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Volumul de faþã reprezintã rezultatul colaborãrii
unor specialiºti reputaþi la nivel internaþional, al cãror scop
a fost acela de a oferi o abordare comprehensivã a
credinþelor raþionale ºi iraþionale aºa cum au fost
conceptualizate de susþinãtorii CBT/REBT. Modelul ABD
(DE) dezvoltat de Albert Ellis se aflã la baza REBT ºi a
terapiilor cognitiv-comportamentale. Ellis teoretiza cã
indivizii rãspund la un eveniment activator (A) nedorit sau
neplãcut (intern sau extern) cu un sortiment de consecinþe
(C) emoþionale, comportamentale ºi cognitive. Diferitele
modalitãþi în care oameni reacþioneazã la aceleaºi
evenimente sau la evenimente similare reprezintã
rezultanta diferenþelor dintre cogniþiile lor sau sistemul lor
de credinþe (B), fie acestea raþionale sau iraþionale. Dupã
Ellis, vulnerabilitatea în faþa tulburãrilor psihologice e un
produs al frecvenþei ºi intensitãþii credinþelor iraþionale,
spre deosebire de credinþele raþionale.
Studiile volumului au fost reunite în 6 pãrþi organice.
Partea 1 (Fundamentele) oferã cititorului o introducere în
fundamentele înþelegerii credinþelor raþionale ºi iraþionale,
dintr-o perspectivã conceptualã, istoricã, culturalã ºi
evolutivã. Partea a II-a (Credinþe raþionale ºi iraþionale:
Emoþii Umane ºi Consecinþe comportamentale) continuã
explorarea rolului acestor credinþe în funcþionarea umanã,
în vreme ce partea a III-a (Aplicaþii clinice) abordeazã
implicaþiile clinice ale înþelegerii ºi modificãrii credinþelor
iraþionale ºi ale conferirii unor mijloace mai raþionale de
percepþie a sinelui ºi a lumii. Partea IV (Sãnãtatea ºi
durerea fizicã) extinde investigarea credinþelor raþionale ºi
iraþionale în arealul sãnãtãþii ºi durerii fizice. În partea a Va (Erori de judecatã, mituri populare ºi concepþii eronate)
autorii subliniazã mijloacele prin care erori de judecatã pot
duce la decizii mai puþin favorabile, încercând sã ofere ºi
soluþiile prin care acestea pot fi prevenite. Ultima parte, a
VI (O privire înspre viitor), rezumã ºi criticã cunoºtinþele
existente legate de credinþele iraþionale, evidenþiind

lipsurile din bibliografia clinicã ºi de cercetare, oferind
totodatã o agendã a unor posibile cercetãri viitoare.
Autorii celor 16 studii trec în revistã o bogatã bibliografie
empiricã, care indicã faptul cã credinþele iraþionale sunt
asociate cu o largã serie de probleme de viaþã ºi identificã
totodatã direcþii de cercetare insuficient abordate, inclusiv
legãtura dintre credinþele iraþionale ºi memorie, emoþii,
comportamente ºi reacþii psiho-fiziologice.
Printre autori, am remarcat multiple prezenþe româneºti,
între care se distinge de departe contribuþia prof. dr.
Daniel David, ºeful Catedrei de Psihologie Clinicã ºi
Psihoterapie din Universitatea Babeº-Bolyai Cluj
Napoca, care a colaborat la redactarea a 7 capitole din cele
reunite în volum, fiind unul dintre principalii promotori ai
modelului lui Ellis în afara graniþelor SUA.
Editorii volumul – Daniel David, Steven Jay Lynn ºi
regretatul Albert Ellis – oferã astfel cercetãtorilor ºi
practicienilor o platformã de dezbatere, o ocazie de a-ºi
împãrtãºi perspectivele ºi descoperirile lor empirice
asupra naturii credinþelor raþionale ºi iraþionale.
Considerentul principal care a stat la baza redactãrii
acestui volum a fost faptul cã nu existã o lucrare care sã
ofere o expunere clarã, accesibilã, ºtiinþificã a cercetãrilor
ºi aplicaþiilor clinice relative la credinþele raþionale ºi
iraþionale. Editorii au încercat sã suplineascã aceastã lipsã
din bibliografia existentã, asigurând astfel atât
posteritatea metodei lui Ellis, cât ºi evidenþierea unor
posibile direcþii de evoluþie a acesteia. În final, nu putem
decât sã ne exprimãm satisfacþia faþã de munca depusã de
unul dintre cei mai reputaþi psihologi români
contemporani, prof. Daniel David. Volumul încununeazã
cercetãrile sale în domeniul terapiilor cognitivcomportamentale, comparabile cu cele desfãºurate în
acest moment în reputate centre de cercetare
internaþionale ( Doina Cosman).
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