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У житті важлива 
врівноваженість 2 процесів – 
віддавати та отримувати/
наповнюватися та звільнятися

для того щоб віддати щось, 
щось спочатку необхідно отримати. 

Методика В. Назаревич “Горщики”



Супергерой спочатку надягає 
маску на себе. 

Своєчасно дбаючи про себе, 
ми можемо бути 
ефективними тривалий час.



СТРЕСОВА СИТУАЦІЯ
(ЩО БУЛО ВТРАЧЕНО?)

ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
(думки, почуття, 

поведінка)

МЕХАНІЗМИ 
ПОДОЛАННЯ

(як справлялись?)

ЩО 
НАБУЛИ?

ВПРАВА
“КРИЗА=НЕБЕЗПЕКА+МОЖЛИВІСТЬ”



У світі відбуваються різні трагічні події:
війни, стихійні лиха, аварії, пожежі, насильство. 
Постраждати можуть окремі люди, сім’ї та цілі громади.
Люди можуть втратити домівки, близьких, бути 
розлучені зі своїми сім’ями та громадами або можуть 
стати свідками насильства, руйнувань або смерті. 

Хоча такі події певним чином впливають на кожного, 
можливі реакції та емоції людей на них можуть бути дуже різними.

Багато хто почувається приголомшеним, розгубленим або не дуже добре розуміє, що відбувається.
Люди можуть відчувати страх, тривогу, заціпеніння або відчуженість.

Деякі особи мають помірну реакцію, інші — значно сильнішу.

Якуб Розальські



ІНШІ ДЖЕРЕЛА ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ:
❖ люди або групи людей, які не згодні з вашою позицією 

❖ почуття відповідальності за свої дії
❖ умови виконання вашої діяльності:

 

❖ значна кількість завдань різного ступеня складності
❖ необхідність обробки великого обсягу інформації 
❖ необхідність швидкого реагування та прийняття рішень
❖ для якісного виконання роботи відсутність чи брак 

необхідного 
❖ необхідність виконання роботи у неробочий час

❖ відсутність порозуміння, конструктивного зворотного зв'язку, підтримки
❖ тиск і контроль, ієрархічність, конкурентність, 
❖ недостатня різноманітність колективу за гендерною та іншими ознаками
❖ недолік винагороди та/або компенсації
❖ обмежені можливості професійного розвитку та навчання
❖ брак часу та можливостей для відпочинку та відновлення

ЗАВДАННЯ: СКЛАДІТЬ СВІЙ АКТУАЛЬНИЙ СПИСОК “шкідників” БУДЬ-ЯКОЇ “довжини”.



Стрес – це природна реакція мобілізації організму у відповідь на впливи різного роду (позитивні 
та негативні), необхідна для того, щоб впоратися з ними. 

Стрес - складова життя.
Реакція стресу сприяє виживанню, 
пристосуванню, навчанню та розвитку. 

Через те, що наші фізичні 
та психічні можливості обмежені, 
не будь-який стрес корисний.

Надмірно інтенсивний або тривалий стрес викликає перевантаження і веде 
до виснаження  та інших негативних наслідків - Це дистрес.



Корабель не тоне, коли він у воді.
Він тоне, коли вода у ньому. 

Не так важливо, що відбувається довкола нас. 
Важливо те, що відбувається всередині.



Ключовими характеристиками стресора є:
❖ несподіванка, 
❖ новизна, 
❖ складність, 
❖ значущість, 
❖ тривалість,
❖ контрольованість ситуації:

(ступінь контролю визначається тим, наскільки є можливість впливати на те, що 
відбувається, чим менше обставини залежать від вас, тим важче вони 
сприймаються і тим більше напруги викликають).



