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Текст лекції.
Питання 1. Екстрена психологічна допомога людям в гострому
стресовому стані
Психологічна допомога в кризовій ситуації об'єднує термін інтервенція,
кризова інтервенція. Інтервенція означає втручання. Кризова інтервенція - це
швидка психологічна допомога особистостям, що перебувають в стані кризи.
Оскільки затяжна, хронічна криза несе в собі загрозу соціальної дезадаптації,
нервово-психічного або психосоматичного страждання.
Екстрена психологічна допомога надається людям у гострому
стресовому стані. Цей стан характеризується, насамперед, емоційною і
розумовою дезорганізацією і проявлятися певними симптомами: • маренням,
• галюцинаціями, • ступором, • руховим збудженням, • агресією, • страхом, •
істерикою, • нервовим тремтінням, • плачем, • апатією та іншими станами.
Допомога у даних ситуаціях може полягати, у першу чергу, в створенні
умов для нервової «розрядки», купіювання гострого емоційного стану та
забезпеченні умов для надання професійної психологічної (за необхідності медичної) допомоги.
Екстрена психологічна допомога базується на принципах
короткостроковості, реалістичності, особистісної залученості професіонала і
симптомо - центрованим контролем.
Розглянемо симптоми, їх ознаки і техніки опанування емоційним
станом.
Марення і галюцинації. Критична ситуація може викликати у людини
сильний стрес, призвести до сильного нервового напруження, порушення
рівноваги в організмі, негативно позначитися на здоров'ї в цілому - не тільки
фізичному, а й психічному. Це може загострити вже наявне психічне
захворювання.
До основних ознак марення відносяться неправильні уявлення або умоукладення, у помилковості яких потерпілого неможливо переконати.
Галюцинації проявляються в тому, що потерпілий переживає
присутність уявних об'єктів, які в даний момент не впливають на відповідні
органи чуття (чує голоси, бачить людей, відчуває запахи та інше).
Що треба робити у даному випадку:
1. Звернутися до медичних працівників, викликати бригаду швидкої
психіатричної допомоги.
2. До прибуття фахівців стежити за тим, щоб потерпілий не нашкодив
собі і оточуючим. Приберіть від нього предмети, що представляють
потенційну соціальну небезпеку (гострі, колючі, важкі тощо).
3. Ізолювати потерпілого і не залишати його одного.
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4. Говорити з потерпілим спокійним голосом. Погоджуватися з ним, не
намагатися його переконати. Пам'ятайте, що у такій ситуації переконати
постраждалого неможливо.
Ступор - одна з найсильніших захисних реакцій організму. Вона
наступає після найсильніших нервових потрясінь (вибух, напад, жорстоке нанасильство), коли людина витратила на виживання стільки енергії, що сил на
контакт з навколишнім світом вже немає.
Ступор може тривати від декількох хвилин до декількох годин. Тому,
якщо не надати допомогу і потерпілий пробуде в такому стані досить довго,
це призведе до його фізичного виснаження. Так як контакту з оточуючим
світом немає, потерпілий не помітить небезпеку і не зробить дій, щоб її
уникнути.
Основними ознаками ступору є:
• різке зниження або відсутність довільних рухів і мови;
• відсутність реакцій на зовнішні подразники (шум, світло, дотики,
щипки);
• «застигання» у певній позі, заціпеніння (numbing), стан повної
нерухомості;
• можлива напруга окремих груп м'язів.
Перша допомога при ступорі:
1. Зігніть потерпілому пальці на обох руках і притисніть їх до основань долоні. Великі пальці повинні бути виставлені назовні.
2. Кінчиками великого і вказівного пальців масажуйте які
постраждалому точки, розташовані на лобі, над очима рівно посередині між
лінією росту волосся і бровами, чітко над зіницями.
3. Долонь вільної руки покладіть на груди потерпілого. Підстройте своє
дихання під ритм його дихання.
4. Людина, яка перебуває у ступорі, може чути і бачити. Тому говорите
їй на вухо тихо, повільно і чітко те, що може викликати сильні емоції (краще
негативні). Необхідно будь-якими засобами домогтися реакції потерпілого,
вивести його із заціпеніння.
Рухове збудження. Іноді потрясіння від критичної ситуації (вибухи,
стихійні лиха) настільки сильне, що людина просто перестає розуміти, що
відбувається навколо неї. Вона не в змозі визначити, де вороги, а де
помічники, де небезпека, а де порятунок. Людина втрачає здатність логічно
мислити і приймати рішення, стає схожою на тварину, метається у клітці.
Основними ознаками рухового збудження є:
• різкі рухи, часто безцільні і безглузді дії;
• ненормально голосна мова або підвищена мовна активність (людина
говорить без зупинки, іноді абсолютно безглузді речі);
• часто відсутня реакція на оточуючих (на зауваження, прохання,
накази).
Перша допомога при руховому збудженні:
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1. Використовуйте прийом «захоплення»: перебуваючи позаду,
просуньте свої руки постраждалому під пахви, притисніть його до себе і
злегка перекиньте на себе.
2. Ізолюйте потерпілого від оточуючих.
3. Масажуйте «позитивні» точки. Говоріть спокійним голосом про
почуття, які людина відчуває («Тобі хочеться щось зробити, щоб це припинилось? Ти хочеш втекти, сховатися від того, що відбувається?»).
4. Не сперечайтеся з потерпілим, не ставте запитань, в розмові уникайті фраз з часткою «не», що відносяться до небажаних дій (наприклад: «Не
біжи», «Не розмахуй руками», «Не кричи»).
5. Пам'ятайте, що потерпілий може заподіяти шкоду собі та іншим.
6. Рухове порушення зазвичай триває недовго і може змінитися
нервовим тремтінням, плачем, а також агресивною поведінкою.
Агресія. Агресивна поведінка - один з мимовільних способів, яким
організм людини «намагається» знизити високе внутрішнє напруження.
Прояв злості або агресії може зберігатися досить тривалий час і заважати
самому потерпілому і оточуючим.
Основними ознаками агресії є:
• роздратування, невдоволення, гнів (за будь-яким, навіть незначним
приводом);
• нанесення оточуючим ударів руками або будь-якими предметами;
• словесна образа, лайка;
• м'язова напруга;
• підвищення кров'яного тиску.
Опанування агресією:
1. Зведіть до мінімуму кількість оточуючих.
2. Дайте постраждалому можливість «випустити пар» (наприклад,
виговоритися або «побити» подушку).
3. Доручіть йому роботу, пов'язану з високим фізичним
навантаженням.
4. Демонструйте доброзичливість. Навіть якщо ви не згодні з постраждалим, не звинувачуйте його самого, а висловлюйтеся з приводу його
дій. Інакше агресивна поведінка буде спрямована на вас. Не можна говорити:
«Що ж ти за людина!» Слід сказати: «Ти жахливо злишся, тобі хочеться все
рознести вщент. Давай разом спробуємо знайти вихід з цієї ситуації».
5. Намагайтеся розрядити обстановку смішними коментарями або
діями.
6. Агресія може бути погашена страхом покарання:
• якщо немає мети отримати вигоду від агресивної поведінки;
• якщо покарання суворе і ймовірність його здійснення велика.
7. Якщо не надати допомогу розлюченій людині, це призведе до
небезпечних наслідків: через зниження контролю за своїми діями людина
буде чинити необдумані вчинки, може нанести каліцтва собі та іншим.
Страх - одна із базових емоцій людини.
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До основних ознак страху відносяться:
• напруга м'язів (особливо лицьових);
• сильне серцебиття;
• прискорене поверхневе дихання;
• знижений контроль над власною поведінкою.
Панічний страх, жах може спонукати до втечі, викликати заціпеніння
або, навпаки, збудження, агресивну поведінку. При цьому людина погано
контролює себе, не усвідомлює, що вона робить і що відбувається навколо.
Перша допомога:
1. Покладіть руку потерпілого собі на зап'ястя, щоб він відчув ваш
спокійний пульс. Це буде для нього сигналом: «Я зараз поруч, ти не один!».
2. Дихайте глибоко і рівно. Спонукайте потерпілого дихати в одному з
вами ритмі.
