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Вступ
 

Шановний читачу,
Под�ї останн�х к�лькох десятк�в м�сяц�в – пандем�я, в�йна в Україн�, пог�ршення

економ�чної ситуац�ї – викликали у тисяч людей в�дчуття нестаб�льност� в житт�.
Безл�ч негативних подразник�в � тривожних пов�домлень змушують 

нас з тривогою думати про завтрашн�й день.
 

В�д �мен� Undiagnosed Foundation ми хочемо под�литися з вами к�лькома думками,
спостереженнями та натхненнями щодо псих�чних � ф�зичних насл�дк�в такого

типу накопичення под�й та емоц�й.
 

Кожен з нас хоче здорового балансу в житт�. Не дивно, що втрата почуття
безпеки пов’язана з величезним стресом. Хоча ми любимо сюрпризи (приємн�!),

ми п�дсв�домо оч�куємо, що кожен день у нашому житт� має щось стаб�льне 
та повторюване - це дає нам в�дчуття комфорту та внутр�шнього спокою.

 
Нин� зв�дус�ль чуємо: давайте жити з дня на день. Ми не знаємо, що буде завтра.

Невизначен�сть, стрес � цив�л�зац�йн� умови також сприяють виникненню 
все б�льш складних захворювань, при яких псих�ка � т�ло впливають одне 

на одного.
 

У ц�й електронн�й книз� ми з�брали корисн� поради, заснован� на психолог�чних
знаннях � вт�лен� в наш�й практичн�й реальност�. Чим б�льше ми усв�домлюємо

себе та своє оточення, тим б�льше ми в�дновлюємо почуття свободи вол�, нав�ть
якщо на нас впливають надзвичайно стресов� под�ї, так� як хвороба, розлука
 з родиною або втрата матер�альних ц�нностей. Завдяки доступним знанням 

ми маємо шанс боротися за щасливе завтра.
 

Всупереч тому, що ми думаємо, минуле не визначає, ким ми є. Ми вир�шуємо нашу
реакц�ю на зм�ни, своє ставлення. Про те, чи даємо ми соб� над�ю на одужання, 

на подолання кризи, чи на те, щоб забрати її у себе. Керуючись нашими
попередн�ми переконаннями, страхами та досв�дом, ми щодня несв�домо

приймаємо багато р�шень.
 

Криза - хоча вона викликає негативн� почуття - може виявитися мотивуючим
фактором � привести до розвитку псих�чної ст�йкост�, побудованої на основ�

внутр�шньої сили.
 

Ми бажаємо, щоб кожен наш читач, який переживає кризу, 
у довгостроков�й перспектив� виявився дверима до нового, щаслив�шого

етапу – п�дкр�пленого силою власної особистост�.



Ви в�дчуваєте, що б�льше не можете
витримати? Скажи це!

 
Бувають моменти, коли ти в�дчуваєш, що життя почало долати тебе � ти б�льше 

не можеш цього терп�ти. Стресов� под�ї, хвороба, багато обов'язк�в,
накопичуються с�мейн� та профес�йн� проблеми.

 
Поки це можливо, ви робите гарну м�ну на погану гру, а свої емоц�ї та важк�

переживання пригн�чуєте, не показуючи їх назовн�. Ви створюєте навколо себе
�люз�ю сили, тод� як насправд� ваш внутр�шн�й прост�р розл�тається на шматки.

 
Виявлення того, що ми досягли к�нця своїх можливостей, є великим

викликом. Для багатьох �з нас надзвичайно важко визнати свою слабк�сть
 � попросити про допомогу.
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Почуття - нев�д'ємна частина нашого життя. Вони є основою м�жособист�сних
стосунк�в � допомагають п�дтримувати псих�чне та ф�зичне здоров’я. Емоц�я 

— це внутр�шнє пов�домлення для нас, яке природно приходить � йде, пов�домляючи
нам знання про наш� потреби та обмеження.