проявлення стресу виражються по-різному:
❖ зниження та перебіг настрою

❖ зміни сна та апетиту (зниження/збільшення)
❖ погіршення уваги та пам’яті, гнучкості мислення, працездатності

❖ тривога, страх, роздратування, злість, апатія, сум
❖ труднощі в спілкуванні
❖ фізичне нездужання

❖ зниження здібності отримувати задоволення

Якщо стресовий вплив не припиняється тривалий час, або окремі 
стресори слідують один за одним і між ними немає пауз 
для відпочинку та відновлення, стрес стає хронічним.
Це може призвести до розвитку вигоряння, депресії, серцево-
судинних, травних, шкірних та інших захворювань.



ЗАВДАННЯ:
1) Візьміть ваш список джерел несприятливого впливу 

та оцініть силу впливу кожного з них на вас зараз 
за 10-бальною шкалою, 

                           де 10 – максимальний, 
                           а 1 – мінімальний негативний вплив.

2) Зверніть увагу на ті, які отримали найвищі оцінки, а також загальну кількість стресорів.
3) Складіть всі оцінки, щоб оцінити сукупний вплив всіх чинників. 
Чим вище ця цифра, тим більше негативних наслідків це може спричинити 
і тим більше ресурсів для відновлення може знадобитися.



ЯК ДОПОМОГТИ СОБІ ТА ІНШИМ ВІДЧУВАТИ СЕБЕ КРАЩЕ?
1) ВИРАЖЕННЯ ПОЧУТТІВ ТА ПІДТРИМКИ

❖ розмова з безпечною і надійною людиною - з ким-то, кому можна довіряти, і хто більш стійка в 
даний момент

❖ аудіо/відео/текстове послання уявній чи реальній людині (навіть якщо воно ніколи не буде 
відправлено), описати свій стан у листі самому собі або в щоденнику

❖ невербальні методи самовираження через тіло, голос, рух (малюнок, пісня, танець, все що 
завгодно, що допоможе вам безпечно висловити своє занепокоєння)

2) УПРАВЛІННЯ ДИХАННЯМ 2) тілесні практики



4) МЕНТАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ
❖ Повільно порахуйте предмети, емоційно нейтрально забарвлені (листя на гілці, літери на друкованій сторінці).

❖ Намагайтеся знайти хоча б 5 таких предметів.
❖ Перерахуйте якомога більше речей, про які ви мрієте та/або які приносять вам радість та задоволення.

❖ Заплануйте, що приємне ви зробите собі і коли.
❖ Знайдіть якнайбільше предметів одного кольору

❖ Перемножуйте двоцифрові числа.
❖ Згадайте якнайбільше країн, назви яких починаються на одну літеру.

❖ Намагайтеся згадати якнайбільше порід собак чи кішок, видів квітів чи дерев.
❖ Згадайте або напишіть вірш, підбирайте рими до різних слів.

❖ Згадайте якнайбільше фільмів про тварин, пісень однієї виконавиці.
❖ Пограйте з собою або з кимось у міста.
❖ Згадайте 20 вчинених вами вчора дій.

❖ Перерахуйте не менше 10 якостей, які вам подобаються.
❖ Згадайте ваші приємні переживання в минулому, моменти успіху, удачі.
❖ Порахуйте, на яке число припадав другий понеділок минулого місяця.

❖ Прочитайте текст навпаки.



Техніка «Каракулі і метаморфози» 
(Автор О. Копитін)

Інструкція:
1) вільно рухати олівцем на аркуші паперу без жодного 

задуму і мети, виводячи різні каракулі та лінії. Для 
збільшення рівня спонтанності можна закрити очі;

2) побачити якийсь образ і розвинути його.
3) Дати відповідь на питання:

– Який образ Ви побачили серед каракуль? 
– Що цей образ означає для Вас? 
– Яке основне послання Вашої розповіді? 
– Які емоції викликає у Вас малюнок? 
– Які емоції та переживання викликає у Вас розповідь? 



ПОДОЛАННЯ:
❖ спроба перемогти труднощі життя 

шляхом влади над ним та збереженням контролю;
❖ зусилля, за допомогою якого люди мобілізують усередині 

і зовні самих себе ресурси та сили, 
які дають їм відчути, що їх проблеми їм по силам;

❖ спроби помірятися силами з:
❖внутрішніми вимогами,
❖вимогами середовища,
❖протиріччями між цими двома видами вимог.