3. Якщо потерпілий говорить, слухайте його, виявляйте зацікавленість,
розуміння, співчуття.
4. Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла.
Нервове тремтіння. Після екстремальної ситуації з'являється
неконтрольоване нервове тремтіння (людина не може за власним бажанням
припинити цю реакцію). Так організм «скидає» напруга.
Якщо цю реакцію зупинити, то напруга залишиться всередині, в тілі, і
викличе м'язові болі, а в подальшому може призвести до розвитку таких
серйозних захворювань, як гіпертонія, виразка та ін.
Основні ознаки нервового тремтіння:
• тремтіння починається раптово - відразу після інциденту або через
якийсь час;
• виникає сильне тремтіння всього тіла або окремих його частин
(людина не може утримати в руках дрібні предмети, запалити сигарету);
• реакція триває досить довго (до декількох годин);
• потім людина відчуває сильну втому і потребує відпочинку.
У даному випадку:
1. Потрібно посилити тремтіння.
2. Візьміть потерпілого за плечі і сильно, різко потрясіть протягом 1015 секунд.
3. Продовжуйте розмовляти з ним, інакше він може сприйняти ваші дії
як напад.
4. Після завершення реакції необхідно дати потерпілому можливість
відпочити. Бажано укласти його спати.
5. Не можна:
• обіймати потерпілого або притискати його до себе;
• вкривати потерпілого чимось теплим;
• заспокоювати постраждалого, говорити, щоб він взяв себе в руки.
Плач. Коли людина плаче, всередині у неї виділяються речовини, які
мають заспокійливу дію. Добре, якщо поруч є хтось, з ким можна розділити
горе.
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Основні ознаки даного стану:
• людина вже плаче або готова розридатися;
• тремтять губи;
• спостерігається відчуття пригніченості;
• на відміну від істерики, немає ознак порушення.
Якщо людина стримує сльози, то не відбувається емоційної розрядки,
полегшення. Коли ситуація затягується, внутрішнє напруження може нанести
шкоди фізичному та психічному здоров'ю людини.
У даному випадку:
1. Не залишайте постраждалого одного.
2. Встановіть фізичний контакт з потерпілим (візьміть за руку,
покладіть свою руку йому на плече або спину, погладьте його по голові).
Дайте йому відчути, що ви поруч.
3. Застосовуйте прийоми «активного слухання» (див. 5.2) (вони
допоможуть постраждалому виплеснути своє горе): періодично вимовляєте
«ага», «так», кивайте головою, тобто підтверджуйте, що слухаєте і
співчуваєте; повторюйте за постраждалим деякі уривки фраз, у яких він
висловлює свої почуття; говорите про свої почуття і почуття потерпілого.
4. Не намагайтеся заспокоїти постраждалого. Дайте йому можливість
виплакатися і виговоритися, «виплеснути» з себе горе, страх, образу.
5. Не ставте питань, не давайте порад. Ваше завдання - вислухати.
Істерика. Істеричний припадок триває кілька хвилин або кілька годин.
Основні ознаки:
• зберігається свідомість;
• надмірне збудження, безліч рухів, театральні пози;
• мова емоційно насичена, швидка;
• крики, ридання.
У даному випадку:
1. Видаліть глядачів, створіть спокійну обстановку. Сидіть з
постраждали наодинці, якщо це не небезпечно для вас.
2. Несподівано зробите дію, яке може сильно здивувати (можна дати
ляпсусу, облити водою, з гуркотом упустити предмет, різко крикнути на
потерпілого).
3. Говоріть з потерпілим короткими фразами, впевненим тоном
(«Випий води», «Умийся»).
4. Після істерики наступає занепад сил. Покладіть постраждалого
спати. До прибуття фахівця спостерігайте за його станом.
5. Не потурайте бажанням потерпілого.
Апатія може виникнути після тривалої напруженої, але безуспішної
роботи; або в ситуації, коли людина терпить серйозну невдачу, перестає
бачити сенс своєї діяльності; або коли не вдалося когось врятувати, і близька
людина загинула.
Навалюється відчуття втоми - таке, що не хочеться ні рухатися, ні
говорити, рухи і слова даються з великими труднощами. В душі - порожнеча,
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байдужість, немає сил навіть на прояв почуттів. Якщо людину залишити без
підтримки і допомоги у такому стані, то апатія може перейти у депресію
(важкі і болісні емоції, пасивність поведінки, почуття провини, відчуття
безпорадності перед обличчям життєвих труднощів, безперспективність і
т.д.).
У стані апатії людина може перебувати від кількох годин до кількох
тижнів.
Основними ознаками апатії є:
• байдуже ставлення до навколишнього;
• млявість, загальмованість;
• повільна, з довгими паузами, мова.
У даному випадку:
1. Поговоріть з потерпілим. Задайте йому кілька простих запитань: «Як
тебе звуть?»; "Як ти себе почуваєш?"; "Хочеш їсти?".
2. Проводьте потерпілого до місця відпочинку, допоможіть зручно
влаштуватися (обов'язково зняти взуття).
3. Візьміть потерпілого за руку або покладіть свою руку йому на чоло.
4. Дайте постраждалому можливість поспати або просто полежати.
5. Якщо немає можливості відпочити (подія на вулиці, у громадському
транспорті, в установі), то більше говорите з потерпілим, залучайте його в
будь-яку спільну діяльність (прогулятися, сходити випити чаю або кави,
допомогти оточуючим, які потребують допомоги).
Питання 2. Психологічний дебріфінг.
Класичним методом кризової інтервенції є психологічний дебрифінг.-.
Психологічний дебрифінг є формою кризової інтервенції, особливим
чином організованого обговорення в групах людей, що спільно пережили
стресогенну, кризову подію.
Мета групового обговорення - мінімізація психологічних страждань.
Завдання дебрифінгу:
1. "Опрацювання" негативних вражень, реакцій і відчуттів.
2. Когнітивна організація переживаного досвіду: усвідомлення
травматичної події, реакцій
3. Зниження індивідуального і групового напруження.
4. Зменшення уявлень про унікальність і патологічності власних
відчуттів і реакцій.
5. Нормалізація стану (самопочуття): поява можливості обговорити
кризову ситуацію і поділитися один з одним своїми переживаннями.
6. Мобілізація внутрішніх і зовнішніх ресурсів і посилення групової
підтримки, солідарності і розуміння.
7. Підготовка до переживання тих симптомів або реакцій, які можуть
виникнути через декілька днів або тижнів.
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8. Визначення засобів подальшої допомоги у разі потреби і
інформування учасників групової дискусії, куди і до кого можна звернутися у
разі потреби.
Умовою застосування класичного психологічного дебрифінгу
вважається наявність кризової ситуації з присутністю в ній усвідомлюваної
учасниками загрози і участь в ній всіх членів групи. Оптимальний час для
проведення дебрифінгу - не пізніше 48 годин після події. Для відтворення
картини подій, що сталися, при великій тимчасовій дистанції можуть бути
використані відеозаписи подій, якщо такі є.
Обстановка для проведення психологічного дебрифінгу має бути
зручною, бажано з ізольованою кімнатою, в якій група була б захищена від
зовнішніх втручань, таких, наприклад, як телефонні дзвінки, випадкові
відвідувачі.
Керує проведенням психологічного дебрифінгу одна людина, що має
асистентів, - одного або двох ко-терапевтів. Наявність асистентів обов'язкова умова проведення психологічного дебрифінгу.
Чисельність групи для психологічного дебрифінгу варіюється навколо
цифри 15.
Структура психологічного дебрифінгу включає три частини і сім чітко
виражених фаз.
Частина перша: опрацювання основних відчуттів і вимір інтенсивності
стресу включає: 1) вступну фазу, 2) фазу фактів, 3) фазу думок, 4) фазу
реагування.
Частина друга: детальне обговорення симптомів і забезпечення
відчуття спокою і підтримки складається з 5) фаза симптомів, 6 ) підготовчої
фази.
Частина третя: мобілізація ресурсів, забезпечення інформацією і
формування планів на майбутнє 7) фаза реадаптації.
