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Вступ

Побудова мотивації часто має місце окремим пунктом в когнітивно-поведінкових
протоколах до багатьох психічних проблем і розладів. [1, 16] Разом з тим ми часто
можемо зустріти критику додаткового мотивування пацієнта в терапії в інших
психотерапевтичних підходах. Чому мотивація клієнта на терапію є нормальною,
бажаною і навіть важливою в КПТ? Відповісти на це запитання можна з огляду на
ключові характеристики і структуру самої КПТ.

По-перше, однією з важливих опор, на яких тримається добра когнітивно-
поведінкова терапія є терапевтичний альянс, зокрема, такі його якості як
колаборативність, співпраця, орієнтація на вирішення проблем. Ефективність КПТ
безпосередньо залежить від міри залученості пацієнта та рівня його мотивованості на
самостійний рух в терапії. Одна з важливих цілей КПТ - допомогти пацієнту бути
самому собі терапевтом після завершення терапії. [2]

По-друге, слід врахувати специфіку втручань в КПТ, особливо поведінкових.
Когнітивно-поведінкова терапія багатьох психічних розладів та проблем робить
вагомий акцент на змінах поведінки. На службі цього в КПТ є техніки експозицій,
вирішення проблем та постановки завдань, поведінкова активація, плекання
корисних навичок і звичок тощо. Така робота вимагає від пацієнта активних дій,
докладення зусиль та, часом, складної конфронтації внутрішніх і зовнішніх перешкод.
Важко уявити, як може впоратися з цим немотивований пацієнт.

По-третє, підтримка запланованого перебігу і успішне завершення кожної
розпочатої терапії є окремою цінністю, оскільки в патологічній динаміці багатьох
розладів невдалі спроби та передчасні виходи клієнта з терапії є додатковим
негативним модифікуючим фактором для його випадку в подальшому.

І нарешті, закономірність, що не є специфічною для КПТ, але важлива для
терапевтичного процесу загалом: будь які зміни в людському сприйманні, мисленні,
поведінці - це перш за все самозміни. Терапія, консультування, медичні втручання
тощо лише стимулюють, супроводжують і полегшують природний процес змін. [10]
Тому, діючи завжди в кращих інтересах людини, терапевт поряд із впровадженням
доказових технік лікування допомагає їй “роздмухати” внутрішню мотивацію до змін.

Зазначене може служити підставою для очевидного висновку:
когнітивно-поведінковий терапевт певною мірою розділяє з пацієнтом
відповідальність за його мотивацію до терапії, а відтак - застосовує спеціальні дії
для регулювання і стимулювання мотивації.

Ці дії, мотиваційні втручання в КПТ можна умовно кластеризувати в кілька
типів:

1) окремий цілісний модуль терапевтичного плану, що зазвичай передує
основному протоколу лікування розладу чи вирішення проблеми
(pretreatment), або ж оперативно “вмонтовується” в план за потреби
(скажімо, при зіткненні з поведінкою, що перешкоджає терапії - disruptive
behavior);
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2) арсенал спеціальних технік, мета яких - посилення мотивації пацієнта на
даному етапі терапії, подолання локальних перешкод чи заохочення до
виконання терапевтичного плану;

3) арсенал неспецифічних технік, що мають загалом іншу мету, але водночас
справляють “побічний ефект” - стимулюють, підбадьорюють, посилюють
впевненість пацієнта, інсталюють надію, а також soft-навички з формування
терапевтичного альянсу, вироблення індивідуального стилю терапевта,
підтримки комунікації, “пронизані” духом колаборативності, спільної
вмотивованості та цілеспрямованості.

Кожну із виділених умовних груп інструментів плекання і підтримки мотивації
буде коротко оглянуто в даній роботі. Це не є спроба наукової класифікації чи цілісної
теорії мотивації. Основна ідея роботи - упорядкувати своєрідну “збірку корисного
досвіду” для терапевтів, що активно практикують, часом мають труднощі із
просуванням терапії за планом і шукають зручних підказок, як прибрати “камінь
спотикання” зі спільного з клієнтом шляху.
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І. Додавання мотиваційного консультування до когнітивно-поведінкової
терапії в якості “нульового” етапу (pretreatment)

1.1 Оцінка потреби та можливості для мотиваційної пре-терапії
Цілеспрямована мотиваційна робота у форматі окремого модуля може бути

додана до терапевтичного плану як пре-терапія і, зазвичай, для цього
використовується мотиваційне консультування (інтерв’ювання) - специфічна бесіда в
колаборативному стилі спрямована на укріплення внутрішньої мотивації людини і її
готовності до певних дій. Мотиваційне консультування застосовується як допоміжний
засіб до КПТ з метою підвищення мотивації та комплаєнсу, особливо коли
компоненти терапії є складними для пацієнта (наприклад, експозиція, когнітивна
реструктуризація тощо).

Немає чітких показань до того, коли слід застосовувати цей додатковий модуль.
Утім, виходячи з цілей мотиваційного консультування та висновків з клінічної
практики, можна говорити про те, що мотиваційна пре-терапія потрібна, коли) [5]:

1) Людина має виражену амбівалентність (суперечливе сприйняття чи ставлення)
стосовно своєї проблеми, розладу, терапії загалом. Приклади такої
амбівалентності:

- пацієнт з алкогольною залежністю розуміє, що вживання алкоголю
шкодить його здоров’ю і стосункам, але водночас має думку, що
алкоголь добре допомагає йому розслабитися, вільніше чутися в
компанії і і.д.;

- пацієнт з агорафобією має бажання вільно пересуватися містом і,
водночас, має сильне небажання і страх включатися активно в
поведінкову терапію;

- пацієнт з розладом тривоги за здоров’я має достатньо раціональних
доказів того, що його проблема є в психологічній площині і, водночас,
скептично налаштований щодо психотерапії;

- тощо.
2) Бажання людини бути в терапії не є повністю довільним, а опосередковане

бажанням чи проханням іншої людини (батьки, партнер тощо), приписом суду,
рекомендацією чи вимогою роботодавця і т.п.

3) Низький рівень мотивації є одним із симптомів розладу, проблеми (наприклад,
при депресії, дистимії, емоційному вигоранні тощо).

4) Людина мала негативний досвід психотерапії в минулому і від початку саботує
терапевтичний процес або альянс через недовіру.

5) В парній чи сімейній терапії є виражена нерівність мотивованості серед
залучених учасників.

Єдине універсальне показання для застосування мотиваційного консультування
перед або в процесі психотерапії - це ситуація, коли є ризик переривання або не
починання терапії, в той час як терапія є єдиною можливою/достатньою умовою для
забезпечення найкращих інтересів даної людини. [18]

За словами одного з “отців-засновників” мотиваційного консультування Вільяма
Міллера, мотиваційне консультування не є самостійною психотерапією, а служить
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особливим підходом до вирішення конкретної клінічної ситуації: коли клієнтові
необхідно реалізувати певні зміни, а він має труднощі з цим. [17]

В останні десятиліття було проведено і опубліковано результати десятків
досліджень щодо використання мотиваційного консультування як пре-терапії до
основної когнітивно-поведінкової терапії, в основному, при тривожних розладах,
розладах харчової поведінки, розладах особистості і, звісно, розладах внаслідок
вживання психоактивних речовин. [21, 25, 26].

Загалом, ревью досліджень показує, що використання мотиваційного
консультування як доповнення до КПТ, щонайменше, є настільки ж ефективним, як
саме лише КПТ а, в значній частині випадків, дає кращий результат, ніж саме лише
КПТ. Немає жодного висновку, де зазначалося б, що пре-терапія із застосуванням
мотиваційного консультування, негативно вплинула б на результат лікування.
Зокрема, дослідники відмічають такі основні переваги додавання мотиваційного
консультування до КПТ при різних проблемах і розладах: [14]

- підвищення імовірності розпочинання терапії,
- посилення залученості, комплаєнсу,
- краща/швидша відповідь на терапевтичні втручання,
- зниження резистентності або вибіркової реакції на терапію,
- посилення готовності до змін,
- попередження рецидивів.

Також в психотерапевтичній теорії і практиці має місце ідея інтеграції
мотиваційного консультування та когнітивно-поведінкової терапії, яка передбачає
використання мотиваційного консультування не лише в якості попередніх до КПТ
втручань, а й розробку трансдіагностичної моделі терапії на основі цих двох підходів.
Сільві Наар та Стівен Сафрен у своїй роботі “Мотиваційне інтерв’ю і КПТ: Поєднання
стратегій для максимальної ефективності” пропонують, зокрема, інтегрований
модульний терапевтичний протокол на основі МК і КПТ. [18]

Дотепер не проводилося досліджень, які порівнювали б ефективність
інтегрованого підходу (МК + КПТ) і самої лише КПТ. Утім, є дослідження, які
засвідчили, що терапевти, які володіли і користувалися навичками мотиваційного
консультування були більш ефективними в терапії пацієнтів з розладами внаслідок
вживання алкоголю, в порівнянні з тими, які не використовували навички МІ. Також
ряд досліджень показує, що у випадках, коли терапевти сповідували у своїй практиці
так званий “дух мотиваційного консультування” (були більш спонукаючими,
колаборативними, активними та залучали власний досвід пацієнта), пацієнти були
більш залученими і демонстрували кращі успіхи в терапії. [18]

Брак мотивації пацієнта в терапії не є однорідним чи стабільним явищем і може
змінюватися залежно від рівня готовності до змін. Динаміку готовності до змін
дослідили і обгрунтували в своїй роботі Прохазка і ДіКлементе, визначивши її як
специфічний внутрішній стан людини, чутливий до впливу зовнішніх чинників.[10]

Автори розробили модель з п’яти стадій готовності до змін:
1) Стадія спротиву змінам (пре-осмислення). На цій стадії людина ще, зазвичай,

не бачить проблеми, не має серйозного наміру змінити свою поведінку, не виявляє
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інтересу до пропонованих методів допомоги чи самодопомоги і прагне уникати
контактів, які могли б допомогти в зміні способу життя, схильна перебільшувати
позитивні сторони свого способу життя і недооцінювати ступінь ризику.

