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Gânduri automate distorsionate

Predicția viitorului:
„Voi avea un atac de cord.” 
„Voi pierde controlul.” 
„Voi leșina.”

Etichetarea: „Ceva nu este în regulă cu mine.” 
„Sunt neajutorat(ă).”

Supraestimarea pericolului: „Dacă traversez podul, voi leșina.”

Catastrofarea: „Mă sufoc.” 
„O să mor.”

Personalizarea: „Sunt singura persoană care are problemele astea.”

Citirea gândurilor: „Oamenii văd că intru în panică.” 
„Își dau seama că sunt nevrotic.”

Gândirea dihotomică:

(totul-sau-nimic)

„Orice teamă este dăunătoare.” 
„Întotdeauna intru în panică.”

Subestimarea capacității de a face față: „Nu sunt în stare să mă descurc cu asta.” 
„Voi suferi o cădere nervoasă.”

Asumpții dezadaptative

„Un simptom fizic este întotdeauna un semn că sunt bolnav.”

„Dacă nu sunt mereu în gardă, pericolul va lovi pe neașteptate.”

„Dacă nu mă asigur că sunt protejat(ă), mă pierd.”

„Faptul că sufăr de anxietate este intolerabil și un semn de slăbiciune.”

„Trebuie să scap de orice urmă de panică și anxietate.”

„Niciodată nu ar trebui să par ridicol sau ca și cum mi-aș fi pierdut controlul.”

„Oamenii mă vor respinge dacă își dau seama că intru în panică.”

„Dacă nu știu exact ce se va întâmpla, sigur va ieși ceva rău.”

„Trebui să îmi fac griji pentru panică, astfel încât să o pot preveni.”

„Trebuie să mă critic pentru slăbiciunile mele.”
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Scheme cognitive disfuncționale

Vulnerabilitate la vătămare: „Sunt slab, neajutorat și fragil.”

Abandon: „Dacă intru în panică, voi fi respins(ă) și abandonat(ă).”

Integritate biologică: „Dacă intru în panică, devin slab, leșin și mor.”

Control: „Trebuie să controlez tot ceea ce este legat de persoana mea.”

Umilire: „Dacă intru în panică, ceilalți își vor bate joc de mine.”

Imaginea unei personalități speciale:
„Panica nu corespunde imaginii pe care o am despre mine ca 
persoană puternică, de succes. Mie nu ar trebui să mi se 
întâmple așa ceva.”
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Din Planuri de tratament și intervenții pentru depresie și anxietate, Ediția a doua (The Guilford Press, 2012). Drepturi de autor 
Robert L. Leahy, Stephen J. Holland și Lata McGinn 

http://alexandra-nae.ro