Частина I. Опрацювання основних відчуттів і вимір інтенсивності
стресу.
1. Ввідна фаза психологічного дебрифінгу передбачає умілий початок
групової роботи: проведення знайомства, порядок розміщення учасників за
столом. На введення витрачається близько 15 хвилин.
На початку ввідної фази ведучий дебрифінгу представляє себе і своїх
помічників, викладає цілі і завдання зустрічі.
Правила дебрифинга визначаються для того, щоб мінімізувати тривогу,
яка може виникнути у учасників групового обговорення.
Правило перше. Учасники групового обговорення говорять лише тоді,
коли побажають це робити. Від членів групи потрібне уміння вислуховувати,
не перебиваючи і давати висловлюватися таким, що всім бажає.
Правило друге. Члени групи мають бути упевнені в дотриманні
конфіденційності вмісту обговорення.
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Правило третє. Учасникам групового обговорення пояснюється, що
процедура психологічного дебрифінгу не передбачає оцінок, критики і
вироків.
Правило четверте. Учасників попереджають, що вони можуть відчути
себе дещо гірше під час групового обговорення (під час сесії), але це
нормальне явище, яке зазвичай відбувається із-за дотику до хворобливих
проблем.
Правило п'яте. Групі рекомендується працювати без перерви.
Правило шосте. Членів групового обговорення попереджають, що у
них є можливість тихо вийти і повернутися назад. Що проте веде слід
попередити про свій стан, якщо той, що йде знаходиться в дистресі, йому
необхідний супровід.
Правило сьоме. Учасникам групового обговорення пояснюють, що
вони можуть обговорювати проблеми, що виходять за рамки заданої теми,
ставити будь-які питання.
2. Фаза фактів.
Дана фаза є коротким описом людиною того, що з ним сталося під час
інциденту. Тривалість фази факту може варіюватися. Але чим довше тривала
травмуюча подія, тим довше може бути фаза факту. Знання про всі епізоди
події і їх послідовності створює відчуття когнітивної організації минулої
події.
3. Фаза думок.
Дана фаза передбачає фіксацію на думках з приводу події. Відбувається
аналіз висловлених думок і обговорення їх. Питання, що відкривають цю
фазу, можуть бути такого типа: "Якими були ваші перші думки? Коли це
сталося? Коли ви повернулися на місце дії? Коли виявилися залученими?".
Оживити спогади і активізувати думки можна за допомогою питань:
"Що ви робили під час інциденту? Чому ви вирішили робити саме те, що ви
робили?"
В кінці цієї фази можуть бути проговорені враження учасників, які у
них були на місці події. Питання, які, можливо, будуть задані, наступні: "Які
були ваші враження про те, що відбувалося довкола вас, коли події лише
почали розвиватися? Що ви чули, бачили, нюхали?".
4. Фаза реагування.
В процесі проведення цієї фази досліджуються відчуття. Це часто
найтриваліша частина психологічного дебрифінгу.
Коли люди описують причини прийнятих рішень, вони дуже часто
говорять про страх, безпорадність, самоту, самозвинувачення і фрустрацію.
Типові коментарі: "Я так боявся зробити помилки..."; "Я знав, що якщо я
зможу..."; "Я ніколи в своєму житті не був такий переляканий. Мої руки
тряслися і тряслися..."; "Я не знав, або я збережу життя, або відбираю
життя..."; "Я був такий самотній, що повинен був приймати всі рішення
самостійно...". Поважно придивлятися до тих, хто здається таким, що більш
постраждав, хто мовчить або у кого є особливо виражені симптоми
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посттравматичного розладу. Це можуть бути люди, які понад усе піддалися
насильству і жорстокості. До таких учасників потрібний індивідуальний
підхід, і після закінчення психологічного дебрифинга їм може бути
запропонована індивідуальна програма підтримки, психологічній допомозі
проблеми. Слід передбачити детальніший розгляд.
Частина друга: детальне обговорення симптомів і забезпечення
відчуття спокою і підтримки
5.Фаза симптомів.
В ході розповіді про пережиті відчуття, у членів групи створюються
відчуття схожості, спільності і природності реакцій. Групове обговорення,
що знімає унікальності пережитого є ключовим. Питання, які сприяють
створенню відчуття спільності, можуть бути такими: "Як ви реагували на
подію?"; "Що для вас було найжахливішим з того, що сталося?"; "Чи
переживали ви у вашому житті раніше що-небудь подібне?"; "Що викликало
у вас появу такого ж смутку, розладу, фрустрації, страху?"; "Як ви себе
відчували, коли сталася ця подія?".
Поважно отримати відповідь на питання про найважчі переживання,
пов'язані з подією, що сталася.
6. Підготовча фаза.
На цьому етапі психологічного дебрифінгу керівник або один з його
помічників, який вів запис обговорення, повинен спробувати синтезувати
реакції учасників. Тому особливі вимоги пред'являються до ведучого запису і
здійснення діагностики загальних реакцій і спроб нормалізації стану групи.
На даній фазі можна використовувати матеріали інших інцидентів або
навіть результати досліджень. Акцент робиться на демонстрації реакцій, які є
"нормальними реакціями на ненормальні події". Поважно тут підкреслювати
індивідуальність кожного.
Добре мати карту симптомів, де кожен з них детально описаний,
бажано карту повісити в кімнаті і аби кожен міг підійти і додати щось до
симптомів, якщо вони не виявили їх у себе раніше.
Частина III. Мобілізація ресурсів, забезпечення інформацією і
формування планів на майбутнє.
7) фаза реадаптації. В ході роботи на фазі реадаптації обговорюється і
планується майбутнє учасників групової дискусії, намічаються стратегії
подолання негативних симптомів.
Одна з головних цілей психологічного дебрифінгу, окрім всього
іншого, є створення безпечного внутрішньо групового психологічного
контексту. Переживання нерозуміння з боку співробітників або членів сім'ї
може бути одним з самих травмуючих аспектів посттравматичного стресу.
Корисно обговорити, в яких випадках учасникові потрібна додаткова
допомога:
✓
якщо симптоми не зникли через 6 тижнів
✓
якщо симптоми з часом стали явнішими
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✓
якщо є складнощі з поверненням в нормальний, колишній стан
вдома і на роботі.
Напрями подальшої допомоги. Група повинна обговорити і прийняти
рішення про подальшу свою поведінку: про необхідність організації
наступного дебрифінгу або як мінімум відзначити його вірогідність, якщо
інцидент був таким, що особливо травмує або залишилися деякі проблеми.
Слід передбачити спілкування один з одним надалі, коли команда буде
розформована. Наприклад, обмінятися телефонами і адресами.
Відновлення роботи психологічного дебрифінгу може мати місце після
двох тижнів або навіть двох місяців. Цей процес вже менш структурований,
чим перший, і його головне завдання - прослідити прогрес у відновленні
нормальної життєдіяльності учасників групового обговорення.
Питання 3. Психоедукація та соціальна підтримка.
За статистичними даними, протягом життя 70-80% людей переживають
критичні ситуації. При цьому,
83% людей здатні самостійно впоратися з кризовими станами за
допомогою підтримки родичів, друзів, колег…
14% - потребують на психо-соціальну допомогу, тобто більш
спеціалізовану допомогу психологів, соціальних працівників;
3%
потребують
спеціалізованої
психолого-психіатричної
допомоги (травмоорієнтованої).
Отже і методи психопрофілактики, психокорекції і психотерапії
ПТСР можна умовно розділити на 4 категорії:
1. Освітні – психоедукація.
2. Холістичні - цілісне відношення до здоров'я. Фізична активність,
правильне харчування, відмова від алкоголю і наркотиків створюють основу
для повнішого і ефективнішого відновлення. Сюди також відноситься
навчання людини технікам стабілізації психо-емоційного стану.
3. Методи, що збільшують соціальну підтримку і соціальну
інтеграцію. Сімейна і групова терапія, участь в групах взаємодопомоги,
участь в роботі громадських організацій.
4. Травмоорієнтована психотерапія.
Це не просто чотири групи методів. У їх переліку вказана послідовність
(етапи) надання психологічної лдопомоги. На кожному етапі певна частка
осіб, які зазнали психотравму, відсіватиметься.
