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ПЛАН НАШОЇ РОБОТИ:
 Знайомство
 Соціально-психологічні особливості актуальної
ситуації
 Психологічна самодопомога
 Психологічні особливості вимушених переселенців
 Підтримка: особливості та кордони впливу
 Підсумки

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ:
 Ми з вами зустрілись з винятково складною ситуацією та обставинами, до яких,
на жаль, неможливо підготуватись. Відтепер на власному досвіді ми знаємо, що
таке війна і як це - відчувати гнів, злість, біль, страх, безсилля і величезну силу
духу, нездоланність, єдність та національну гідність!
 Ми люди, ми живі і можемо відчувати різні, часто амбівалентні (протилежні)
емоції і почуття (злість, ненависть, біль, любов, безсилля, страх, вину, сором,
відвагу, сміливість, гордість, тощо) - і це нормально!
 Ми можемо хвилеподібно попадати в стани апатії, суму, безпорадності та
виснаження - і це нормально!
 Нас можуть затоплювати злість, гнів, ненависть – і це нормально!
 В ситуації стресу ми можемо автоматично, інстинктивно реагувати в знайомий
всім нам спосіб: “бий, біжи, замри” - і це нормально!
 У нас можуть підніматись архітепічні спогади, генетична тілесно-емоційна
пам’ять – «Травми поколінь» нашого народу – і це нормально»
 Всі наші реакції, емоції та почуття за подібних обставин - це нормально!
ГОЛОВНЕ - ЗБЕРЕГТИ ЛЮДЯНІСТЬ В НЕЛЮДСЬКИХ ОБСТАВИНАХ!

ПСИХОЛОГІЧНА
САМОДОПОМОГА:
• за можливості, піклуємося про сон, тепло, постійне пиття та їжу (в стресі
тіло виснажується і втрачає сили),
• контролюємо доступ до емоційно-небезпечної інформації в ЗМІ та
соцмережах, довіряємо виваженим, офіційним джерелам,
• відслідковуємо та усвідомлюємо в своєму внутрішньому світі, вплив так
званих архетипічних спогадів колективного несвідомого наших предків емоційно-генетичну пам'ять, яка піднімає з глибин підсвідомості інколи
нестерпно-жахливі картинки попередніх війн, втрат та тортур;
• за можливості, зменшуємо контакти з надто агресивними, тривожнопанікуючими та токсичними людьми,
• якщо ми попали в "воронку паніки" - пробуємо зупинитися самі (опис
можливих дій - нижче по тексту) і сміливо кличемо на допомогу! Не
залишаємось на самоті, гуртуємось і "тримаємось купи"!
• якщо є можливість і потреба, за рекомендації свого лікаря, підтримуємо
себе за допомогою ліків. Без самолікування! Класичні речі: чай з меліси,
материнки та м'яти, таблетки валеріани;
• за будь-яких обставин бережемо себе і тоді піклуємось про інших!

СПОСОБИ ЕКСТРЕНОЇ
САМОДОПОМОГИ
Підійдуть всі знайомі способи повернення себе в реальність даного моменту:
 доторкнутись і відчути текстуру та форму предмета (стілець, стакан), швидко
переключити увагу та повільно випити води, порахувати до 10, зосередити
увагу на звуках, картинці за вікном;
 порухатись, пострибати, зробити упор руками до стіни – подавити руками на
неї (зняти, скинути м’язову перенапругу);
 проплескати своє тіло рівномірними поплескуваннями зверху-донизу;
 масаж тіла, голови, долонь, вух, стоп;
 зробити дихальні вправи, з акцентом на глибший видих та посиленням
внутрішніх опор (виконується сидячи на стільці): закрити очі,
сконцентруватись на своєму тілі, відчути опору на стопи, сідничні м’язи та
місце між лопатками;
 вправи з йоги, пілатесу чи просто знайомі рухи – сфокусують та повернуть
контакт з тілом,
 за можливості, корисними будуть ванни з звичайною сіллю, травами чи
содою;
 медитаційні вправи, афірмації, візуалізації позитивного майбутнього – все, що
вас підтримувало до, буде доречним і зараз!

