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Orice legătură între conţinu-
tul acestui workshop şi cer-tul acestui workshop şi cer-
cetările ştiinţifice riguroase 
din domeniul psihologiei

este DELOC întâmplătoare!





Etiologia problemelor psihologice 
în viziunea schema-terapiei





• Co-Dependence

• Offender Behaviors

• Narcissistic Disorders

• Trust Issues

• Acting Out/Acting In Behaviors

OONNTTAAMMIINATE

• Magical Beliefs

• Intimacy Dysfunctions

• Nondisciplined Behaviors

• Addictive/Compulsive Behaviors

• Thought Distortions

• Emptiness (Apathy, Depression)



Domenii, scheme, stări ale nevoii, moduri rezultate
(După Roediger, Stevens şi Brockman, 2018, modificat)
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Domenii, scheme, stări ale nevoii, moduri rezultate
(După Roediger, Stevens şi Brockman, 2018, modificat)







• Schema abandonului poate activa Modul Copil Vulnerabil, în care 
nevoia de ataşament şi securitate se manifestă cu maximum de 
intensitate.

• Persoana aflată în acest mod poate simţi unele dintre stările de mai, • Persoana aflată în acest mod poate simţi unele dintre stările de mai, 
sau chiar pe toate acestea: singurătate, izolare, tristeţe, neînţelegere, 
lipsă de suport, defectivitate, deprivare, copleşire, incompetenţă, 
îndoieli legate de propria persoană, neajutorare, deznădejde, 
înfricoşare, anxietate, îngrijorare, victimizare, lipsă de valoare, lipsă de 
iubire, imposibilitatea de a fi iubit(ă), pierdere, derută, fragilitate, 
slăbiciune, înfrângere, opresiune, lăsare pe dinafară, excludere, 
pesimism.



• Modul Copil Mânios/Impulsiv poate fi activat, de asemenea de 
schema abandonului. Nesatisfacerea nevoilor fundamentale, atât 
emoţionale, cât şi fiziologice ale copilului vulnerabil  poate activa 
acest mod, persoana trăind mânie intensă, furie, frustrare, nerăbdare, 
sau, nu rareori, toate acestea laolaltă.sau, nu rareori, toate acestea laolaltă.

• Când persoana este dominată de Modul Copil Mânios, persoana 
poate ventila emoţii intense, care nu ţin însă de situaţia actuală în care 
se află angrenată, ci care au fost reprimate vreme îndelungată.



• Pe de altă parte, persoana aflată sub imperiul Modului Copil 
Impulsiv, poate experienţia ceea ce simte şi Copilul Mânios, 
însă, spre deosebire de acesta, urmărind să-şi satisfacă 
nevoile, trece la fapte, acţionând de o manieră egoistă şi nevoile, trece la fapte, acţionând de o manieră egoistă şi 
scăpată de sub control.

• Comportamentul guvernat de Modul Copil 
Mânios/Impulsiv atrage frecvent după sine dificultăţi 
întâmpinate în relaţiile cu ceilalţi.



• Persoana aflată sub influența Modului Părinte Punitiv/Exigent este 
dominată de mesajele și viziunile celor care i-au purtat de grijă în 
perioada micii copilării, neglijând/o și pedepsind-o, sau a persoanelor 
investite cu autoritate asupra ei (părinți, profesori, antrenori etc). 

• Aceste moduri conțin toată mânia, ura, respingerea etc, pe care • Aceste moduri conțin toată mânia, ura, respingerea etc, pe care 
persoana le-a experiențiat în copilărie

• Când este dominată de  Modul Părinte Punitiv simți că meriți să fii 
pedepsit(ă) și blamat(ă) și de multe ori persoana chiar acționează sub 
imperiul acestor convingeri, blamându-te, sancționându-te, sau 
procedând abuziv față de propria persoană (de ex rănindu-te)



• Sub influența Modului Părinte Exigent persoana simte obligația de a 
fi perfect(ă), de a atinge standaede foarte înalte, de a menține totul 
într/o ordine perfectă, de a așeza nevoile altora înaintea propriilor 
interese. 

• Persoana simte că este greșit să exprime sentimente sau să acționeze 
la modul spontan,

• Părintele Punitiv poate fi exigent sau nu. Părintele Exigent poate fi 
punitiv sau nu.