 
Причиною придушення емоц�й може бути страждання, пов'язане з тривалим стресом,
наприклад, вихованням у неблагополучн�й с�м'ї, а також страхом або соромом виявити

свої почуття. Буває так, що придушення емоц�й є нашим засвоєним захисним
механ�змом, або це було в минулому, завдяки якому нам вдалося пережити важкий

пер�од.
 

Ми схильн� класиф�кувати деяк� емоц�ї як явно негативн�. Так� почуття, як гн�в, тривога 
� смуток, часто сприймаються як поган� або, в кращому випадку, марн� - просто їх краще

не в�дчувати, тому що вони не несуть �з собою н�чого хорошого.
 

Переживаючи травму, ми часто залишаємося в�др�заними в�д своїх почутт�в 
� в�дчутт�в. Життєвий досв�д приносить �з собою приємн� емоц�ї (наприклад, рад�сть,

доброту), але також менш бажан� (наприклад, провину, гн�в).
 

Однак � приємн�, � незручн� в�дчуття важлив� � корисн�. Перш за все, вони �нформують 
нас про важлив�сть ситуац�й, под�й � потреб, як� ми в�дчуваємо.

 
Спос�б вираження емоц�й через нашу м�м�ку чи ставлення передає їх оточенню, яким

може бути, наприклад, зворотний зв’язок при перетин� наших кордон�в.
 

Ми пригн�чуємо емоц�ї, щоб впоратися з� стресом або уникнути конфл�кт�в. Така звичка
може виникнути ще в дитинств�, коли дитина починає в�дкрито проявляти св�й гн�в,

який пригн�чується оточенням.
 

Ще одн�єю причиною такого упущення може бути в�дсутн�сть знань або вм�ння
виражати емоц�ї або нав�ть говорити про них.

 
Проблеми, що накопичуються, призводять до прогресуючого зниження ф�зичної,
емоц�йної та розумової сили. Тим не менш, найчаст�ше ми намагаємося переконати

оточення, що ми все ще контролюємо все, що парадоксальним чином в�др�зає нас 
в�д можливост� отримати допомогу ззовн�.
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Просити про допомогу важко, тому що, перш за все, це вимагає 
в�д нас усв�домлення кризи, яку ми переживаємо, та пов’язаних з нею емоц�й,

труднощ�в � потреб.
 

В�дмова просити про допомогу може бути результатом низької самооц�нки 
або страху бути в�дкинутим. Попередн�й досв�д, пов’язаний з в�дмовою в под�бн�й

ситуац�ї, також в�д�грає роль, а також переконання, що �нш� повинн� першими
виступити з �н�ц�ативою та запропонувати таку допомогу (що, певною м�рою,

перекладає в�дпов�дальн�сть за свої проблеми на �нш�).
 

Прохання про допомогу – це навичка, яку можна розвинути. 
Як же тод� перестати пригн�чувати емоц�ї � навчитися просити п�дтримки? Перш

 за все, треба приборкати переконання, що прийняття допомоги – це вияв турботи
про себе та свої потреби, вияв в�дпов�дальност� та мужност�. Дайте соб� право 

на це, � дозвольте мен� допомогти вам.
 

Зважившись на цей важливий крок, давайте шукати людину, як�й дов�ряємо.
Пам’ятаймо, що пов�домлення про потребу в допомоз� має бути зрозум�лим. 

Не оч�куйте, що �нша людина зрозум�є, що ми маємо на уваз�.
 

Майте на уваз�, що людина, до якої ви звертаєтесь по допомогу, також має право
в�дмовити. Але не сприймаймо таку ситуац�ю як в�дмову. Причиною в�дмови також
може бути те, що особа, до якої ми звернулися, не впевнена у своїй компетентност�

та розумових силах, достатн�х для вир�шення такої ситуац�ї.
 

