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Cognitive Behavioral Therapy CBT
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 Profesor Albert Ellis był pierwszym terapeutą, 
który podkreślał wpływ naszych myśli i postaw na 
uczucia i zachowania (lata 50 XX wieku)

 Albert Ellis opracował koncepcję  i wykreował CBT 

 CBT koncentruje się przede wszystkim na tym, by 
pomóc pacjentowi zmienić jego negatywne , 
dezadaptacyjne wzory myślenia.

 Jest usystematyzowana, krótkoterminowa i 
zorientowana na teraźniejszość, nastawiona na 
rozwiązywanie aktualnych problemów . 



Umysł ponad nastrojem ( wersja akademicka)
Ponad umysłem DUCH 
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 Zmiana genetycznej struktury dzięki zmianie opinii o sobie i o 
swoim miejscu w tajemnicy, jaką jest życie (badania z 80 lat 
XX wieku prof. Lipton)

 Środowisko zmienia geny
 Neuroobrazowanie => płaty czołowe i układ limbiczny 

pozwalają mieszać myśli i uczucia, poznanie i emocje. 
 E= Złożone reakcje wielu obszarów w mózgu
 Schematy myślenia  decydują o Twoim zachowaniu.
 Upiększają życie lub niszczą je.
 Działają na poziomie świadomości lub głęboko ukrywają się i 

tworzą nawykowa naturę
 Doświadczenia  zmieniają strukturę i metabolizm 

mózgu. 



Ewagriusz z Pontu
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Bądź wytrwały i módl się usilnie

Odrzucaj nachodzące Cię troski i 
myśli.

Niepokoją one bowiem i 
wprowadzają zamęt by osłabić 
Twoją moc.



Paradygmat CBT
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Poznanie (myśl, spostrzeżenia, 
sensoryka) ->

Emocje + OF->

Reakcje ( zachowanie )

Konsekwencje
 MA=>Przekonania pośredniczące ( 

„jeżeli…to”)=>Schematy (dezadaptacyjne lub 
nie)



Modlitwa Uwielbienia
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 Uwielbianie Boga = akceptacja tego, co Bóg 
nam daje (akceptacja planu Bożego)

 Czy wierzymy, że nasz Wszechmogący Ojciec nas 
kocha? 

 Czy wierzymy, że pragnie naszego dobra?

 Czy wierzymy, że wszystko , co nas spotyka jest 
częścią Planu Bożego wobec nas i innych?

 Nie możemy naprawdę wielbić Boga , jeśli nie 
będziemy wdzięczni za wszystko , co nas 
spotyka.



„Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała 
we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28)
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 „Zawsze się radujcie, nieustannie się 
módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, 
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was” (1Tes 5,16-18)

 MA=Bóg nas kocha i ma dla nas plan

 Nie mamy tego, co chcieliśmy? Bóg ma dla nas coś 
znacznie lepszego!

 Wielbić Boga oznacza radować się w Nim.

 „Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego 
serca. (Ps 37,4)



Ale życie przecież takie trudne…….

opr. Irena Sosin

8

 Największym aktem woli nie jest wysiłek , ale 
przyzwolenie.

 Zgoda na to , co jest .

 Zmiana MA, PP 

 Uważność na Boga , na Słowo,  nie na trudne 
okoliczności

 Sami nie poradzimy sobie z okolicznościami naszego 
życia (nowe PP )

 Jezu ufam Tobie! (MA, PP, Schematy)



Jezu, ufam Tobie, a więc…..
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 Wierzę w Twoje obietnice. Wierzę w Twoją Miłość, 
przyjmuję Twoją Miłość , akceptuję wszystko( 
chociaż nie rozumiem), wierzę i ufam Tobie.

 Ojcze, bądź wola Twoja. 

 Jeśli nie akceptujemy rzeczywistości nie 
możemy „płonąć” i prawdziwie wielbić Boga.