2) Стадія роздумів (осмислення, споглядання). Це період, коли людина починає
всерйоз обмірковувати можливість зміни поведінки чи способу життя в найближчій
перспективі. На цій стадії індивід зазвичай оцінює "за" і "проти" свого способу життя
як приблизно рівні. Результати такого оцінювання часто можуть бути амбівалентними.

3) Стадія прийняття рішення (підготовки). Ця стадія починається, коли людина
має намір змінити свою поведінку прямо зараз. Зазвичай, перед цим якісь спроби вже
робилися, можливо, і тепер робляться невеликі, але важливі кроки. У термінах
балансу рішень на стадії підготовки "За" переважують "Проти", хоча амбівалентність
все ще висока.

4) Стадія дій. До стадії дії відноситься період, наступний за рішучою зміною
способу життя і характеризується стабільним застосуванням нового стилю поведінки.

5) Стадія збереження (підтримки) змін. Це період, що починається через півроку
після моменту явних поведінкових змін, і триває доти, доки небажану поведінку
остаточно подолано.[10]

Залежно від висновків, зроблених під час оцінки готовності до змін, терапевт
може приймати рішення стосовно структури і змісту мотиваційного модуля,
використовуючи логіку, принципи і основні навички мотиваційного консультування.

В якості структурної опори варто спиратися на чотири ключові процеси
мотиваційного консультування [8]:

- залучення - процес встановлення корисного зв’язку та робочих стосунків;
- фокусування - процес, за допомогою якого розвивається і підтримується

певний напрямок в бесіді про зміни;
- спонукання - виявлення власної мотивації людини до змін;
- планування - розвиток і посилення готовності до змін, розробка конкретного

плану дій.
З урахуванням прикладного характеру даної роботи нижче більш детально буде

розглянуто саме зміст модуля - базові навички та додаткові техніки мотиваційного
консультування, які можуть використовувати КПТ-терапевти для мотиваційної
пре-терапії.

1.2 Приклади застосування базових навичок МК в частині побудови
мотивації до початку основної КПТ-терапії [3, 8, 9, 21]

Відкриті запитання
Етап залучення і фокусування в мотиваційному консультуванні - це, передусім,

бесіда на основі запитань з відкритою кінцівкою. В цій бесіді не стоїть мета
отримання інформації, скоріше, вона спрямована на те, аби активізувати внутрішній
діалог пацієнта, допомогти йому почати ставити запитання самому собі. Отже, ви
можете запитати:

“Що спонукає вас думати, що настав час щось змінити?”
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“Що сталося, коли ви... (випили зайвого, перевищили швидкість, не вийшли на
роботу, потрощили меблі в гніві, тощо…)?

“Що це означає для вас?..”
“Що було по-іншому цього разу, коли ви діяли як завжди?”
Варто пам’ятати, що надмірна кількість закритих запитань (на які можна

відповісти лише “так” або “ні”) справляє враження “допиту”, відповідно -
сприймається як агресія, небезпека, а відтак - викликає спротив, замкнутість,
надмірну тривогу, перешкоджає вільному розмірковуванню над власною проблемою.

Підтвердження (афірмативні твердження)
Використовуючи афірмації, терапевт висловлює повагу та віру в пацієнта,

укріплює альянс, водночас - виділяє сильні сторони, моніторить спільно з клієнтом
внутрішні ресурси для подальшої роботи в терапії.

Ось кілька прикладів афірмативних тверджень:
“Ви продемонстрували багато (зусилля волі, терпіння, послідовності

тощо…), роблячи це.”
“Це очевидно, що ви справді дуже намагалися змінити (певну поведінку, звичку

тощо).”
“Не зважаючи на те, що сталося минулого тижня, ви повернулися сьогодні,

отже ви стурбовані проблемою...”
Використовуючи афірмації, уникайте тверджень, які звучать надмірно “солодко”

або нещиро (наприклад, "Ого, це неймовірно, ви мій герой!" або "Це так чудесно, я
завжди знав, що ви можете це зробити!"). Використовуйте афірмативні твердження,
як сіль - дозовано і помірковано.

Рефлексивне слухання
Ця навичка відображення - уважного слухання і перефразованого повернення -

є фундаментальною в консультуванні загалом і набуває особливої цінності в
мотивуванні пацієнта. Рефлексивне слухання терапевта допомагає пацієнтові ще раз
почути сказане ним самим і тоді краще дослідити, роздивитися власну ситуацію.
Терапевт може селективно відбирати зі сказаного пацієнтом саме те, що варто
відобразити, “повернути” йому для подальшого вивчення.

Кілька прикладів загальних рефлексивних формулювань:
“Це звучить так ніби…”
“Виглядає так, що ви…”
“Я так чую, що ви кажете…”
“Я так розумію, що…”
Ще кілька прикладів специфічних фраз при рефлексивному слуханні:
“Звучить так, що ви дійсно стурбовані через свої... (дії, вчинки, поведінку,

думки тощо)”
“Я так розумію, ви хочете це змінити і ви занепокоєні... (певною проблемою,

станом тощо…)
“Я так чую, що ви кажете, ніби ця… (ситуація, поведінка тощо) не є аж такою

проблемою зараз”
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“У мене таке відчуття, ніби на вас є багато тиску щодо зміни... (поведінки,
звички тощо), і ви не впевнені, що впораєтесь, бо вже мали труднощі в минулому”.

Такий спосіб слухання і перефразовування допоможе висловити емпатію і
співпереживання та підбадьорити пацієнта на подальше ділення, а також звернути
його увагу на певні моменти, важливі для наступних кроків в терапії.

Підсумовування (узагальнення)
Подібно до рефлексивного слухання узагальнення є способом повернути

пацієнтові всю важливу суть сказаного ним самим. На різних етапах мотиваційної
консультації підсумки-узагальнення можуть відігравати окремі функції: бути
“місточком” між частинами бесіди, способом показати пацієнтові уважність, серйозне
і доброзичливе ставлення, запрошенням до доповнення, заглиблення, оформленням
нового “мотто” - курсу на терапію і зміни.

Приклади підсумків-узагальнень:
«Схоже, ви стурбовані своєю… (проблемою, поведінкою тощо), бо бо вона

спричиняє багато негативних наслідків. До чого це вас, зрештою, приводить? "
«З одного боку, ви відчуваєте необхідність кинути палити для свого здоров’я,

але з іншого боку, для вас це означає обмеження спілкування з друзями. Це звучить
як непростий вибір ".

«Дозвольте мені зупинитися та підсумувати те, про що ми щойно говорили.
Ви не впевнені, що хочете бути тут сьогодні, прийшли лише на прохання дружини.
У той же час, у вас були і власні думки про те, що відбувається у вашому житті.
Зокрема, про те, скільки ви вживали алкоголю останнім часом, про зміни у вашому
фізичному здоров’ї... Чи це так?”

Узагальнення також є хорошим варіантом закінчення бесіди, сесії або ж м’якої
зупинки надмірно говіркого пацієнта.

Інформування і поради
Хоча мотиваційне консультування не є директивним підходом, утім допускається

надання інформації і порад терапевтом після отримання дозволу на це від пацієнта.
Основний принцип цього втручання “виявити - повідомити - виявити”, що означає,
відповідно, виявлення потреби пацієнта в інформації чи пораді, повідомлення
інформації з фокусом на запиті, а також обов’язкове наступне прояснення розуміння і
висновків, які виніс пацієнт з повідомленого терапевтом.

Наприклад:
"Ви не проти, якщо ми витратимо кілька хвилин на розмову про… (інформація

про проблему, розлад, певну теоретичну модель тощо)?"
"Що вам відомо про...? (далі) Чи ви зацікавлені в додатковій інформації щодо

цього?”
“Що ви знаєте про те, як терапія може вплинути на вашу... (проблему, розлад,

звичку тощо...)?"
"Що ви знаєте про переваги відмови від… (певна нездорова модель поведінки)?

(далі) Ви зацікавлені дізнатися більше про ...?"
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«Отже, ви сказали, що стурбовані… (певні симптоми, проблема тощо). Чи
хотіли б ви почути від мене інформацію з цього приводу?"

