dobre” dla kadego
pacjenta w kadych warunkach. Zawsze moesz by sceptyczny co do
tego, czy s one absolutnie prawdziwe lub uniwersalne. Stosuj je dlatego, e uwaasz je za czsto lub zazwyczaj skuteczne. Jednak musisz mie
otwart gow i sceptyczne spojrzenie!

Zdrowe i niezdrowe uczucia negatywne
w terapii racjonalno-emotywnej
Terapia REBT ma kilka teorii na temat zdrowych i niezdrowych negatywnych uczu, które pojawiaj si w momencie, gdy pacjent napotyka
na jakie wydarzenie aktywizujce. Po pierwsze, prawie wszystkie uczucia s „naturalne” i niemal automatycznie powstaj w wyniku wyobraenia sobie lub faktycznego odczuwania bod ców, które pacjent odbiera
jako wstrtne lub nieprzyjemne. Jest to jak najbardziej „zdrowa” ludzka
reakcja. Gdyby bowiem ludzie nie mieli zdrowych negatywnych uczu,
nie próbowaliby zmniejsza lub unika negatywnych bod ców. W rezultacie ich ycie byoby aosne i trudno byoby im przey. Z kolei
uczucia pozytywne s motorem napdzajcym ch ycia i zwikszajcym wydajno.
Tak wic terapia REBT zachca ludzi do odczuwania (czsto silnego)
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji. Terapia ta nie jest (jak
bdnie myl niektórzy terapeuci) „racjonalna” w tym sensie, e promuje brak pasji, stoicyzm i bezduszno. Jest ona bardziej epikurejska
ni stoicka.
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W sytuacji, gdy co pójdzie nie tak, terapia racjonalno-emotywna
stawia jasn granic midzy zdrowymi uczuciami negatywnymi, takimi
jak smutek, al, frustracja, zdenerwowanie, i niezdrowymi uczuciami
negatywnymi, jak panika, depresja, wcieko i ualanie si nad sob.
Zdrowe uczucia negatywne wywouj dziaania majce na celu pomóc
sobie lub spoecznoci. Natomiast niezdrowe uczucia negatywne zakócaj dziaania pomocowe albo wywouj bierno lub zachowania
destrukcyjne. Tak wic, jeli kto si boi, e obleje egzamin, uczy si
wicej, aby go na pewno zda. Jeli jednak kto wpada w panik, bo
moe obla egzamin, wówczas czsto unika nauki (co nakrca dalsz
panik), uczy si niespokojnie i nieefektywnie lub nie podchodzi do
egzaminu.
Tak wic terapia REBT zachca pacjentów do gbokiej wiary
w sukces, jeli chodzi o wane zadania oraz zwizki. Chce przy tym, aby
wyzbyli si typowo ludzkiej skonnoci do podnoszenia swoich pragnie do rangi absolutystycznych nakazów typu: „Musz odnie sukces,
bo jeli tak si nie stanie, jestem bezuyteczny!”. Takie stwierdzenia s
ródem dysfunkcyjnych uczu negatywnych, szczególnie paniki i depresji, które blokuj pragnienia.
Wedug teorii REBT w czowieku z jednej strony drzemi pragnienia i preferencje, a z drugiej przymusy i nakazy. S one ze sob nierozcznie powizane i wystpuj prawie u kadego. Z powodów wrodzonych i biologicznych, a take rodzinnych i kulturowych wszyscy zostalimy
wyposaeni w róne odcienie pragnienia: umiarkowane, rednie i silne.
Teoretycy REBT twierdz, e gdy czowiek ma silne pragnienia, to
(statystycznie) przejawia wiksz tendencj do zamieniania ich w przymusy i nakazy. Tak wic Twoi klienci mog mie redni preferencj
bycia lubianymi przez innych ludzi, a wtedy fakt, e kto ich nie lubi,
nie przysporzy im wikszego problemu. Jeli jednak ta preferencja
jest silna, bd prawdopodobnie (wiadomie i/lub niewiadomie)
bardziej skonni do stwierdze typu: „Ludzie musz mnie lubi! Jeli
znajduj si tacy, którzy mnie nie lubi, czuj si okropnie, gdy to
znaczy, e nie jestem sympatyczn osob!”.
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Nie jest jasne, dlaczego ludzie czsto zamieniaj swoje silne preferencje i awersje w wewntrzne nakazy. By moe takie praktyki pomagay przey ludziom pierwotnym w czasach, gdy otoczenie spoeczne i fizyczne byo znacznie bardziej niebezpieczne.

