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Mod de atribuire
Atribuire = Explicaţii proprii cu privire la
cauzele anumitor situaţii (de exemplu cine e
vinovat)
Se întâmplă des să nu observăm că acelaşi eveniment
poate să aibe cauze foarte diferite.

Discutaţi ce cauze ar putea să aibe situaţia
următoare?
O prietenă bună nu vă sună de ziua voastră de
naştere.

Mod de atribuire
Atribuire = Explicaţii proprii cu privire la
cauzele anumitor situaţii (de exemplu cine e
vinovat)
Se întâmplă des să nu observăm că acelaşi eveniment
poate să aibe cauze foarte diferite.

Discutaţi ce cauze ar putea să aibe situaţia
următoare?
O prietenă bună nu vă sună de ziua voastră de
naştere.

Mod de atribuire
Atribuire = Explicaţii proprii cu privire la
cauzele anumitor situaţii (de exemplu cine e
vinovat)
Se întâmplă des să nu observăm că acelaşi eveniment
poate să aibe cauze foarte diferite.

Discutaţi ce cauze ar putea să aibe situaţia
următoare?
O prietenă bună nu vă sună de ziua voastră de
naştere.

Explicaţii
De nu v-a sunat prietena?
Posibilităţi de atribuire...
???

Explicaţii
De nu v-a sunat prietena?
Posibilităţi de atribuire...




Eu nu sunt destul de important pentru ea. Cu alţi prieteni
nu şi-ar permite aşa ceva.
Ea este de felul ei foarte zăpăcită – precis ar uita şi ziua ei
de naştere…
Se pregăteşte pentru un examen apropiat şi de aceea nu are
timp.

Explicaţii
De nu v-a sunat prietena?
Posibilităţi de atribuire...
...eu/persoana proprie

Eu nu sunt destul de important
pentru ea.

...alţii

Ea este de felul ei zăpăcită.

...o situaţie sau
coincidenţă

Se pregăteşte pentru un examen
apropiat şi de aceea nu are timp.

Atribuire
Cum am discutat înainte, evenimente pot să aibe
cauze foarte diferite. De obicei sunt mai mulţi
factori implicaţi în acelaşi timp. Mulţi oameni
preferă totuşi o singură explicaţie (de exemplu
doar ei sunt de vină ori doar alţii sunt de vină).

Ieşiţi din spital aproape fără simptome.

Explicaţii ...
...dumneavoastră/ persoana proprie
...alţii
...o situaţie sau coincidenţă

Ieşiţi din spital aproape fără simptome.
Explicaţii...
... dumneavoastră /persoana proprie:
(influenţabil)
 Însănătoşirea se datorează faptului că am fost foarte motivat.
 Am insistat asupra altor forme de terapie!
(mai puţin influenţabil)
 După părerea mea m-aş fi vindecat şi fără tratament sau medicamente
 M-am vindecat datorit genelor mele bune
... ... alţii:
 Medicii m-au tratat foarte bine
 Fără suportul familiei mele nu m-aş fi însănătoşit
... o situaţie sau o coincidenţă:
 Am avut noroc!
 m-am însănătoşit doar pentru că am luat medicamentele

Ieşiţi din spital aproape fără simptome.
Explicaţii...
... dumneavoastră /persoana proprie:
(influenţabil)
 Însănătoşirea se datorează faptului că am fost foarte motivat.
 Am insistat asupra altor forme de terapie!
(mai puţin influenţabil)
 După părerea mea m-aş fi vindecat şi fără tratament sau medicamente
 M-am vindecat datorit genelor mele bune
... ... alţii:
 Medicii m-au tratat foarte bine
 Fără suportul familiei mele nu m-aş fi însănătoşit
... o situaţie sau o coincidenţă:
 Am avut noroc!
 m-am însănătoşit doar pentru că am luat medicamentele

Ieşiţi din spital aproape fără simptome.