• În Modul Adult Sănătos persoana ocrotește, validează și 
promovează Copilul Vulnerabil; fixează limite pentru părțile Copil 
Impulsiv și Copil Mânios; promovează Copilul Fericit; combate și, la 
nevoie, înlocuiește Modurile de Coping Maladaptiv; neutralizează sau nevoie, înlocuiește Modurile de Coping Maladaptiv; neutralizează sau 
moderează părțile Părinte Maladaptiv.

• Este modul în care persoana este capabilă să echilibreze grija față de 
satisfacerea nevoilor cu responsabilitățile care îi revin din asumarea 
diferitelor roluri și sarcini și cu capacitatea de a se bucura de viață.



• Modul Adult Sănătos este partea din 
noi pe care o dezvoltăm și o întărim în 
cadrul ST.cadrul ST.





Roediger, E., Stevens, B.A., Brockman, R. (2018). Contextual Schema Therapy. An 
Integrative Approach to Personality Disorders, Emotional Dysregulation& 

Interpersonal Functioning. Oakland, CA., New Harbinger Publications, Inc.















Sinele
(auto)critic     compasionat



Sinele
(auto)critic     compasionat



Gilbert, P., Durrant, R., McEwan, K. (2006). Investigating relationships between 
perfectionism, forms and functions of self-criticism, and sensitivity to put-down. 

Personality and Individual Differences. 41. 1299–1308.

• Blatt şi Zuroff (1992) descriu persoanele autocritice ca fiind 
focusate pe atingerea unor scopuri, angajate în judecarea aspră 
a propriei persoane, şi incapabile să se bucure de propriile 
realizări. 

• Sunt caracterizate de sentimente de inferioritate, ale lipsei de • Sunt caracterizate de sentimente de inferioritate, ale lipsei de 
valoare, culpei şi eşecului. 

• Înclinaţia către critica de sine a fost identificată ca predictor 
unic al depresiei şi al afectelor negative.

• Corelează pozitiv cu factorul neuroticism al modelului de 
personalitate Big Five.



Tirch, D., Gilbert, P. (2015). Compassion-Focused Therapy. An Introduction 
to Experiential Interventions for Cultivating Compassion. In N.C. Thoma and 

D. McKay (eds).Working with emotion in cognitive-behavioral therapy: 
techniques for clinical practice. New York, NY. The Guilford Press.

• Nivelurile crescute ale dispoziţiei autocritice şi ale 
sentimentului de jenă se asociază cu simptomele anxietăţii şi 
depresiei, în contextul unor entităţi diagnostice variate.

• Dominarea experienţelor persoanei de gândurile şi emoţiile • Dominarea experienţelor persoanei de gândurile şi emoţiile 
focalizate pe ameninţări generează îngustarea atenţiei şi a 
repertoriului comportamental, reducând totodată capacitatea 
empatică a persoanei. 

• Acestea pot, la rândul lor, diminua volumul surselor de 
recompense şi îngreuna accesul persoanei la o viaţă 
impregnată cu sens. 



Sinele
(auto)critic      compasionat



Gilbert, P., Choden (2014). Mindful compassion: how the science of 
compassion can help you understand your emotions, live in the present, 

and connect deeply with others. Oakland, CA. New Harbinger Publications, Inc.

• Ψ Abilităţile mentale care asigură compasiunea sunt 
de două tipuri:
– cele din prima categorie permit apropierea de suferinţă şi 

înţelegerea acesteia

– cele din a doua stau la baza acţiunilor abile şi a eforturilor 
ce vizează înlăturarea suferinţei

• Ψ Pentru ca înclinaţia către compasiune să se 
dezvolte şi să se impună în viaţa noastră, este 
nevoie să antrenăm ambele abilităţi de mai sus. 



• Orientat spre

OO



Gilbert, P., Choden (2014). Mindful compassion: how the science of 
compassion can help you understand your emotions, live in the present, 

and connect deeply with others. Oakland, CA. New Harbinger Publications, Inc.

• A dezvolta receptivitatea atenţiei înseamnă a 
fi în contact, în oricare moment, cu fluxul 
experienţelor, fără a ceda tentaţiei de a experienţelor, fără a ceda tentaţiei de a 
închide ochii, sau de a reacţiona prin negare 
sau prin justificarea evitării de a ne angaja, 
atunci când suntem confruntaţi cu lucruri pe 
care le apreciem ca fiind dureroase.