ПСИХОЛОГІЧНА САМОДОПОМОГА:

ПСИХОЛОГІЧНА САМОДОПОМОГА:

ВПРАВА НА ДИХАЛЬНУ
РЕЛАКСАЦІЮ 4-7-8
1. Займіть зручну позицію, сидячи прямо з прямою спиною.
2. Зробіть повний видих через рот, зі звуком «фууух».
3. Закрийте рота та спокійно вдихніть через ніс, рахуючи про себе до 4-х.
4. Затримайте дихання, продовжуючи рахувати до 7-ми.
5. Зробіть повний видих через рот, рахуючи до 8-ми.
6. Ви зробили повний цикл дихання. Тепер знову зробіть вдих та повторіть цикл ще 3 рази.
Поширені питання:
Чи важливо дотримуватись рахунку? Загальний час для кожного циклу дихання не є важливим, потрібно дотримуватись пропорції 4:7:8. Якщо вам
складно затримувати подих, пришвидшіть темп дихання, але дотримуйтесь пропорції 4:7:8 для кожного з 4-х циклів. З практикою, вам вдасться
уповільнитися і звикнути до більш глибокого дихання.
Навіщо я маю це робити? Ця вправа є природним заспокійливим для нервової системи. На відміну від заспокійливих ліків, які часто показують
ефективність після першого прийому, але з часом їх дія є все меншою, ця вправа має невеликий ефект на початку, але її дієвість зростає з практикою
після повторних виконань. Використовуйте цю вправу, коли з вами трапляється якась стресова подія ще до того, як ви відчуєте стрес. Використовуйте
її, коли відчуваєте внутрішню напругу, а також перед сном, щоб полегшити засинання.
Як часто я маю виконувати цю вправу? Робіть вправу двічі на день. Немає встановленого ліміту до її виконання. Не робіть більше, ніж 4 цикли за раз
в перший місяць застосування практики цього типу дихання. Пізніше, за потреби, ви можете збільшити кількість циклів до 8-ми. Якщо ви відчуваєте
легке запаморочення під час першого виконання практики – не переймайтесь, воно мине.

СПОСОБИ ЗАЗЕМЛЕННЯ:
Існує три типи заземлення. Ви можете обрати той, який працюватиме саме для вас, або спробувати нові.
 Психологічний (фокусування уваги)


Фізичний (фокусування на органах відчуття)



Самозаспокійливий (говорити з собою у заспокійливій і співчутливій манері)

 Сьогодні ми підготували для вас матеріал про фізичне заземлення.
 Піднесіть руки під прохолодну чи теплу воду.
 Вхопіться міцно за стілець, на якому ви сидите. Зверніть увагу на власні відчуття від цієї дії.
 Доторкніться до різних предметів навколо: ручка, ваш одяг, стіл, стіни. Звертайте увагу на текстури, кольори, вагу, температуру. Порівняйте предмети, яких ви торкаєтесь.
 Носіть заземлюючий предмет у кишені – щось маленьке (камінчик, перстень, шматочок тканини), чого ви можете торкатись тоді, коли починаєте відчувати нагнітання
емоційного фону.
 Зверніть увагу на своє тіло: вагу тіла на стільці, ворушіння пальців ніг у шкарпетках, відчуття у спині, що торкається опори.
 Розтягування. Випростайте пальці на руках, руки та ноги якомога далі, повільно і обережно зробіть повний оберт головою.
 Стисніть долоні у кулак, а потім розслабте руки.


Пострибайте.



З’їжте щось, смакуючи. Спробуйте якомога повніше відчути смак їжі, зконцентруйтеся на вигляді, ароматі, текстурі, відтінках смаків у найменших деталях.

 Зконцентруйтеся на власному диханні, помічайте кожен вдих і видих. Повторюйте слово, що вас підтримує, на кожен видих.

ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

 ТІ, що планують/ переїзжають за кордон (їх чекають рідні/ вони орієнтовані
на пошук допомоги в процесі);
 мають намір тимчасово оселитися в іншому місті України (мають кошти/ не
мають);
 які не мають чітких планів, але чітко сприймають ситуацію;
 дезорганізовані;
 з НЕВИЗНАЧЕНОЮ, чи «ВИЗНАЧЕНОЮ» позицією, яка нам не близька.

ПРОЖИВАННЯ ВТРАТИ:
 Найскладніші випробування проживають люди, які втратили близьких і рідних.
Адже, окрім всієї гамми стресових переживань (страх, тривога, злість, безсилля,
лють тощо), вони проживають біль та тугу втрати. Психологічною допомогою в
мирному просторі була б ідея – «дати можливість відбутись роботі горя». Що
означало б підтримати всі переживання горюючої людини з можливою опорою на
ідеї Елізабет Кюблер-Росс про орієнтовні етапи «заперечення, гнів, компроміс,
депресія і прийняття». Етапи або стадії можуть мати різну послідовність та
тривалість.
 Сьогодні найкраще, що ми можемо зробити – це знати про це та підтримувати одне
одного словом і справами! Відтак, якщо людина, яка втратила когось з близьких
емоційно реагує: плаче, ділиться спогадами – намагаємось чути, за її дозволу –
обіймаєм. Якщо людина попала в оціпеніння – стан схожий на заморозку – тут
потрібно діяти повільніше та звернутись до фахівця. Пам’ятаємо про те, що багато
психологів та психотерапевтів працюють і допомагають!

«СИНДРОМ ПРОВИНИ ВЦІЛІЛОГО»
- соціально-психологічний феномен, основними ознаками якого можуть бути суб’єктивне проживання сорому і
провини, коли в «порівнянні з іншими» я перебуваю в більшій безпеці, у мене все не так страшно, я – вижив.
 Небезпеку складають наступні можливі симптоми:
 Апатія, відчуття втоми, відсутність фізичних сил;
 Поганий сон, відсутність апетиту, нудота;
 Постійні нав’язливі думки про те, що потрібно були зробити і не зробили;
 Програвання «ідеального сценарію» як мало би бути;
 Самозвинувачення та самокритика;
 Відчуття безсилля та безпорадності;
 Нав’язливі страхи, фіксація на важких спогадах та втратах;
 Не бажання спілкуватись, замкненість, важкість попросити про допомогу;
 Відчуття, що я нічого не вартий і заслуговую на покарання.
За наявності подібних переживань та думок, важливо усвідомити та прийняти наявність окресленого вище
феномену. «Дати собі спокій» та визнати, що кожен з нас перебуває на своєму місці, кожен має підтримати життя в
собі та своїх рідних. Як казала моя колега: «…а я зараз я не те, не те – я тримаю за руку сина! І це вже прекрасно!

ПІДТРИМКА: ОСОБЛИВОСТІ ТА
КОРДОНИ ВПЛИВУ
 Перше правило допомоги іншим – власне самопочуття.
Допомагаємо іншим за наявності сил та хоча б першої
допомоги самому собі!
 Далі – наша чутливість і бережність, які допоможуть нам
не стати гіперопікуючими чи насильницькими щодо
інших.
 Перша допомога людям в стані шоку – безпека,
можливість присісти, тепло, чай, відчуття живої,
адекватної людини поряд!
 Далі, знову ж таки, опираємось на нашу рівновагу,
наявні сили і можливості – піклуємось про інших!
 Кордони впливу: медики, юристи, психологи,
психотерапевти, психіатри!