Важливо на завершення попросити пацієнта про фідбек щодо отриманої
інформації чи поради:

“Як вам було це чути?”
“Як ви це зрозуміли?”
“Чи достатньо це було ясно, повно?”
“Чи стосується це того, що вас турбує?”
У випадку, якщо людина висловлює відмову від інформації, варто підкреслити

можливість зробити це в інший час, коли потреба актуалізується.
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ІІ. Техніки КПТ, безпосередньо сфокусовані на посиленні мотивації клієнта
до терапії та подоланні перешкод

В цьому розділі буде розглянуто техніки і вправи з практики когнітивно-
поведінкової терапії, які добре вирішують завдання побудови, підтримки чи
відновлення мотивації пацієнта в проблемних ситуаціях, що часто виникають в ході
терапії. На відміну від втручань, описаних вище, ці елементи не відокремлюються від
цілісної структури КПТ і добре “вмонтовуються” в плани терапії при різних проблемах
і розладах. Варто зазначити, що кожного разу, коли терапевт чи пацієнт зауважують
тенденцію до зниження мотивації чи ризик переривання терапії, перш за все цю
ситуацію треба концептуалізувати - “впізнати і назвати”. Далі обговорити з пацієнтом
потребу в коригуванні терапевтичного плану, додаванні мотиваційних втручань і тоді
їх застосовувати, завжди маючи в пріоритеті цінність терапевтичного альянсу.

Опис технік зроблено з опорою на когнітивно-поведінкову теорію та клінічну
практику автора.

2.1 Техніка “Картки-відповіді” (Response Cards)
Це одна з надзвичайно корисних технік, які часто використовують в методі КПТ.

Вона передбачає створення пацієнтом (спочатку з допомогою терапевта, а потім -
самостійно) текстових карток, які служать мотивуючими і підтримуючими відповідями
на будь-які саботажні думки, що виникають в процесі дотримання плану чи
зобов'язань. Ось кілька зразків саботажних думок та карток-відповідей до них. [13]

1) Саботажна думка: “Це нормально тільки сьогодні один разочок на вихідних не
дотримуватися мого плану терапії…”
Картка-відповідь: “Кожен день має значення! Щоразу, коли я дотримуюся
свого плану, я допомагаю собі зробити те саме краще і легше наступного разу.
І щоразу, коли я відступаю від свого плану, мені буде набагато важче лишитися
на цьому шляху наступного разу. Тож цей раз дійсно дуже-дуже важливий!”

2) Саботажна думка: “Я з’їм це тістечко, хоч я і не планувала, бо мені байдуже,
що буде...”
Картка-відповідь: “Насправді, мені не байдуже! Я точно стурбована тим, щоб
не набрати вагу за вихідні і почуватися добре. Моя саботажна думка, можливо,
намагається мене зараз переконати, що мені байдуже. Але якщо я зараз
зупинюся і зважу наслідки - дотримуватися зобов’язань чи начхати на них - я
точно оберу дотримуватися, 100%!”

3) Саботажна думка: “Це так важко - дотримуватися плану терапії і робити
експозиції...”
Картка-відповідь: “Це важко, але це не означає, що я не можу цього робити. Я
робив інші важкі речі в своєму житті і я зможу зробити це також. Крім того, це
відчувається як щось дійсно дуже важке зараз, але важкість не триватиме
вічно. По мірі того як я включатимуся в цю активність, думки про важкість
відійдуть на задній план і я почуватимусь добре. Це тимчасово!”

4) Саботажна думка: “Це буде нормально - випити трохи, тому що всі це
роблять!”
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Картка-відповідь: “Мій організм не знає і його не хвилює, що люди довкола
мене вживають. Тож те, що вони це роблять, не означає, що і я можу. Це
абсолютно не має жодного стосунко до мого тіла, що інші вживають, тож я маю
приймати рішення, які є дієвими для мене, а не з огляду на те, що роблять
інші.”

Важливо, не просто подумати про відповідь чи навіть висловити її. Як і в
більшості подібних технік записування має значення. Також принциповим моментом є
звернення від першої особи на картці - відповідь пацієнта самому собі, а не порада
чи рекомендація іншої людини.

2.2 Техніка “Проблемна решітка (Problem Grid)”
Ця техніка дозволяє дослідити певну проблему, у вирішенні якої виявився брак

мотивації, з різних сторін: з власної точки зору, з боку іншого(-их), з перспективи не
включеної третьої сторони. Таким чином пацієнт може виявити для себе нові, досі не
зауважені ним аспекти проблеми, які сприятимуть посиленню “виштовхувальної
напруги” і готовності до змін.

Техніка виконується з використанням бланку, який пацієнт самостійно заповнює,
а терапевт фасилітує процес, застосовуючи кероване відкриття. Після заповнення
всіх полів “решітки” терапевт пропонує обговорити, що змінилося в сприйнятті
проблеми, які з’явилися емоційні відгуки, імпульси до дії тощо.

В Таблиці 1 подано приклад заповненого бланку виконання цієї техніки
пацієнтом спільно з терапевтом. (Шаблон бланку взято з відкритого джерела -
www.psychologytools.com)

Таблиця 1. Приклад заповненого бланку техніки “Проблемна решітка”

Проблема:

Відкладання
важливих
справ “до

останнього”

Цілі
- Яка ваша мета?
- Чому ви маєте таку мету?

Винятки
- У яких ситуаціях не виникає
проблем?
- Що є інакшим, коли
проблема не виникає?

Гіпотези
- Як все буде інакше, коли
проблема буде вирішена?
- Що буде свідченням того,
що проблеми більше не
існує?

Я
(З вашої власної

точки зору)

Моя мета - робити
важливі справи вчасно,
спокійно, неквапливо.
Мене виснажує робити
все в останній момент,
часто страждає
результат, я ніби на межі
можливостей

Коли я роблю щось не
вперше і в мене це легко і
добре виходить.
Коли я впевнений в успіху,
то проблеми не виникає.
Ще, коли роблю щось не
сам

Буде спокій, радість,
виважений ритм життя, я
все встигатиму, зможу
планувати різні приємні
речі.
Я буду братися до діла як
тільки постане завдання
або в найближчий час

Інші
(З точки зору
партнера або

близької
людини)

Робити вчасно важливі
завдання.
Щоб відчувати менше
емоційного напруження,
не підводити інших людей
і себе

Коли я добре організую
себе, проявляю зусилля
волі, планую свій час.
Немає великої кількості
завдань або взагалі їх
немає.

Я буду спокійний,
задоволений, добрий. Буде
багато часу для спільних
справ.
Не буде істерик,
безсонних ночей, зірваних
спільних планів
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Третя сторона
(З точки зору

сторонніх/ зовсім
незнайомих

людей)

Організувати себе,
витримувати дисципліну і
домовленості.
Не втратити роботу,
довіру інших

Коли є добре керівництво,
інструкції.
Коли є великий ризик щось
втратити, завалити,
отримати санкції

Вчасно представлені
результати, витримані
терміни

2.3 Техніка “Плюси і мінуси (Pros and Cons)” з варіаціями
По суті, дана техніка добре знайома багатьом терапевтам і консультантам, адже

часто за різних обставин виникає потреба обговорити з пацієнтом “За” і “Проти”,
переваги й недоліки, здобутки і втрати певних думок або вчинків. Нижче подано три
варіанти виконання даної техніки. В кожному разі техніка виконується пацієнтом
самостійно, письмово, а терапевт фасилітує процес, застосовуючи кероване
відкриття.

Варіант 1 - Простий одновимірний
Запропонуйте пацієнтові записати на аркуші паперу думку, переконання чи

описати поточну модель поведінки, яка становить проблему в житті чи терапії і є
предметом обговорення. Попросіть розділити аркуш вздовж навпіл, утворивши дві
колонки, і озаглавити їх відповідно “+” та “–” або іншим протиставленням (“переваги” і
“недоліки” і т.п.).

Далі, починаючи з колонки “+”, дайте пацієнтові час записати і прокоментувати
відповідні аргументи, використовуйте відкриті запитання за потреби. Подібним чином
опрацюйте колонку “–”. Після цього, зберігаючи сократівський стиль, попросіть
пацієнта зробити висновки, записавши їх на тому ж аркуші, та оцінити власний рівень
мотивації. Запитання, які можна поставити для узагальнення і мотивування:

“Що ви думаєте зараз про (проблему, поведінку тощо)?”
“Як змінилася ваша початкова думка?”
“Що ви відчуваєте, проаналізувавши плюси й мінуси цієї ситуації?”
“Яку потребу ви маєте наразі після цього обмірковування, обговорення?”
“Які дії, кроки, на вашу думку, були б доречними зараз?”

Варіант 2 - Двовимірний (сітка Декарта)
У даній варіації техніка виконується з оцінкою плюсів та мінусів двох когнітивних

чи поведінкових альтернатив. Отже, пацієнтові пропонується виконати всі дії, описані
в попередній інструкції, але двічі - для поточної ситуації (думки, поведінки) і для
альтернативної. Для цього зручно використовувати відповідний бланк.

В Таблиці 2 подано приклад заповненого бланку після виконання цієї техніки
пацієнтом спільно з терапевтом.
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Таблиця 2. Приклад заповненого бланку техніки “Сітка Декарта”

Проблема:

Схильність до
переїдання

+ –

Лишити
все без змін

Задоволення від процесу їжі
Нові смаки, страви
Приємне розслаблення від
наповненого шлунку
Є вірний спосіб зайняти час
Задоволення від покупок в
продуктовому магазині

Зайва вага, незадоволення тілом
Важко підібрати одяг
Поганий стан шкіри
Часто погане самопочуття, важкість
Важко робити фізичні вправи, роботу
Великі витрати на їжу

Змінити Схудну
Покращиться здоров’я
Буду подобатись собі зовні
Відчуватиму менше обмежень
Відчуватиму впевненість в собі
Буду собі вдячна, задоволена собою

Доведеться собі відмовити в тому,
що дуже люблю
Можу не знайти альтернативи у
харчуванні
Терпіти голод
Можливо буду злитися, буду в
поганому настрої
Зрив може бути гіршим, ніж є зараз

Після заповнення терапевт стимулює обговорення, використовуючи запитання
подані у попередньому варіанті вправи.

