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KBT u sebepoškozování
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ŠPIČKA LEDOVCE

Terapeutický vztah



Bludný kruh sebepoškozování



KBT a sebepoškozování
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Nutkání (9)
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Napětí v tělě
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dech

Nikdo mě
nemá rád…

Volala Linda, 
že dnes nemůže 

do kina 

Úleva od emoční bolesti 
Kontrola nad emocemi

Táta mi věnuje více pozornosti
Menší tlak ve škole 

Fyzická bolest
Pocity studu, viny, zlost na 
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Jizvy na rukou, infekce
Menší atraktivita pro kluky

Naruš.  
přijetí v 
dětství

PC
Málo
spala

Alko 
THC

Silné emoce jsou 
známkou slabosti



 Navázání vztahu

 Zvědomování úspěchů a silných stránek 

(posilování sebevědomí, písemné záznamy) 

 Vytvoření bludného kruhu (porozumění, motivace)

 Kognitivní restrukturalizace, mindfulness

 Behaviorální strategie odklánění sebepoškozování

(odkládání, alternativa - odměny)

 Osobní minulost (CV, TD, reskripce v imaginaci)

 Asertivita (sdělování emocí, potřeb, kritiky)

 Zapojení blízkých osob

KBT strategie  



Babička má vždy radost, když ji navštívímPřed rokem se se mnou rozešel kluk a 
neřekl mi proč

Je mnoho lidí, kteří měmají rádi. Když mě někdo odmítne, nemusí to být 
kvůli tomu, že mě nemá rád. Mohou to být jiné důvody, o kterých nevím.

60%; smutek (6), sebenenávist (6), nutkání (5)

Ilona mi asi před 2 lety řekla, že jsem její
nejlepší kamarádka

Rodiče mi často dávali za příklad sestru
(jak je chytřejší a šikovnější) 

Důkazy PROTIDůkazy PRO

Před rokem jsem skončila třetí v okresní
soutěži mladých výtvarníků

AKCE:
Odložím škrábání o 30 min, půjdu se projít se psem 

Igor mě nedávno pozval na pivoAdéla s Jarmilou se se mnou před 
měsícem přestaly  bavit

Předevčírem mi volala Petra, jestli bych s 
ní nešla na party

Když táta dříve jezdil na trhy, bral sebou 
většinou jen ségru

Nikdo mě nemá rád, jsem všem lhostejná.
90% (80%); smutek (8), sebenenávist (7), nutkání (9)

Kognitivní restrukturalizace



Zapojení blízkých osob

 Neodměňovat problémové chování
(pozornost, úlevy doma, ve škole)

 Nekritizovat, neobviňovat, nekontrolovat, netlačit
(napětí – posílení sebepoškozování)

 Odměňovat žádoucí chování
 Jasná pravidla: Kdy hospitalizace? 
 Společná setkání

- Co se daří, za co by sebe a druhého ocenili
- Jeden problém od každého, co by potřebovali
- Dohoda

KBT strategie  



Mindfulness
(artius.com.au)



 Všímavost, bdělá pozornost

 Modif. meditační techniky integrované s KT (MBCT, III. vlna) 

 Široké spektrum poruch (stres, D, PPP, ÚP, OCD…)

 Východisko: 

„Toulavá mysl“ (metafora TV), cca 50% M (D) nebo B (ÚP)

 Cíl: sebereflexe, učit se získávat odstup (kognice, emoce, tělo) 
ukotvením v přítomnosti (dech, tělo, pohyb, vnější podněty)

 Otevřenost, zvídavost, nehodnocení, trpělivost, nenásilnost, 
zaměření jen na jednu věc

 Posilování vděčnosti a laskavost vůči druhým (přemáhání se)

 Empiricky ověřeno:

+ modus prožívání a přijímání (LPK + E)

- modus vyprávění a odmítání (PPK – E)  

Mindfulness



Děkuji za pozornost

ro.pe@seznam.cz

www.kbt-pesek.cz

KBT klinika

www.kbt-klinika.cz

Psychosomatická klinika, Patočkova 3 

www.psychosomatika.cz