Мережа п�дтримки, яку ми створимо з �ншими людьми: членами с�м’ї,
друзями та знайомими, стане мостом, який веде нас до псих�чного здоров’я,

м�н�м�зує самотн�сть, забезпечить соц�альну п�дтримку, в�дчуття сп�льност� 
та близькост� з �ншою людиною.

 
Якщо поруч з нами немає такої людини, � ми в�дчуваємо, що ситуац�я вже точно

переросла нас, варто скористатися допомогою фах�вц�в � звернутися 
до психолога, психотерапевта або псих�атра.
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Не т�льки депрес�я
 

Інод� ви в�дчуваєте, що ваше ф�зичне здоров'я пог�ршується. Ви в�дчуваєте ослаблення
орган�зму, б�ль нев�домого походження. Можливо, це реакц�я вашого орган�зму 

на хрон�чний стрес.
 

Коли ми переживаємо ситуац�ю, яка загрожує нашому здоров’ю, життю 
та безпец�, ми приймаємо захисну позиц�ю. Стикаючись �з загрозою, орган�зм

активує власн� захисн� механ�зми: реакц�ї вегетативної нервової системи, тобто реакц�ї
боротьби/втеч� або завмирання, як� покликан� захистити нас в�д небезпеки.

 
Переживання стресової ситуац�ї залишає в�дбиток не т�льки на наш�й псих�ц�, 

а й на нашому т�л�. Коли стрес накопичується в орган�зм�, в�н впливає на �мунну,
кровоносну, травну та ендокринну системи. Згодом це може проявитися як хвороба.

 
Якщо ми живемо в стан� пост�йної небезпеки � тривоги, це може призвести 

до появи соматичних симптом�в. Тод� наше т�ло посилає SOS-сигнал у вигляд� болю 
та напруги, як� ми можемо нав�ть не пов’язувати з пережитим стресом.
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Інод� ми забуваємо про взаємовплив т�ла � псих�ки. Стресов� переживання
приносять �з собою емоц�ї, як� для нас важк�, так� як почуття образи, жалю або страху.

Щоб захиститися в�д переживання таких емоц�й, ми вит�сняємо їх у п�дсв�дом�сть 
� закриваємо до них доступ. Це часто призводить до виникнення р�зних захворювань,

як� є результатом невимовних � нерозб�рливих емоц�й, «розташованих в т�л�».
 

У в�дпов�дь на стрес в орган�зм� актив�зується ряд ф�з�олог�чних процес�в.
В�дбувається п�двищення секрец�ї гормон�в (кортизолу з надниркових залоз, 

що в свою чергу зб�льшує викид адренал�ну � норадренал�ну в кров), 
що короткочасно покращує працездатн�сть орган�зму. Серце б’ється швидше,
кров’яний тиск п�двищується, а наше дихання прискорюється, тому до кл�тин

надходить б�льше кисню.
 

Ця реакц�я покликана допомогти нам вижити, але п�д час тривалого стресу орган�зм
надто довго перебуває в стан� готовност�, а р�вень гормон�в стресу не повертається 

до норми й пост�йно п�двищується. Стан збудження порушується.
 

Такий вид залежност� призводить до зниження �мун�тету орган�зму. П�двищується
артер�альний тиск, а м’язи залишаються напруженими, що п�двищує ризик �шем�чної
хвороби, �нфаркту, порушення менструального циклу та потенц�ї. П�д д�єю адренал�ну

в шлунку виробляється надлишок травної кислоти, яка подразнює слизову, 
що призводить до печ�ї та болю в живот�.

 
Хрон�чний стрес може спровокувати р�зн� захворювання, а також сприяти

загостренню симптом�в ауто�мунних захворювань, таких як хвороба Хашимото,
Грейвса, ревматоїдний артрит, д�абет або виразковий кол�т.