Дана техніка також використовується для допомоги чи самодопомоги у
прийнятті рішень. В такому випадку в лівій колонці пацієнт записує дві альтернативи,
між якими виникла трудність прийняття рішення.

Варіант 3 - Тривимірний (Часова перспектива)
Оскільки природно мотивація людини часто формується і підтримується візією

“кращого майбутнього”, такий варіант оцінки плюсів і мінусів є дуже помічним для
посилення готовності.

Третій вимір, який може бути доданий до виконання даної вправи - часова
перспектива. Пацієнт, по суті, виконує техніку, описану вище, після чого ще кілька
разів переглядає і переосмислює написане, враховуючи фактор плину часу. Оскільки
цей варіант має певне імагінативне навантаження - задіює уяву пацієнта, краще
виконувати його не на бланку, а в більш творчий спосіб. Наприклад, запропонувати
спільно створювати схематичний малюнок на дошці (аркуші) з використанням образу
руху двома стежинами, та доповнювати його усними чи письмовими коментарями, як
це показано на Рисунку 1.
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Рисунок 1. Приклад схематичного зображення до техніки “Плюси і мінуси” (варіант з
часовою перспективою).

Дану техніку також можна спростити, розглядаючи плюси і мінуси в динаміці з
плином часу, але тільки для однієї альтернативи. Наприклад: “Що є хорошого і що
гіршого в тому, аби не займатися написанням дипломної роботи зараз? А за півроку?
А через рік?..” і т.п.

2.4 Техніка “Мотивуюча ресурсна уява” з варіаціями
Як вже згадувалося вище, природна мотивація як емоційно-вольовий феномен,

істинне відчуття “рушійної сили”, виникає, зокрема, тоді, коли є добре усвідомлення
недоліків теперішньої ситуації, наявного стану речей (думок) і протилежне їй яскраве
деталізоване бачення зміненої, кращої ситуації. Таким чином, різні варіанти вправ на
активацію ресурсної уяви є гарними мотиваційними втручаннями в КПТ з ефектом
“quick impact” (“швидкого впливу”).

Варіант 1 - Плекання бажаного результату в уяві
Базовий варіант техніки для спільного виконання пацієнтом із супроводом

терапевта в часі сесій. Виконується, як будь-які імагінативні техніки, із заплющеними
очима, починаючи з усвідомленого дихання, спів-налаштування з тілом тощо.
Терапевт дає голосом інструкції, запитує за потреби у пацієнта зворотний зв’язок,
пацієнт працює в уяві, дає зворотній зворотний зв’язок терапевту.

Орієнтовний текст інструкції терапевта для даної вправи:
“Уявіть себе за якийсь час у майбутньому. Спробуйте побачити певну

ситуацію з вашого життя (можна говорити про конкретну ситуацію, пов’язану з
проблемою зараз, з зупинкою в терапії або ту, що привела в терапію) так, ніби
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позитивні зміни вже відбулися. Дозвольте своїй уяві намалювати себе і свої
обставини, якими ви їх жадаєте вже зараз. Будьте там самим собою.

Розкажіть мені детальніше, що ви бачите, чуєте, опишіть обставини. Що
загалом відбувається з вами і довкола вас. Довіряйте своїм першим враженням.

- Розповідь пацієнта.
Спробуйте описати ваші емоції і відчуття. Які вони? Як ви відчуваєте це в

своєму тілі?
- Розповідь пацієнта.
Розкажіть, про що ви думаєте зараз. Які образи чи ідеї мелькають у вас в

голові? Чи ви на чомусь сфокусовані?
- Розповідь пацієнта.
Чого, як вам здається, ви потребуєте? Чи почуваєтесь ви достатньо

задоволеним зараз? Які ваші потреби наповнені і що допомагає цьому зараз, що
допомогло в минулому?

- Розповідь пацієнта.”
Завершення техніки в уяві так само відбувається поступово, через безпечне

повернення до реальності. Після чого терапевт ініціює коротке обговорення вражень
від інстальованої в уяві картини змін з узагальненнями. Наприклад: “Як ви
почуваєтеся зараз? А як було в часі вправи? На скільки ця уява є привабливою для
вас? Що наповнювало в ній ваші потреби? Чи це вас надихає? Які ще є думки і
емоції?” тощо.

Варіант 2 - Лист/послання собі від себе з майбутнього
Цей варіант даної вправи може бути використаний у якості домашнього

завдання для пацієнта. Перша частина вправи проводиться на сесії і може повністю
повторювати Варіант 1, за винятком детального обговорення після плекання уяви,
натомість увесь діалог в часі виконання вправи записується на аудіо.

Далі пацієнт має завдання на міжсесійний період: вибрати вільну від справ і
відволікань годину, підготувати заздалегідь ручку і аркуш паперу, покласти їх біля
себе, прослухати повністю аудіо і одразу після прослуховування, залишаючись
“собою-з-майбутнього”, на хвилі отриманих вражень виписати на папір свої думки,
ідеї, послання в режимі “free-writing” (“вільне письмо”). Основні 2 правила цього
вільного потоку свідомості на папір, яких слід дотримуватись: 1) не зупинятися для
перечитування написаного і 2) не робити виправлень, закреслень абощо. Це може
бути лист, тези, вербалізовані почуття, окремі не пов’язані інтенції і т.п. Сам лист, його
зміст, настрій та вплив на пацієнта варто обговорити на найближчій сесії.

Варіант 3 - Візуалізація (Vision-board)
Ще один варіант цієї вправи, що може бути також використаний як домашнє

завдання для плекання мотивації. Загалом, повторює описану вище вправу, але після
прослуховування аудіо пацієнт отримує завдання візуалізувати схематично або
художньо (за бажанням і по можливостям) ті аспекти майбутніх змін, досягнутого
результату, кращої якості життя, які в уяві допомогли пацієнтові пережити досвід
задоволення потреб. Це можуть бути зображення певних досягнень, або
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особистісних якостей, написи нових життєвих мотто, принципів і “правил життя”,
слова вдячності, символи, візуальні метафори, що асоціюються цілями терапії, тощо.
Звісно, отриманий творчий результат варто обговорити на найближчій сесії.

2.5 Підкріплення і заохочення
Здавалося б, що може бути простішим для посилення мотивації аніж

“старе-добре” позитивне підкріплення бажаної поведінки? Мотиваційна теорія
підкріплення Б.Скіннера в цьому контексті дає нам прості опорні принципи [12]:

- люди продовжують робити те, що винагороджується (підкріплення);
- люди уникають робити те, що карається (покарання);
- люди поступово згортають активність, яка ані винагороджується, ані карається

(загасання).
Отже, на перший погляд, все ніби очевидно: винагороджуй і буде тобі мотивація.

На практиці все виявляється трохи складніше. Більшість практикуючих терапевтів
знає, що знайти цінне, релевантне, здорове і етично нейтральне позитивне
підкріплення чи заохочення для дорослого(!) пацієнта в терапії - це досить непросте
завдання. Але все ж, з урахуванням описаних пересторог, спробуємо розглянути
деякі прийнятні варіанти.

Очевидно, що в психотерапії мова НЕ може йти про пряме заохочення пацієнта
факторами первинного підкріплення (вода, їжа, тілесне задоволення, гроші чи інші
матеріальні цінності) з етичних міркувань.

Є сенс у різних формах вторинного (опосередкованого) підкріплення. Однією з
них може бути вже згадана у попередній главі афірмація (підтримуюче твердження),
за допомогою якої терапевт тут і зараз може позитивно підкріпити певні докладені
пацієнтом зусилля, очікувані зміни, прояв бажаної поведінки. Важливо: “очікувані” та
“бажана” не терапевтом чи третіми особами, а самим пацієнтом - тобто, означені в
цілях терапії.

В якості прийнятного заохочення можна використовувати ресурсні
активності, визначені самим пацієнтом. Відповідно до так званого принципу
Прімарка: поведінка, яку найчастіше добровільно обирає сам пацієнт, стає
підкріплюючим наслідком до проявів бажаної поведінки, яку пацієнт хоче розвинути.
Таким чином, наприклад, стара приємна звичка допомагає сформувати нову. Звісно,
тут існує ризик зіткнутися з тим, що найчастішим буде певний вид дисфункційної
поведінки, тому цей принцип не є універсальним. [6]

Цілком допустимим і навіть бажаним є інтермітуюче (періодичне)
підкріплення успіхів пацієнта в терапії, що здійснюється за допомогою своєрідних
check-up після проходження певного етапу в терапії. Це можуть бути невеликі
частини сесійного часу (15-20 хвилин), спеціально зарезервовані, аби зупинитися і
озирнутися на пройдений шлях, оцінити зміни, наближення до терапевтичних цілей,
означити динаміку показників діагностичних шкал, актуалізувати формулювання і
подальший план терапії. Цікаво, що такі кроки мають безпосередній добрий вплив на
мотивацію, незалежно від результатів проведеної оцінки.
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Дуже важливо допомогти пацієнтові організувати самопідкріплення бажаної
поведінки в міжсесійний період. Для цього можна рекомендувати різноманітні
способи наочного трекінгу (відстежування) епізодів такої поведінки, здійснених спроб,
досягнень тощо.