Încercaţi acum să găsiţi răspunsuri echilibrate care conţin
mai multe cauze (combinaţie dintre alţii, situaţie &
eu/persoana proprie)

Ieşiţi din spital aproape fără simptome.

Încercaţi acum să găsiţi răspunsuri echilibrate care conţin
mai multe cauze (combinaţie dintre alţii, situaţie &
eu/persoana proprie)
???
???
???

Ieşiţi din spital aproape fără simptome.

Încercaţi acum să găsiţi răspunsuri echilibrate care conţin
mai multe cauze (combinaţie dintre alţii, situaţie &
eu/persoana proprie)
 „Datorită familiei mele, terapeuţilor şi medicamentelor mam însănătoşit. Însă este şi meritul meu pentru că am fost
motivat.”
 „Am fost motivat pentru că am luat parte la o anumită
terapie în grupă, care m-a ajutat foarte mult.”

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente negative!
N-aţi scris mai nimic.
Aţi căzut la examenul de
limba română!

Atribuire: eu/persoana proprie
(e.g. „Nu am învăţat destul pentru examen!“)

Dezavantaj: ???
Avantaj: ??? Verantwortung zu übernehmen

Atribuire: alţii/circumstanţe

Dezavantaj: ???gesehen, Verantwortung
abzuwälzen („Der macht es sich zu leicht!“)

(e.g. „Profesorul e un idiot şi mă urăşte.“)

Avantaj: ???

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente negative!
N-aţi scris mai nimic.
Aţi căzut la examenul de
limba română!

Atribuire: eu/persoana proprie
(e.g. „Nu am învăţat destul pentru examen!“)

Dezavantaj: scade încrederea în sine
Avantaj: preluarea răspunzerii ca act de nobleţe

Atribuire: alţii/circumstanţe

Dezavantaj: ???gesehen, Verantwortung
abzuwälzen („Der macht es sich zu leicht!“)

(e.g. „Profesorul e un idiot şi mă urăşte.“)

Avantaj: ???

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente negative!
N-aţi scris mai nimic.
Aţi căzut la examenul de
limba română!

Atribuire: eu/persoana proprie
(e.g. „Nu am învăţat destul pentru examen!“)

Dezavantaj: scade încrederea în sine
Avantaj: preluarea răspunzerii ca act de nobleţe

Atribuire: alţii/circumstanţe

Dezavantaj: lipsa preluării răspunzerii ca semn de

(e.g. „Profesorul e un idiot şi mă urăşte.“)

slăbiciune es sich zu eicht!“)
Avantaj: încrederea în sine nu este in pericol

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente negative!
N-aţi scris mai nimic.
Aţi căzut la examenul de
limba română!

Răspunsuri mai echilibrate (de exemplu combinaţie alţii,
circumstanţe şi eu; oferiţi mai multe explicaţii):
???
???
???

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente negative!
N-aţi scris mai nimic.
Aţi căzut la examenul de
limba română!

Răspunsuri mai echilibrate (de exemplu combinaţie alţii,
circumstanţe şi eu; oferiţi mai multe explicaţii):
„Nu sunt obişnuit cu astfel de examene, trebuie să învăţ mai mult data viitoare. “
„Trebuie să-mi îmbunătăţesc relaţia cu profesorul. Însă precis nu m-a căzut la
examen doar din această cauză.“

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente pozitive!
Perfect! Golul
dumneavoastră a
decis meciul!

Atribuire: eu / persoana proprie

Dezavantaj: ??? „Lauda de sine nu miroase a

(e.g. „Un exemplu pentru cât sunt eu de bun.“)

bine“, aroganţă

Avantaj: ??? încrederea în sine creşte
Atribuire: alţii / circumstanţe
(e.g. „Oricine ar fi reuşit.“)

Dezavantaj: ??? încrederea înîntărită
Avantaj: ??? semn de modestie

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente pozitive!
Perfect! Golul
dumneavoastră a
decis meciul!