 
Вплив на те, як ми справляємось �з сильно стресовою под�єю, залежить в�д нашого
попереднього досв�ду, загальної ефективност� подолання труднощ�в, б�олог�чних

умов, часу впливу фактора стресу, ресурс�в, отриманої п�дтримки та супутн�х
захворювань.

 
Тому так важливо подбати про комфорт – не т�льки ф�зичний, а й душевний. 

Не забувайте прид�ляти час для себе та тренувати свою уважн�сть, щоб мати
можлив�сть почути власн� емоц�ї. Інод� наш внутр�шн�й прост�р наст�льки заглушений

щоденною гонитвою, що т�ло намагається нагадати нам про власн� потреби,
наприклад про в�дпочинок. Розслаблення, заспокоєння, перебування наодинц�

приносить спок�й � дає прост�р для пошуку р�шень.
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Повернення до повсякденного 
життя п�сля хвороби

 
Хвороба вносить багато зм�н у наше життя – вона впливає як на ф�зичну, емоц�йну,

так � на соц�альну сфери.
 

Те, як ми це сприймаємо � як� значення надаємо цьому, очевидно, впливає на наше
функц�онування. Це зупиняє нас у якийсь момент нашого життя, тод� як усе �нше

триває. Інш�, як завжди, ходять до школи, працюють, розвиваються, гуляють,
можливо, нав�ть не замислюючись про прив�лей мати можлив�сть робити все це. Нас,
з �ншого боку, миттєво виключають �з нашого соц�ального, с�мейного та профес�йного

життя.
 

Хвороба змушує нас тривалий час залишатися вдома чи в л�карн�. Ми можемо
опинитися в ц�й ситуац�ї тижнями, �нод� м�сяцями, а �нод� нав�ть роками. Це створює
розрив у нашому житт�. Для нас час зупинився, але п�д час нашого нездужання життя

триває � в�дбувається багато зм�н.
 

Повернутися до повсякденного життя, вирвавшись �з нин�шньої, добре знайомої
реальност�, не так просто. Ми повертаємося �ншими. Те, що ми пережили, створює
емоц�йний багаж � зм�нює наш погляд на навколишн�й св�т. Є туга, почуття жалю 

про втрачений час � можливост�, як� ми не змогли використати.
 

Інод� хвороба призводить до �нвал�дност�, що унеможливлює виконання певної
д�яльност�. Турбота, яку надають нам �нш� люди, змушує нас почуватися залежними 
в�д них, через що ми в�дчуваємо сором � безнад�йн�сть. Робота, виконана до цього

часу, нам б�льше не доступна. Це дуже болючий вим�р нашого нового повсякденного
життя.

 
«Хто я тепер, коли я не можу робити ст�льки речей? Те, що вас радувало, зникло. 

Я швидко втомлююся, маю проблеми з розмовою, навчанням, концентрац�єю,
виглядаю �накше, н�ж до хвороби».
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Ми почуваємося розгубленими, не знаючи, куди п�ти. Ми вважаємо себе
нижчими за �нших, забуваючи про свою ц�нн�сть.

 
Життя ставить перед нами черговий виклик – знайти себе в нов�й реальност�, свою

внутр�шню силу та зд�бност�, як� закладен� в кожному з нас. Можливо, �нод� 
ти злишся на себе � на своє т�ло, яке вже не в змоз� робити так багато речей, 

як ран�ше. У вас бол� в т�л�, як� забирають бажання д�яти та рад�сть дня.
 

Ваш внутр�шн�й критик повторює, що ви тепер маєте меншу ц�нн�сть або марн�? 
А може, зам�сть того, щоб насолоджуватися поверненням, ви д�йсно в�дчуваєте

внутр�шню порожнечу � не можете знайти себе у всьому цьому?
 

Важка хвороба, незважаючи на те, що це досв�д, сповнений болю та вимагає багато,
все ж може дати нам щось: допомогти переоц�нити наше життя, зм�нити пр�оритети,

знайти сенс допомоги �ншим, зрозум�ти страждання �ншої людини, в�дкрити нов�
двер�.