Ось кілька прикладів, як можна організувати трекінг:
- дошка з наліпками-стікерами, на яких написано суть досягнення чи спроби;

дошка поступово заповнюється наліпками (замість дошки може бути просто стіна,
холодильник, дзеркало тощо);

- аналогічна дошка чи стіна з наліпками, але за принципом “піщаного годинника”
- наліпки переміщуються із “зони уникнення” в “зону спроб”, або із зони “to do” в зону
“done”;

- збирання намистин на мотузок по факту виконаної дії, дотримання
зобов’язання - нанизування браслету чи намиста;

- якщо пацієнт відстежує і відмічає не нові спроби, а навпаки епізоди утримання
від чогось (від компульсій, переїдання, інших аддикцій тощо), можна організувати
символічний “зворотний відлік” - стирати щоразу фрагмент скретчу з плакату чи
листівки, зафарбовувати (закреслювати) символи або написи на плакаті чи листівці
(за принципом “кавових карток”), розписати поведінкові завдання на блоці
наклейок-стікерів і користуватися ним як відривним календарем, аж поки блок не
дійде кінця;

- якщо пацієнт має фіксовану кількість завдань чи зобов’язань на день
(тиждень), він може відстежувати хід їх виконання за допомогою перекладання
камінчиків, горішків, намистин з однієї ємності в іншу або з правої кишені до лівої
(протягом дня); дія з переміщення предмету і буде підкріплюючою в даному випадку.

Дані приклади можуть бути використані і як готові рішення, і як орієнтир
терапевтам для креативності та створення унікальних інструментів самопідкріплення
спільно зі своїми пацієнтами.

2.6 Метафори для плекання мотивації
Емпірично доведено, що передача знань відбувається найефективніше завдяки

ілюструванню їх метафорами, образами, історіями з власного досвіду, розповідями,
анекдотами тощо [22]. Дослідники радять когнітивно-поведінковим терапевтам
включати історії, метафори та аналогії в свою щоденну практику при проведенні
психоедукації, поясненні моделей розладів та терапевтичних втручань, роботі з
дисфункційними стилями мислення та вирішенні проблем резистентності/ зміни
поведінки. Метафори відіграють не лише очевидну епістемологічну функцію в
діалогічній психотерапії, а й виражену мотиваційну - посилюють терапевтичний
альянс та поглиблюють усвідомлення мети терапії загалом і окремих втручань
зокрема [24]. Тобто, використання терапевтом різних метафоричних засобів в
принципі посилює рівень залученості і мотивованості в ході терапії. Існує чимало книг
і статей, де зібрані добрі метафори для психотерапії. Наприклад, робота Річарда
Стотта і співавторів “Оксфордське керівництво щодо метафор в КПТ: побудова
когнітивних мостів” [23] дає обгрунтування і приклади епістемологічних метафор для
роботи в терапії різних психічних розладів. Але тут буде детальніше розглянуто
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кілька прикладів вправ з використанням метафор, які стосуються безпосередньо
проблеми втрати чи зниження мотивації в терапії. Кожна з них буде наочною історією,
яку терапевт створює та зображує спільно з пацієнтом.

Шлях вгору
(Сенс метафори - стимулювання початкової мотивації або посилення низької)
Для прикладу використано випадок пацієнтки з агорафобією, яка хоче вільно

пересуватися містом, але саботує поведінкові втручання. Терапевт підтримує бесіду
в сократівському стилі та робить схематичні зображення на дошці чи аркуші,
наприклад, як це подано на Рисунку 2.
Терапевт: Давайте спробуємо зобразити вашу мету як вершину гори. Уявіть, ніби ви

зараз тут, біля підніжжя. (Терапевт схематично зображує.) Які емоції викликає
ця картинка, що ви думаєте про це?

Пацієнтка: Мені сумно, тривожно. Здається, що вершина так далеко і я боюся, що не
впораюся.

(Терапевт схематично зображує емоції.)
Терапевт: Як би ви описали, навіщо вам туди, на вершину? Яка потреба чи цінність

буде там задоволена, сповнена?
Пацієнтка: Я буду чутися вільною, зможу керувати своїм життям, зустрічатися з

друзями, поїхати на відпочинок...
(Терапевт символічно зображує названі цінності.)
Терапевт: Давайте разом подумаємо, дивлячись на цю картинку, що могло б

допомогти розпочати рух і дістатися вершини. Якщо б йшлося про реальне
сходження на гору, я гадаю, було б незле, якби це була не прямовисна дика
скеля, а перевірений гірський маршрут, згодні?

Пацієнтка: Так, звісно.
Терапевт: І у нас з вами є протокол, покроковий план терапії і карта -

формулювання. (Терапевт схематично зображує на схилі гори, сходи,
стежки.) Як вам це виглядає?

Пацієнтка: Добре, така гора викликає менше тривоги.
Терапевт: Що ще? Можливо провідник? Ви звернулися до мене, отже ви не є сама

тут внизу наодинці з цією горою. (Терапевт схематично зображує другу
фігурку людини.) Що ви відчуваєте, дивлячись на це?

Пацієнтка: Так, ніби трохи більше надії, що вдасться йти.
Терапевт: Добре. Що ще, на вашу думку, було б важливо для такої подорожі?
Пацієнтка: Ну, можливо, запас їжі, води, намет…
Терапевт: Так, звичайно, дуже важливо мати ресурси. Які ресурси можуть

підтримати вас в цій частині терапії?
Пацієнтка: Мій чоловік дуже вболіває і підтримує мене; я маю достатньо часу зараз,

щоб виконувати завдання; я люблю гуляти містом, тож можу навіть отримувати
насолоду в процесі своїх виходів, коли тривога не надто сковує
мене…(Терапевт схематично зображує.)

Терапевт: Це звучить, справді, чудово. Чи хочеться вам ще щось додати?
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Пацієнтка висловлює інші ідеї, терапевт допомагає їй доповнити ними
метафоричне зображення. В кінці, коли малюнок завершено, терапевт просить
пацієнтку описати свій стан, оцінити рівень мотивації, зображує ці емоції на малюнку
замість тих, що були на початку. Сам також дає емоційний зворотний зв’язок. Тоді
пропонує сфотографувати і фотографує сам, аби мати зображення на телефоні і
використовувати в часі експозиції.

Рисунок 2. Приклад схематичного зображення до вправи-метафори “Шлях вгору”

1) На початку

2) В кінці
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Мішень
(Сенс метафори - посилення, пошук джерел мотивації)
В ході виконання вправи терапевт підтримує бесіду в сократівському стилі та

робить схематичні зображення на дошці чи аркуші, як це показано на Рисунку 3.
Використано приклад пацієнта, що має проблему прокрастинації написання
дипломної роботи.

Терапевт: Отже, ви кажете, що стурбовані наближенням сесії і тим, що досі не
готова дипломна робота.

Пацієнт: Так, але в мене нуль мотивації її писати: я постійно відкладаю, намагаюся
не думати про неї. Хоча це може погано для мене закінчитися...

Терапевт: Чи було б корисним для вас зараз дослідити свою персональну мотивацію
в цій справі і, можливо, це допоможе відчути більший імпульс до дії?

Пацієнт: Так, було б непогано.
Терапевт: Добре. Я гадаю, ми могли б спробувати навіть намалювати це разом, щоб

підкріпити розмову емоціями. Отже, уявіть, що маючи намір писати дипломну
роботу ви ніби збираєтеся поцілити в мішень. (Терапевт схематично зображує
кругову мішень з трьох зон.) І найперше, що може сфокусувати вас на цілі - це
впевненість, що ваші зусилля призведуть до результату. (Підписує перше коло
мішені.) Спробуйте розказати зараз вголос і записати, які саме дії вам належить
зробити і який результат у них буде.

Пацієнт (говорить і записує): Ну, мені треба зустрітися з керівником, погодити план
роботи і все таке… Вивчити багато інформації, книжок, статей, відібрати те, що
стосується моєї теми. Тоді переглянути детальніше усе відібране, повиписувати
відповідно до плану, самому щось іще думати і писати… Тоді описати свій
експеримент, я вже частково це зробив раніше, доречі... Ну, і зібрати все докупи.

Терапевт: Що буде результатом?
Пацієнт: Готова дипломна робота.
Терапевт: Угу, зрозуміло. Чи є якісь сумніви, що ці зусилля і дії призведуть до

означеного результату? Як ви думаєте, що відчуваєте?
Пацієнт: Та ні, я впевнений, що якщо це робити, то дипломна буде.
Терапевт: Добре. Давайте спробуємо “прицілитися” ще точніше. За досягнутий

результат має бути винагорода. (Підписує друге коло мішені) Якою буде ваша?
Що ви отримаєте матеріального чи символічного внаслідок досягнення
результату - готової дипломної роботи?

Пацієнт (говорить і записує): О ну, я, очевидно, завершу навчання і отримаю
документ, з чистою совістю поїду відпочивати, мої батьки будуть раді… А якщо
мій результат буде високий, то я зможу податися на стажування в університеті
за кордоном.

