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 2Obiective

• Prezentarea protocolului specific Psihoterapiilor Cognitiv-Comportamentale,
modelul lui Beck, în tulburările de personalitate de Cluster B.

• Aplicații practice CBT în cazul pacienților ce prezintă patologie a
personalității.

• Exemplificare prin audirea unui sedințe întregistrate din psihoterapie.



P
A

G
E

 3

Diagnosticul
dimensional?

Diagnosticul
categorial?

Ce fel de criterii nosologice vom folosi în diagnosticarea tulburărilor de personalitate?
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 4Modelul diagnostic al TP-urilor în CBT

Interviul clinic

Identificarea istoricului de 
viață și a factorilor critici din 

viața pacientului.

Faza 1

Se elaborează în urma 
rezultatelor obținute 

în faza 1 și 2

Intervenții cognitive și 
comportamentale, plus 

tehnici experiențiale

În baza concluziilor ce 
reies din interviul clinic 

Are loc în 
prima 

ședință de 
terapie

Evaluare clinică

Aplicarea 
protocoalelor 

clinice de 
testare

Faza 2 Faza 3

Plan de tratament

Se va baza pe 
diagnosticul 
dimensional 

DSM-5

Faza 4

Intervențiile CBT

Intervenții pe 
termen lung cu 
o durată între 

1-2 ani.
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Etiopatogenia TP Narcisică (1)

• Din punct de vedere biologic, personalitățile narcisice tind să aibă
temperamente hiper-receptive (Millon, 2011).

• În copilăria lor, au fost priviți ca fiind speciali în legătură cu aspectul fizic,
talentele sau ceea ce „promiteau” a deveni.

• Se remarcă o dezvoltare timpurie și excepțională a vorbirii.

• Sunt conștienți de timpuriu în ceea ce privește capacitatea de a gestiona
comunicarea interpersonală.

• Tiparele parentale previzibile și factorii de mediu asociați cu personalitatea
narcisistă constau în indulgența și supraevaluarea calitățiilor personale ale
acestor persoane de către părinți.
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Etiopatogenia TP Narcisică (2)

• Au învățat de la părinți, încă din copilărie, un comportament bazat de
exploatarea și manipularea celorlalți.

• Acest tipar narcisist este confirmat, întărit și perpetuat de anumiți factori
individuali și de sistem.

• Grandomania, disprețul față de opiniile altora și sentimentul de îndreptățire
duc la un sentiment subdezvoltat de interes social și responsabilitate.

• Acest lucru duce la creșterea încrederii în sine și la confirmarea credințelor
narcisiste (Sperry, Carlson, Sauerheber & Sperry, 2014).
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Tulburarea de personalitate Narcisică (1)

• Cum se vede: Special, cu merite extraordinare.

• Cum îi vede pe ceilalți: inferiori, dar care trebuie să-l admire, iar cu majoritatea dintre
aceștia nu merită șă-și piardă timpul.

• Credințe centrale:
• „Sunt mult mai bun decât ceilalți”.
• „Sunt extraordinar, sunt puternic, de fapt, sunt perfect”.

• Condiționări/predicții și cerințe imperative:
• „Sunt special, merit să fiu tratat în mod diferit (mai bine) decât alții”;
• „Dacă cineva intră în competiție cu mine, trebuie să fiu mai bun decât el”;
• „Imaginea este totul, ea trebuie protejată!”.
• „Trebuie să dau ce este mai bun (într-o sarcină/situație)”.
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Tulburarea de personalitate Narcisică (2)

• Strategii supradezvoltate: manipularea pentru a obține status și putere,
„folosirea” altor persoane, hărțuirea celor pe care îi consideră inferiori,
competitivitate agresivă, nu respectă regulile și nu are limite bine stabilite;

• Strategii subdezvoltate: empatia, colaborarea, capacitatea de a-și controla
accesele de laudă, reciprocitatea socială.

• Strategia terapeutică: în prima fază a terapiei pacientul trebuie lăsat să se simtă
puțin superior. Apoi pe parcursul terapiei este recomandat să-i fie întărit
comportamentul pro-social (Beck, 2015).
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Etiopatogenia TP Histrionică (1)

• Personalitatea histrionică se caracterizează printr-un nivel ridicat de energie și
reactivitate emoțională și autonomă.

• Adulții histrionici au avut tendința de a prezenta un grad ridicat de labilitate
emoțională și o capacitate de reacție emoțională disproporționată, încă din copilărie
(Millon & Everly, 1985).

