
TABELA RAPORTÓW REBT (Terapia racjonalno – emotywna – behawioralna) 

 

Wskazówki do pracy z formularzem REBT 

Aby przeanalizować sytuację, która w jakiś sposób cię porusza, zapisz jakie zdarzenie aktywuje twoje samopoczucie (A). 

Sprawdź, czy opis twojej sytuacji aktywującej mógłby zostać w takiej formie zarejestrowany kamerą. Jeśli w opisie 

znajdują się informacje, które nie są faktami zamień go na formę opisu faktów obiektywnych (np. „uraził mnie do 

żywego” zamień na „w rozmowie ze mną używał porównań do innych osób, mówiąc co powinienem zmienić                       

w zachowaniu” albo „swoimi odzywkami wyprowadziła mnie z równowagi” zamień na „mówiła do mnie głośno                     

i szybko, dwukrotnie nazywając mnie głupkiem”). 

 

Potem wypisz irracjonalne myśli/przekonania, które uruchamia to zdarzenie (IB). 

Następnie zapisz jakie konsekwencje (C) w postaci uczuć i zachowań ma dla ciebie to zdarzenie wraz                                   

z podtrzymującymi go myślami.  

Pamiętaj, że uczucie z reguły można określić jednym słowem, a forma czułem się nieszanowany albo czułem, że dla 

niego przestaję istnieć jako człowiek, są myślami ubranymi w formę odczuć. 

Uczucia, które mogą nieść te zwroty to np. rozczarowanie, złość, smutek, żal itp. 

Działania to formy zachowań i reakcji. 

 

Potem zajmij się każdym z irracjonalnych przekonań (IB). Aby podjąć skuteczną dysputę, zapytaj siebie: dokąd prowadzi 

mnie trwanie w tym przekonaniu? Pomaga mi ono czy przeszkadza? Gdzie znajdę potwierdzenie słuszności mojego 

irracjonalnego przekonania? Czy jest ono zgodne z rzeczywistością społeczną? Czy moje przekonanie jest logiczne? Czy 

wynika z moich preferencji? Czy to jest naprawdę takie straszne? (takie złe, jak to tylko możliwe)? 

 

Zapisz teraz swoją nową efektywną filozofię (E1) czyli swoje nowe przekonania, które powinny pojawić się                              

w analogicznej sytuacji do opisanej w punkcie A. Następnie przejdź do (E2), gdzie jest miejsce na zapisanie nowych, 

efektywnych emocji i zachowań. Pamiętaj, że działanie czy zachowanie możesz: zintensyfikować (czegoś zrobić 

więcej), zmniejszyć (czegoś zrobić mniej), zmienić (zrobić coś inaczej), zaprzestać (zatrzymać to działanie) albo zacząć 

(zrobić coś czego wcześniej nie robiłeś). Pamiętaj, że nowe działania mają być dla ciebie zdrowe.  

Noś ze sobą spis nowych przekonań i propozycji pożądanych reakcji emocjonalnych wraz z działaniami (punkt E1 i E2). 

Początkowo będziesz potrzebować często do nich wracać (najlepiej nie czytaj części, w której opisałeś stare 

nieefektywne sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją – fragment od A do C). Pamiętaj, że niektóre z przekonań 

ćwiczyłeś latami, a więc reedukacja emocjonalna nie może zadziać się od razu, ale wymaga twojego zaangażowania 

i gotowości na zmianę. 

 

 

Powodzenia! 

Twoja Psychonomia 

 

 

 

 

 



 

 

 

A (aktywizujące zdarzenia albo nieszczęścia/przeciwności) 
Krótko streść sytuację, która jest źródłem Twojego niepokoju (co by pokazała kamera?)  
A może być zewnętrzne albo wewnętrzne, prawdziwe albo wyimaginowane. 
A może być wydarzeniem z przeszłości, teraźniejszości albo przyszłości. 

