NÁPOMOCNÉ OTÁZKY PRO VYVÁŽENÍ
AUTOMATICKÝCH NEGATIVNÍCH MYŠLENEK:

H L E D Á N Í

D Ů K A Z Ů

P R O T I

Platí tato myšlenka vždy a za všech okolností na 100%?
Pokud neplatí na 100%, jaké máte důkazy pro ta zbylá
procenta, kdy neplatí?
Kdyby si toto myslel Váš nejlepší přítel/kyně nebo někdo,
na kom Vám záleží, co byste mu na to řekl/a?
Pomáhá Vám tento způsob uvažování nebo Vám škodí?

Kdyby jste měl/a před sebou poslední rok života, co byste
sám/a sobě řekl/a ohledně těchto myšlenek? Zaobíral/a
byste se jimi?
Nemáte nějaké zážitky a zkušenosti, které ukazují, že tomuto
tak není?
Byl/a jste už v takové nebo podobné situaci někdy dříve? Co
se tehdy stalo? Je nějaký rozdíl mezi touto situací a tou
dřívější? Jaké zkušenosti, které by Vám teď mohly pomoci,
jste z dřívějších situací získal?
Existují nějaké třeba i maličkosti, které odmítáte vzít v
úvahu s tím, že nejsou důležité?
Když si představíte, že uplynulo pět let – jak budete na tuto
situaci vzpomínat?
Má tato situace i nějaké kladné stránky, která přehlížíte?
Neobviňujete se kvůli něčemu, co jste tak úplně a zcela
nezavinil/a?
Nesnažíte se najít odpověď na otázky, na které odpovědět
nelze?
Nepoužíváte dvojí metr – nemáte na sebe jiné nároky než na
druhé?
Domýšlíte si, co si myslí ostatní?
Nemyslíte si, že můžete předvídat budoucnost? Jaká je
pavděpodobnost, že se to opravdu stane? Nepřeháníte riziko
nebezpečí?
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Ž H A V Á

N E G A T I V N Í

M Y Š L E N K A

Když projdete všechny důkazy pro a proti „žhavé“
negativní myšlence, existuje nějaký jiný, vyváženější způsob
jak vyhodnotit tuto situaci?
Když si napíšete jednu větu, která shrnuje všechny důkazy,
které podporují vaši žhavou myšlenku,
a druhou větu, shrnující všechny důkazy, které vaši žhavou
myšlenku zpochybňují - vytvoří kombinace těchto dvou
shrnujících vět, spojených spojkou „ale“, vyváženější
myšlenku, která bere v úvahu všechny informace, které jsem
shromáždil?
Kdyby někdo, koho máte rád, byl v této situaci, měl tyto
myšlenky a měl k dispozici tyto informace, co byste mu
poradil?
Jak by se měl na tuto situaci dívat?

Pokud je Vaše žhavá myšlenka pravdivá:
co nejhoršího se může stát?
jak nejlépe to může dopadnout?
jak nejpravděpodobněji to může dopadnout?
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