Терапевт: Ммм, звучить справді чудово! Спробуйте уявити всі ці “нагороди” ніби
вони є тут і зараз - які емоції це викликає у вас?

Пацієнт: Це приємно! Звісно, я радію і почуваюся розслабленим.
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Терапевт: Круто! Отже, ви описали зусилля і дії, розумієте, яким буде результат,
добре уявляєте, що за нього матимете винагороду… А тепер давайте
поміркуємо, чи ця винагорода становить цінність для вас, чи співвідноситься
вона з вашими актуальними потребами. (Підписує третє, внутрішнє коло.)
Чому винагороди - диплом, радість батьків, спокій і відпочинок, нові можливості -
є важливими для вас зараз?

Пацієнт (говорить і записує): Бо я хочу довести справу до кінця, хочу, щоб мій шлях
в навчанні не був марним; я щасливий, коли батьки радіють; я дуже виснажений,
хочу розслабитися і ні про що не думати; я вже давно мрію про продовження
навчання за кордоном - це було б круто.

Терапевт: Що ви відчуваєте, думаючи і говорячи про це, дивлячись на малюнок?
Пацієнт: Ну, щось приємне... Надію?..
Терапевт: Де в тілі ви це відчуваєте?
Пацієнт: В животі тепло і ніби хочеться щось робити руками.
Терапевт: Ви могли б заплющити очі, покласти руки на живіт і відчути животом дотик

рук, а руками - тепло живота, та подумки пов’язати цей стан із зображенням
мішені - куди ви насправді поцілите, роблячи всі ті зусилля і дії, з яких сьогодні
почали.

Пацієнт виконує інструкції.
Терапевт: Поділіться вашими враженнями, будь ласка.

Обговорення, оцінка пацієнтом свого стану, рівня мотивації тощо.

Рисунок 3. Приклад схематичного зображення до вправи-метафори “Мішень”
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Природна тяга
(Сенс метафори - психоедукація про мотивацію, пошук причин низької

мотивації)
В ході виконання вправи терапевт підтримує бесіду в сократівському стилі та

робить схематичні зображення на дошці чи аркуші, як показано на Рисунку 4.
Терапевт: Щоб краще зрозуміти природу мотивації, давайте спробуємо

пригадати дещо зі шкільного курсу фізики або ж просто поглянемо на навколишній
світ. Що вам спадає на думку, коли я кажу “природна тяга”? Так ніби щось в природі
рухається саме по собі, без докладання видимих зусиль?

Пацієнт відповідає, терапевт допомагає підказками: вітер дме, дощ падає,
ріка тече, дим піднімається вгору з труби, струм “іде” по електродроту тощо.

Терапевт: Що ж змушує фізичний світ рухатися без того, щоб хтось явно тягнув
або штовхав? Якщо розібратися, то ми завжди знайдемо важливий чинник - різницю
певних умов між тим “звідки” і тим “куди” відбувається рух. Вона обов’язково має бути
- різниця тиску, температури, перепад висот, відмінність магнітних полюсів чи
електричних потенціалів. З людською мотивацією - те ж саме. Для того, щоб вона
виникла як природний емоційно-вольовий феномен, людина має усвідомлювати чи
відчувати різницю між своєю наявною ситуацією (позначимо її умовно як “мінус”) та
очікуваною іншою ситуацією в майбутньому (позначимо її як “плюс”), причому ця
різниця має суб’єктивно сприйматися як покращення.

Терапевт зображує схематично відрізок, один кінець якого підписує “–”, а інший
- “+”.

Терапевт: Я впевнена, що у вашому досвіді точно є епізоди, де ви б відчували
сильну щиру мотивацію до чогось. Можете пригадати?

Пацієнт: Еее… ну, колись давно, я пам’ятаю, як відкладав гроші, щоб купити
компакт-диск з комп’ютерною грою. Я був дуже замотивований і мені вдалося
назбирати потрібну суму.

Терапевт: Дякую за приклад. Давайте спробуємо визначити, що було тоді
“плюсом”, а що “мінусом” між якими виникла рушійна сила і вела вас до мети. “Мінус”
- це очевидно, ситуація, в якій ви не мали тої гри і по-своєму від цього страждали,
так?

Пацієнт: Так.
Терапевт: Що ж було плюсом, до якого вас природно тягнуло?
Пацієнт: Ну, момент, в якому я сиджу і граю на своєму комп’ютері…
Терапевт: І які емоції у вас в тому моменті?
Пацієнт: Я щасливий.
Терапевт: Отже, виглядає, що енергія для відкладання грошей виникла між

нестачею та наявністю, між стражданням та відчуттям щастя.
Пацієнт: Схоже на те!
Терапевт: Давайте тепер спробуємо знайти і описати цю різницю на прикладі

вашого теперішнього випадку. Що вам не подобається в теперішній ситуації? В чому
проблема? Чому вона - “мінус”?

Пацієнт відповідає, можна спертися на пріоритезований перелік проблем з
формулювання пацієнта, взявши одну з них. Важливо обговорити емоційні аспекти
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проблеми. Можна поставити, наприклад, запитання: “Як саме ви страждаєте
зараз від цієї проблеми?” Терапевт робить нотатки на схематичному малюнку.

Терапевт: Зрозуміло. А тепер давайте коротко опишемо кращу ситуацію в
майбутньому і відмітимо, чому вона - “плюс”.

Пацієнт формулює. Або можна зробити відсилку до списку терапевтичних
цілей. Так само, важливо приділити увагу емоціям, адже мотивація - це в певному
сенсі афективне явище. Можна поставити запитання: “Якби ці зміни були
можливими вже завтра, як би ви почувалися з цим?” Терапевт робить нотатки на
схематичному малюнку.

Терапевт: Так, різниця очевидна. І коли ви розповідаєте про те, що вам не
подобається зараз, і так емоційно описуєте зміни, яких прагнете в майбутньому житті,
чи відчуваєте ви цю “природну тягу” до них? На скільки вона сильна? На скільки може
допомогти вам рухатися в терапії, бути послідовним, виконувати завдання?

Терапевт малює стрілку, що символізує рух від “мінуса” до “плюса”.
Далі можливі варіанти, залежно від рівня мотивації пацієнта.
1) Пацієнт дає емоційний зворотний зв’язок, де відмічає добру мотивацію,

готовність брати на себе певні зобов’язання. Вправу можна завершити обговоренням
плану терапії чи найближчих кроків.

2) Пацієнт дає зворотний зв’язок, де зазначає, що не відчуває достатньої
мотивації, прагнення, готовності або, навпаки - відчуває внутрішній спротив, тривогу,
напруження.

Терапевт: Виглядає так, що між “полюсами”, які ви означили, не виникає
“природна тяга”, рушійна сила до змін. Давайте спробуємо дослідити, чому. Можливо,
є нюанси, які ми не зауважили.

Терапевт перевіряє з пацієнтом кілька гіпотез:
- Можливо, ситуація, означена як “мінус”, насправді має певні плюси для

пацієнта - є стабільною, в чомусь комфортною, дає певні вигоди тощо. І тоді
природно пацієнта з неї не “виштовхує”. Варто використати техніку зважування
плюсів і мінусів наявної ситуації, встановити стадію готовності пацієнта до змін.

- Можливо, бракує доброї візії ситуації в майбутньому, через що вона не
викликає емоційного відгуку в пацієнта і “тяга” до неї не виникає. Можна
використати, наприклад, техніку ресурсної уяви, для аугментації емоційного
впливу з майбутнього, посилення бажання щось змінити.

- Можливо, є ще якісь не виявлені додаткові “мінуси” на шляху до “плюса”, які б
могли перешкоджати природній тязі. Наприклад, є надмірна тривога,
нетолерантність до дискомфорту, відсутність певних навичок або інших
ресурсів тощо. Тоді варто їх концептуалізувати і передбачити в плані терапії
відповідні додаткові втручання.

Вправа завершується обговоренням, в якому важливо нормалізувати низьку
мотивацію пацієнта на даному етапі, адже терапія, як будь-який інший життєвий
процес, може зустрічати на своєму шляху і перешкоди, і можливості для їх
подолання.
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Рисунок 4. Приклад схематичного зображення до вправи-метафори “Природна тяга”

2.7 Мобільні додатки для підтримки і посилення мотивації
Сьогодні велику кількість завдань - комунікативних, освітніх, бізнесових і

побутових - ми вирішуємо за допомогою мобільних додатків та сервісів. Завдання
мотивації не є винятком. Комплексні програми Internet-based CBT для різних проблем
і розладів часом включають спеціально розроблені авторами мобільні додатки,
доступні лише для пацієнтів цих програм [19].

Утім, на ринку існує надзвичайно багато неспецифічних додатків, які можна
рекомендувати пацієнтам для вирішення різноманітних завдань самомотивації в
процесі досягнення терапевтичних цілей та дотримання зобов’язань. Нижче, в
Таблиці 3, є короткий огляд деяких з них.