Atribuire: eu / persoana proprie

Dezavantaj: „Lauda de sine nu miroase a bine“,

(e.g. „Un exemplu pentru cât sunt eu de bun.“)

aroganţă

Avantaj: încrederea în sine creşte
Atribuire: alţii / circumstanţe
(e.g. „Oricine ar fi reuşit.“)

Dezavantaj: ??? încrederea în sin întărită
Avantaj: ??? semn de modestie

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente pozitive!
Perfect! Golul
dumneavoastră a
decis meciul!

Atribuire: eu / persoana proprie

Dezavantaj: „Lauda de sine nu miroase a bine“,

(e.g. „Un exemplu pentru cât sunt eu de bun.“)

aroganţă

Avantaj: încrederea în sine creşte
Atribuire: alţii / circumstanţe
(e.g. „Oricine ar fi reuşit.“)

Dezavantaj: încrederea în sine nu va fi întărită
Avantaj: semn de modestie

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente pozitive!
Perfect! Golul
dumneavoastră a
decis meciul!

Răspunsuri mai echilibrate (d.e. combinaţie alţii, circumstanţe/situaţii
şi persoana proprie; oferiţi mai multe explicaţii):
???„Sunt foarte mândru, însă fără ajutorul lui Ionescu nu aş fi reuşit.“

???„E sarcina mea ca înaintaş, însă într-adevăr nu e uşor din unghiul respectiv.“

Consecvenţe anumitor moduri de atribuire
pentru evenimente pozitive!
Perfect! Golul
dumneavoastră a
decis meciul!

Răspunsuri mai echilibrate (d.e. combinaţie alţii, circumstanţe/situaţii
şi persoana proprie; oferiţi mai multe explicaţii):
„Sunt foarte mândru, însă fără ajutorul lui Ionescu nu aş fi reuşit.“

„E sarcina mea ca înaintaş, însă într-adevăr nu e uşor din unghiul respectiv.“

Cu ce scop?
Studii arată că multe (însă nu toate!) persoane cu o depresie:

 au tendinţa să caute greşeli doar în persoana proprie
 au tendinţa să atribuie succesul pe circumstanţe favorabile sau
noroc
Acest mod de atribuire determină diminuarea încrederii în sine!

Cu ce scop?
Studii arată că multe (însă nu toate!) persoane cu psihoză:

 au tendinţa să dea vina pe alţii pentru eşecurile lor sau pentru
evenimente negative
 au uneori tendinţa să creadă că evenimentele (pozitive sau
negative) nu sunt sub controlul lor
Special primul mod de atribuire poate să determine probleme
interpersonale!

Cum o atribuire monocauzală favorizează interpretaţii
greşite în psihoză - exemple
Eveniment

Explicaţii în psihoză

Alte explicaţii

Nu găsiţi
documente
importante în
locuinţă.

Cineva a intrat cu forţa în
locuinţă şi le-a furat ca să vă
dăuneze.

Din greşeală le-aţi pus în alt
loc.

Aţi căzut la
examen.

Examinatorul vrea să vă strice
cariera.

Examinatorul a fost întradevăr mai sever, însă nu mam pregătit bine şi am
dormit şi rău.

Un prieten nu vă
salută.

Certitudinea că acest prieten nu
mai vrea să aibe de a face cu
persoana voastră şi că îi este
ruşine din pricina voastră.

Prietenul respectiv îşi face
griji şi de acea nu m-a
văzut.

Poate cineva să ne descrie pe scurt din experiența proprie?

Mod de atribuire

Scopul acestui antrenament
 A lua în considerare cauzele posibile ale evenimentelor
 A nu alege prea repede o singură explicaţie
 Discutaţi care sunt consecinţele anumitor moduri de atribuire

Noi ar trebui să încercăm să fim realişti în viaţa de zi cu zi:
Să nu dăm întotdeauna vina pe alţii când nu avem succes – invers, noi
nu suntem întotdeauna de vină când ceva nu ne reuşeşte!