• Temperamentul lor poate fi apoi caracterizat ca fiind hiper-receptiv și orientat extern
pentru a obține satisfacție.

• Imaginea de sine a histrionicului este axată pe captarea atenției celorlalți și
satisfacerea propriilor nevoi emoționale.

• Stilul parental este caracterizat de neimplicarea emoțională și practică a părinților în
educație, fapt care contribuie la dezvoltarea și consolidarea tiparului histrionic.
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Etiopatogenia TP Histrionică (2)

• Există marea probabilitate ca cel puțin un părinte să fie manipulator sau de
asemenea histrionic, fapt ce întărește comportamentul histrionic și de căutare a
atenției al copilului.

• Sinele se construiește/dezvoltă, astfel, pe o negare a sinelui real, cu o preocupare și
dependență față de reacțiile celorlalți, pe un fond în care persistă nevoia de
entuziasm și de căutare a atenției.

• Aceste lucruri contribuie la apariția unui farmec personal superficial în relațiile
interpersonale, precum și la o nevoie exagerată legată de validările externe.

• În acest fel, apare ciclul vicios, lucru care întărește și mai mult disocierea și negarea
sinelui real/interior (Sperry, Carlson, Sauerheber & Sperry, 2014).
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Tulburarea de personalitate Histrionică (1)
• Cum se vede: plină de farmec, spectaculoasă.

• Cum îi vede pe ceilalți: receptivi, care pot fi seduși, percepuți ca posibili/potențiali
admiratori.

• Credințe centrale:
• „Îi pot manipula cu ușurință pe ceilalți.”
• „Am nevoie de ceilalți pentru a mă simți bine cu mine însumi.”

• Condiționări/predicții și cerințe imperative:
• „Dacă îmi folosesc puterea de seducție, atunci voi fi remarcat(ă).”
• „Folosește-ți întotdeauna șarmul personal.”
• „Exprimă-ți sentimentele într-un mod expansiv.”
• „Determină-i pe ceilalți să-ți îndeplinească dornițele/nevoile.”
• „Trebuie să fiu admirat/admirată, altfel o voi lua razna!”.
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Tulburarea de personalitate Histrionică (2)

• Strategii supradezvoltate: maximizarea emoțiilor, folosirea sexualității, acuze
somatice, reacții impulsive, căutarea atenției celorlalți.

• Strategii subdezvoltate: empatia, colaborarea, reciprocitatea socială, discreția
sexuală, controlul impulsurilor;

• Strategia terapeutică: validarea emoțiilor și interesul congruent al terapeutului
pentru pacient (Beck, 2015).



Evaluarea clinică psihologică a TP-
urilor de cluster B
___________________________
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Evaluare psihologică clinică

• Corelarea rezultatelor obținute la evaluările psihologice cu observațiile clinice ale
psihoterapeutului.

• Diferențierea perfecționismului/anxietății/depresiei prezente la personalitățile
obsesionale, față de perfecționismul specific Cluster-ului B.

• Implicarea evaluării factorilor culturali în cadrul interviului clinic.
• Se recomandă folosirea SCID-5-PD.
• Personality Clinical Form (PCF).
• Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III / MCMI-IV).
• Young Schema Questionaire-S3 (YSQ-S3).
• Alte chestionare cu aplicare rapidă (PSC, PBQ, ATQ, BCQ, etc.).
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Interviul clinic în TP-uri

• Începând cu interviul clinic, se bun bazele relației terapeutice dintre
psihoterapeut și client.

• reprezintă punctul de pornire în orice formă de intervenție, și poate fi
administrat sub diferite forme, astfel:

• interviul de admitere (de ex. în studii clinice);
• interviul inițial;
• interviul psihiatric;
• interviul legat de diagnostic;
• primul contact (Flanagan & Flanagan, 2016).
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Evaluare MCMI-III: Pacient 27 ani – TP antisocială 
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Evaluare MCMI-III: Pacient 30 ani – TP narcisică 
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Evaluare categorială PCF: Pacient 39 ani – Trăsături Hy
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Evaluare dimensională PCF: Pacient 39 ani – Trăsături Hy
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Evaluare categorială PCF: Pacienta 31 ani – TPN
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Evaluare dimensională PCF: Pacienta 31 ani – TPN
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Stabilirea diagnosticului în tulburările de personalitate
Protocolul CBT de evaluare în TP-uri 

Stabilirea
diagnosticului 

final

Rezultatele 
de la 

evaluarea 
psihologică

Coroborate 
cu 

observațiile 
clinice

Diagnostic 
diferențial

Identificarea 
co-ocurențelor
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Stabilirea unor limite în psihoterapie 

