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 Myślenie obejmuje zwerbalizowane myśli , ale 
także wszelkie wyobrażenia, pamięć oraz 
uczucia, które generowane i sprzężone są z 
myśleniem. Efektem są reakcje ( zachowanie) 
i ich konsekwencje. 

 Koncepcja Ewagriusza zgodna ze 
współczesnymi odkryciami i koncepcjami 
naukowymi  potwierdzonymi 
neuroobrazowaniem mózgu. 

 Ewagriusz = pierwszy psychoterapeuta CBT 
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 Lub – pragnienie uniknięcia tego, co powinno 
się zrobić. 

 Dwutorowa strategia: 
 Unikaj pokus  i jednocześnie wzmacniaj 

pragnienie  dążenia do zachowań  pożądanych 
 Krok 1. 
 Dostrzeżenie pokusy i/lub zła – nazwanie 

problemu 
 Wielokrotnie powtarzane zachowanie (reakcja 

na bodziec) = nawyk /automatyzm/brak 
refleksji/silne połączenia synaptyczne w mózgu 
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 Nazwij to i zapisz 

 W jakich sytuacjach najczęściej ulegam tej 
pokusie? 

 Opisz te sytuacje  i myśli jakie Tobie 
towarzyszą 

 Które myśli są najbardziej gorące? Trudne do 
wytrzymania? 

 Które pojawiają się tuż przed tym , jak 
ulegam pokusie? 
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 Najpierw może być mało znaczące wrażenie 
 Potem dyskretnie większe skojarzenie z … 
 Następnie wzmocnienie wrażenia , smaki , 

zapachy, reakcje organizmu  wyobrażenia 
 Od wyobrażeń, wspomnień tylko krok do 

wyrażanych werbalnie myśli 
 Gdy pojawiają się myśli wokół pokusy to czas 

najwyższy , aby je zatrzymać 
 Myśli wzmacniają pokusę , pragnienie i 

reakcje organizmu stają się intensywne  
uleganie pokusie silna reakcja wegetatywna 
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 Mów NIE!  Pokusie jak najwcześniej 
 Zastąp pustą przestrzeń, zapełnij ją czymś. 
 Chcesz mniej oglądać TV ? 
 Przeznacz ten czas na czytanie lub ćwiczenia 

lub…… 
 Krok 3 
 Wprowadź afirmacje – zmień monolog 

wewnętrzny 
 Myśli nie będę/ nie mogę oglądać TV zastąp 
 Czytam książki/ uczę się/ rozwijam się dzięki 

lekturze/ odpoczywam 
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 Myśli skupiaj wokół celu, do którego dążysz 

 Redukuj okazje/sytuacje/spotkania, w 
których pokusa może się pojawić. 

 Nie myśl – jestem silny dam radę oprzeć się 
pokusie ( wzmacniasz pokusę, dajesz jej 
uwagę) 

 Myśl – Jestem silny , wytrwam w 
postanowieniu czytania książek itp.. 
Ignorujesz pokusę = osłabiasz jej działanie 
/wygaszanie 
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 Czy one Cię wspierają? 

 Czy masz wokół siebie ludzi, którzy Cię 
wspierają? 

 Bądź uważny, czujny 

 Aby zmienić nawyk trzeba od 4 do 6 tygodni 

 Powtarzania nowego zachowania/rytuału  

 ( psychocybernetyka M. Maltz, PET ) 
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 Umysł nie może być bezczynny , daj mu pokarm 

 Nie wystarczy powiedzieć „ nie chcę tego robić” , 
„Nie będę tego robić” . To za mało. 

 Zastąp to czymś , co jest przeciwne lub czymś , co 
jest dążeniem do pożądanych reakcji. 

 Zaplanuj krok po kroku zmiany, bardzo 
szczegółowo 

 Unikaj ogólników typu „Zmienię się” , „Będę 
kontrolował”  -  

 Co zrobię konkretnie, jaką kontrolę wprowadzę?                
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 Zmagania są nieodłączną częścią naszego życia 

 Nie można nigdy zakładać, że ma się 
wystarczającą siłę do przeciwstawiania się 
pokusie 

 Unikaj miejsc najeżonych pokusami, ludzi , 
którzy namawiają Cię do łamania 
wstrzemięźliwości 

 Przygotuj procedury radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych np. dieta a przyjęcia okolicznościowe 

 Nie jest ważne ile razy upadniesz, ale czy się 
podniesiesz. Wzmacniaj podnoszenie się! 
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 Cel, do którego zmierzasz determinuje  działania w 
teraźniejszości 

 1.   Precyzyjnie sfomułuj cel. Stwórz listę wyraźnie 
określonych sposobów radzenia sobie „po upadku” 

 2. Interpretuj  potknięcia jako doświadczenia, na bazie 
których możesz się uczyć  i doskonalić  

 3. Za wszelką cenę nie dawaj uwagi pokusom i obwinianiu 
się, uwagę kieruj ku celowi ( patrz krok 5) 

 4. Wyobrażaj sobie ( wizualizuj) zwycięstwo – sytuacje 
wstrzemięźliwości 

 5.  Wzmacniaj pragnienie wstrzemięźliwości i wiarę , że się 
uda 

 6. Częstotliwość i intensywność pragnienia jest największym 
sprzymierzeńcem 
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„Nie przyszedłem dla zdrowych,  

ale dla tych, 

Którzy potrzebują lekarza.” 

Jezus (Łk. 5,31-32 ) 
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