Резилієнс  - пружність, здатність відновлювати попередній фізичний та психічний стан:

● стресостійкість;
● життєстійкість;
● життєздатність;
● стійкість до травми;
● пружність, психологічна пружність.

Ці терміни вживають для позначення:

ресурсів подолання надзвичайних і стресових подій,

психологічних наслідків травматичного стресу, втрати, лиха. 



Життєстійкість – це риса, що 
характеризується мірою подолання 
особистістю заданих обставин, самої себе. 

Життєстійкість - основа життєтворчості 
(діяльність людини з творення власного життя).

Модель життєстійкості особистості:



РЕЗИЛЬЄНС:
● збереження позитивної адаптації попри значний досвід перебування у 

стресових ситуаціях
● відновлення після травми
● збереження стану благополуччя (well-being), незважаючи на негаразди 
● позитивна відповідь на негативні події життя, компетентне функціонування 

в умовах стресу
● здатність до конструктивного відображення складних подій
● здатність долати труднощі



резилієнс (ВООЗ):
«це здатність відносно добре справлятися 
(to cope) з важкими ситуаціями, 
особиста ресурсність»
 
Резилієнс + Благополуччя (well-being), 
яке передбачає задоволення мінімального рівня 

7 груп потреб:
Завдяки задоволенню цих потреб людина 
може добре відчувати себе, функціонувати



Сучасні підходи 
1. Резилієнс як індивідуальна характеристика, риса особистості:
❖ що захищається від негараздів життя та запобігає розвитку психічних розладів унаслідок 

психотравматизації,
❖ виявляється як гнучкість, спритність, винахідливість та міцність характеру,
❖ а також здатність адаптуватися до функціонування в різних зовнішніх умовах.

2. Резилієнс як динамічний процес, у якому позитивна адаптація 
відбувається в умовах негараздів, безперервний, активний процес появу чи 
розвитку нових сил і ресурсів адаптації та відновлення, який має нерівномірну 
динаміку в умовах виникнення нових ризиків.



атрибути: 
1) самооцінювання - почуття власної гідності, віра в себе

2) опора на власні сили - самозабезпеченість, стійкі 
індивіди мають відчуття контролю, вони виявляють 
незалежність, автономію та самостійність, знаючи, що вони 
здатні контролювати свою власну долю під час важких 
випробувань

3) соціальна чуйність  - дозволяє людині або групі 
взаємодіяти зі знанням справи з оточенням, виявляти турботу 
про інших, допомагати під час негараздів

Індивідуальна резилієнс (навчальний, емоційний, поведінковий)



Резилієнс сім’ї (родини):
здатність як системи вистояти і відновитися після стресових життєвих подій. 

Характерні риси: 
- добре налагоджена комунікація між її членами
- спільні мрії та мета
- повага, турбота і любов між усіма членами родини 
- достатні ресурси для задоволення базових матеріальних і фізичних потреб 

Основні процеси, які підтримують родину: 
1) система переконань: осмислення несприятливих умов, ситуацій; позитивний світогляд, трансцендентність 
і духовність;
2) організаційні процеси: гнучкість, зв’язаність, мобілізація соціальних та економічних ресурсів;
3) процеси комунікації/розв’язання проблем: чіткість та ясність, відкритий емоційний обмін 
переживаннями, спільне розв’язання проблем.



Резільєнс громади:
процес, який поєднує низку мережевих (групи людей, організацій, спільнот) адаптивних 
здібностей у позитивну траєкторію функціонування й адаптації в повноцінне населення 
після потрясіння/конфлікту.