 
Отже, що ми можемо зробити для себе в так�й ситуац�ї? Обов’язково слухайте

�нших, але також варто под�литися з ними своєю �стор�єю.
 

 П�дтримка. Познайомтеся з людьми, як�, як � ви, важко повертаються 
до працездатност� п�сля хвороби. Обм�нюйтеся з ними досв�дом, страхами та �деями, 

як знайти себе в нов�й ситуац�ї.
 

 Осв�та. Знання факт�в про л�кування та �нш� питання, пов’язан� з хворобою,
дозволяє вам в�дчути контроль над власним життям � краще зрозум�ти своє т�ло.

Читайте, запитуйте, д�знавайтеся якомога б�льше.
 

 В�дносини з близькими. Не замикайтеся на �нших, дозвольте соб� бути поруч 
з тими, хто п�клується про вас. Не соромтеся просити п�дтримки. Прийм�ть допомогу

та зроб�ть наступн� кроки з доброю людиною поруч.
 

 Над�я. Не в�дмовляйтеся в�д неї. Над�я �нод� є єдиною п�дтримкою, яка дозволяє
знайти сенс того досв�ду, яким ви д�литеся. З над�єю на майбутнє ви зможете

ефективн�ше п�клуватися про своє сьогодення.
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Ст�йк�сть , ст�йк�сть, псих�чна ст�йк�сть
 
 

Напевно, ви неодноразово стикалися з� складною � стресовою ситуац�єю у своєму
житт�. Але ви, можливо, не замислювалися тод� про те, як якась под�я — на перший
погляд неймов�рна — може зробити вас сильн�шими. І тим б�льше, вам � в голову 

не приходило, що у вас може бути якась риса особистост�, завдяки як�й саме 
ви, а не будь-як� ситуац�ї - нав�ть надзвичайно стресов� - визначають вашу силу 

� подальшу долю. Ця функц�я не що �нше, як т. зв псих�чна ст�йк�сть.
 

Псих�чна ст�йк�сть в�д�грає ключову роль у подоланн� труднощ�в,
несприятливих умов, стрес�в � травм. Це питання ц�кавило багатьох вчених, 

як� виходили на стор�нки психолог�ї. П�тер Клаф � Даг У своїй книз� « Псих�чна
ст�йк�сть – досл�дження та розвиток » Стр�харчик визначає ст�йк�сть як «особист�сну

рису, яка значною м�рою визначає те, як люди реагують на виклики, стрес � тиск,
незалежно в�д обставин» ( Clough & Strycharczyk , 2012).

 
Поняття ст�йкост� - це широко розум�ють потенц�ал ст�йкост� до стресу. Варто

в�рити, що ви можете мати в соб� цю ун�кальну як�сть, яка допомагає 
вам йти по життю з б�льшою силою та в�рою в краще завтра - як п�д час хвороби, 

так � п�д час з�ткнення з �ншими стресовими под�ями. Проте варто зазначити, 
що у кожної людини є св�й псих�чний оп�р, який зм�нюється п�д впливом

попереднього життєвого досв�ду.
 

На псих�чну ст�йк�сть у широкому розум�нн� також впливають �ндив�дуальн� риси
особистост� (наприклад, самооц�нка), а також п�дтримка стосунк�в з �ншими людьми
та економ�чн� фактори. Псих�чна ст�йк�сть є складним явищем � може проявлятися

р�зними способами, включаючи �ндив�дуальну гнучк�сть , що дозволяє
�нтерпретувати нову под�ю як непереборну перешкоду або просто черговий

виклик.
 