Таблиця 3. Мобільні додатки для підтримки і посилення мотивації

Назва додатку Короткий опис

Momentum:
The Journey

Яскравий додаток, який допомагає перетворити процес досягнення мети чи
виконання зобов’язань на веселу подорож та відзначати в ній різні хороші
моменти. Виглядає це як реальна хроніка подорожі: ви летите на повітряній кулі,
ваш шлях відзначається в календарі, прикріплюються фото, коментарі, нотатки.
Виходить дотепна стрічка, спостерігаючи яку ви відчуваєте посилення мотивації

SmartProgress Додаток пропонує поставити перед собою певні цілі, а тоді відшукує аналогічні цілі
інших користувачів, на їх досвіді структурує шлях до них і показує, що все реально,
адже тисячі людей це вже зробили або роблять разом з вами. Додаток також
вираховує, скільки в середньому люди витратили часу на виконання тих чи інших
завдань за певних умов

Wonderful Day Додаток мотивує вас через візуалізацію вашого власного завзяття і послідовності.
Він допомагає вам ставити завдання на день, вибирати дні тижня для їх виконання
і відзначати їх завершення в щоденному календарі. За кожне успішно виконане
завдання ви отримуєте зелений кружечок, невиконане - червоний. Таким чином,
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поступово прагнете отримати найдовшу неперервну послідовність зелених
кружечків

Motivate Me! Великий набір мотивуючих метафор, картинок, цитат, історій, книжок, шаблонів для
принтів, заставок для телефону тощо

iAchieveToday Освітні матеріали для дослідження власних перешкод на шляху особистісного
розвитку та досягнення цілей: статті, музика, підкасти, відеотека

Motivation Daily
and Positivity

Додаток від Мюррея Ньюлендса, американського підприємця і маркетолога -
щоденна “порція” мотивації в простому і зрозумілому форматі. Це цитати, які
підтримають, якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся з дотриманням зобов’язань
на роботі, в навчанні чи психотерапії

Productivity
Challenge
Timer

Додаток, який дозволяє ставити цілі, відстежує ваші звички та рівень зростання
продуктивності. Додаток формує велику кількість різної статистики для оцінки
свого зростання

ThinkUp
У додатку можна персоналізувати свої зобов'язання, встановлювати повідомлення,
додавати мелодії та ще багато всього стосовно поставлених цілей. Безкоштовно є
можливість вибрати 5 зобов'язань для щоденного виконання протягом 21 дня -
необхідного часу для формування нової звички

Motivateo Додаток допоможе сформувати корисні звички і відмовитися від небажаної
поведінки, поставити перед собою нові цілі і досягати їх. Є можливість сформувати
тижневу і місячну статистику, а також багато логічних і продуманих деталей, які
зроблять роботу з звичками легкою і ненав’язливою

Beeminder Додаток допомагає розробити план дій для досягнення певної мети чи виконання
рутинних завдань. Користувач може відмічати і коментувати процес виконання
завдань. Специфічна особливість цього додатку: є опція добровільно зазначити
певну суму коштів, яка буде автоматично списуватися з рахунку користувача при
недотриманні ним зобов’язань

Habit List
Ще один додаток в поміч до вироблення хороших і відмови від поганих звичок. Дає
можливість залишатися сфокусованим на меті, не “зриватися” і бачити детальну
статистику. Користувач вносить всі свої звички і хороші і погані, а додаток
допомагає здійснювати їх менеджмент: надсилає нагадування, дає пропозиції
щодо оптимізації розпорядку дня, зміни інтервалів для певних дій тощо

GoalsOnTrack В цьому додатку від користувача потрібно тільки визначити фінальний результат, а
програма допоможе скласти список завдань, які необхідно виконати на шляху до
його досягнення. Всі завдання можна розбити на групи і самостійно визначити для
них межові терміни. Програма може синхронізуватися з усіма основними
додатками-календарями: Google, Outlook і iCal. Сервіс дозволяє додавати
зображення і замітки для кожної мети. Крім цього, є можливість ведення
щоденника і інструмент для складання звітів про те, наскільки ви просунулися в
досягненні цілей

Strides Додаток є корисним для підвищення самоконтролю. Пропонує ставити перед
собою цілі і контролювати процес їх досягнення; в автоматичному режимі складає
графік і щодня повідомляє про успіхи в його дотриманні. Одна з переваг сервісу -
добра наочність
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IІІ.  Неспецифічні мотиваційні втручання в КПТ: поширені техніки та
інструменти, що мають додатковий мотивуючий ефект

В цьому розділі буде розглянуто техніки, прийоми та інші складові
когнітивно-поведінкової терапії, які використовуються для вирішення основних
завдань терапії - лікування розладу, вирішення проблеми, навчання бути самому собі
терапевтом, але водночас мають, зазвичай, цінний “побічний ефект” - зміцнюють
мотивацію, залученість та готовність пацієнта. Тут не буде описано повний хід
виконання кожної техніки, оскільки це поза предметом даної роботи, а також є багато
доступних підручників з КПТ, де ці елементи добре описані. Фокус уваги буде зміщено
саме на можливий мотиваційний вплив і те, як можна його вдало використати в
скрутних ситуаціях.

3.1 Кроки на початковому етапі КПТ та їх мотиваційне значення
В когнітивно-поведінковій терапії приділяється багато уваги якісному

обстеженню випадку і початковому етапу терапії, бо від цього значною мірою
залежить, чи буде вона ефективною і чи буде вона взагалі. Початкова мотивація
пацієнта на те, аби розпочати і йти запланованим шляхом, теж формується саме в
цій частині. В теорії і практиці КПТ відпрацьовано певну чітку послідовність кроків для
початкового етапу терапії. У більшості випадків доброго виконання цієї послідовності
може бути достатньо для мотивування і залучення пацієнта в терапію без додаткових
мотиваційних втручань (MI, MET тощо). У Таблиці 4 наведено послідовність кроків
початкового етапу терапії та їх впливу на мотивацію пацієнта.

Таблиця 4. Кроки початкового етапу терапії та їх вплив на мотивацію пацієнта

Крок Чинники, що впливають на мотивацію

Обстеження Початок побудови терапевтичного альянсу, мотивує
неосудливий стиль терапевта, повага та цікавість до досвіду
пацієнта

Спільна побудова формулювання,
обговорення цілей

Співпраця, опора на життєвий досвід та бачення його цілісно,
концептуалізація проблем, інсталяція надії

Обговорення плану терапії Співпраця, бачення можливостей і шляхів вирішення проблем,
інсталяція надії

Психоедукація Розуміння свого розладу/проблеми, відчуття “безпеки
поінформованості”, нормалізація і валідація

Структурна і часова організація
терапії і кожної сесії

Відчуття взаємоповаги, бачення перспективи і доконаності,
формування корисних звичок

Заміри та моніторинг показників Відчуття динаміки, руху, візуалізація змін, відчуття уваги до
результату та цінності результату
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3.2 Мотиваційні аспекти когнітивних технік КПТ
Тут хочеться почати з того, що, без сумніву, є основою основ когнітивної терапії -

сократівського діалогу, через який ми реалізуємо багато різних завдань, зокрема,
одне з найважливіших в терапії - кероване відкриття. Важко назвати це методом чи
технікою, оскільки сократівськими запитаннями наповнені всі техніки, які ми
використовуємо в КПТ, і ними ж, як цементним розчином склеєні окремі цеглинки
технік в єдину діалогічну терапію, якою є КПТ. Цілком природно, що серед низки
важливих терапевтичних ефектів сократівської бесіди є також відчутний мотивуючий
ефект. [20]

Від того, наскільки добре терапевту вдається використовувати сократівські
запитання і організовувати кероване відкриття, безпосередньо залежить мотивація
успіху пацієнта, адже він поступово починає бачити і відчувати як він сам, його наявні
знання і досвід відкривають йому все більше можливостей для змін, вирішення
проблем і кращої якості життя. Найбільше підтримують мотивацію сократівські
запитання, орієнтовані на розширення перспективи бачення проблеми, побудову
альтернативного розуміння проблеми чи ситуації, а також пошук можливих рішень. [1]

Опрацювати проблему низької мотивації можна, зокрема, використовуючи
класичну техніку КПТ - когнітивну реструктуризацію.

Ми можемо концептуалізувати проблему відсутності мотивації до терапії у
пацієнта за допомогою підтримуючого циклу. Наприклад, такого, як подано на
Рисунку 5. І тоді, обравши мішенню для втручання негативні автоматичні думки -
надані значення власному стану демотивованості - застосувати техніку когнітивної
реструктуризації. Ми можемо використати вербальне тестування чи поведінковий
експеримент аби поставити під сумнів початкові інтерпретації і допомогти пацієнтові
сформулювати альтернативну оцінку ситуації (Див. Таблиця 5)

Рисунок 5. Приклад підтримуючого циклу для проблеми зниженої мотивації.
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Таблиця 5. Приклад опрацювання пацієнтом запропонованого епізоду на бланку для
вербального тестування думок

Дата Ситуація Емоція,
її сила

Негативна
автоматичн
а думка,
віра в неї

Докази “ЗА” Докази
“ПРОТИ”

Альтернативна
думка, віра в неї

Результат

2.02 Згадав про
ДЗ, що
цього
тижня
нічого не
читав і не
вів
щоденник

Апатія
95,
сум 70

Нічого не
виходить,
моя терапія
не має
сенсу
Вірю на 80%

Я досі в
депресії
Я не виконую
завдання між
сесіями
Мої фінансові
справи
погіршуються

Я регулярно
відвідую сесії
Я значно
більше знаю і
розумію про
свій розлад
Моя загальна
активність
зростає

Я дійсно не
відчуваю
великого надиху
на терапію, але
й не стою на
місці, можу
пробувати
робити певні
речі
Вірю на 60%

Віра в
початкову
думку
зменшилася до
40%
Відчуваю, що
мені лише
трохи сумно,
але зміцніла
надія

У ІІ розділі, де йшлося про специфічні техніки посилення мотивації, вже була
детально описана техніка карток-відповідей, яка стосувалася безпосередньо
проблем з мотивацією. Утім, варто відмітити, що використання техніки
флеш-карток, ціннісних карток, карток-ремайндерів в когнітивній роботі з
будь-якими іншими проблемами є добре мотивуючим прийомом для багатьох
пацієнтів, адже містить в собі елемент позитивного підкріплення. Тож, є сенс активно
користуватися цим для кращого залучення.