характерні риси резильєнтної громади:
1) гарна комунікація між її членами
2) лідерами громади є її члени
3) члени громади беруть відповідальність 
за покращення її життя та реалізують відповідні заходи
4) громада має потрібні ресурси, базові структури і послуги



Модель BASIC PH (інтегративна модель подолання та стійкості) -
в людини є свій потенціал, досвід у подоланні стресової події  

в 6 модальностях (КАНАЛИ РЕСУРСІВ): 
● вelief: віра, філософія, цінності (релігія, повір’я, гороскопи, ритуали, притчи, молитви, 

медитації)
● аffect: почуття, емоції (музика, ігри, гумор, серіали,  книги, анекдоти, мат*)
● social: приналежність, родинні зв’язки, друзі (пошук “власної стаї”)
● іmagination: творчість, уява, інтуїція (арт, в’язання, приготування їжі, складання віршів 

- образ та його втілення)
● сognition: інтелект, логіка (ПОЯСНЕННЯ)
● рhysiology: фізіологія, соматичні реакції (рух, спорт, їЖА, аромати тощо).



В (віра): базується на вмінні вірити в…

● Бог 
● люди 
● диво
● сама людина



А (емоції): уміння усвідомлювати свої почуття та називати їх 
власними іменами
Серце – це скринька почуттів:
● любові та ненависті,
● мужності та боягузтва,
● радості та смутку,
● ревнощів та симпатій тощо…



S (суспільство): підтримка, допомога
 
● прагнення спілкування
● звернення за підтримкою до сім'ї, 

близьких…
● допомога іншим постраждалим
● занурення в громадську роботу
● керівництво людьми



І (гра уяви): творчі здібності

Завдяки уяві (метафори, порівнянням) можемо:
● мріяти,
● розвивати інтуїцію та гнучкість,
● змінюватись,
● шукати рішення у світі гри та фантазії,
● уявляти собі змінене майбутнє та минуле.



С (розум, раціоналізм): опис фактів відносно часу, 
взаємозв’язок між подіями

Звертається до:
● наших ментальних здібностей,
● вміння логічно мислити, 
● оцінювати ситуацію, 
● осягати нові ідеї, 
● планувати, 
● аналізувати проблеми та вирішувати їх.



Рh (фізіологія, діяльність): здібності фізичного тіла, як відчувати за 
допомогою слуху, зору, нюху, дотику, смаку, тепла та холоду, болю та 
задоволення, орієнтування на місцевості, внутрішньої напруги чи розслаблення.

Включає фізичні заняття: 
зарядку або виконання фізкультурних 
комплексів, ходу, фізичні зусилля або роботу, 
прогулянки на природі, походи…



Інтерв’ю з великою кількістю стійких людей 
- тих, хто зазнав значні випробування та успішно їх пережив показує, 

що вони мають такі характеристики:

● позитивний, реалістичний світогляд
● “моральний компас”, мають місію, сенс, мету
● вірять у щось більше, ніж вони самі
● альтруїстичні
● приймають те, чого не можуть змінити
● систему соціальної підтримки



ПСИХОЛОГІЧНА ПРУЖНІСТЬ:
здатність системи впроваджувати ранні, ефективні процеси 
адаптації (пристосування), щоб зменшити негативний вплив 
експозиції до стресових подій, таким чином ефективно 
відновлюючи гомеостатичний баланс або адаптивне 
функціонування.

РЕЗИЛЬєНТНІСТЬ:
це здатність людей або групи осіб позитивно розвиватися 
в дуже важких умовах.

«В дуже важких умовах»: позитивний розвиток іноді відбувається 
«не дивлячись на ці труднощі, іноді «завдяки» їм,  а часто це буде і те, і інше.

Проблеми можуть запускати ефект "пускового механізму". 

ЗАВДАННЯ: на цій картинці 
зображений обрив і людина 
(чи падає, чи стрибає з нього).

Вам необхідно врятувати людину від 
неминучої травми, не дати їй упасти. 
Як ви це зробите, вирішувати вам. 
Доповніть картину потрібними деталями.