Ми не маємо впливу на багато под�й, але ми можемо зм�цнити свою псих�чну
ст�йк�сть, щоб краще справлятися з важкими ситуац�ями. Розвиваючи ст�йк�сть , 
ми протид�ємо соматичним проблемам. Менший стрес знижує сприйнятлив�сть 
до захворювань. Це п�двищує самооц�нку, ц�кав�сть до життя, сприяє б�льш
продуктивн�й робот� та змушує нас почуватися щасливими. Ми працюємо 

на високому р�вн�, особливо в найважч� моменти нашого життя.
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Над чим ви можете працювати, щоб розвинути свою здатн�сть виходити 
з� складних ситуац�й сильн�шими? Вищезгаданий П�тер Клаф вид�лив чотири
елементи псих�чної ст�йкост� , як� дають поради, як зберегти впевнен�сть у соб� 

та вплинути на кризову ситуац�ю.
 

 В�рте, що ви маєте вплив на своє життя. Усв�домте, що емоц�ї не повинн� керувати
вами, але що ви можете керувати ними.

 
 Подумайте, що будь-який досв�д - нав�ть неймов�рно важкий - це шанс в�дкрити
свою внутр�шню силу, яку ви, можливо, н�коли не усв�домили. Недаремно б�ограф�ї

багатьох неперес�чних людей св�дчать, що прорив до кращого життя починався 
у них �з найглибшої кризи – дна, з якого можна було лише в�дскочити.

 
 Надзвичайно стресов� зовн�шн� под�ї: в�йна, насильство у стосунках, хрон�чна хвороба
викликають в�дчуття безпорадност� та сумн�ви щодо власної вол�. Тим не менш, в�рте 

в себе � в�рте, що сила вашої особистост� не залежить в�д зовн�шн�х умов.
 

 Бер�ть участь у д�яльност� та проектах, ор�єнтованих на конкретну мету, 
яка вам близька, нав�ть якщо це лише невелик� добров�льн� заходи. Кожне заняття

такого типу дозволяє вам зосередитися на тому, що ви МОЖЕТЕ зм�нити 
– а це дуже багато. Те, на чому ми зосереджуємо свої думки та енерг�ю, має вир�шальний

вплив на багато елемент�в нашої реальност�. Скаж�ть «н�» пасивност�, оск�льки вона
посилює �люз�ю того, що ви безпорадн� перед тим, що зовн�. Це не правда. Це просто

�люз�я, створена страхом, а �нод� додатково виправданнями та небажанням докладати
зусиль.

 
Однак наведен� вище поради - це ще не все. Перед обличчям травмуючого досв�ду,

такого як хвороба чи в�йна, повертаються думки: «Я хот�в би повернутися в часи 
до моєї хвороби», «Я хот�в би подорожувати в час� � залишитися в минулому, де немає

в�йни». ."
 

Л�ками в�д таких стан�в є уважн�сть. Ви не ваш розум. Ви б�льше, н�ж ваш розум, який
пост�йно анал�зує те, що сталося, � на основ� попереднього досв�ду створює нов� сценар�ї
майбутнього. Проблема в тому, що коли ти застряг у своїй голов� � мало контактуєш

з тим, що навколо тебе, ти н�коли не ТУТ � ЗАРАЗ.
 

Коли ви навчитеся розглядати свої думки та переживання як спостер�гач, ви не т�льки
станете краще усв�домлювати свої емоц�ї, але й зможете ч�тко передавати

 їх оточуючим. Можливо, ви побачите, що ви щаслив�ш�, тому що ви не перебуваєте 
н� в приголомшливому стан�, н� в тяжких почуттях. Ви приймаєте те, що важко, 

але як спостер�гач за своїми переживаннями � водночас їх ефективний кер�вник,
ви шукаєте найкраще р�шення для себе та своїх близьких.
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ДБАЙТЕ ПРО СЕБЕ КОЖНОГО ДНЯ
 

Дбайте про своє здоров’я щодня � зроб�ть це пр�оритетом. Це �нвестиц�я, 
яку ви можете бути абсолютно впевнен�, що вона повернеться у к�лька раз�в.
Доглянуте, п�дтягнуте т�ло зм�цнює почуття власної г�дност� та внутр�шньої сили, 
а також надихає оточуючих. Здорове харчування, г�г�єна роботи � сну, регулярна
ф�зична активн�сть також позитивно впливають на зм�цнення нашого �мун�тету.