 To oznacza , że wątpimy i nie mamy pewności, nasza 
wiara jest deklaratywna.



Potrzeba nam prawdziwej wiary.
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 Nie lękajmy się  więc , uwierzmy, że Jezus nas 
wyzwolił, naśladujmy Jezusa.

 Naśladować= 

 wszystko Mu podporządkować , 

 wszystko Mu powierzyć, 

 Ufać

 Dziękować za wszystko

 Wielbić myślą, mową i uczynkiem oraz 
przyzwoleniem ( akceptacja)



„W miłości nie ma lęku,
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 Lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk 
kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie 
wydoskonalił się w miłości” ( 1J 4,18)

 Akceptacji, przyzwoleniu, zaufaniu przeszkadza lęk.

 Kontrola = obecność lęku=brak zaufania

 Czy możemy wówczas prawdziwie miłować?

Potrzeba nam szczerej wiary , że Jezus Chrystus jest 
naszym Zbawicielem, potrzeba nam wiary takiej, która 
pozwoli nam Ufać! 



Wiara nie powstaje w naszych emocjach, 
uczuciach, zmysłach
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 Wiara mocą Łaski jest sprawą woli, postawy .

 MA, pragnienia, przekonania, działanie.

 Ludzie identyfikują się z tym , co czują. Nie jesteśmy E

 Uczucia są zmienne, nietrwałe ( sen, dieta, pogoda, 
znajomi, praca inne) są wytworem naszego umysłu.

 Posiadamy wolną wolę i możemy wybrać życie w 
wierze.

 Zbawieni przez wiarę, uzdrowieni, 
usprawiedliwieni, trwać w wierze, modlić się z 
wiarą , zwyciężać świat przez wiarę i wielbić 
Boga przez wiarę



Nie ważne są uczucia, ale decyzje jakie 
podejmujemy
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 Możesz czuć się okropnie, możesz mieć dużo złości w 
sobie na kogoś ( to nie jest nic złego ) i  możesz 
postąpić podle ( to jest zł) i postąpić godnie ( to jest 
dobre) pomimo tego uczucia. Umysł ponad 
nastrojem , ponad umysłem DUCH .

 Uwielbiajmy Boga , doświadczajmy jego 
Obecności

 Nie pozwalajmy, aby nasza wiara zależała od 
tego, co czujemy.

 Najpierw MA potem E



Jak radzić sobie z uczuciami?
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 CBT =rozpoznać, zaakceptować, dokonać oceny, 
sprawdzić czy realne, zdecydować, czy się podobają, 
znaleźć czynnik wyzwalający, zmienić MA lub 
środowisko, konsekwentnie realizować, 
utrwalić=skuteczna zmiana

 Święty Paweł:

 …bylebyście tylko trwali w wierze –
ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący 
się, w nadziei Ewangelii. Ją to posłyszeliście 
głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest 
pod niebem…” (Kol 1, 23)



Gdy wątpliwości i uczucia się pojawiają
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 Bóg każe nam polegać na Jego Słowie.

 Mózg cały czas pracuje, mnóstwo MA => zwodzi nas

 Medytacja chrześcijańska, modlitwa kontemplacyjna 
= Duch ponad umysłem + zawierzenie, przyzwolenie, 
ufność = uwielbienie

 Odrzucamy nasz krytyczny umysł, aby spotkać się z 
Bogiem



Duch przychodzi z pomocą naszej słabości
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 „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak 
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w 
błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami” (Rz 8,26 )

 Akceptując  wszystkie okoliczności, 
niezależnie od tego jakie niosą uczucia, 
ufając Bogu, że używa ich dla naszego 
dobra, ( Bóg wszystko zamienia w dobro)=>

 Uwielbiamy Go i dzięki temu możemy się 
nieustannie modlić



„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata
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 Lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, 
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest 
dobre, co Bogu przyjemne i co doskonale (Rz 12, 1-2)

 Zmień MA,  działaj tak , jakby PP nie było- zmień je .

