
KOGNITYVINIŲ IŠKRAIPYMŲ (MĄSTYMO KLAIDŲ) APIBRĖŽIMAI 

 

 

 
1. MĄSTYMO BŪDAS „VISKAS ARBA NIEKO". Viską skirstote į „juoda" ir „balta". Situaciją suvokiate 

pasitelkus dvi kategorijas, užuot žvelgus į ją kontinuume. Jeigu ką nors atliekate netobulai, jaučiatės esąs 
visiškas nevykėlis. Pvz.: „Jeigu nepatiriu absoliučios sėkmės, esu nevykėlis“. 

 
 

2. PERDĖTAS APIBENDRINIMAS. Kiekvieną nepalankų įvykį matote kaip nesibaigiančią nelaimių virtinę. 
Darote apibendrinamą neigiamą išvadą, kuri gerokai išeina už esamosios situacijos ribų. Pvz.:  Pvz.: 
„[Kadangi susirinkime jaučiausi nejaukiai], vadinasi, neturiu reikiamų savybių̨, kurios padeda 
susidraugauti”. 
 

 
3. PROTO FILTRAS. Užuot mačius bendrą vaizdą, susitelkiate į vieną neigiamą smulkmeną. Pvz. „Kadangi 

vertinant mano darbą vienas balas buvo žemas [nors buvo ir aukštų], vadinasi, dirbu blogai“. 
 

 
4. POZITYVIŲ DALYKŲ NUVERTINIMAS. Teigiamą patyrimą atmetate tvirtindami, kad dėl vienos ar kitos 

priežasties „tai nesiskaito". Šitaip išlaikote negatyvų pasaulio vaizdą, nors kasdienė patirtis tam ir 
prieštarauja.  Pvz.: „Aš gerai susidorojau su šiuo projektu, bet tai nereiškia, kad esu kompetentingas. Man 
tiesiog pasisekė“. 
 

 
5. SKUBOTAS IŠVADŲ DARYMAS. Padarote negatyvią išvadą net tada, kai nėra jokių akivaizdžių ją 

palaikančių faktų: 
 
a) minčių skaitymas -  Jūs manote, kad žinote, ką kiti galvoja, neatsižvelgdamas į kitas, labiau tikėtinas 

galimybes. Pvz.: „Jis galvoja, kad aš nieko neišmanau apie šį projektą“. 
b) ateities numatymas - tikitės, kad viskas pasisuks į blogą, ir esate įsitikinęs, kad jūsų spėjimas - realus 

faktas. Pvz.: „Jie pamatys kaip aš jaudinuosi“. 
 

 
6. SUREIKŠMINIMAS IR SUMENKINIMAS. Pervertinate dalykų svarbą (savo klaidų ar kitų žmonių 

laimėjimų) arba nepelnytai nureikšminate taip, kad jie tampa visai menki (savo pačių gerąsias savybes ar 
kitų trūkumus). Pvz. „Kai gaunu vidutinį įvertinimą, tai įrodo, koks esu netikęs. Kai gaunu aukštus 
įvertinimus, tai dar nereiškia, kad esu protingas“. 
 

 
7. EMOCINIS MĄSTYMAS.  Manote, kad kažkas turi būti tiesa tik todėl, kad „jaučiate“ (iš tiesų tiesiog tikite 

tuo) taip stipriai, kad ignoruojate arba nuvertinate faktus, rodančius, jog yra kitaip. Pvz.: „Žinau, kad 
daugybę dalykų darbe darau gerai, bet vis tiek jaučiuosi nevykėlis“. 
 

 
8. MĄSTYMAS KATEGORIJOMIS „TURIU", „PRIVALAU". Bandote motyvuoti save, sakydamas „turiu" arba 

„neturiu", tarsi jeigu pasielgtumėte kitaip, jus turėtų mažų mažiausiai nuplakti. Emocinė pasekmė - kaltės 
jausmas.  Pvz. „Baisu, kad padariau klaidą. Visuomet viską turėčiau atlikti kiek įmanoma geriau“. Kai 
„prievoles" nukreipiate į kitus žmones, imate jausti pyktį, susierzinimą ir pagiežą. 
 

 
9. ETIKEČIŲ KLIJAVIMAS IR KLAIDINGAS ĮVARDIJIMAS. Užuot įvardijęs savo klaidą, klijuojate sau 

neigiamą etiketę: „Esu nevykėlis." O kai užkliūva kito elgesys, etiketę klijuojate jam: „Tai prakeiktas 
parazitas." Klaidingas įvardijimas - kai kokį nors nutikimą apibūdinate stipriais ir sunkų emocinį krūvį 
turinčiais žodžiais. Pvz.: „Mano prezentacija buvo tikra tragedija“. 
 

 
10. PERSONALIZAVIMAS. Jums atrodo, kad turite prisiimti atsakomybę už negatyvų atsitikimą, nors 

tiesiogiai nesate su juo susijęs. Pvz.: „Meistras buvo šiurkštus, nes aš kažką ne taip padariau”. 
 