• Orientat spre
• Motivat

MMOO



Gilbert, P., Choden (2014). Mindful compassion: how the science of compassion can 
help you understand your emotions, live in the present, and connect deeply with 

others. Oakland, CA. New Harbinger Publications, Inc.

• Dezvoltarea unor motive, care vizează 
atât diminuarea suferinţei experienţiate atât diminuarea suferinţei experienţiate 
de către tine şi de către alte persoane, 
cât şi asigurarea„înfloririi” 
(flourishingului).



• Orientat spre
• Motivat
• Curaj

MMOO CC



Gilbert, P., Choden (2014). Mindful compassion: how the science of compassion can 
help you understand your emotions, live in the present, and connect deeply with 

others. Oakland, CA. New Harbinger Publications, Inc.

• Apropierea de tărâmul suferinţei 
presupune asumarea curajului de a 
aluneca în zonele impredictibile, aluneca în zonele impredictibile, 
mlăştinoase ale condiţiei umane, pe 
care preferăm de regulă să le asanăm, 
sau să le evităm.



• Orientat spre
• Motivat
• Curaj
• Sensibilitate

MMOO CCSS



Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy.
Advances in psychiatric treatment. 15. 199–208.

• Cultivarea unei sensibilităţi faţă de 
emoţiile trăite atât de către tine, cât şi emoţiile trăite atât de către tine, cât şi 
de către alte persoane, calitativ diferită 
de vulnerabilitate. 



• Orientat spre
• Motivat
• Curaj
• Sensibilitate
• Empatic

MMOO CCSSEE

• Empatic



Gilbert, P., Choden (2014). Mindful compassion: how the science of 
compassion can help you understand your emotions, live in the present, 

and connect deeply with others. Oakland, CA. New Harbinger Publications, Inc.

• Empatia este capacitatea noastră de a înţelege şi de a 
recunoaşte emoţional sentimentele, motivele şi intenţiile unei 
alte persoane.alte persoane.

• Empatia ne permite să comunicăm şi să acţionăm în aşa fel, 
încât să facilităm înţelegerea de către celălalt a emoţiilor pe 
care le trăim şi a gândurilor cu care le formulăm.



• Orientat spre
• Motivat
• Curaj
• Sensibilitate
• Empatic

MMOO CCSSEEUU

• Empatic
• Universalitate



Neff, K. D. (2012). The science of self-compassion. In C. Germer & R. 
Siegel (Eds.), Compassion and Wisdom in Psychotherapy (pp. 79-92). 

New York: Guilford Press.

• Universalitatea
(Conştiinţa universalităţii condiţiei umane) 

– luarea la cunoştinţă a condiţiei umane comune, aşa fragilă 
şi imperfectă cum este.



„Dincolo de atotcuprinzătoarea disciplină 
autoimpusă, fii blând cu tine însuţi. 

Eşti un copil al Universului, nu în mai mică 
măsură decât copacii şi stelele; ai dreptul să măsură decât copacii şi stelele; ai dreptul să 
fii aici. 

Şi indiferent de măsura în care eşti 
conştient de acest lucru, Universul ţi se 
dezvăluie, aşa cum îi este dat să o facă.” 

• (Max Ehrmann: Desiderata)



• Orientat spre
• Motivat
• Curaj
• Sensibilitate
• Empatic

MMOO CCSSEEUUNN

• Empatic
• Universalitate
• Neechivoc





• Orientat spre
• Motivat
• Curaj
• Sensibilitate
• Empatic

MMOO CCSSEEUUNNI

• Empatic
• Universalitate
• Neechivoc
• Investiţie



Gilbert, P., Choden (2014). Mindful compassion: how the science of compassion can 
help you understand your emotions, live in the present, and connect deeply with 

others. Oakland, CA. New Harbinger Publications, Inc.

• Compasiunea deplin conştientă implică 
recunoaşterea beneficiilor care apar în urma luării în 
stăpânire a motivaţiei noastre de a purta de grijă, ca 
o formă de organizare a funcţionării noastre mentale. o formă de organizare a funcţionării noastre mentale. 

• Atunci când plasăm motivele compasiunii chiar în 
centrul existenţei noastre, impactul acestora asupra 
modului în care ne raportăm la noi înşine, la ceilalţi 
şi la lumeaa în care trăim va fi unul deosebit de 

puternic.