 Pierwsza, druga  może trzecia MA jest nawykowa, ale 
kolejną możesz zmienić, kolejna zależy od Ciebie, 
zmieniaj to… biologia Cię wspiera, wszystkie 
neuropsychologiczne procesy Cię wspierają. Bóg  te 
zmiany wspiera. Wybierz tylko właściwą drogę.

 Jednego tylko Ci trzeba!



Jak Bóg nas zmienia?
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 „Dlatego radujcie się ,choć teraz musicie doznać 
trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. 
Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele 
cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież 
próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy 
objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 P 1, 6-7)

 Cierpliwość, wytrzymałość i wytrwałość wzrastają, 
gdy nasze życie pełne jest trudności, pokus i 
problemów.

 Rozwój => to pokonywanie problemów!



Bóg nas kocha! Czy wierzymy w to?
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 Zbyt długo ufaliśmy naszym zmysłom, emocjom, 
rozumowi, który kształtował przekonania, schematy. 
Zaufajmy teraz Bogu. Uwierzmy, że jest Miłością, że 
nas Kocha i ma dla nas plan najlepszy.

 Powierzmy Mu wszystko, zaufajmy, oddajmy 
inicjatywę , zaakceptujmy  wszystko w naszym życiu.

 Wszystko przyjmijmy z radością , dziękczynieniem i 
uwielbieniem , z wiarą, że wszystkie okoliczności 
służą mocą Bożą przemianie naszego życia.



„Starajcie się posiąść miłość” (1 Kor 14,1)
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 „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali (rzekł Jezus)

 (J 13, 35) 
 „ To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12)
 Zostaliśmy stworzeni, aby kochać Boga i kochać się 

wzajemnie.
 Albo miłość  albo chaos, entropia.
 Gdy nie ma w nas miłości jest nieuporządkowanie, 

strach, wątpliwości ( zranione emocje, obawy, frustracje, 
wszystkie mechanizmy obronne, destrukcyjne myśli, 
emocje, zachowania.

 Miłość leczy wszystko, jest Królestwem Bożym, jest w nas



Mamy  miłować.
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 Miłowanie=> czasownik = działanie, nie E

 Miłość jest świadoma, intencjonalna nie opiera się na E 
jest działaniem

 E (złość) to nic złego => złe , jest tylko użycie złości 
przeciwko drugiemu

 „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim 
dla ich dobra ( Rz 8, 28)

 „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 
Boża  w Jezusie Chrystusie względem was” ( 1 Tes 5, 18)



Aby kochać tak jak kocha nas Chrystus
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 Trzeba zawsze dyspozycji woli. Niezależnie od tego 
co czujemy. Osadzeni w Słowie Bożym.

 Trudna sytuacja to może być próba do wzrastania, 
umacniania się lub pokazania nam grzechu ze 
wszystkimi jego niebezpieczeństwami i 
konsekwencjami.

 Przyjmijmy to z ufnością, miłością. Nie ufajmy 
naszym E , ufajmy Bogu.

 To jest uwielbienie Boga. To jest cud codzienności.



„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się 

doskonali ( 2 Kor 12,9)
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 Naszą obroną przed złem, cierpieniem jest moc Boga.

 Przyjmując z ufnością wszystko, dziękując za każdą 
sytuację wielbimy Boga. Ufając, że wszystko jest z 
mocy Boga, wzmacniamy wiarę i uwielbiamy Boga 
nieustannie , bez zbędnych słów.

 Nasza uważność musi być skierowana na Boga, na 
Miłość.  Z uwagą obserwujmy MA , zmieniajmy je , 
mamy dostęp.



„Trzeba porzucić dawnego człowieka, 
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 Który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, 
odnawiać się duchem w waszym myśleniu…”

 (Ef 4, 23)

 Uwielbienie otwiera nas na moc Bożą w naszym 
życiu.

 Uwielbienie = wielbić = działać= wiara w działaniu .