Психоедукація (психо – душа, едукшн – просвіта).
Психологічних знань (освіти) потребують не тільки травмовані люди, а
й їх близькі (родичі, друзі). Соціальне оточення повинно розуміти, що можна
робити (казати), і чого не можна робити (казати). Напр., висловлення «Я
тебе розумію» може у травмованої людини викликати гнів, обурення по типу
«Ти не можеш мене розуміти, ти там не був, не пережив того, що пережив
я!!!»)
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Треба навчити близьке оточення як підтримувати людину, яка
переживає кризу. Близьким людям треба зрозуміти, що людина, яка зазнала
травматичної кризи, не є жертвою, вона є людиною, яка переживає.
(переживаюча). Доцільно уникати оцінних суджень!
Тобто, психоедукація у даному випадку – це підвищення психологічної
культури соціального оточення травмованої людини.
Психоедукація для травмованої людини включає в себе надання
інформації про психічне здоров’я, засоби його збереження, обговорення
інформації, пов'язаної з клінічною симптоматикою ПТСР. Це допомагає
клієнту зрозуміти «Що відбувається зі мною?», зняти ореол унікальності
переживань.
Психоедукація може проводитися у формі бесід, вебінарів,
консультацій, шляхом створення спеціальних пам’яток для конкретної
категорії травмованих людей (учасників бойових дій, жертв насильства
тощо).
Спеціалізована соціальна підтримка може надаватися шляхом
створення груп підтримки, сімейної і групової терапії, участі в роботі
громадських організацій.
Групи підтримки - форма групової роботи, в якій відбувається
організація загальної діяльності. Об'єднує групу схожість проблем, які
самостійно люди вирішити не можуть. Потреба учасників об'єднуватися на
основі схожості проблем використовується для обміну інформацією про те,
як ефективніше організувати своє життя за наявності хвороби, ізоляції,
емоційних травм, життєвих криз.
Легше змінити індивідуумів, зібраних в групу, ніж кожного з них
окремо (К. Левін).
Мета проведення групи підтримки - організувати підтримку, сприяти
обміну інформацією, допомогти процесу адаптації до нової ситуації
розвитку, створення сприятливих умов для допомоги і взаємодопомоги.
Завдання групи підтримки. Головне завдання групи підтримки
організувати обмін емоційним досвідом, що дозволяє вирішити ряд
специфічних завдань, які важко або неможливо вирішити наодинці. Це:
зняття унікальності, ефективний пошук особистісних резервів, прийняття
факту втрати і уміння знаходити і приймати підтримку.
Форма, тип групи підтримки. Форма, в якій проводиться група
підтримки, залежить від багатьох чинників (напр., соціально-культурних).
Так, в сільській місцевості найбільш прийнятною формою роботи буде клуб.
У робочому середовищі велику ефективність отримають групи різного виду
діяльності. Серед людей переважно творчих професій, швидше за все, будуть
успішні дискусійні групи.
Механізми, які зазвичай задіяні при проведенні групи підтримки. Поперше, це соціальна оцінка і усвідомлення проблеми; по-друге, це соціальнопсихологічна активація; по-третє, це обмін соціальною і психологічною
інформацією на когнітивному, емоційному і поведінковому рівнях.
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Керівник групи підтримки. Тут досить широкий діапазон можливостей.
В якості керівника (керівників) можуть бути самі учасники. Найбільш
ефективним в якості керівника групи підтримки буде професіонал
(соціальний працівник і практичний психолог). Не протипоказане
керівництво з боку пара професіоналів - священиків, представники поліції та
ін.
Роль керівника групи Значення і роль керівника різноманітна і має
досить широкий діапазон: незнайомий/знайомий дядько або тітка, людина,
яка веде дискусію, обговорює актуальні проблеми, емоційний лідер, здатний
гостро відчувати чужі переживання і включати в групове обговорення
потерпілих. Найбільш прийнятне визначення ролі керівника міститься в
терміні - фасилитатор. У ситуації групової підтримки цей термін можна
визначити так: «людина, яка створює умови для полегшення страждання,
людина, яка полегшує страждання».
Тривалість групи. Тут немає жорсткого регламенту. Час тривалості
існування групи визначається потребами її учасників. Як правило, групи, що
обговорюють, напр.., втрати, збираються впродовж року з різною частотою
зустрічей.
Формування груп підтримки.
Ведучий групи є єдиною особою, відповідальною за створення і збір
групи.
Процес створення і організації групи підтримки включає наступні
етапи і питання, які слід вирішити перед початком власне роботи :
1. Підготовка самого ведучого до організації групи підтримки.
2. Відбір учасників.
3. Принцип складання : демографічний склад і потенційна сумісність
учасників, тобто міра гомогенності і гетерогенності групи.
4. Місце і умови роботи.
5. Відкрита або закрита група.
6. Величина групи.
7. Частота і тривалість зустрічей групи підтримки.
Принципи роботи групи підтримки мають деякі відмінності від правил
роботи, прийнятих у психотерапевтичних групах :
1.
Принцип особистої безпеки (у психотерапевтичних групах він
має назву «рівень конфіденційності»). Періодично необхідно проводити тест
на особисту безпеку. Рівень безпеки встановлюється на першій зустрічі.
Кожен пропонує свій рівень, але приймається найвищий із запропонованих
рівнів. Можливо, що з часом рівень щирості зросте. Якщо серед учасників
групового обговорення є такі, які працюють разом, то, як правило,
встановлюється верхній рівень безпеки, оскільки, навіть не називаючи імен,
дуже легко вичислити учасників.
2. Встановлення меж дозволеного. Учасники групи повинні прийняти
межі приємного - неприємного, тобто наскільки можна перетворити
обговорення на свято, наскільки можна, приймати чужі біль і неприємності.
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У групі повинен восторжествувати принцип: «ми не лише отримуємо, але і
віддаємо, і щоб щось отримати, потрібно щось віддати». Комусь необхідно
надавати підтримку, як би погано і важко не було самому.
3. Активне слухання. Принцип роботи фасилітатора - допомогти людям
визначити і назвати свої проблеми. Можливо, для багатьох основна потреба
полягає в тому, щоб їх вислухали, і не давали багато порад.
У групі можна не стримувати емоції, можна поплакати самому або
поспівчувати тим, хто плаче зі схожих причин. Закон психічного зараження
нерідко діє позитивно на учасників групового процесу. Важливо, щоб в групі
з розумінням відносилися до усіх проблем, висловлювань, емоційних
проявів. Одним достатньо, щоб їх вислухали, інші готові отримати пораду,
третім потрібна допомога і підтримка. Фасилітатору необхідно відчувати, а
якщо потрібно, то й прямо запитувати, якої допомоги потребує той або інший
член групи.
4. Проблеми соціального контакту. Однією з умов ефективного
функціонування групи підтримки є створення комфортного самопочуття
учасників в різних ситуаціях групового обговорення : наприклад, створення
умов, коли люди не бояться ділитися будь-якою інформацією.
5. Ліміт часу в групі. Тривалість зустрічі в групі, як правило, обмежена
(не більше двох годин), тому час потрібно економити і ефективно ним
користуватися.
6. Домашні завдання. Учасники групи повинні працювати не лише під
час групових зустрічей, але і в інші час - виконувати домашні завдання, вести
щоденник і тому подібне. Ця вимога-правило особливо потрібна на етапах
гострого горя, коли доцільно продовження підтримки і поза груповим
контекстом.
7. Потреба фасилітатора у підтримці. Оптимальний варіант, - коли
фасилітатор працює із со-фасилітатором. Коли керівник групового
обговорення приходить не один, а з помічником, то учасники бачать, що і
йому потрібна підтримка, і це заспокійливо діє на учасників групового
обговорення.
Є також певні вимоги до особистості та професійних знань та навичок
керівника групи (сміливість, бути прикладом для учасників, емоційна участь
у роботі, відкритість, особистісна сила, вміння приймати агресію, прагнення
до нового досвіду, почуття гумору та інші).