ПІДТРИМКА: ДІТИ
Що ми можемо:
 САМІ намагаємось бути емоційно-врівноваженими. Ми – їхня опора,
контейнер і підтримка!
 Намагаємось бути з ними поряд (чи організовуємо надійного
дорослого).
 Намагаємось бути з ними в контакті (помічати і бачити кожного).
 Оберігаємо їх від надлишку небезпечної інформації.
 Підтримуємо, підбадьорюємо, пояснюємо, звичайно згідно з віком,
наявну ситуацію.
 За бажання, можливості і готовності дитини, допомагаємо їй
відреагувати все, що збентежило і налякало, з внутрішнього світу –
назовні! Нам підійдуть всі доступні матеріали: олівці, фломастери,
іграшки, пластилін, камінчики. Хай дитина малює свій страх, злість,
гнів, потім його можна буде зім’яти, порвати і викинути!
 Якщо є можливість, розказуємо, слухаємо, складаємо разом добрі
казки та слухаємо, співаємо заспокійливі колискові!
 І пам’ятаємо, що любов до діток починається з ніжності до своєї
Внутрішньої дитини, яка є в кожному з нас!

Пам'ятка для адекватних вимушених переселенців:
1. В жодній країні нам нічого не винні, на все добра воля!
2. Будьте вдячні, навіть якщо Вам в супермаркеті люди кажуть, що знають наше горе. За слова підтримки - вдячні, за дії, контакти
- тощо. Вдячні вголос! Дбайте про свій вираз обличчя!
3. Якщо Вам надали житло в не ідеальному стані, то приведіть його до ладу самі: помийте, приберіть, полагодьте.
4. Звертаючись за допомогою, формулюйте свій запит чітко: перелік того, що треба (найголовніше!) і кількість, якщо питання то
передбачає.
5. Не беріть більше, ніж ви потребуєте, зберігайте честь та гідність своєю поведінкою, це репутація української нації в
міжнародному просторі!
6. Майте терпіння! В кожного з волонтерів, працівників структур захисту, медицини - Ви не єдині. Не відповіли Вам - через
деякий час нагадайте! Волонтери - люди, що працюють безкоштовно, в них також є родина, яка на них чекає і своя робота!
7. Все, що можете зробити самі - робіть (знайти адресу, дістатися пішки або транспортом, купити продукти і тд) Гугліть, читайте
новини підтримуючих груп.
8. Будьте вічливі. Завжди! Заходите в приміщення - привітайтесь, йдете- дякуйте, бажайте оточуючим приємностей! Терпіння,
доброта, турбота, повага до всіх!
9. Вчіть мову. Тут без коментарів.
10. По можливості відновіть навчання дітей у школі.
11. Вивчайте країну, місто, село в якому опинились. Традиції, культуру, звички.
12. Підтримуйте чистоту! В своєму житлі, будинку, на вулиці. Якщо необхідно - сортуйте сміття. Прибирайте за своїми тваринами.
13. Дбайте про свій зовнішній вигляд, охайність, свіжість одягу(попрати одежу можна навіть руками)
14. Будьте корисні. Ми можемо не тільки приймати, та ще й надавати допомогу. Будь яку! Наприклад, в гуманітарному центрі сортувати! Прибирати в будинку або навколо, готувати їжу, висаджувати дерева та інше.
15. Адаптуйтесь в середовищі. Знаходьте відповіді на актуальні питання, збирайте їх в єдине місце, щоб поділитися з тими, кому
ця інформація буде потрібною.
16. Ознайомтесь по місцю знаходження, що переселенцям доступне, а що за межами можливостей країни (див.№1). Не
вимагайте і не критикуйте!
17. Спробуйте знайти роботу і потихеньку ставати на ноги.
(Автор: Юлія Дика)

КОРИСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ
(ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА):

 Алена Головина https://www.facebook.com/aliona.vg/
 Христя Багрій https://www.facebook.com/profile.php?id=100010222893874
 Міжнародна Психологічна Асоціація Проективних Методик
https://www.facebook.com/mpapm/
 Людмила Петрановская https://www.facebook.com/lv.petranovskayaа
 Светлана Ройз https://www.facebook.com/svetlanaroyz
 НПА - Національна психологічна асоціація
https://www.facebook.com/npa.org.ukraine/

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
І наостанок, хочу нагадати, що ми з вами за всю
свою історію пройшли і пережили жахливі події.
Зуміли відновитись тоді – зможемо і знову!
Вірю в нашу силу і мужність, людяність і теплоту
справжніх Героїв!
Кожного – на своєму місці!
І нехай у нас все обов'язково вийде!