 Przyjęcie tego , co Bóg nam zesłał, 

 Postawa uwielbienia to akt woli , bez względu na 
emocje.



Narzekanie= przeciwne do dziękczynienia
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 Marudzenie przeciwne ufności, zawierzeniu, akceptacji .

 Wiele małych skarg = depresja.

 Jaką mamy wiarę.

 Czy istnieje grzech niewiary?  ( J 16, 9)

 Lub słabej wiary?

 Wszystko ( nawet nasze złe wybory) działają na naszą 
korzyść, gdy Bogu zaufamy.

 Naszym zadaniem jest radować się w Jezusie, dziękować 
za obecną sytuację i nieustannie się modlić ( bez słów) , 
działając z ufnością i akceptacją, uwielbieniem.



Praktykowanie uwielbienia
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 Wzmacnia i tworzy neurogenezę.

 Troszczymy się o tak wiele, a jednego nam trzeba.

 Rób to, co masz robić nic więcej  to jest 
kontemplacja, umiłowanie.

 Gdy zaprogramujemy ufność, radość, uwielbienie 
nasze życie stanie się proste, łatwiejsze. 

 Zwolnij kontrolę , oddaj to Bogu, zaufaj, uwielbiaj.

 Podejmij decyzję, programuj swój mózg, wiele 
małych aktów wiary wzmocni wiarę , miłość i 
nadzieję. 



„Radość w Panu jest naszą ostoją” (Ne 8,10)
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 „ Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje : 
Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”

 ( J 16, 24)

 Mamy więc praktykować radość, nieważne jak się 
czujemy. To próba . Ufaj - Bóg przemieni nasze 
cierpienia w radość.  ( Księga Hioba)

 Miłość , radość i pokój są owocami Ducha świętego.



„Jak mnie umiłował Ojciec,
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 Tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja 
zachowywałem przykazania Ojca mego i trwam w 
Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość 
moja w was była i aby radość wasza była pełna”

 ( J 15, 9-11 )

 Radość , dziękczynienie , uwielbienie są ze sobą 
związane niech staną się naszą  naturą .

 Uwolnijmy się od uczuć, które warunkują reakcje.       



Lub zmieńmy uczucia dzięki zmianie MA
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 A jeszcze lepiej skupmy się na działaniu , miłowaniu, 
dziękowaniu, ufaniu , radowaniu się niech one 
przejmą inicjatywę. W każdym aspekcie życia.

 Spróbujcie podziękować za kogoś , kto Was 
skrzywdził. 

 „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W 
każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 
Boża w Jezusie Chrystusie względem was”. (1 Tes 5, 
16-180



A więc
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„Zawsze się radujcie, nieustannie się 
módlcie! W każdym położeniu 
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża 
w Jezusie Chrystusie względem was”. 
(1 Tes 5, 16-180)

To najwspanialsza , nieustanna 
modlitwa uwielbienia, ufność, 
pokój = cud codzienności



Radujmy się jak dzieci
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Bo jesteśmy umiłowanymi 
dziećmi naszego Ojca

A On jest miłością

Nie lękajmy się.
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opr. Irena Sosin

33

 Mój Ojcze, powierzam się Tobie.
 Uczyń ze mną, co zechcesz.
 Cokolwiek zaś uczynisz,
 za to Ci dziękuję.
 Jestem gotów na wszystko,
 na wszystko się zgadzam,
 byle tylko wola Twoja
 spełniała się we Mnie
 i we wszystkich stworzeniach,
 niczego innego nie pragnę, mój Boże.


 W ręce Twoje powierzam duszę moją,
 daję ci ją, mój Boże,
 wraz z całą miłością mojego serca,
 albowiem miłuję Cię
 i potrzebą mego serca
 jest oddanie siebie,
 powierzenie się w Twoje ręce,
 bez miary,
 z nieskończoną ufnością,
 albowiem jesteś moim Ojcem.