Сміливість проявляється: по-перше, у здатності дозволяти собі
помилятися; по-друге, у здатності протистояти себе учасникам групи; потретє, в умінні приймати рішення; по-четверте, у здатності бути прямим і
чесним з учасниками групи і по-п'яте, в умінні відкрито говорити про те, що
відбувається в групі.
Бути прикладом для учасників групи. Щоб відповідати цій вимозі,
ведучому необхідно прагнути до постійного самовдосконалення. Група
працюватиме ефективно, якщо вона побачить, що і ведучий виконує в групі
те, чого він вимагає від її учасників.
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Емоційна участь означає участь ведучого у сумнівах, страхах, болі,
стражданнях, радості учасників.
Уміння приймати агресію. У житті групи є ситуації, коли ведучого
можуть звинуватити, виразити незадоволення ним або агресивно
відреагувати (його можуть звинуватити в тому, що недостатньо піклується
про учасників, що піклується тільки про деяких з них, що занадто регулює
хід праці в групі або, навпаки, недостатньо робить це і так далі). Головним у
цій ситуації для ведучого є установка на постійну готовність обговорювати
неприємні, ворожі реакції учасників групи.
Особиста сила. Це здатність ведучого направляти поведінку учасників
в потрібне русло. Сила особистості означає, що вона знає, ким вона є і чого
вона хоче. Така упевненість у собі пов'язана з щирістю і відкритістю.
Сильною людиною є та, яка не боїться аналізувати себе, знаходить у собі не
завжди позитивні особистісні характеристики, яка може показати себе
іншою.
Прагнення до нового досвіду. Ведучий групи не зобов'язаний
переживати і випробувати всілякі труднощі, але важливо мати досвід
переживання як можна ширшої палітри почуттів.
Почуття гумору. Уміння побачити смішні сторони навіть в дуже
важких і складних ситуаціях, взагалі уміння сміятися тоді, коли важко є
психотерапевтично безцінним. У кризових ситуаціях в групі гумор може
зменшити напругу, допомогти вирішувати проблеми парадоксальними
способами.
Як правило, робота груп підтримки відбувається на підставі спеціально
розроблених для певної категорії осіб, для певних категорій задач програм. В
середньому, програма розробляється на 8-10 зустрічей, однак в процесі йде її
корегування.
Методи роботи в групі: бесіди, групові дискусії, вправи, ігри та інші.
Ще один з поширених варіантів надання допомоги людям, які
знаходяться в життєвій кризі – це використання наявної або ж створення
своєї власної соціальної мережі підтримки. Таку мережу будь-хто може
створити й сам - із знайомих людей, з якими він регулярно зустрічається та
спілкується. Як саме можна створити таку мережу? Для цього потрібно
виконати подану нижче вправу (як це радить зробити Г. Перрі).
1. Спочатку складіть список людей, до яких ви зможете звернутися за
допомогою. До цього списку слід записати:
* членів вашої родини, з якими ви бачитеся регулярно;
* друзів, з якими ви часто зустрічаєтеся чи спілкуєтеся;
* сусідів, якщо ви постійно обмінюєтеся з ними візитами;
* колег, якщо ви часто контактуєте з ними і відчуваєте, що між вами
існують близькі стосунки;
* запишіть кожну людину, яка є емоційно важливою для вас, хоча ви
тимчасово можете бути розлучені з нею.
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2. З'ясуйте для себе, чи існують якісь зв'язки між людьми, чиї імена ви
занесли до списку. Для цього бажано використовувати таблицю на зразок
спортивної, у якої проставляються результати ігор між різними командами.
3. Потім для кожної людини, яку ви внесли до списку, зробіть позначку
про те, який варіант кризової підтримки вона може вам надати. Варіанти
підтримки можна позначити таким чином:
Е - емоційна допомога;
П - практична допомога;
Т - товариська підтримка;
І - інформація та порада.
3. Після цього візьміть чистий аркуш паперу і складіть діаграму вашої
мережі, позначаючи колами членів сім'ї, трикутниками - друзів і квадратами колег. Поєднайте всіх тих людей, між якими існують певні зв'язки, які
можуть надати вам схожі варіанти підтримки.
Тепер ви маєте зображення вашої соціальної мережі підтримки. Слід
проаналізувати її, намагаючись відповісти на запитання: "Наскільки ви
можете розраховувати на підтримку? Чи буде це підтримка від усієї мережі,
чи тільки від окремої її частини? Чи ті самі люди використовуються для всіх
чотирьох видів підтримки, чи ви розподіляєте навантаження між ними?"
Роздуми над цими запитаннями дають змогу виявити ресурси
соціальної допомоги, що використовуються не в повному обсязі.
Питання 4. Методи стабілізації психічних станів.
Техніки стабілізації психічного (емоційного) стану людини дозволяють
зняти психо-емоційну напругу, викликану психотравмою, розслабитися,
дистанціюватися від психотравмуючої ситуації, переключити увагу на більш
адаптивні форми поведінки, знайти свого «внутрішнього помічника». Саме
на такі групи їх можна поділити (див. табл..)
Розслаблення
Релаксація з
візуалізацією
М’язова релаксація
(по Джекобсону)
Вправи на
заземління «Я
таке дерево»,
«по Пітеру Левіну»
Австралійський
дощ
Трясучка

ТЕХНІКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Дистанціювання
Переключення
Сейф

Рахунок

Щоденник

Усвідомлене
дихання
Діафрагмальне
дихання

Фото у рамці

Handmade
(вправи на
дрібну моторику)
Техніка

Дихання по
квадрату
Практики

Внутрішній
помічник
Групи
підтримки
Моя тварина
BASIC Ph
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«Безпечне місце»
Промінь світла
Ключ Алієва

Майндфулнес
Техніка
«Три вдихи»
«Сканування
тіла»

Питання 4. Травмоорієнтовані методи психологічної допомоги.
Не існує єдиного поняття «терапія травми». В даний час терапевти
розвивають свої власні методи для роботи з травмою. До основних методів
травма терапії відносяться:
1. Терапія травми і порушень прив'язаності методом системних
розстановки (Франц Рупперт).
2. Терапія травми Пітера Левіна (Somatic Experience)
3. EMDR (Eye Movement and Desensitisation and Reprocessing), або ДПДГ
(Десенсибілізація та переробка за допомогою рухів очей) Шапіро.
4. Енергетична терапія Фреда Галло.
5. Психодинамічно-імажинативна терапія Луїзи Реддеманн.
6. Бодинаміка Лісбет Марчер.
7. TRE-вправи Девіда Берсели.
Розглянемо деякі з них.
Терапія травми Пітера Левіна (Somatic Experience). Підхід Левіна
був розроблений для терапії, насамперед, екзистенціальних травм. Пізніше
стало зрозуміло, що він застосовний для зцілення інших типів травм.
Механізм травми у Левіна розуміється як незавершена природний-ва
реакція людини на травматичну подію, яка проявляється на рівні цілісного
досвіду, включаючи рівень тілесного реагування. Це за-щитная реакція, яка
має інстинктивну основу і виражається у вигляді адаптивних реакцій втечі,
боротьби або завмирання (заціпеніння).
Зцілення травми передбачає завершення незавершених тілесних
реакцій і зниження гіперзбуждення нервової системи, викликаного стресом;
відновлення внутрішніх ресурсів, які були втрачені під час загрозливої
ситуації і перетворилися в травматичне заціпеніння.
Основний метод, який використовується в терапії травми Левіна,
називається соматичним переживанням (Somatic Experience). Його метою є
завершення перерваних захисних реакцій боротьби або втечі, при цьому
важливим компонентом роботи є тісний людський контакт, необхідний для
того, щоб підтримати процес цього завершення, який мимоволі протікає в
організмі клієнта.
У центрі уваги при роботі методом соматичного переживання
знаходяться тілесні відчуття клієнта.
Йому пропонується увійти в контакт зі своїми відчуттями, спостерігати
за ними, сканувати їх, називати їх, бути уважним до тих імпульсам і
реакціям, що виникають. В ході роботи у клієнта виникають тілесні
імпульси, дотримання яких забезпечує завершення реакцій на травматичну
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подію, відбуваються розрядка і вивільнення енергії, яка була мобілізована
при зустрічі з травмою, відновлення відчуття цілісності.
