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ТРИВОГА
тривалий  емоц�йний  стан ,  що  характеризується

в�дчуттям  невизначеност� ,  оч�куванням  негативних
под�й ,  важковизначуван�  передчуття

ДУМКИ
Мозок працює на  генерування
негативних сценар�їв "страшне
неминуче станеться", "Це буде
катастрофа", "я не впораюся"

ТІЛО
в�дчуття втоми, виснаженост�,
напруга в м'язах, можливий
головний б�ль, труднощ� з
травленням, труднощ� з� сном

НАСЛІДКИ
Труднощ� в стосунках,: зб�льшення конфл�кт�в
чи зниження якост� комун�кац�ї, зростання
емоц�йної дистанц�ї в стосунках. Знижується
продуктивн�сть роботи,. "Заборона соб� на
рад�сть в такий час"  обмежує можлив�сть
отримати ресурсн� емоц�ї, Часом обирається не
та повед�нка, яка буде корисною, а надм�рна
суєтлив�сть "робити що-небудь" 



Формула тривоги
 

Тривога =

оц�нка ймов�рност� \ в�рог�дност� небезпеки 

÷
оц�нка жахливост� оч�куваних насл�дк�в
 × 

оц�нка власної здатност� справитися
з небезпекою та її насл�дками

 × 
оц�нка наявност� зовн�шньої допомоги/ресурс�в



Переживати
з користю

є реал�стичними: пов'язан� з наявною
проблемою, яка є в пол� мого впливу

З О В С І М  Н Е  П Е Р Е Ж И В А Т И  Н Е М О Ж Л И В О ,

Т А  В А Ж Л И В О  Р О З У М І Т И ,  Щ О  К О Р И С Н И М И
Є  П Е Р Е Ж И В А Н Н Я  Я К І :

 

не займають аж надто багато нашого часу,

не крадуть наше життя "тут і  тепер"
 

ведуть до плану дій, - конвертуються                    
у список задач
 

Якщо ж
переживання не
контрольовані у
часі, не ведуть до
дій, а існують у
нескінченному
сценарії "що
якщо...",
стосуються
гіпопетичних
проблем, поза
зоною мого
впливу, то їх
доречніше
раціоналізувати
(критично
осмислювати) 
та \чи
дистанціюватися
(відволікатися)



Раціоналізація
тривоги

Запиш�ть думки, як� спричиняють\ супроводжують
тривогу: склад�ть список: про що переживаю, чого
боюся?
 
Обм�ркуйте, записуючи свої м�ркування щодо кожного
пункту списку: чи не переоц�нюю я ступ�нь ризику
небезпеки? Чи не передбачаю я з� вс�х можливих
сценар�їв лише найг�рший? Наск�льки зараз є корисним
так про це переживати? Чи саме зараз є саме ця
проблема чи вона нараз� г�потетична? Чи ц�
переживання ведуть до якоїсь корисної повед�нки, чи
вони лише пост�йно крутяться в голов� � виснажують
мене? Як� вже були в моєму житт� труднощ�, як� я зм�г
(змогла) подолати? На що в соб� я можу опертися? На
кого \ на що ще я можу опертися?  
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Підхід "Скелелаз"
скелелазу необх�дно думати не про крут� небезпечн�
скел�, а про св�й наступний крок,  � бути впевненим,
що в�н його зробить. В�н - живий � в�н просто робить
наступний крок. Пам'ятайте про це щоразу, коли вас
охоплюють надм�рн� переживання. Дихайте � каж�ть
соб� "Я є, я дихаю, я рухаюсь, мен� просто важливо
зробити наступний крок.
 

Тривога - розпливчаста, забарвлює негативними переживаннями майбутнє назагал,
рац�онал�зац�я допомагає рамкувати переживання, ч�тк�ше окреслити страхи �
планувати д�ї щодо того, що є у зон� нашого впливу. 

Це про перех�д в�д перманетного прогнозування
та прокручування в голов� найг�рших сценар�їв
майбутнього до вир�шування поточних задач,
планування тепер�шнього



 
ВПРАВА

МАЙНДФУЛНЕС ТА
СПОВІЛЬНЕННЯ ДИХАННЯ,

Допоможе
знизити

р�вень
тривоги

що описана на наступн�й стор�нц�



1 Сядьте або ляжте зручно.
Заплануйте провести 10 хвилин,
звертаючи увагу лише на дихання.
Якщо вам комфортно, заплющ�ть оч�.

2
 

Дихайте, звертаючи увагу на те, як
ви вдихаєте та видихаєте.
Зауважте, як довго триває кожен
вдох та видих. Роб�ть це протягом
трьох цикл�в дихання  

3
Зосередьтесь на тому, як вдихаєте
й видихаєте через жив�т. Зауважте,
що жив�т п�дн�мається �з кожним
вдиханням та опускається �з кожним
видиханням.  Роб�ть це протягом
трьох цикл�в дихання.