• Orientat spre
• Motivat
• Curaj
• Sensibilitate
• Empatic

MMOO CCSSEEUUNNIP

• Empatic
• Universalitate
• Neechivoc
• Investiţie
• Purtare de grijă



Gilbert, P., Choden (2014). Mindful compassion: how the science of compassion can 
help you understand your emotions, live in the present, and connect deeply with 

others. Oakland, CA. New Harbinger Publications, Inc.

Atunci când comutăm pe modul de funcţionare al 
„purtătorului de grijă”, atenţia noastră este focusată pe „purtătorului de grijă”, atenţia noastră este focusată pe 
suferinţa sau nevoile altora, simţim îngrijorare la adresa 
lor, ne străduim să le oferim lucrurile de care au nevoie şi 
ne simţim recompensaţi prin starea lor de bine sau 
prosperitate. 

Aceste atitudini pot contribui la funda-mentarea identităţii; 
de ex „Mi-aş dori să fiu o persoană capabilă să poarte de 
grijă cuiva.”



• Orientat spre
• Motivat
• Curaj
• Sensibilitate
• Empatic

MMOO CCSSEEUUNNIPA

• Empatic
• Universalitate
• Neechivoc
• Investire
• Purtare de grijă
• Acţiune 



Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused 
therapy. Advances in psychiatric treatment. 15. 199–208.

• A planifica şi a te angaja în ducerea la bun 
sfârşit a unor acţiuni care vizează înlăturarea 
stresului negativ, diminuarea frecvenţei stresului negativ, diminuarea frecvenţei 
recursului la strategiile de evitare şi care 
sunt în măsură să te apropie, atât pe tine ca 
persoană însăşi, cât şi pe alţii de acele 
obiective, pe care le apreciezi ca fiind cele 
mai importante în viaţă. 





• Orientat spre
• Motivat
• Curaj
• Sensibilitate
• Empatic

MMOO CCSSEEUUNNIPA

• Empatic
• Universalitate
• Neechivoc
• Investiţie
• Purtare de grijă
• Acţiune 



MMOO CCSSEEUUNNIPA



Interactţiunile dintre psihologiilecelor două structuri ale creierului
(După Gilbert şi Choden, 2014)



Interacţiunile compasiunii şi ale deplinei conştiinţe cu structurile 
vechi şi noi ale creierului

(După Gilbert şi Choden, 2014)



COMPASIUNE

• COMPASiune

• COMepasiune

• comPASIUNE• comPASIUNE

• COmpasiune

• compASiune

• cOMpasiune

• comPASiune



2. Descrierea impactului compasiunii 

asupra stării de bine 

3. Prezentarea şi experienţierea unor metode 
eficiente, utilizabile în cadrul intervenţiilor 
hipnopsiho-terapeutice, care permit 
cultivarea compasiunii faţă de alţii şi faţă de 
propria persoană



Impactul compasiunii asupra stării de 
bine 

• Compasiunea de sine s-a asociat semnificativ, cu starea de 
bine, atât în cazul adolescenţilor, cât şi în cel al adulţilor. (Neff şi 
McGehee, 2010).

• S-a demonstrat că prin limitarea tendinţei evenimentelor • S-a demonstrat că prin limitarea tendinţei evenimentelor 
negative de a activa sistemul de ameninţare, compasiunea de 
sine contribuie la consolidarea sănătăţii mentale. (Johnson şi 
O’Brien, 2013).

• Persoanele care prezintă valori crescute ale compasiunii de 
sine, recurg mai rar la stategiile de autoapărare de tipul self-
handicappingului şi al  sandbaggingului. (Petersen, 2014).



Impactul compasiunii asupra 
stării de bine

• Cultivarea compasiunii de sine a avut ca rezultat, în cazul unor 
clienţi cu înclinaţie pronunţată spre trăirea sentimentelor de 
jenă şi raportarea critică la propria persoană, diminuarea 
semnificativă a depresiei, anxietăţii, a atacurilor la adresa 
propriei persoane, a sentimentelor de inferioritate, a propriei persoane, a sentimentelor de inferioritate, a 
comportamentului submisiv şi a ruşinii. (Gilbert şi Procter, 2006).

• Cultivarea compasiunii a redus semnificativ simptomatologia 
participanţilor afectaţi de bulimie şi EDNOS. (Gale, Gilbert, Read 
şi Goss, 2014).



Lux, M. (2013). The Circle of Contact: A Neuroscience View on the 
Formation of Relationships. In J. H. D. Cornelius-White et al. 
(eds.). Interdisciplinary Handbook of the Person-Centered 
Approach. New York. Springer Science+Business Media. 