ВАРІАНТИ ВИЗНАЧЕНЬ:
● ПСИХОЛОГІЧНА ПРУЖНІСТЬ 

(резильєнтність);
● ТВЕРДІСТЬ;
● ОПАНОВАНА ВИНАХІДЛИВІСТЬ;
● САМОЕФЕКТИВНІСТЬ;
● “ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ СТРЕСУ”.

РОЗВИТОК, 
АКТИВОВАНИЙ ЛИХОМ (2004, 2006)



Мозок людини
представляє собою триєдину систему, 

яка містить:

• Рептильний мозок 
(ретикулярний комплекс)

• Емоційний мозок 
(лімбічна система)

• Візуальний мозок
(кора головного мозку, неокортекс).



Рептильний мозок керує фундаментальними, самими примітивними функціями організму - 
дихання, травлення, рух, рівновагою, серцебиттям та ін. Це інстинкт розмноження, захист своєї території, 
агресія, бажання всім володіти і все контролювати, слідувати шаблонам, імітація, обман, боротьба за 
владу, прагнення до ієрархічних структур, ритуальна поведінка, контроль меншості.
Також є центром керування примітивними поведінковими схемами – спарювання, бійка, полювання 
тощо. 
Функції рептильного мозку досить прості:
«бігти - захищатися - завмерти».
Він дуже корисний для негайних реакцій:
спочатку - реакція, потім осмислення.
У цьому сенсі це «автопілот» людини, яким свідомо не можна управляти. 

Головним завданням рептильного мозку є захист тіла, він налаштований на оборону, він завжди «на сторожі» і пильнує на 
небезпеку для організму, тому він завжди сприймає навколишній світ негативно, який повний загроз і небезпек.
Коли рептильний мозок проявляє домінуючу активність, людина втрачає здатність мислити на інших високих рівнях.
Рептильний мозок часто плутає уявну небезпеку з реальною загрозою і тоді буквально бере під контроль розум і тіло людини. 
В доісторичні часи він добре охороняв тіло, але тепер часто гальмує трансформаційні процеси, поки не переконається,  що 
організму нічого не загрожує. 



Емоційний мозок (Лімбічна система)
Рептильний мозок оточений складною лімбічною системою.

Його функції емоційні і пізнавальні.
Вважається головним генератором емоцій, пов'язує емоційну і фізичну діяльність. 
Мак Лін виділяє 6 основних емоцій: бажання, гнів, страх, печаль, радість і ніжність.

Ця частина мозку відповідає за:
● відчуття,
● переживання,
● пам'ять і навчання;
● управляє біоритмами,
● проявом почуття голоду,
● контролює кров'яний тиск, сон, обмін речовин, ритм серця, стан імунної системи.

Відповідає за виживання особи, самозбереження і самозахист; керує соціальною поведінкою, материнською турботою і 
вихованням. Бере участь у регуляції функцій внутрішніх органів, нюху, інстинктивної поведінки, переживань, пам'яті, сну, 
неспання та ін. Емоційний мозок дарує життя почуттям, він любить комфорт і спокій, помірність та поступовість прагне 
до безпеки і стабільності. 



Мислячий мозок (неокортекс, кора головного мозку) 
Це неокортекс, кора великих півкуль головного мозку, що відповідає за вищу нервову 
діяльність, є лише в людей. Його маса становить 80% всієї маси мозкової речовини.
Це центр вищої розумової діяльності - осередок інтелекту.
Неокортекс сприймає, аналізує, сортує повідомлення, отримані від органів почуттів. Йому 
притаманні такі функції, як міркування, мислення, прийняття рішень, реалізація творчих 
здібностей людини, здійснення доцільного управління руховими реакціями, промовою, 
реалізація особистості взагалі.
Саме ця частина мозку найбільш сильно розвинена у Homo sapience і визначає свідомість людини. Тут 
приймаються раціональні рішення, ведеться планування, засвоюються результати і спостереження, 
вирішуються логічні задачі. 
Саме там будується образ навколишнього світу, розвивається усне мовлення і письмова мова, що 
дозволяють людині звільнитися від влади безпосереднього, миттєвого досвіду і перейти від 
повторення до передбачення. Неокортекс є шостим (психічним, інтуїтивним) органом почуттів. В 
неокортексі закладено безмежні можливості процесу пізнання і реалізації їх в життя. 