 
Не забуваймо, що людина є соц�альною �стотою: ще одним буд�вельним

блоком фундаменту нашого псих�чного здоров’я є мережа п�дтримки. Роб�ть
ставку на стосунки з людьми, як� вас надихають, � якщо таких людей зараз немає
навколо вас, спробуйте знайти їх у середовищ�, близькому до ваших �нтерес�в.

Досл�дження п�дтверджують, що ми схож� на людей з нашого найближчого
оточення, тому вкрай важливо св�домо визначитися з друзями, з якими

 ми найчаст�ше проводимо час. Це запорука позитивного настрою, особистого
розвитку та мотивац�ї.

 
Також варто знайти для себе техн�ку зняття стресу, щоб зняти його п�д час

високої напруги. Це може бути момент з книгою, прогулянка, їзда на велосипед� 
чи будь-яка �нша д�яльн�сть. Йдеться про те, щоб зробити щось для себе, що буде

 як безпечна гавань, куди можна повернутися у важкий час.
 

Останн� часи пандем�ї та в�йни в Україн� п�ддали випробуванню нашу псих�чну
ст�йк�сть. В�ддалена робота або її втрата, проблеми з� здоров’ям, вимушен�

драматичними обставинами, переїзд в �ншу країну, а також проблема надання
допомоги – це приклади ситуац�й, з якими нам, як сусп�льству, доводилося � дос�
маємо справу. У багатьох людей вони викликали однозначно негативн� емоц�ї,

позначаючись на здоров'ї.
 

Спос�б розвитку нашої ст�йкост� полягає в тому, щоб поглянути на свої емоц�ї 
та навчитися їх виражати. Бути уважним до того, що в�дбувається, що

в�дчуваєш; усв�домлювати те, що ви в�дчуваєте, � вчитися на своєму досв�д�.
Бачити власн� досягнення � ц�нувати нав�ть найменш� усп�хи.
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Як подбати про псих�чну г�г�єну?
 

        В�дпочинок. Пам'ятайте про щоденн� моменти релаксац�ї, як� дозволять 
вам в�дновити ф�зичн� та душевн� сили.

 
        Сон. Подбайте про правильний час сну, його г�г�єни (правильно п�д�браний

матрац, осв�тлення � температура в спальн�) � заспокойтеся перед сном.
 

        Харчування. Харчуйтесь здорово та не забувайте про зволоження.
 

        Ф�зична активн�сть. Пам’ятайте про регулярн� вправи. Це може бути ходьба,
б�г, їзда на велосипед� або танц�. Вибирайте те, що вам подобається.

 
        Релаксац�я. Розвивайте навички управл�ння стресом � зменшення напруги,

наприклад, за допомогою техн�к релаксац�ї, медитац�ї та розтяжки.
 

        Емоц�ї. Навч�ться розп�знавати та виражати емоц�ї, а також ч�тко пов�домляти
про свої потреби. Дайте соб� можлив�сть в�дчути їх � в�дпуст�ть .

 
        Особист�сний розвиток. Усв�домте свої сильн� сторони та спробуйте

розвинути нов� навички.
       Наполеглив�сть. Це допомагає нам висловлювати свою думку, почуття 

та встановлювати меж�, поважаючи себе та �нших.
 

       Соц�альн� в�дносини. Розвивайте контакти з важливими для вас людьми.
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Турбота про власн� кордони – чому це важливо?
 