O prietenă vorbeşte despre dumneavoastră când nu
sunteţi prezent.
Ce a determinat-o pe prietenă să vorbească despre persoana
dumneavoastră când nu sunteţi de faţă?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Sunteţi invitat la un interviu pentru un loc de muncă.
De ce sunteţi invitat?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

O prietenă este surprinsă în mod neplăcut de vizita
spontană a voastră.
Din ce motive ar putea fi prietena surprinsă în mod neplăcut?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Alţii încep să râdă în timp ce vorbiţi.
Ce i-a determinat să râdă?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Dați exemple proprii!
Ce ar fi putut să determine situația?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?
„Semn de întrebare“ (Marco Bellucci)

O voce internă vă spune că nu sunteţi bun
de nimic.

Posibilităţi de atribuire…

...persoana proprie
...alţii
...circumstanţe sau o coincidenţă

O voce internă vă spune că nu sunteţi bun
de nimic.
Posibilităţi de atribuire…
... persoana proprie:
• „Totdeauna dau vina pe mine. Se pare că am o ură ascunsă pe mine.
• „O să înnebunesc.“
• „Este ca şi cum altcineva gândeşte. Însă ştiu că sunt gândurile mele.“
... alţii:
• „Mi s-a implantat ceva in cap.“
• „Nu ştiu cum, însă cineva a preluat controlul peste gândurile mele.“
... circumstanţe sau o coincidenţă:
• „Sunt foarte stresat în moment. De aceea este totul mult mai intensiv, inclusiv
gândurile mele.
• „În moment îmi trece o melodie prin cap.“

O voce internă vă spune că nu sunteţi bun
de nimic.
Psihoză: vocea internă se atribuie altor
persoane/puteri:
 „Mi s-a implantat ceva în cap.“
 „Nu ştiu cum, însă cineva a preluat controlul
peste gândurile mele.“

Auzul de voci
Gîndurile proprii sau controlate din afară?
Argumente pro şi contra
Gânduri controlate din afară?

Poate există alte explicaţii ?

„Vocile le aud clar. Însă gândurile mele
nu pot să le aud!“

???Aprox. 15 -20 % din populaţie aud din când în când voci sau
au alte halucinaţii.
Gândurile intensive sau puternice putem aproape să le auzim (când
chibzuim, unii oameni aud vocea prietenului/prietenei când citesc
o scrisoare de la el/ea, când ne gândim la o melodie)

“Gândurile acestea nu sânt sub controlul
meu. Când încerc să le contracarez se
inrăutăţeşte situaţia. Asta inseamnă că
cineva imi vrea răul.”

??? Gândurile nu sunt complet sub controlul nostru. Dacă ar fi
aşa, nu am avea inspiraţii sau nu am "rumega" ceva.
Când încercăm să contracarăm gânduri neplăcute, acestea devin
automatic mai puternice.
Experiment: Nu gândiţi-vă la cifra 8! – Nu o să vă reuşească!

“Acestea sunt gânduri rele. Însă nu aş
putea să dăunez cuiva. Totuşi îmi trec
aproape tot timpul gânduri agresive prin
cap.“

??? Gânduri care cantrazic modului normal de gândire sunt dese.
A gândi ≠ a realiza: 20% din populaţie au gânduri cu privire la
sinucidere, însă nu se sinucid. Chiar şi pentru oamenii pe care îi
iubim, avem uneori sentimente de agresiune (d.e. o mamă pentru
copilul care plânge).

Auzul de voci
Gîndurile proprii sau controlate din afară?
Argumente pro şi contra
Gânduri controlate din afară?

Poate există alte explicaţii ?