Першим етапом при терапії травми, до переходу безпосередньо до
самого травматичного переживання, є звернення до ресурсів клієнта. Терапія
травми без достатніх для повторного переживання ресурсів у клієнта може
призвести до ретравматизації. На тілесному рівні ресурси можуть
проявлятися у вигляді таких позитивних відчуттів, як переживання тепла,
розслабленості, поколювання, потоку енергії і т. п. В ресурсному стані клієнт
відчуває впевненість, силу, енергію, спокій, врівноваженість. Досвід
переживання ресурсних станів є у кожної людини і зберігається як вміст його
пам'яті. Завдання терапевта - розбудити ці ресурсні переживання і
використовувати їх в роботі з травмою.
Наступний етап - це робота безпосередньо з травмою та її наслідками.
У соматичної терапії для цього використовуються поняття-метафори:
«воронка травми» і «воронка зцілення».
Під воронкою травми розуміється надлишок енергії, зчеплений з
травматичним переживанням. Травматична воронка - це свого роду ємність,
в яку нервова система скидає залишки нереалізованої енергії, спочатку
спрямованої на здійснення захисної реакції боротьби/втечі у відповідь на
травму.
Воронка управляється травматичними симптомами, щоб застерегти
організм від перевантаження. Клієнти, які перебувають у воронці травми,
відчувають такі симптоми, як страх, запаморочення, пригнічення, скутість,
занепад сил, переживання звуженого сприйняття.
Побудова «цілющої воронки» відбувається завдяки усвідомленому
відчуванню тілесних переживань, що допомагає будувати ресурси, необхідні
для проживання блокованих імпульсів, і відкриває доступ до «замороженої»
в травматичній воронці енергії. На побудову «воронки зцілення» вказують
такі тілесні прояви, як потягування, відчуття тепла, відчуття енергії хвиль,
розслаблення, комфорт, відчуття легкості, відчуття теперішнього часу.
Дозвіл травми відбувається в результаті діалогу «воронки травми» та
«воронки зцілення», травматичного і зціляє переживання.
Щоб повністю залікувати травму, необхідно працювати з цілісним
досвідом клієнта. Для цього використовується поняття системи «SIBAM» по перших буквах англійських назв елементів, що складають цей досвід:
відчуття (sensation), образ (image), поведінка (behavior), афект (affect),
значення (meaning).
В здоровому стані людини між елементами пережитого досвіду
існують гнучкі взаємозв'язки. В умовах травми взаємозв'язки між різними
частинами досвіду змінюються, з'являються сверхзціплені і слабко зчеплені
симптоми. Комбінація сверхзчеплених і слабо зчеплених симптомів утворює
травматичне зчеплення, яке утримує травматичні симптоми. Мета терапії
травми полягає в опрацюванні травматичного зчеплення і відновлення
гнучких взаємозв'язків системи цілісного досвіду пацієнта.
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У практичній роботі терапевт розгортає травматичну пере-няно як
процес на всіх рівнях системи «SIBAM» - на рівні тілесних відчуттів, думок,
почуттів, образів, поведінкових дій. Робота з тілесними переживаннями,
смислами, які тілесно відчуваються і почуттями є базовою, вона допомагає
відновити цілісність і змінити внутрішнє відчуття себе, свого Я, що
допомагає зціленню травми. Робота з системою «SIBAM» є завершальним
етапом роботи з травмою, який супроводжується відчуттям повноти,
цілісності, спокою внутрішнього відчуття себе, комфортом в тілі і змінами на
рівні смислів.
EMDR (Eye Movement and Desensitisation and Reprocessing) або ДПДГ
(Десенсибілізація та переробка за допомогою рухів очей)
EMDR являє собою інтегративний терапевтичний підхід і поєднує в
собі психодинамичні, тілесно-орієнтовані, когнітивно-поведінкові, емпіричні
методи.
У 1987 році Фрэнсин Шапіро (США, Пало Альто), гуляючи по парку,
досить випадково виявила, що рухи очей допомогли їй знизити стан стресу.
Завдяки цьому відкриттю вона розвинула метод EMDR (Десенсибілізація та
переробка за допомогою рухів очей, ДПДГ), який успішно використовується
в терапії різних типів травм, в першу чергу, при лікуванні посттравматичного
синдрому, а також тривожності, фобій, випадків гострого горя, травм
сексуального насильства, панічних розладів та ін.
Є протипоказання: психотичні стани; епілепсія; нездатність переносити
високий рівень тривоги.
Робота з допомогою EMDR складається з 8 стадій:
Перша стадія присвячена з'ясуванню запиту клієнта, визначення тих
травмуючих подій, на які буде спрямована робота. На цьому етапі
з'ясовуються які давні і недавні стресові ситуації пережив клієнт, чи є в
цьому щось, що підтримує стан стресу у клієнта, а також з'ясовуються
здібності, вже розвинені у клієнта, і ті, які ще потрібно буде розвивати для
того, щоб впоратися з подібною ситуацією в майбутньому.
Друга стадія - це стадія підготовки, яка включає в себе встановлення
терапевтичних відносин з клієнтом, пояснення сутності процесу EMDR і
його ефектів, визначення очікувань клієнта, а також вступну релаксацію і
процедури по створенню безпечної для клієнта становлення.
На стадіях 3-6 здійснюється безпосередньо застосування методу
EMDR. Клієнт визначає найбільш яскраву візуальну картинку, відносячи її
до спогадів, переживань травматичної ситуації, негативну установку, що
стосується образу себе в даній ситуації, а також згадує свої почуття і тілесні
відчуття. З допомогою терапевта клієнт виробляє бажану позитивну
установку.
Після цього клієнт фокусується на візуальному образі, негативних
думках, тілесних відчуттях, емоціях, відтворюючи для себе таким чином
травматичну подію, одночасно з цим клієнт робить рух очей вперед-назад,
слідуючи поглядом за пальцями терапевта протягом 20-30 секунд. Іноді
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терапевт може додатково впливати на клієнта дотиками, натисканнями або
звуком. Клієнт просто спостерігає за тим, що з ним відбувається, і після того,
як рух очей закінчиться, зауважує, яка думка, почуття, образ, спогад
з'являються. Тепер процес повторюється з фокусом на цій думці, образі,
спогаді. Протягом сеансу цей процес багаторазово повторюється.
У разі виникнення у клієнта труднощів терапевт допомагає клієнту
продовжити процес. Якщо в результаті виконаної роботи клієнт не відчуває
негативних почуттів при спогаді травматичною ситуації, йому пропонується
подумати про нову позитивну установку, визначену на початку процесу,
знову сфокусуватися на спогаді, одночасно з повторенням руху очей. Після
декількох повторень у клієнта виробляється впевненість у позитивній
установці. Терапевт також стежить за тілесними відчуттями клієнта під час
сеансу. Якщо клієнт відчуває негативні відчуття в тілі, вони опрацьовуються
таким же чином.
Сьома стадія роботи передбачає ведення клієнтом щоденника
протягом тижня, в якому він повинен записувати всі так чи інакше пов'язані
події, думки і т. п., все, що спливає і нагадує клієнту про його здібності іі
сильні сторони, яким була присвячена друга стадія роботи з терапевтом.
Восьма стадія присвячена осмисленню виконаної роботи, переоцінкам,
що сталися у клієнта.
Результатом терапії за допомогою методу EMDR є зникнення або
сильне ослаблення стресу, що відноситься до травматичної події, зміна
установок, які в свою чергу ведуть до змін у поведінці й особистості.
Теоретичне обґрунтування методу коротко можна представити
наступним чином: травма викликає афективне перевантаження, порушує
баланс збудження/гальмування при переробці інформації. Це викликає
блокаду переробки інформації про травму, яка залишається ізольованою в
нейронної мережі з повним зарядом візуального, когнітивного та
афективного значення. Цей заряд проривається через дисоціативний бар'єр,
що відокремлює спогади від нормального плану поточної свідомості, і
переживається у вигляді нав'язливих думок, нічних кошмарів або флешбеків.