У кожного з нас є к�лька тип�в кордон�в: ф�зичн�, емоц�йн� та �нтелектуальн�.
Саме вони надзвичайно важлив� для збереження ф�зичного та псих�чного

здоров'я. Коли ви тривалий час не поважаєте кордон�в � не розум�єте, в який момент
стосунки, под�ї 

чи життєв� ситуац�ї викликають у вас сильний дискомфорт, ваше т�ло, ймов�рно, саме
нагадає вам про це.

 
Нездатн�сть звернути увагу на те, чи щось вам п�дходить, або викликає у

 вас надм�рне збентеження, страх або в�дчуття, що ви йдете проти себе, п�ддає 
вас надм�рн�й напруз� та хрон�чному стресу, що послаблює вашу �мунну систему.

 
У середовищ� часто спостер�гаються дв� крайност�. Перша стратег�я – це �золяц�я, 

яка неправильно тлумачиться як захист ваших кордон�в. Друге ставлення 
- це прийняття стану, коли зовн�шн� стимули в�льно впливають на емоц�ї 

та переконання.
 

Жодне з цих ставлень не є здоровим. Людина — �стота соц�альна, �, як показують
багато �стор�й, переживати кризов� моменти набагато легше в груп� людей, 

як� розум�ють � переживають, хто ти є.
 

У той же час, ви та людина, яка вир�шує, що справд� впливає на її переконання
та думки, а що н�. Ви повинн� регулярно нагадувати соб�, що под�ї та �нш� люди 

не є ключовим фактором вашого настрою та думок.
 

Єдина людина, яка д�йсно впливає на них, - це ви.
 

Незалежно в�д того, яка ситуац�я може спричинити у вас в�дчуття перевантаження 
та загрожувати вашому здоров’ю, задайте соб� запитання: що я можу зробити, щоб

зменшити в�дчуття перевантаження, стресу та дискомфорту в дан�й ситуац�ї?
 

Якщо ви стурбован� тим, що позначення ваших обмежень може когось
образити, пам’ятайте, що наполеглив�сть � сп�лкування є ключем до щасливих
стосунк�в. Якщо ви боїтеся втратити кохану людину � обираєте безпечне мовчання,

подумайте, 
чи не несете ви взагал� б�льших витрат - як емоц�йних, так � пов'язаних з� здоров'ям.

 
Допомагаючи багатьом людям, ми часто виявляємо, що наша в�дсутн�сть

впевненост� виправдовується страхом самотност�.
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У цей момент перспектива повинна бути повн�стю перевернута. Тривога -
найг�рший порадник. Незалежно в�д того, чи базується це на страху бути

в�дкинутим, втратою чи ганьбою. Якщо вам не властиво анал�зувати себе, просто
пов�рте, що самоповага є основою всього у вашому житт�.

 
Чому так має бути? Коли ти поважаєш себе, ти поважаєш � �нших. Чим б�льше 
ви усв�домлюєте свої точки розриву � де з вашого боку зак�нчується прийняття

 � починається оп�р, тим багатшими й ц�нн�шими стосунки виникатимуть у кожн�й
сфер� вашого життя.

 
Щоб бути справжн�м, потр�бна см�лив�сть. Бути автентичним вимагає

самозречення. При цьому чесн�сть у стосунках один на один � подолання опору 
в навчанн� ц�єї чесност� окупаються к�лька раз�в.

 
Зроб�ть перший крок сьогодн�. Побудьте наодинц� з собою - без музики, 

без телев�зора, без подразник�в.
 

Не б�йся тиш�. Саме в тиш� ми найб�льше чуємо шеп�т найглибшої частини нашого
«Я», але щоб почути їх, треба вм�ти слухати.

 
Також варто вм�ти проводити час з� складними емоц�ями. 

Але не зосереджуватися на смутку чи змиренн�. Навпаки - для того, щоб ще краще
п�знати себе � навчитися розр�зняти те, що нам п�дходить, � те, що повн�стю

позбавляє нас сил � енерг�ї.
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