Управління диханням – це ефективний засіб впливу 
на тонус м’язів і емоційні центри мозку. 

Повільне і глибоке дихання (за участю м’язів 
живота) знижує збудливість нервових центрів, сприяє 
м’язовому розслабленню, тобто релаксації.
Часте (грудне) дихання, навпаки, забезпечує високий 
рівень активності організму, підтримує нервово-
психічну напруженість. 
Сидячи або стоячи намагайтеся по можливості розслабити м’язи тіла і зосередьте увагу на диханні. 
● на рахунок 1-2-3-4 робіть повільний глибокий вдих (при цьому живіт випинається вперед, на грудна клітка 

нерухома);
● на наступні чотири рахунки затримайте дихання; 
● потім зробіть плавний видих на рахунок 1-2-3-4-5-6;
● знову затримайте дихання перед наступним вдихом на рахунок 1-2-3-4.



Вправи з тілом - це форма синтезу символічного та тілесного проживання ситуації, напруги... 
Руки - канал, який транслює внутрішній стан людини, готовність прийняти та віддавати, 
тому безпосереднє використання рук, як перехідного образу, є цілком доцільно.
Рука – унікальний інструмент; варіативність; координація різних систем; засіб вираження почуттів, 
елемент невербального спілкування; знак дії та причетності до спільноти.
Ідея: за допомогою руки можна перекоординувати, тримати під контролем.

Вправа “5 +” (мета: “енергетизація”): загальний принцип: на 1 “-” : 5 “+”.

Вправа «Що я вмію?» (5 якостей на кожний палець).
Пропонуємо обвести на аркуші паперу свою руки та написати всередині свої сильні якості, 
які дають силу зараз залишати стійким.

Вправа «Чарівна кулька»: намалювати всередині те, що бажаєш.



ПРАКТИКА 
«РУЙНУВАННЯ НА 
БЛАГО»

● Руйнуй сміття – збирай та знищуй.
● Рви та спалюй старі речі. Хоч би просто виноси надвір.
● Копай землю – це також про руйнування.
● Коли дрова!
● Підрізай дерева в саду або парку – 

і роби це з усією «люттю».
● Займися арт-терапією: ліпи зі своїх емоцій 

фігурки та руйнуй їх.
● Пиши від руки листи «гніву» та спалюй.
● Шинкуй капусту - це також акт руйнування.
● Прибирай у будинку!
● Руйнуй слабкість у собі – тренуйся через хороший біль

(печію в м'язах через молочну кислоту, тягнуче відчуття при розтяжці та йозі…)

Робота зі своїм гнівом, люттю та іншими агресивними станами. Якщо їх неможливо направити у 
справу (копати окопи, стріляти у ворога…), їх все одно важливо спрямовувати на руйнування чогось 
у зовнішньому світі. Інакше руйнувати почнете самі себе. Навколо є стільки всього, що можна 
зруйнувати з користю. 



Мистецтво і терапія мають 
спільне коріння. 

Кожен з нас творець, а творчість 
приносить нам величезне задоволення. 

У творчості кожна людина отримує 
багато можливостей, щоб висловитися, 

виразити свої почуття та емоції.



Б. Карвасарський у «Психотерапевтичній енциклопедії» визначає арт-терапію як «використання 
мистецтва в якості терапевтичного чинника». Саме арт-терапія є простим та ефективним способом 
психологічної допомоги, заснованим на творчості та грі, що має широкий діапазон вікового застосування 
(від дітей до людей похилого віку). 

Основне завдання арт-терапії полягає в тому, щоб 
посередництвом символів, образів, метафор, через 
які інформація кодується на несвідомому рівні 
психіки, «витягнути» певну проблему, що захована 
за ними, спроектувати її на свідомий рівень та 
пропрацювати пов’язані з нею емоції та переживання 
і звільнитися від застарілих чи витіснених емоцій.