• Studiile întreprinse de Lutz şi colab. (2008) au pus în evidenţă faptul, 
că exerciţiile de meditaţie care au evocat sentimentele compasiunii şi 
ale acceptării necondiţionate, s-au asociat cu  reacţii mai puternice la 
nivelul sistemului limbic faţă de exprimarea sub formă acustică a 
emoţiilor de către alte persoane, decât cele înregistrate în cazul 
participanţilor care nu au activat asemenea reacţii.

• Oxitocina reduce stresul, probabil prin dezactivarea amigdaliei, o 
regiune cerebrală implicată în procesarea experienţelor aversive, 
sporeşte tendinţa spre dezvăluirea de sine şi contribuie la întărirea 
sentimentului de securitate a ataşamentului, în cazul persoanelor 
înclinate spre ataşare nesigură.

• Atunci, când persoana simte că beneficiază de încredere şi 
compasiune, nivelul oxitocinei creşte.



McKay, M., Fanning, P., Zurita Ona, P. (2011). Mind and emotions: 
a universal treatment for emotional disorders. Oakland, CA. New 

Harbinger Publications, Inc.

Pentru a nu utiliza recursul la relaxare şi la liniştirea 

propriei persoane în slujba evitării emoţionale, ţineţi 

cont de următoarele:

☼ Nu recurgeţi la ele pentru a evita confruntarea cu o emoţie ☼ Nu recurgeţi la ele pentru a evita confruntarea cu o emoţie 
dureroasă.

☼ Nu recurgeţi la ele pentru a substitui un răspuns emoţional 
adecvat situaţiei.

☼ Nu recurgeţi la ele în aşa fel, încât acestea să interfereze cu 
experienţe valorizate sau necesare.

☼ Nu recurgeţi la ele în timpul efectuării unor exerciţii care 
urmăresc expunerea la emoţii negative.



3. Prezentarea şi experienţierea 
unor metode eficiente, utilizabi-

le în cadrul intervenţiilor le în cadrul intervenţiilor 
hipnopsiho-terapeutice, care 
permit cultivarea compasiunii 

faţă de alţii şi faţă de propria 
persoană





Gilbert, P., Choden (2014). Mindful compassion : how the science of 
compassion can help you understand your emotions, live in the present, 
and connect deeply with others. Oakland, CA. New Harbinger Publications, Inc

• Nu este posibil să-ţi dezvolţi niveluri mai profunde 
ale compasiunii, fără a fi deschis către compasiunea 
care este orientată înspre tine şi dacă te opui 
dezvoltării compasiunii de sine.dezvoltării compasiunii de sine.

• Dacă blochezi, sau deteşti anumite lucruri din tine, 
asta te va determina să refuzi empatizarea cu 
aspecte similare identificate la alte persoane. 





• Într-o viziune mai largă, concepem compasipnoza ca pe o 
atitudine terapeutică generală, ce se exprimă pe toată durata 
unui tratament hipnopsihoterapeutic, din momentul luării 
contactului cu clientul şi până în cel al follow up-ului.

• Prin introducerea unui focus compasionat în terapie, predăm 
clienţilor noştri ”lecţia” validării tuturor aspectelor legate de 
propria persoană, inclusiv acele aspecte ale poveştii lor, ori ale 
acţiunilor sau emoţiilor lor, cu care se simt neconfortabil. (Tirch 
şi colab. 2014)



• Pe de altă parte, considerăm necesară includerea unui modul 
de compasipnoză, în perioada iniţială a terapiei, în cazul 
tuturor clienţilor care prezintă dificultăţi în abordarea 
compasionată atât a propriei persoane, cât şi a persoanelor 
semnificative cu care interacţionează în mod curent. 

• Modulul de compasipnoză îndeplineşte în cadrul  
economiei strategiei terapeutice nu doar funcţia unei intervenţii 
din partea căreia ne putem aştepta la o ameliorare a stării 
clientului, ci chiar pe cea a creării unor condiţii fundamentale 
pentru ca influenţa terapeutică specifică (cea destinată tratării 
problemei propriu zise a clientului) să poată fi exercitată.



Hackmann, A., Bennett-Levy, J., Holmes, E.A. (2011). Oxford 
Guide to Imagery in Cognitive Therapy. New York. Oxford 

University Press Inc.