Biologia a ludzka racjonalno i nieracjonalno
W odrónieniu od innych form psychoterapii opierajcych si na zaoeniu, e ludzkie zaburzenia s wyuczone lub uwarunkowane, REBT
wysuwa hipotez, i rozwijanie myli racjonalnych i nieracjonalnych
jest zarówno cech wrodzon ludzi, jak i efektem procesu edukacji
spoecznej. Oczywicie myli te musz by w duej mierze racjonalne
i mie na celu samopomoc, bo w przeciwnym razie ludzie nie mogliby
przey. Ludzie z natury s konstruktywistami i dlatego, gdy stykaj
si z trudnociami lub zdarzeniami aktywizujcymi, które s sprzeczne
z ich interesami (szczególnie z instynktem przeycia), staraj si kreatywnie rozwizywa swe problemy. Taka jest ich natura ju od dziecistwa
(podobnie jak w przypadku innych istot ywych), z tym e u ludzi jest
ona o wiele silniejsza. Po pierwsze, ludzie wykazuj si wiksz kreatywnoci wówczas, gdy myl, czuj oraz walcz o przetrwanie. Po
drugie, maj do dyspozycji wicej przyjemnych zaj, takich jak gry,
sport, sztuka, muzyka, nauka itd. — wprawdzie nie su one przeyciu,
ale mog pomóc. Po trzecie, ludzie s praktyczniejsi i d do samorealizacji w wikszym stopniu ni zwierzta.
atwo jest uwydatnia konstruktywizm czowieka i bagatelizowa
jego destruktywizm. Przyjmujc pozycj obronn, czsto (diabelnie
czsto!) nie chcemy przyzna, e jestemy nieracjonalni, autodestrukcyjni, spoecznie niemoralni oraz destrukcyjni w stosunku do innych.
Jak w swojej pracy „The Biological Basis of Human Irrationality” zauway Albert Ellis [Ellis, 1976], nie moemy jasno udowodni, e ludzie rodz si nieracjonalni i zostaj wychowani tak, aby zachowywa
si nieracjonalnie, ale mamy wiele dowodów na poparcie tej hipotezy.
wiadectwo:

Filozofia i teoria osobowoci jako podstawy terapii racjonalno-emotywnej
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1. Prawie wszyscy ludzie na wiele sposobów sabotuj siebie
i innych pomimo wysików i pragnie, eby by lepszymi.
2. Cho grupy kulturowe maj bardzo zrónicowane cele
i wartoci, ich czonkowie z atwoci tworz zakócajce
rzeczywisto nieracjonalne przekonania (absolutne przymusy
i nakazy) na temat swoich zasad i standardów. To powoduje,
e si zamartwiaj.
3. Pomimo wielu technik samopomocy, których ludzie ucz si
od rodziców, rówieników i z massmediów, wci wykazuj
oni wiele zachowa autodestrukcyjnych, takich jak brak
dyscypliny czy zwlekanie.
4. Ludzie, którzy „stanowczo” sprzeciwiaj si „gupim”
zachowaniom, czsto sami si w nie angauj. Agnostycy
gosz absolutystyczne filozofie, a osoby bardzo religijne
dopuszczaj si niemoralnych czynów.
5. Miliony ludzi przyznaj si do zachowa autodestrukcyjnych,
takich jak nadmierne picie czy zaywanie narkotyków, jednak
konsekwentnie si im oddaj.
6. Wiele osób wraca do swoich destrukcyjnych zachowa, takich
jak na przykad agresja czy hazard, mimo e bardzo si starali
z nimi skoczy.
7. Ludziom czsto atwiej jest ucieka si do dziaa
autodestrukcyjnych (typu nadmierne jedzenie), ni w sposób
rozsdny ich zaprzesta.
8. Psychoterapeuci, którzy przypuszczalnie najlepiej wiedz,
czym jest destrukcyjne zachowanie, czsto sami si w nie angauj.
Widzimy wic, e prawie kady czowiek rodzi si nieracjonalny
i jest wychowywany w tym duchu, wic rónego typu zaburzenia nie s
mu obce. Na szczcie ludzie s take w duej mierze racjonalni i maj
jedyn w swoim rodzaju umiejtno mylenia (dziki dobrze rozwinitemu jzykowi) o swoim nieracjonalnym myleniu oraz mylenia o myleniu o swoim myleniu. Tak wic s konstruktywistami.
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Chcc pomóc swoim samokrytycznym pacjentom, powiedz im, e
ludzie:
x czsto z atwoci myl, czuj i zachowuj si w sposób
destrukcyjny,
x mog si konstruktywnie zmieni,
x musz duo wiczy i pracowa, jeli chc wykorzysta swoj
naturaln kreatywno w celu zredukowania naturalnej
tendencji do autosabotau.