• În vederea stabilirii unor limite terapeutice eficiente în psihoterapie, sunt considerate
încălcări ale eticii profesionale următoarele:

• Să acceptați invitația/să invitați clienta/clientul la o cafea după ședință/între ședințe.
• Să-i cereți clientului să vă transporte cu mașina lui personală, într-un anumit loc.
• Să mergeți la un concert împreună cu un client.
• Să-i solicitați clientului (de ex., un profesor) să vă ajute copilul cu temele.
• Să împrumutați bani de la un client.
• Împărtășirea unor bârfe cu un client despre cineva pe care îl cunoașteți amândoi.
• Să discutați cu un client despre un alt client.
• Solicitarea unor sfaturi financiare din partea clientului.
• Avansuri sau apropouri cu tentă sexuală făcute clientului.
• Obținerea unei scrisori de recomandare din partea clientului (Flanegan & Flanegan,

2017).
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Relația terapeutică

• Relația de lucru (terapeutică): necesită empatie, căldură, congruență, dar toate
acestea numai după stabilirea unei baze ale relației terapeutice.

• În timpul primelor ședințe, este nevoie de o poziție neutră, non-evaluativă și
exprimare afectivă rezervată (de exemplu, a părea surprins, sau mirat de evocările
pacientului).

• De asemenea, o parte importantă este creativitatea terapeutului, iar cu cât aceasta
este mai ridicată, dialogul este mai stimulat.

• Este important să se cunoască faptul că relația terapeutică cu pacientul este
construită în timp, iar în fazele acute, pot exista perioade în care relația terapeutică
poate fi afectată.

• În acele momente este nevoie de răbdare și de aplicarea unor elemente specifice
interviului motivațional.



Intervențiile CBT în TP Narcisică 
și Histrionică

________________________________





INFORMAȚII RELEVANTE DIN COPILĂRIE
Tată dominator și extrem de critic. Educație bazată pe 

conceptul de competiție. Lipsa afecțiunii din partea tatălui.

CREDINȚE CENTRALE
Sunt superior.
Sunt diferit.

CREDINȚE INTERMEDIARE
Dacă ceilalți nu mă admiră atunci nu am 
valoare. Trebuie să-i fac să mă admire.

STRATEGII DE COPING
Competivitate agresivă în cadrul relațiilor 

interumane.
Strategii manipulatorii.

Șarm superficial și seductiv.

EVENIMENT 
Dispută cu un șef la serviciu.

GÂNDURI  AUTOMATE
Nu mă respectă.

O să-mi iau revanșa.
Risc să fiu învins/umilit

EMOȚII
Furie.

Neliniște.
Anxietate.

SENZAȚII FIZICE
Încordare musculară, tahicardie, 

tremor.

COMPORTAMENT
Manipularea mediului pentru a obține 

postul. 
Comportamente pasiv-agresive.
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Exercițiu practic 1 - Conceptualizare de caz în TP 
Histrionică

• Realizați o conceptualizare luând în considerare toate informațiile colectate
(prima legată de Sitație + GA+Emoții cu a doua Istoric-CC-A-SC, din vigneta de 
caz.

• Lucrați în echipe de câte trei persoane.

• La elaborați un scurt rezumat legat de felul în care îi veți prezenta
conceptualizarea pacientului/pacientei.



P
A

G
E

 2
9

Psihoeducație

• Se va axa pe explicarea modului în care partea de neurobiologie influențează
temperamentul, respectiv apariția schemelor.

• Urmează apoi o corelație între schemele disfuncționale, asumpții, strategii
comportamentale și evenimentele de viață activatoare.

• Diagnosticul este explicat în acești termeni și nu sub aspecte nosologice.

• Este important ca pacientul/pacienta să înțeleagă care sunt cauzele apariției TP și
cum se manifestă aceasta.

• Mare atenție la cedințele pacientului legate de faptul că terapeutul „dorește să
profite” de pe urma acestor explicații.



Planul de tratament al TP Narcisică (1)
Faza Problema Abordarea terapeutică

Angajament Reflectarea narcisică; lezarea
narcisică.

Reflectare empatică; 
Recontextualizare.

Transfer Personalizarea; Gândirea dihotomică. Restructurare cognitivă

Contratransfer Nerecunoașterea propriilor trebuințe 
narcisice; plictisit; Terapeutul se 
simte controlat de către pacient; 
Terapeutul simte sentimente de 

furie, anxietate, neputință.