„Vocile le aud clar. Însă gândurile mele
nu pot să le aud!“

• Aprox. 15 -20 % din populaţie aud din când în când voci sau au
alte halucinaţii.
• Gânduri intensive sau puternice putem aproape să le auzim
(când chibzuim, unii oameni aud vocea prietenului/prietenei
când citesc o scrisoare de la el/ea, când ne gândim la o melodie)

“Gândurile acestea nu sânt sub controlul ??? Gândurile nu sunt complet sub controlul nostru. Dacă ar fi
meu. Când încerc să le contracarez se
aşa, nu am avea inspiraţii sau nu am "rumega" ceva.
inrăutăţeşte situaţia. Asta inseamnă că
Când încercăm să contracarăm gânduri neplăcute, acestea devin
cineva imi vrea răul.”
automatic mai puternice.
Experiment: Nu gândiţi-vă la cifra 8! – Nu o să vă reuşească!
“Acestea sunt gânduri rele. Însă nu aş
putea să dăunez cuiva. Totuşi îmi trec
aproape tot timpul gânduri agresive prin
cap.“

??? Gânduri care cantrazic modului normal de gândire sunt dese.
A gândi ≠ a realiza: 20% din populaţie au gânduri cu privire la
sinucidere, însă nu se sinucid. Chiar şi pentru oamenii pe care îi
iubim, avem uneori sentimente de agresiune (d.e. o mamă pentru
copilul care plânge).

Auzul de voci
Gîndurile proprii sau controlate din afară?
Argumente pro şi contra
Gânduri controlate din afară?

Poate există alte explicaţii ?

„Vocile le aud clar. Însă gândurile mele
nu pot să le aud!“

• Aprox. 15 -20 % din populaţie aud din când în când voci sau au
alte halucinaţii.
• Gânduri intensive sau puternice putem aproape să le auzim
(când chibzuim, unii oameni aud vocea prietenului/prietenei
când citesc o scrisoare de la el/ea, când ne gândim la o melodie)

“Gândurile acestea nu sânt sub controlul • Gândurile nu sunt complet sub controlul nostru. Dacă ar fi aşa,
meu. Când încerc să le contracarez se
nu am avea inspiraţii sau nu am "rumega" ceva.
inrăutăţeşte situaţia. Asta inseamnă că
• Când încercăm să contracarăm gânduri neplăcute, acestea devin
cineva imi vrea răul.”
automatic mai puternice.
• Experiment: Nu gândiţi-vă la cifra 8! – Nu o să vă reuşească!
“Acestea sunt gânduri rele. Însă nu aş
putea să dăunez cuiva. Totuşi îmi trec
aproape tot timpul gânduri agresive prin
cap.“

??? Gânduri care cantrazic modului normal de gândire sunt dese.
A gândi ≠ a realiza: 20% din populaţie au gânduri cu privire la
sinucidere, însă nu se sinucid. Chiar şi pentru oamenii pe care îi
iubim, avem uneori sentimente de agresiune (d.e. o mamă pentru
copilul care plânge).

Auzul de voci
Gîndurile proprii sau controlate din afară?
Argumente pro şi contra
Gânduri controlate din afară?

Poate există alte explicaţii ?

„Vocile le aud clar. Însă gândurile mele
nu pot să le aud!“

• Aprox. 15 -20 % din populaţie aud din când în când voci sau au
alte halucinaţii.
• Gânduri intensive sau puternice putem aproape să le auzim
(când chibzuim, unii oameni aud vocea prietenului/prietenei
când citesc o scrisoare de la el/ea, când ne gândim la o melodie)

“Gândurile acestea nu sânt sub controlul • Gândurile nu sunt complet sub controlul nostru. Dacă ar fi aşa,
meu. Când încerc să le contracarez se
nu am avea inspiraţii sau nu am "rumega" ceva.
inrăutăţeşte situaţia. Asta inseamnă că
• Când încercăm să contracarăm gânduri neplăcute, acestea devin
cineva imi vrea răul.”
automatic mai puternice.
• Experiment: Nu gândiţi-vă la cifra 8! – Nu o să vă reuşească!
“Acestea sunt gânduri rele. Însă nu aş
putea să dăunez cuiva. Totuşi îmi trec
aproape tot timpul gânduri agresive prin
cap.“

• Gânduri care contrazic modului normal de gândire sunt dese. A
gândi ≠ a realiza: 20% din populaţie au gânduri cu privire la
sinucidere, însă nu se sinucid. Chiar şi pentru oamenii pe care îi
iubim, avem uneori sentimente de agresiune (d.e. o mamă pentru
copilul care plânge).