Проникаючи через дисоціативний бар'єр, EMDR відновлює рівновагу і
сполучення між нейронними мережами. Метод EMDR активізує процес
природного зцілення силами самого організму: він запускає процеси, які
розблокують нейронні мережі мозку, у яких „зберігається" травматичний
досвід, і він починає прискорено перероблятися. При правильному
проведенні EMDR досягається повна переробка травматичного матеріалу, що
викликає усунення симптоматики та перехід до більш адаптивного мислення
Питання 6. Психотехніки подолання травматичних кризових
станів
А) Когнітивно-поведінкові техніки пристосування до загрозливих
подій.
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Людина обирає саме той спосіб опанування ситуації, який більше
відповідає обставинам і її індивідуальним особливостям, досвідові,
емоційному станові. Не можна відкидати й індивідуальної історії, яка
активно впливає на вибір певної стратегії опанування. Людина "бере себе в
руки", відчуваючи готовність щось змінити у власному житті, з чогось
почати важкий шлях уперед. Опанування виконує також і функцію
поступового вирішення проблеми. В обох випадках можливі як дійовий, так і
суто уявлюваний модуси реагування на скрутні обставини. Зазвичай, коли
мова йде про стратегії подолання, різні автори пропонують свої варіанти
класифікації. Одним з них є розподіл стратегій оволодіння ситуацією на
сфокусовані на розв'язанні проблеми, і сфокусовані на емоціях.
Емоційне відреагування. Хоча вважається що загалом емоційне
відреагування відбувається часто автоматично, несвідомо, однак активне і
свідоме втручання у цей процес може прискорити перехід на інший,
ефективніший рівень подолання. Для цього людині потрібно виявити певну
активність - виконати відповідні вправи, спрямовуючи емоції та почуття в
іншому напрямку. Прийнятними в цій ситуації є плач, навіть гнів, активні
форми виразу своїх негативних переживань - активне вболівання за
улюблену спортивну команду, можлива навіть агресія спрямована на неживі
об'єкти (якщо це приймається оточенням), бесіда ("поплакатися в
жилетку") тощо.
Близьким і взаємопов'язаним з емоційним відреагуванням є прийом
переключення уваги. Для цього можна використовувати такі дії - різні фізичні
навантаження (заняття спортом, фізична праця, рухова активність,
прогулянки на свіжому повітрі),малювання тощо.
Також ефективним є прийом зняття напруги (емоційної та м'язової) за
допомогою релаксації, медитації, масажу, аутогенного тренування,
спеціально дібраної музики, аромотерапії (вдихання пахощів трав та рослин,
уживання настоїв з них), гідротерапія (прийняття душу, ванни), спілкування з
домашніми тваринами.
Ще один прийом регуляції емоційних переживань - "уявна бесіда"
реалізується через ведення щоденника, написання так званого
психотерапевтичного листа (без надсилання його адресатові).
2. Перевизначення ситуації (нове тлумачення)
- мета зробити
ситуацію терпимішою. Цей прийом містить кілька складових елементів:
1. Перестаньте себе "картати" за те, що сталося.
2. Шукайте в ситуації позитивне і не "зациклюйтеся" на
негативному.
3. Спробуйте "знецінити" те, що сталося, знайдіть будь-який недолік "не дуже й хотілось", "ще невідомо, кому пощастило" та ін.
4. Слід з'ясувати - наскільки вина за те, що сталося ваша і наскільки
вона залежала від об'єктивних обставин. Декому допомагало таке звертання
подумки: "Господи, дай мені сили, щоб справитися з тим, що я можу
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зробити, дай мені мужність, щоб змиритися з тим, чого я не зможу зробити, і
дай мені мудрість, щоб відрізнити одне від другого".
"Підвищення впевненості в собі" - шляхом рефлексії усвідомити свої
сильні сторони, знайти позитивне в собі. Також охоплює кілька позицій:
1. Складіть список своїх досягнень, хай навіть найнезначніших, а за
необхідності - перечитуйте його.
2. Складіть список усього, за що ви в своєму житті вдячні. Пам'ятайте,
що все це нагорода, а не отримано вами помилково.
3. Відгукуйтеся про себе з повагою. Цінуйте себе не менше, ніж вас
цінують інші.
4. Визначте або ставте перед собою маленькі, конкретні цілі, які ви
напевне можете досягти.
5. Навіть якщо ви не відчуваєте в собі особливої впевненості, все одно
робіть вигляд, що ви відчуваєте себе саме так.
6. Уявіть авторитетну для вас людину на своєму місці і спробуйте
змоделювати: як би вона поводилася в цій ситуації.
7. Ніколи не порівнюйте себе з іншими людьми. Покращення може
бути помітним лише в порівнянні з самим собою.
8. Не переживайте з приводу критики на свою адресу - це прихований
комплімент. Ніхто б вас не став лаяти, як би ви нічого не значили.
"Випереджувальне
оцінювання".
Мета
цієї вправи - запобігти
можливим негативним наслідкам, попередньо оцінивши очікувані
неприємності.
1. Що найгірше може статися зі мною, якщо я не розв'яжу цю
проблему? (При цьому не слід надавати великого значення наслідкам.)
2. Чи багато для вас значать зараз ті переживання, які були важливими
рік тому (під час вирішення схожої проблеми)?
3.
Треба змиритися з проблемою (небезпекою), прийняти її як
об'єктивну реальність, бо якщо ми не можемо змінити ситуацію чи розв'язати
її, то єдина можливість подолати - це змінити ставлення до неї.
Якщо причиною виникнення критичної життєвої ситуації є інша
людина, непогано допомагає "метод візуалізації”.
1. Подумки уявіть свого кривдника і скажіть йому все, що ви про нього
думаєте чи зробіть з ним усе, що вам хочеться.
2. Можна уявити кривдника в дуже зменшеному вигляді, він у такому
стані аж ніяк не є небезпечним.
Ще один з поширених варіантів надання допомоги людям, котрі
знаходяться в життєвій кризі - використання наявної або ж створення своєї
власної соціальної мережі підтримки. Таку мережу будь-хто може створити
й сам — із знайомих людей, з якими він регулярно зустрічається та
спілкується. Як саме можна створити таку мережу? Для цього потрібно
виконати подану нижче вправу, як це радить зробити Г. Перрі.
1.Спочатку складіть список людей, до яких ви зможете звернутися за
допомогою. До цього списку слід записати:
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* членів вашої родини, з якими ви бачитеся регулярно;
* друзів, з якими ви часто зустрічаєтеся чи спілкуєтеся за допомогою
листів, телефону;
* сусідів, якщо ви постійно обмінюєтеся з ними візитами;
* колег, якщо ви часто контактуєте з ними і відчуваєте, що між вами
існують близькі стосунки;
* запишіть кожну людину, яка емоційно важлива для вас, хоча ви
тимчасово можете бути розлучені з нею.
2. З'ясуйте для себе чи існують якісь зв'язки між людьми, чиї імена ви
занесли до списку. Для цього бажано використовувати таблицю на зразок
спортивних, у яких проставляються результати ігор між різними командами.
3. Потім для кожної людини, яку ви внесли до списку, зробіть позначку
про те, який варіант кризової підтримки вона може вам надати. Варіанти
підтримки можна позначити таким чином:
Е - емоційна допомога;
П - практична допомога;
Т - товариська підтримка;
І - інформація та порада.
3.Після цього візьміть чистий аркуш паперу і складіть діаграму вашої
мережі, позначаючи колами членів сім'ї, трикутниками - друзів і квадратами колег. Поєднайте всіх тих людей, між якими існують певні зв'язки, які
можуть надати вам схожі варіанти підтримки.
Тепер ви маєте зображення вашої соціальної мережі підтримки. Слід
проаналізувати її, намагаючись відповісти на запитання: "Наскільки ви
можете розраховувати на підтримку? Чи буде це підтримка від усієї мережі,
чи тільки від окремої її частини? Чи ті самі люди використовуються для всіх
чотирьох видів підтримки, чи ви розподіляєте навантаження між ними?"
Роздуми над цими запитаннями дають змогу виявити ресурси допомоги, що
використовуються не в повному обсязі.