• Antrenamentul mental al compasiunii (şi implicit compasipnoza) este 
indicată în special în cazul clienţilor care prezintă o imagine puternic 
negativă asupra propriei persoane (şi de multe ori asupra altora). 

• Mulţi dintre aceştia au avut parte de o copilărie care i-a confruntat cu 
dificultăţi şi abuzuri. 

• Ca o consecinţă, aceste persoane pot prezenta o sărăcie a amintirilor 
autobiografice plăcute şi astfel, ne putem aştepta să ducă lipsa unui 
set alternativ de imagini, cogniţii, atitudini şi sentimente legate de 
propria persoană. 

• Această stare de fapt susţine necesitatea elaborării de novo a unor 
forme de existenţă pozitive. 



Gilbert, P. (2014). Compassion-focused therapy: Preface and 
introduction for special section. British Journal of Clinical 

Psychology. 53. 1–5.

• Când persoana se simte rea, nevrednică de iubire şi 
izolată (de ex în depresie), poate întâmpina dificultăţi 
insurmontabile în a se simţi sprijinită, tratată cu 
păsare, sau conectată de alţii, ori în a se adresa păsare, sau conectată de alţii, ori în a se adresa 
propriei persoane pe un ton emoţional caracterizat 
prin căldură, suport şi afecţiune.

• Ea poate trăi un sentiment profund şi persistent de 
jenă, care pare a-i bloca orice deschidere către 
afecţiune şi conectare cu alţii.



Tirch, D., Gilbert, P. (2015). Compassion-Focused Therapy. An Introduction 
to Experiential Interventions for Cultivating Compassion. In N.C. Thoma and 
D. McKay (eds).Working with emotion in cognitive-behavioral therapy: techniques 

for clinical practice. New York, NY. The Guilford Press.

• CFT urmăreşte contextualizarea evenimentelor mentale în trei 
domenii:

– Contextul evoluţionist – este responsabil pentru dezvoltarea creierului în aşa fel, 
încât să adăpostească motivaţii, emoţii şi raţionamente contradictorii, care constituie 
un teren propice pentru suferinţă.un teren propice pentru suferinţă.

– Contextul unic al experienţelor de viaţă ale persoanei – suma influenţelor 
exercitate de experienţele acumulate, în special în contexte sociale, asupra exprimării 
şi dezvoltării potenţialului nostru genetic. Contribuie la modelarea comportamentelor 
de siguranţă, a mecanismelor de conceptualizare a selfului şi a patternurilor de 
cunoaştere relevante clinic.

– Contextul prezent al persoanei – include multitudinea factorilor care, exercitând o 
influenţă asupra nostră, dau naştere fluxului continuu al experienţelor trăite de 
persoană.



Componentele modulului de 
compasipnoză:

• Antranementul atenţiei compasionate şi al 
conştiinţei depline (mindfulnessului), cu accent pe 
focalizarea asupra stărilor emoţionale.

• Evocarea locului preferat – sursă a sentimentului de • Evocarea locului preferat – sursă a sentimentului de 
siguranţă, de emoţii pozitive şi de experienţiere a 
unui mecanism natural de reglare eficientă a 
emoţiilor.

• Experienţierea recepţionării compasiunii manifestate 
de alte persoane la adresa clientului.



Componentele modulului de 
compasipnoză:

• Evocarea compasiunii exprimată de către client la 
adresa altor persoane.

• Vizualizarea selfului compasionat.• Vizualizarea selfului compasionat.

• Contactarea compasionată a diferitelor părţi ale 
selfului.

• Cultivarea compasiunii faţă de selful furios selful 
deznădăjduit şi selful anxios.



Hackmann, A., Bennett-Levy, J., Holmes, E.A. (2011). Oxford 
Guide to Imagery in Cognitive Therapy. New York. Oxford 

University Press Inc.

• CMT este indicat în special în cazul clienţilor care prezintă o imagine 
puternic negativă asupra propriei persoane (şi de multe ori asupra 
altora). 

• Mulţi dintre aceştia au avut parte de o copilărie care i-a confruntat cu 
dificultăţi şi abuzuri. 

• Ca o consecinţă, aceste persoane pot prezenta o sărăcie a amintirilor 
autobiografice plăcute şi astfel, ne putem aştepta ducă lipsa unui set 
alternativ de imagini, cogniţii, atitudini şi sentimente legate de propria 
persoană. 

• Această stare de fapt susţine necesitatea elaborării de novo a unor 
forme de existenţă pozitive.
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