Auzul de voci
Gîndurile proprii sau controlate din afară?
Argumente pro şi contra
Presupunînd gânduri controlate din afară: această presupunere implică mai multe
întrebări decât răspunsuri:

 Realizarea technică?
 Când şi cum a avut loc implantarea?
 Cine este interesat, are bani şi timp să vă dăuneze în acest fel?

 Există modalităţi mai uşoare de a dăuna cuiva? De ce o metodă aşa de
complexă?

Un prieten v-a dus acasă cu maşina.
Ce l-a determinat să vă ducă cu maşina acasă?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Un prieten nu vine la o întâlnire.
Din ce motiv nu ar fi putut să vină la întâlnire?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Un prieten nu v-a trimis o vedere din concediul lui.
Ce l-a determinat să nu vă trimită o vedere?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

O maşină merge în spatele vostru pentru o perioadă
mai lungă de timp.

Ce l-a determinat pe şofer să rămână în spatele
maşinii voastre?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Autobuzul în care vroiaţi să vă urcaţi, pleacă direct din
faţa voastră.

De ce nu aţi prins autobuzul?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Vecinul v-a invitat la un pahar.
Ce l-a determinat să vă invite la un pahar?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

În faţa uşii voastre citeşte un om de mai mult timp
ziarul.
Ce l-a determinat să citească ziarul în faţa uşii voastre?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Un prieten crede că sunteţi nedrept.
Ce l-a determinat să creadă că sunteţi nedrept?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Un prieten crede că sunteţi deştept.
Ce l-a determinat să creadă că sunteţi deştept?
Care este cauza principală pentru acest fapt?

Persoana dumneavoastră?
O altă persoană sau alte persoane?
Circumstanţe sau o coincidenţă ?

Modul de atribuire (1)

Transferul în viaţa de zi cu zi
Obiective:
 Luaţi întotdeauna în considerare că există mai mulţi factori care ar
putea fi implicaţi într-o situaţie (de exemplu eu/alţii/circumstanţe)!

Modul de atribuire (1)

Transferul în viaţa de zi cu zi
Obiective:
 Luaţi întotdeauna în considerare că există mai mulţi factori care ar
putea fi implicaţi într-o situaţie (de exemplu eu/alţii/circumstanţe)!

 În viaţa de zi cu zi trebuie să încercăm să fim realişti:
Când nu ne reuşeşte ceva nu sunt întotdeauna alţii de vină – când
ceva nu merge bine, nu suntem întotdeauna noi de vină!

Modul de atribuire (1)

Transferul în viaţa de zi cu zi
Obiective:
 Luaţi întotdeauna în considerare că există mai mulţi factori care ar
putea fi implicaţi într-o situaţie (de exemplu eu/alţii/circumstanţe)!

 În viaţa de zi cu zi trebuie să încercăm să fim realişti:
Când nu ne reuşeşte ceva nu sunt întotdeauna alţii de vină – când
ceva nu merge bine, nu suntem întotdeauna noi de vină!
 De obicei sunt mai mulţi factori implicaţi.

Modul de atribuire (1)

Ce legătură are acesta cu psihoza?
Multe (însă nu toate!) persoane cu psihoză au tendinţa de a explica
evenimente complexe printr-o singură cauză. De obicei sunt doar alte
persoane de vină, mai ales privitor la eşecuri.

Exemplu: Ion răspunde la telefon şi aude o voce de pe o bandă care îl întreabă despre obişnuinţele
lui.