Терапія мистецтвом за своєю природою радикальна.
Вона пов’язана з розкриттям внутрішніх сил людини і дозволяє наступне: 

❖ розвивати в собі спонтанність і вдосконалювати увагу, пам’ять, мислення (когнітивні навички); 
❖ вивчити свій життєвий досвід з незвичайного ракурсу; 
❖ навчитися спілкуватися на екзотичному рівні (використовуючи образотворчі, рухові, звукові 

засоби); 
❖ самовиражатися, доставляючи задоволення собі та іншим; 
❖ розвивати цінні соціальні навички (в груповій роботі); 
❖ освоїти нові ролі та виявляти латентні якості особистості, а так само спостерігати, як зміни 

власної поведінки впливають на оточуючих; 
❖ підвищувати самооцінку, що веде до зміцнення особистої ідентичності; 

розвивати навички прийняття рішень; 
❖ розслабитися, виплеснути негативні думки і почуття; 
❖ реалізувати свою здатність до творчості різними засобами, включаючи образотворче мистецтво.



ВИДИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРАКТИК
❖ ІЗОТЕРАПІЯ
❖ ПІСКОВА ТЕРАПІЯ
❖ ГЛІНОТЕРАПІЯ
❖ КАЗКОТЕРАПІЯ
❖ МАНДАЛОТЕРАПІЯ
❖ КОЛАЖУВАННЯ
❖ МАСКОТЕРАПІЯ
❖ МЕТАФОРИЧНІ АСОЦИАТИВНІ КАРТИ
❖ ДРАМАТЕРАПІЯ
❖ МУЗИКОТЕРАПІЯ



Артбук – артзасіб пережити складні часи.
Ведення творчої книги подій, власної історії, допомагає зобразити складні емоції та переживання.
Ця книга допомагає візуально прожити травматичні події максимально безпечно.
Правила ведення: 
1. Дозволяти собі будь які творчі прояви та задуми 
2. Пробувати інтегрувати будь-які прояви та стилі малювання 
3. Налаштувати себе на прояв волі та бажання у візуально вільних образах
Що може бути зображено в артбуку «Коли я не дома/коли дома війна»?
Можливі сторінки для такого артбуку:
1. Як я тут живу
2. Як я сумую, радію, плачу
3. Що мене тут заспокоює
4. Що мене хвилює чи дратує
5. Що мені болить
6. Слова, які я хочу почути
7. Щось про людей, яких я хочу побачити
8. Образи чи картини, які хочу запам’ятай

9. Пісні, які хочу заспівати
10. Мої бажання для України
11. Те, що хочу запам’ятати про цей час
12. Історії, які на мене вплинули
13. Те, що хочу відмалювати
14. Що мене мотивує витримати
15. Почуття, які хочу передати паперу
16. Як я себе почуваю сьогодні
17. Сторінка підтримки
18. Сторінка нових друзів



Способи, пов’язані з малюванням 
Малювання фарбами, олівцями, фломастерами, які дають 
повноцінний, насичений колір, допомагає позбутися від 
неприємних переживань, особливо депресії, тривоги, страху. 
В останніх випадках рекомендують малювати лівою рукою 
(правші).
При цьому важливо не наявність вміння малювати, а здатність 
висловити свою емоцію в абстрактній формі, через колір і лінію. 

Створіть малюнок, що відображає ваш внутрішній стан.
Візьміть яскраві фарби, що асоціюються у вас з почуттям радості, впевненості, свободи, і намалюйте – нехай 
це буде чиста абстракція – що-небудь цими фарбами.
Подібна емоційна насичення дуже важливо. Його можна використовувати для того, щоб налаштуватися на 
«впевнений» стан.