4 Наступний крок – спов�льнення видиху. Пов�льно рахуйте
до трьох п�д час кожного вдихання, зроб�ть паузу, а пот�м
рахуйте до чотирьох п�д час кожного видихання.
Видихання має займати трохи б�льше часу, н�ж вдихання.
Наприк�нц� видихання зроб�ть паузу, поки не в�дчуєте
потреби знову зробити вдох. 
Фактична швидк�сть п�драхунку є за вами, хоча вона має
бути пов�льн�шою, н�ж зазвичай.

5
Зосередьтесь на п�драхунку п�д час дихання. Повертайте
свою увагу до п�драхунку щоразу, коли пом�тите, що
в�двол�клись на якусь думку,. Якщо в�двол�клися - це
нормальне явище, це не є щось «неправильне» чи «погане».
Ви вчитесь в�дпускати те, що вас в�двол�кає, та залишатись
у тепер�шньому момент�, в�дпочиваючи та дихаючи. Мета –
просто пом�тити, коли ваша увага заблукала. А пот�м лише
повернути свою увагу до п�драхунку протягом кожного
вдихання � видихання. 

6 Можете уявити, що вдихаєте спок�й � силу та видихаєте напругу



тільки не вірте, що це
працює - перевірте  :)



Тривога =
напруга в тілі

Наша псих�ка � наша ф�з�олог�я взаємозалежн� � взємообумовлююч�.
Переживання напружують т�ло, напружене т�ло не може почуватися спок�йно,
аналог�чно  - абсолютно розслаблена людина не може в�дчувати тривоги.
Або - або! Або розслаблення - або тривога. 
Якщо ж ми переживаємо, якщо нас щось мучить, якщо ми думаємо про щось
неприємне � нам важко, значить, ми - напружен�. Якщо людина повн�стю
розслаблена, то вона, обов'язково,  - спок�йна
 
 
 
 

Описаний на наступн�й стор�нц� спос�б, допоможе
застосувати напругу для розслаблення
 
 
 
 



Щоб повноцінно розслабитися, 
необхідно буде напружити всі групи м'язів
Кист� - стисн�ть пальц� в кулаки, прикривши їх великими пальцями
Передпл�ччя - з�гн�ть кист�.
Плеч� � надпл�ччя - розвед�ть руки в сторони на р�вн� плечей, з�гн�ть їх в л�ктях, плеч� трохи п�днят�.
Лопатки - звед�ть лопатки разом � з цього положення опуст�ть їх вниз.
Обличчя- нахмурьте брови, оч� зажмурте � звед�ть до центру, наморщивши н�с, стисн�ть щелепи � розвед�ть кутики рота в сторони.
Шия - намагайтеся нахилити голову вперед, але подумки уявляйте протид�ю, ваша голова немов би впирається в нездоланну
перешкоду.
Прес - втягн�ть жив�т, зроб�ть його плоским.
С�дниц� - сядьте на жорстку поверхню  с�дницями так, щоб стегна її не торкалися, покачайтеся на напружених с�дницях. 
Промежину - одночасно з напругою черевного преса � с�дниць втягн�ть промежину в себе. 
Стегна - з положення сидячи витягн�ть ноги вперед п�д прямим кутом. 
Гом�лки - подайте стопи на себе � трохи до центру. 
Стопи - з�гн�ть пальц� стоп.

Тепер в цьому положенн� створ�ть максимальну напругу. Подумки рахуйте до десяти, концентруючись
не на рахунку, а на напруженн�. На рахунок «десять» р�зко розслабтеся, спок�йно в�дкиньтеся назад � зроб�ть
глибокий, спок�йний видих. При необх�дност�  можна зробити додатково 2-3 глибок� спок�йн� вдохи.
В�дпочиньте протягом хвилини. Повтор�ть 3-4 рази (будьте уважн� до своїх в�дчутт�в) 
Вправу доречно повторювати впродовж дня, бо ж хрон�чної напруги не так просто позбутися )



ще доречно пом�ркувати, якими емоц�ями \ почуттями варто
наповнити м�сце надм�рної тривоги?

Що я можу зробити, щоб у моєму житті зараз було більше...

вдячності
прийняття

інтересу

здивування

радості

сміливості

спокою віри

бадьорості

натхнення

гордості

єдності

ніжності

надії

ясності гумору



Що ще можна
почитати:

Д. ЛЕНМАН. МИСТЕЦТВО ДИХАТИ

К. ПАДЕСКІ "УПРАВЛІННЯ НАСТРОЄМ"

 
Д. Шеннон. Не годуйте мавпу! ЯК ВИЙТИ З
ЗАМКНУТОГО КОЛА ЗАНЕПОКОЄННЯ І ТРИВОГИ



Зрілість
ЦЕ ЗДАТНІСТЬ ВИТРИМУВАТИ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

www.d-space.com.ua https://www.facebook.com
/myDspace

Джон Фінлі

manager@d-space.com.ua