Convingerea lui: Cel care i-a închiriat locuinţa îl spionează pentru a-l da afară.

Însă: Un institut l-a sunat doar din întâmplare. Ion nu a primit nici o somaţie cu privire la chiria
locuinţei, el şi-a plătit chiria totdeauna la timp.

Modul de atribuire (1)

Ce legătură are acesta cu psihoza?
Uneori sunt alte persoane parţial răspunzătoare, însă şi alţi factori
importanţi trebuie să fie luaţi în considerare.

Exemplu: Ana recidivează!.
Convingerea ei: După ce l-a văzut pe fostul ei soţ întâmplător pe stradă, şi-a adus aminte de
momentele dureroase trăite şi este convinsă că din cauza acestor aminitir dureroase a recidivat.

Însă: Amintirile ar putea să fie un motiv, însă alţi factori importanţi pot să fie implicaţi: Ana a încetat
să-şi ia medicamentele, o ceartă la locul de muncă, urmată de frica că îşi pierde slujba.

Vă mulţumim pentru atenţia
dumneavoastră!
Pentru instructori: vă rugăm să împărțiți
paginile de prelucrat
(www.uke.de/mct2)

www.uke.de/mct_app
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Vic

flickr

Doctor greating patient [sic]

CC

A doctor is shaking a patient’s hand/Ein Arzt
schüttelt einem Patienten die Hand

Benny-Kristin Fischer

---

---

Produced for the MCT/Anfertigung
für das MKT; © Arbeitsgruppe
Neuropsychologie

Various motives: pupil, ice hockey player/
Verschiedene Motive: Schüler, Eishockeyspieler

Bdunnette

flickr

DSCF0486

CC

A friend is talking behind your back
(wispering)/Freundin hat hinter Ihrem Rücken
geredet (flüstern)

rileyroxx

flickr

Job Interview #2

CC

You are invited for a job interview (man dressed
in grey shirt + tie)/Vorstellungsgespräch (Mann in
schwarzem Hemd u. Krawatte)

bre pettis

flickr

This is what the webcam
sees through a peephole

CC

A friend is unpleasantly surprised by your
spontaneous visit (man in a spyhole)/Eine
Freundin ist von ihrem Besuch unangenehm
überrascht (Mann im Spion)

yanec

flickr

laughter workshop

CC

Other people laugh while you are talking
(celebration)/Andere fangen an zu lachen,
während Sie reden (Feier)

Heidi Wittwer

fotocommunity

schreiende Hand

PP

Screaming hand/Schreiende Hand

zen

flickr

zen driving home - day 14

CC

A friend gives you a lift home (man in the car)/
Ein Freund hat sie nach Hause gefahren (Mann im
Auto)

Jswieringa

Flickr

Quarter Past three

CC

A friend did not show up for a meeting with you
(clock)/Ein Freund versetzt sie (Wanduhr)

Rocketjim54

Flickr

mail box

CC

Postcard (mailbox)/Postkarte (Briefkasten)
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trekguy

flickr

rear view side mirror

CC

A car has been driving behind you for some time
(rearview mirror of the car)/Ein Wagen fährt
längere Zeit hinter ihnen her (Rückspiegel e.
Autos)

The Jamoker

flickr

Missed The Bus

CC

Bus passing by/Der Bus fährt weg

*MarS

flickr

wine II

CC

A neighbour invited you for a drink (Glass of
white wine)/Nachbar hat sie auf ein Gläschen
eingeladen (Glas m. Weiswein)

heater

flickr

Commute (reading gang
signs)

CC

Reading the newspaper/Zeitungsleser

Katrin Ze.

fotocommunity

enttäuscht

CC

A friend thinks you are unfair/Ein Freund findet
sie unfair (in der Ecke kauernde Frau)

judge mental

flickr

The Fluoride uncertainty
Theory

CC

A friend thinks you are smart (Albert Einstein)/
Ein Freund findet sie klug (Einstein)