 

 

 

 

 

IB (Irracjonalne przekonania) 
Aby zidentyfikować IB, poszukaj: 
DOGMATYCZNYCH ŻĄDAŃ (nakazy, absoluty, powinności) 
USTRASZNIANIA (to okropne, straszne, makabryczne) 
NISKIEJ TOLERACJI FRUSTRACJI ("Nie wytrzymam") 
OCENIANIA SIEBIE I INNYCH (jestem/on/ona zły/zła beznadziejny/beznadziejna) 

 

 

 

 

 

 

C (konsekwencje) 

 

Ważniejsze niezdrowe negatywne emocje*: 

 

 

 

 

Ważniejsze autodestrukcyjne zachowania: 

 

 

 

*Niezdrowe negatywne emocje to: niepokój, depresja, gniew, niska tolerancja, wstyd/frustracja, zażenowanie, 
poczucie krzywdy, zazdrość, poczucie winy 
 

D (Dysputa z IB) 

 

Aby podjąć skuteczną dysputę, zapytaj siebie: dokąd prowadzi mnie trwanie w tym przekonaniu? Pomaga mi ono czy 

przeszkadza? Gdzie znajdę potwierdzenie słuszności mojego irracjonalnego przekonania? Czy jest ono zgodne z 

rzeczywistością społeczną? Czy moje przekonanie jest logiczne? Czy wynika z moich preferencji? Czy to jest naprawdę 

takie straszne? (takie złe, jak to tylko możliwe)? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

E1 (Efektywna Nowa Filozofia) 
 
Aby myśleć bardziej racjonalnie, postaraj si

• NIEDOGMATYCZNE PREFERENCJE
• OCENĘ RZECZYWISTEGO "ZŁA" (to
• WYSOKĄ TOLERACJĘ FRUSTRACJI 
• NIEGLOBALNĄ OCENĘ SIEBIE ORAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2 (Efektywne Emocje i Zachowania) 
 

Nowe zdrowe negatywne emocje* (nie wymagaj od siebie, aby w analogicznej
emocje pozytywne): 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe konstruktywne zachowania: 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Zdrowe negatywne emocje to: rozczarowanie, troska, irytacja,
 

 

 

 

 
 
 

Powyższe ćwiczenie ma służyć nauce zdrowego sposobu myślenia i zachowania według sprawdzonych zasad 
psychologicznych. Wszystkie zawarte w nim informacje, ich układ i treść podlegają ochronie wg Ustawy o Ochronie 
Praw Autorskich. 
 
PSYCHONOMIA - usługi psychologiczne Anna
kom. 506 349 631 
mail: annajerzak@psychonomia.pl 
ww.psychonomia.pl 

postaraj się o: 
NIEDOGMATYCZNE PREFERENCJE (życzenia, pragnienia) 
OCENĘ RZECZYWISTEGO "ZŁA" (to jest złe, niefortunne, ale to nie koniec świata, to nie jest katastrofa

 (nie podoba mi się to, ale potrafię wytrzymać) 
OCENĘ SIEBIE ORAZ INNYCH (Ja (a także inni) jesteśmy omylnymi istotami ludzkimi)

(nie wymagaj od siebie, aby w analogicznej, przykrej dla siebie

rozczarowanie, troska, irytacja, smutek, żal, frustracja 

enie ma służyć nauce zdrowego sposobu myślenia i zachowania według sprawdzonych zasad 
Wszystkie zawarte w nim informacje, ich układ i treść podlegają ochronie wg Ustawy o Ochronie 

usługi psychologiczne Anna Jerzak  

, ale to nie koniec świata, to nie jest katastrofa) 

omylnymi istotami ludzkimi) 

, przykrej dla siebie sytuacji odczuwać 

enie ma służyć nauce zdrowego sposobu myślenia i zachowania według sprawdzonych zasad 
Wszystkie zawarte w nim informacje, ich układ i treść podlegają ochronie wg Ustawy o Ochronie 