Щоб було легше долати ці складні дні, можна малювати образи з ландшафтної арттерапії.
Природа - ресурс безмежної сили та відновлення.
У ситуації невизначеності, емоційного та інформаційного вигорання, тотальній небезпеці та близькості до смерті, нам важко концентруватися на 
майбутньому, логічно й вільно програмувати та уявляти. Тому зараз головним помічником є природа.
Уявіть метафору: дорога в майбутнє за обрій. Спробуйте максимально детально уявити, що навкруги, відчути повітря та власний стан. Зараз ви 
йдете за обрій по цій дорозі. Спробуйте і відчуйте, таким чином ми через метафору прокладаємо шлях у майбуття. Намагайтеся максимально 
втримати це в уяві та запам'ятати відчуття в тілі, намалювати.

Зверніть увагу на графічну структуру малюнка:
1. Основні елементи
2. Деталі малюнку
3. Особливі зображення
Питання:
1. Чому саме так?
2. Що за обрієм?
3. Як довго буде тривати шлях?
4. Якій він буде складний чи легкий?
5. Хто зможе допомогти під час його проходження?



Кожна форма, колір та звук випромінюють певну енергію, 
яку можна використовувати для покращення життя.

Арт-терапія є трансформуючою силою 









Психологічна резильєнтність охоплює:
1. надію: непохитна впевненість у собі, а також у тому, що маєш усі засоби і можливості досягти мети;
2. оптимізм: очікування того, що, зрештою, все закінчиться добре;
3. стійкість: не здаватися при зіткненні з труднощами і рухатися далі до мети попри невдачі;
4. адаптованість: здатність пристосовуватися до можливих змін у середовищі.

Самовиховання психологічної стійкості — 
це свого роду процес «нарощування» 

або «пошуку» ресурсу. 

https://www.researchgate.net/publication/308741950_Positive_personality-trait-like_individual_differences_in_athletes_from_individual-_and_team_sports_and_in_non-athletes


Він відкриває в нас самих нові можливості, нове бачення або навіть нових особистостей. 

Психологічну стійкість зміцнюють:
● гнучке мислення,
● емоційна регуляція,
● розкриття власних сильних сторін.

Шляхи ж досягнення цього є дуже індивідуальними.

Ми не можемо підготуватися до всього,
але ми можемо розвинути в собі відносно оптимальну реакцію на події. 

Тому важливо рухатись в комфортному темпі по життю та помічати 
те,  що є навколо, та тих, хто поруч.



Уявіть банку з чарівними, цілющими яблучками, 
які наділені певним ресурсом, силою та 
потенціалом:
● віра,
● надія,
● любов,
● здоров'я,
● підтримка, знання,
● краса, творчість, мрії, дружба, ... 

Методика “Цілющі яблука в банці” (а. Панасюк)
Чарівні яблука – це як маленькі кроки, які породжують інтерес до життя

Кожен сам визначає, що саме йому потрібно...



Приклади:



Вправа-метафора (Е. Роббинс "Сила мети")
✅встаньте, поставьте ноги на ширину плечей, руки протягніть уздовж тулуба;
✅поверніться всім корпусом назад і зафіксуйте поглядом на стіні те місце (точку), до якої Вам 
вдалося "дотягнутися" поглядом 👀;
✅поверніться у вихідне положення;
✅закройте очі😌;
✅представьте собі, що наступного разу Ви зможете повернути корпус значно дальше🏌;
✅відкрийте очі і спробуйте знову повернутися👀;
✅порівняйте нове місце (точку) в просторі, в якому опинився зараз Ваш погляд на стіні, з 
попереднім результатом🏹.

📌Висновок: так відбувається і з метою.
Її треба зафіксувати  (сформулювати, назвати, записати, відзначити). 

І, якщо це сталося, то досягти її реально.
Якщо Ви її бачите, Ви до неї дотягнетесь🧗!

Практикуйте з поглядом! 👀



БУДЬТЕ ЖИТТЄСТІЙКИМИ ЯК СЕКВОЯ 

та Патрон:-) 