Когнітивні техніки, орієнтовані на дослідження цінностей, бонусом до
основної терапевтичної функції можуть посилювати власну мотивацію пацієнта. Так,
розуміння термінальних цінностей (досяжних) допомагає сформувати краще бачення
картинки змін, доброго майбутнього, що природно мотивує. А усвідомлення
інструментальних цінностей (способів буття) може дати відчуття успіху вже зараз, на
самому шляху, в процесі творення змін, що теж дає позитивну афективну енергію і
мотивує. [18]

3.3 Позитивний вплив на рівень мотивації пацієнта при застосуванні
поведінкових технік та формуванні навичок

Як вже було показано в прикладі роботи з проблемою мотивації в техніці
когнітивної реструктуризації, пацієнти з депресією можуть перебувати в проблемному
циклі через думки, що вони нічого не роблять або що їхні дії не мають сенсу, не
приносять користі. Схожі цикли ми можемо спостерігати також і при ГРТ, і при
розладах особистості. Техніка моніторингу і планування активностей
(поведінкова активація) використовується в таких випадках з метою залучення
пацієнта до занять, які піднімають настрій і забезпечують належний рівень позитивної
афективної енергії. Водночас, це стимулює мотивацію на активну роботу пацієнта в
терапії загалом. Техніка планування активностей також є важливою в частині
мотивації для пацієнтів, які почуваються демотивованими через перевантаження або
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багатозадачність. В такому випадку можна нормалізувати настрій і мотивацію через
планування відпочинку і послідовного виконання справ. [11]

Часто терапевти стикаються з високим рівнем тривоги та низькою мотивацією
пацієнтів в часі використання ключової поведінкової техніки в КПТ - експозиції. Ці
стани можуть бути настільки розбалансованими, що просто перешкоджатимуть
проведенню експозицій. Прийоми, якими можна “посилити” в такому випадку техніку
експозиції і вплинути на рівень мотивації - це демонстрація особистого прикладу
і рольова гра (репетиція експозиції). При використанні прийому особистого прикладу
терапевт бере на себе роль “моделі”, яка демонструє in vivo бажану поведінку чи
певний спосіб реагування на чутливий стимул, після чого те саме пробує робити
пацієнт, чия впевненість і мотивація підкріплюється спостереженням і власними
висновками, що “це можливо”. Варто зазначити, що найліпше особистий приклад
працює тоді, коли терапевт сам має певний (хоча б мінімальний) рівень чутливості до
ситуації і справляється з цим на очах у пацієнта.

Рольова гра - прийом, що дозволяє відтворити, імітувати чутливу ситуацію або
взаємодію в умовах кабінету та пройти “нульовий” етап експозиції в безпечній
обстановці. Обидва прийоми також зміцнюють терапевтичний альянс, а це в свою
чергу - добре позначається на мотивації пацієнта в терапії. [15]

В окремих ситуаціях в поведінковій роботі та при формуванні життєвих навичок
добрий мотивуючий вплив може мати залучення партнерів, друзів чи родичів в
терапію. Навіть проста психоедукація для партнера чи друга щодо проблеми чи
розладу пацієнта може сприяти зміцненню мотивації за рахунок збільшення
валідизації проблем, розширення кола підтримки, появи додаткових зобов’язань.
Важливо завбачити, аби залучені особи не підтримували захисну поведінку чи інші
негативні тенденції, тож для їхньої участі бажано мати чіткі інструкції та інформаційні
матеріали.

3.5 Софт-навички і особистість терапевта як мотивуючі фактори
Скотт Міллер на підставі досліджень власної агенції International Center for

Clinical Excellence та інших вчених приходить до висновку, що ефективність
психотерапії в наш час значною мірою залежить від особистості психотерапевта. [27]
Причому, дослідники відмічають недостатню доказовість будь-яких спроб
сформувати певний перелік особистісних якостей, необхідних для ефективної роботи
психотерапевта. Натомість, говорять про суттєву важливість лише одного чинника -
великої кількості “практики поза практикою”. Відповідно до цієї ідеї, тим кращими
є успіхи психотерапевта, чим більше годин він присвячує психотерапії поза сесіями з
пацієнтами: приділяє час вивченню і повторенню основ, тренує навички, рефлексує
щодо власних помилок, допущених у роботі з пацієнтами, рухається далі, як тільки
помічає легкість і автоматизм у певних процесах.

Очевидно, що для успішної роботи КПТ-терапевтові в сумі мають бути властиві і
гармонійно поєднувані навички, що становлять його професійну компетентність, та ті,
що формують особистісну зрілість і цілісність.
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Спробуємо виділити ті, специфічні для КПТ-терапевта уміння і навички, які
опосередковано додають мотивації та відчуття ефективності процесу пацієнтові [2, 6,
11]:

- Мати і за потреби надавати пацієнтові наукове обгрунтування кожного кроку в
терапії.

- Формулювати зрозумілі розгорнуті інструкції до домашніх завдань.
- Давати чіткі пояснення і проводити репетиції технік.
- Добирати втручання відповідно до когнітивних та інших можливостей пацієнта,

дозувати, опиратися на сильні його сторони.
- Дотримуватися взаємних домовленостей, забезпечувати неперервність

процесу терапії.
- Давати емоційний і релевантний зворотний зв'язок, запрошувати

висловлювати його навзаєм.
- Дбати про чистоту своєї мови, лаконічність і ясність висловлювань.
- Інсталювати пацієнтові надію без завірень чи невиправданого оптимізму.
- Налаштувати і підтримувати співпрацю та колаборативність.
- Пильнувати встановлені терапевтичним стосунком межі: не порушувати

самому і утримувати їх при порушеннях з боку пацієнта.
- Використовувати всю можливу наочність та практичність в процесі терапії.
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Висновки

Отже, власна мотивація пацієнта є надзвичайно важливою в КПТ і
безпосередньо впливає на її ефективність. За її низького рівня або відсутності під
сумнівом опиняється колаборативний стиль терапії, ключові втручання, перспектива
дотримання плану і завершення терапії. Водночас, специфіка багатьох проблем
психічного здоров’я, з якими працює КПТ (депресія, дистимія, ГТР, розлади харчової
поведінки, розлади внаслідок вживання психоактивних речовин тощо), передбачають
ризик ситуації відсутності чи зниження мотивації.

Це актуалізує потребу в специфічній цілеспрямованій роботі на підтримку і
посилення мотивації пацієнтів в терапії, яка може бути додана до КПТ окремим
модулем або ж бути реалізована в структурі самої КПТ з використанням класичних та
новітніх технік і прийомів.

Відповідно до можливих труднощів і потреб КПТ-терапевтів у вирішенні
завдання посилення мотивації в часі терапії в даній роботі було впорядковано та
описано низку прикладних матеріалів:

- інструменти мотиваційного консультування, що можуть бути додані до КПТ;
- техніки і вправи КПТ, націлені на опрацювання труднощів мотивації;
- елементи КПТ, що мають опосередковане мотиваційне навантаження.

Варто в цій частині також відмітити кілька важливих аспектів, пов’язаних з
темою цілеспрямованого мотивування, що не увійшли в жоден з розділів даної
роботи.

І в першу чергу, нормалізувати проблему низької мотивації і для терапевтів, і
для самих пацієнтів. Адже це лише одна з поширених проблем в практиці
психотерапії і дуже важливо не надавати їй катастрофізуючого значення. Так,
когнітивно-поведінкова терапія неможлива без достатньої мотивації пацієнта, але
ситуація недостатньої мотивації - навпроти, цілком можлива і часто вирішувана.
Більше того, ситуація, коли пацієнт є “складний” і “немотивований” може бути
по-своєму цінною. Часто вона може вказувати на точки до зросту самого терапевта.

Поряд з цим, діалектично хочеться нормалізувати випадки, коли мотивацію
неможливо “роздмухати”, коли пацієнт є на тій ділянці спіралі готовності до змін, де є
лише спротив. Часом, допомога людині в русі по цій спіралі є поза межею впливу
психотерапевта. Також стається, що в ході мотиваційних втручань можна
спостерігати парадоксальний ефект зниження мотивації. [6]

На кінець, хочеться додати таке. Мотиваційні втручання можуть бути істинно
ненасильницькими і помічними тоді, коли терапевт прагне не просто виконання
пацієнтом домашніх завдань чи слідування терапевтичному плану, а передусім щиро
хоче допомогти пацієнту відчути справжню “рушійну” мотивацію до змін і пережити
досвід задоволення базових емоційних потреб.
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