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Ksi¹¿ka dotyczy terapii, któr¹ mo¿na zaliczyæ do nurtu terapii
poznawczo-behawioralnej. Racjonalna terapia
zachowania (RTZ) pojawi³a siê w 1960 roku
i mo¿e byæ postrzegana
jako odmiana klasycznej terapii CBT. Daty
powstania terapii CBT
i RTZ sugeruj¹ pojawienie siê obu form terapii
prawie w jednakowym
czasie. Mo¿e to znaczyæ,
¿e RTZ jest odrêbn¹ form¹ terapii, której korzenie siêgaj¹ bardziej do racjonalnoemotywnej terapii Alberta Ellisa ni¿ klasycznej terapii
CBT jak¹ zaproponowa³ Aaron Beck. Zwa¿ywszy jednak na
wiele pojawiaj¹cych siê wówczas pomys³ów terapeutycznych opartych na nowych odkryciach psychologii poznawczej, jednoznaczne ustalenie genezy i wspó³zale¿noci pomiêdzy nimi nie jest rzecz¹ prost¹.
RTZ zosta³a zaproponowana przez profesora psychiatrii
Maxie C. Maultsby, który praktykowa³ m.in. u Alberta Ellisa.
Wydaje siê, ¿e ten fakt zaowocowa³ pojawieniem siê w nazwie podejcia okrelenia racjonalna czyli oparta na rozumowaniu jak najbardziej zbie¿nym ze stanem faktycznym, na
ocenie argumentów, wynajdywaniu niecis³oci jêzykowych
czy b³êdów logicznego mylenia. Racjonalna terapia zachowania czerpie tak¿e z dorobku terapii behawioralnej, w tym
opiera siê na istotnej tezie stwierdzaj¹cej, ¿e wszelkie reakcje behawioralne, poznawcze, emocjonalne s¹ wyuczone,
a w zwi¹zku z tym mo¿na siê ich, za pomoc¹ odpowiedniego
treningu, oduczyæ. To w³anie staje siê g³ówn¹ ide¹ terapii
RTZ. Pomimo wspólnego ród³a inspiracji, jest kilka istotnych ró¿nic miêdzy klasyczn¹ terapi¹ CBT a RTZ.
W teorii RTZ Maultsby proponuje w³asn¹ modyfikacjê
standardowego modelu ABC. Wed³ug niego model ABC
mo¿na przedstawiæ na kilka sposobów, gdzie nie zawsze
wystêpuje wyrane A (sytuacja aktywuj¹ca) lub B (myli/
przekonania). Proponowane warianty modelu ABC to:
(1) aBC  brak zewnêtrznych spostrze¿eñ czyli a, oraz
istnienie silnych nawykowych myli oceniaj¹cych odpowiedzialnych za reakcje emocjonalne czy zachowaniowe.
(2) AbC  gdzie ma³e b oznacza bezs³owne, niewypowiedzia-

ne formy przekonañ oraz gdy dawne bodce A s¹ zakodowane wraz z postawami (A-b), które to postawy wyzwalaj¹
programy nawykowych reakcji emocjonalnych .Tak wiêc
czasem mo¿emy reagowaæ natychmiast, bez udzia³u wiadomych myli. Powy¿szy podzia³ stanowi interesuj¹ce uzupe³nienie klasycznego rozumienia tego zagadnienia.
W ksi¹¿ce opisane s¹ tak¿e techniki stosowane w racjonalnej terapii zachowania, tu równie¿ istniej¹ pewne
rozbie¿noci z klasycznie ujmowan¹ terapi¹ CBT. Najwa¿niejsze z technik to pisemna racjonalna samoanaliza (RSA)
oraz racjonalna wyobrania emocjonalna (RWE). RSA
umo¿liwia pacjentom zidentyfikowanie myli, odczuæ
emocjonalnych i dzia³añ, sprawdzenia czy s¹ one racjonalne czyli poparte rzeczywistymi faktami. Na koñcu pacjenci
ucz¹ siê bardziej racjonalnych nawyków mylenia. W klasycznej terapii CBT najczêciej tym miejscu u¿ywan¹ technik¹, podobn¹ do opisanej powy¿ej, jest dyskusja z mylami /przekonaniami, której dokonujemy w tabeli myli
automatycznych. Racjonalna wyobrania emocjonalna to
forma æwiczeñ nowych nawyków emocjonalnych i fizycznych, polegaj¹ca na wyobra¿aniu sobie siebie jako myl¹cy, czuj¹cy czy zachowuj¹cy siê w nowy po¿¹dany sposób.
Interesuj¹cy wydaje siê tak¿e test spostrze¿eñ kamer¹.
Celem tej metody jest nauczenie pacjenta jak najbardziej
obiektywnej oceny rzeczywistoci. Ma to siê odbywaæ poprzez skupienie na istniej¹cych oczywistych faktach (tak
jakby kamera mia³a te fakty nagrywaæ). Jest to metoda niezwykle u¿yteczna aczkolwiek pojawia siê pytanie o mo¿liwoæ zinternalizowania tego typu nowych spostrze¿eñ.
Podrêcznik na temat RTZ wydaje siê bardziej przeznaczony dla trenerów ni¿ psychoterapeutów. Postawa terapeuty w RTZ jest wysoce dyrektywna, aktywna, wrêcz autorytarna i opiera siê na ellisowskim dyskursie, w którym
terapeuta i pacjent, czasem w kontrowersyjny sposób, cieraj¹ siê na argumenty. Jednak propozycja RTZ mo¿e siê
okazaæ ciekawa dla osób zajmuj¹cych siê doradztwem, pomoc¹ w ró¿nych problemach ¿yciowych pacjentów, sytuacjach kryzysowych, chorobach somatycznych.
Ksi¹¿ka jest napisana zabawnym, humorystycznym jêzykiem. Jest równie¿ bogato ilustrowana obrazkami, plastycznie wp³ywaj¹cymi na wyobraniê czytelnika
Ca³oæ sprawia, ¿e ksi¹¿kê czyta siê raczej jak pozycjê
popularnonaukow¹ lub wrêcz beletrystyczn¹. To co mo¿e
sprawiaæ trudnoæ (zw³aszcza osobom praktykuj¹cym CBT)
to s³ownictwo, których u¿ywa autor czy t³umacz, które
w wielu miejscach odbiega od wypracowanego ju¿ od kilku
lat s³ownictwa polskiego w tym zakresie. Zwa¿ywszy jednak na fakt, ¿e dla pe³ni obrazu wiedzê warto pozyskiwaæ
z ró¿nych róde³, ¿yczê owocnej lektury.
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