Monitorizarea gândurilor automate și 
focusarea pe context mai mult decât 

pe conținut.

Analiza tiparului comportamental Trigger: evaluarea Sinelui

Analiza tiparului de schimbare Obiectivele terapeutice: Creșterea
nivelului de conștientizare; 

Înțelegerea nevoilor celorlalți.

Scheme cognitive disfuncționale Sentimente de îndreptățire; Lipsa 
autocontrolului/disciplinei; 
Comportamente abuzive.

Modificarea credințelor centrale; 
Generarea unor strategii de 

schimbare a comportamentelor 
disfuncționale.



Planul de tratament TP Narcisică (2)

Faza Problema Abordarea terapeutică

Stilul cognitiv Distorsiuni cognitive; Hipervigilență. Intervenții cognitive de 
conștientizare.

Stilul afectiv Furia narcisică Managementul furiei.

Stilul comportamental/relațional Deficit de empatie. Focusare pe compasiune.

Menținere Tendința de a întrerupe terapia prea 
devreme.

Discutarea acțiunilor legate de 
îndreptățire. 

Planul de tratament adaptat după: Spearry, 2008, Spearry & Spearry, 2015; Beck, Davis, Freeman, 2015.
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Confruntarea empatică a modurilor

• Modul de tip „a le ști pe toate” : Lasă-mă să-ți spun cum stau lucrurile....

• Modul de tip persoană foarte importantă: Am regulile mele care sunt mai
speciale...

• Modul de tip trofeu: Imaginea este totul...

• Modul de tip invincibilitate: Nu am niciun fel de slăbiciune.....

• Modul de tip competitivitate/agresivitate: Drumul meu sau roiul....(My way or the
highway).

• Modul misterios/magic (The Fairy-Tale): Pot avea sau pot fi tot ceea ce-mi doresc.
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Intervențiile cognitive în TP Narcisică
• Identificarea schemelor și a credințelor disfuncționale.

• Modificarea credințelor disfuncționale.

• Modificarea schemelor disfuncționale.

• Dezvoltarea unor abilități funcționale.

• Reducerea gradului de frustrare.

• Revizuirea în permanență a atitudinii față de terapie.

• Menținerea progresului și prevenirea recăderilor (Wenzel, Chapman, Newman, Beck, 
Brown, 2006, Beck, 2015)
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Restructurarea cognitivă: Colectarea de probe/informații

• În momentul în care v-ați considerat nerespectat/ă de către ceilalți, ce v-a făcut să
credeți acest lucru? Există vreo evidență/dovadă care să indice contrariul?

• Care sunt dovezile că gândurile dumneavoastră legate de faptul că alte persoane
sunt proaste/inferiorioare sunt justificate?

• Există posibilitatea să exagerați semnificația acestor dovezi/evidențe?

• În baza acestor dovezi, care credeți că este cea mai realistă estimare a celor
întâmplate/petrecute...... (în context)?
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Identificarea schemelor și a credințelor disfuncționale
în TP Narcisică

• Se va face prin folosirea întrebărilor socratice.

• Atunci când pacientul nu poate identifica GA, se va pleca de la emoție spre gând.

• Plecând de la gândul automat se evaluează apoi schemele disfuncționale,
credințele centrale, credințele intermediare, și strategiile comportamentale.

• Oridinea poate fi inversă comparativ cu alte tulburări din spectrul psihopatologic.

• Pacientul/pacienta trebuie să recunoscă aceste scheme și/sau credințe ca pe un
pattern de gândire dezadaptativ.

• Feedback cerut pacientului/pacientei.
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Modificarea schemelor cognitive disfuncționale
• Restructurare cognitive

• Modificarea credințelor centrale

• Recontextualizarea

• Reatribuirea

• Analiza cost-beneficiu

• Expunerile comportamentale

• Experimentele comportamentale
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Reducerea gradului de frustrare

• Exerciții focusate pe managementul furiei.

• Imagerie dirijată.

• Tehnici de relaxare.

• Mindfulness.
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Modificarea unor strategii comportamentale dezadaptative

• Diminuarea comportamentelor de superioritate.

• Scăderea nivelului de comportamente manipulatorii.

• Creșterea frecvenței comportamentelor asertive.
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Tehnici experențiale

• Discuție prin rescrierea imaginilor între Sinele prezent și Sinele trecut.

• Scrisoarea de la 80 de ani.

• Difuziunea cognitivă.



P
A

G
E

 4
0

cosmin.popa@gmail.com
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