Усі названі прийоми та вправи найефективніше допомагають людині
подолати критичну життєву ситуацію лише тоді, коли вони
використовуються не кожен окремо, а в поєднанні. Окрім цього людина має
виявити і власну активність у цьому процесі, не кажучи вже про те, що навіть
надання професійної психологічної або психотерапевтичної допомоги
передбачає активну позицію самого клієнта.
Слід також відзначити, що кожна людина має певні риси, які
допомагають їй у виборі найефективніших стратегій та способів подолання
критичних ситуацій. З-поміж них слід назвати такі: душевне здоров'я,
оптимізм, конструктивне мислення, тобто здатність розв'язувати повсякденні
проблеми з мінімальними постстресовими наслідками. Непогано також мати
стійкість характеру, вміння сподіватися на краще, віру у власні сили,
здатність спрощувати життєві труднощі, не панікувати. Бажаною є і далеко
не поширена здатність оптимально користуватися власними ресурсами.
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Проте існує досить значна кількість людей, які потребують
психологічної допомоги і напередодні кризи, і під час її розгортання, і на фазі
вибору стратегії розв'язання складної життєвої колізії. Оскільки переживання
справжньої життєвої кризи тимчасово дезадаптує особистість, підвищує
конфліктність, утруднює спілкування, знижує продуктивність праці, має
певні психосоматичні наслідки і не всі люди здатні на самостійну боротьбу з
такими ситуаціями, - допомога з боку психолога-професіонала вкрай
необхідна.
Б) Техніки ослаблення травмуючого інциденту.
Техніка «Ослаблення травматичного інциденту»
Це дуже ефективна техніка втручання при кризі. Її автор - Франк
Джербод. Техніка ослаблення травматичного інциденту (ОТІ) складається у
візуалізації, повторному переживанні сталася травми (без переривань,
інтерпретацій і коментарів). Можна направити роботу на одне відокремлений
подія або на серію подій, об'єднаних загальною темою, яка прямо пов'язана з
травмою. Цей метод дозволяє когнітивно переоцінити травматичні події
(Ромек та ін, 2004). Дана техніка передбачає нейтральність консультанта.
Клієнт тут є «глядачем», консультант тільки створює умови для процедури
«перегляду». Для роботи необхідно, щоб клієнт був досить бадьорим на
початку сеансу, довіряв консультанту і бажав вирішувати проблему.
Консультант повинен надати клієнту безпечне терапевтичне оточення, а
також переконатися в тому, що він хоче працювати з проблемою. Місце для
«перегляду» має бути ізольованим, щоб ходу роботи нічого не заважало.
Процедура може зайняти багато часу, але ні консультант, ні клієнт не
повинні поспішати.
Спілкування з клієнтом чітко структуроване і не передбачає жодних
інтерпретацій.
Консультант нейтральний, він приймає без коментарів все, що б клієнт
не говорив. Консультант не повинен дозволяти собі оцінку ні в якому
вигляді. Можливо, клієнт почне загрожувати консультанту, але і в цьому
випадку не повинно бути ніяких обговорень. Якщо у консультанта
виникають емоційні реакції, їх не слід проявляти. У клієнта може бути
сильна емоційна реакція, він може захотіти зупинитися, тоді консультант
йому повинен допомогти продовжувати роботу, щоб знову зустрітися з тим,
що він пережив під час травматичної події. Завдання консультанта - довести
сесію до успішного завершення.
Техніка проведення ОТІ дуже проста. Консультант пояснює основні
правила і описує процедуру: «Вам потрібно слідувати інструкції і робити те,
що я скажу. Ми повинні працювати, не перериваючись. Ваше завдання згадати епізод і пройти через нього багато разів. Працюємо до результату,
зупинимося, коли відчуєте себе краще. Можливо, вам захочеться зі мною
щось обговорити, запитати ради, але цього ми не будемо робити. Я не буду
давати порад, не буду оцінювати вас. Що було - те було. Зараз перед нами
стоїть завдання зробити так, щоб ці спогади не заважали жити. Ми не будемо
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докладно обговорювати ваш випадок, я поясню, що потрібно робити. Вам не
слід з будь-ким обговорювати те, що станеться на сеансі.
Процедура ОТІ
Інструкції консультанта: «Згадайте травматичний інцидент. Уявіть
собі, що ви дивитеся про це фільм на відео. Перегляньте подія і скажіть:
1 крок. Коли це сталося?
2 крок. Де це сталося?
З крок. Як довго це тривало? Якщо це ланцюжок подій, згадайте
першу. Коли ви визначите, як довго тривало подія:
4 крок. Поверніться до початку інциденту.
5 крок. Увімкніть кнопку «відео», почніть перегляд. (Якщо необхідно,
закрийте очі.) Що ви уявляєте, бачите, відчуваєте? Коротко розкажіть про це.
6 крок. Перегляньте подія, пройдіть через інцидент до кінця. Дайте
мені знати, коли завершите перегляд.
7 крок. Скажіть, що сталося? Що ви уявляєте, бачите, чуєте,
відчуваєте? Коротко розкажіть про це.
8 крок. Вам потрібно пройти через цей епізод багато разів. Це схоже
на повторний перегляд фільму, коли його дивишся кілька разів і помічаєш
все більше деталей і реагуєш менш емоційно. Скажіть вголос «початок»,
коли повернетеся до початку епізоду, перегляньте епізод знову. Можете
розповісти те, що захочете, можете повідомляти тільки про нові деталі, які ви
помічаєте при повторному перегляді. Коли закінчите перегляд, знову
повертайтеся до початку. Пройдіть все до кінця.
9 крок. Після того як ви кілька разів всі перегляньте, я хочу дізнатися,
краще вам або гірше. Інцидент стає легше чи важче? »
Якщо клієнт говорить, що стало легше, необхідно почати спочатку;
якщо важче чи без змін, консультант питає: «Може, інцидент почався
раніше?» При позитивній відповіді слід попросити повернутися до передував
епізоду, пройшовши кроки 5-8.
Якщо клієнт не може згадати попередній епізод, слід запитати клієнта,
чи є в його досвіді що небудь, що нагадує ситуацію травми? Якщо відповідь
позитивна, консультант просить клієнта згадати цю подію, свої почуття,
думки. У цьому випадку слід повторити кроки 1-8.
Коли у консультанта створюється враження, що клієнт досяг «фіналу»,
він задає питання типу: «Як інцидент представляється вам тепер? Чи
усвідомлюєте ви, які рішення приймали під час події? »,« Чи є щось, що ви
хотіли б запитати або сказати до кінця сесії? ».
В) Позитивна психотерапія як засіб допомоги клієнтам із
психологічною травмою.
Для короткочасної позитивної психотерапії характерні риси звернення
до свідомості клієнтів та прямування до розширення або зміни структури їх
когнітивної карти.
З позицій традиційного підходу до проблем психічного здоров’я
індивідуум змінитися особисто перш, ніж зміняться форми поведінки. В
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процесі розвитку психотерапії була запропонована ідея про те, що проблемні
форми поведінки індивіда можуть змінитися як відповідна реакція на зміни,
які відбуваються навколо цієї людини. Такий підхід більше оптимістичний
відносно потенціалу для змін. Однак поступово акцент відсунувся з того, що
люди роблять по відношенню до проблеми, на те, що люди думають по
відношенню до них. Важливо те, як людина виділяє та пояснює свою
проблему. Зміни мислення призводять до змін способу, яким людина
намагається вирішити проблему. Тому лікування стало переглядатися як
мистецтво корисної розмови, де має місце сумісний продуктивний пошук
способів мислення про проблему.
Розуміння, проникнення в більш світлий бік текучого поважного
утруднення робить його легше переношуваним. Коли проблеми бачаться в
позитивному світлі, люди стають більш творчими в їх вирішенні. Часто
виявляється, що люди більш спроможні зробити прогрес тільки після того, як
зрозуміють, що крім болю їх проблема несе ще дещо цінне.
Зміни відбуваються в різних напрямках: емоційному, когнітивному та
поведінковому. Спроба вирахувати, що було на початку – почуття, думки або
вчинки нагадує знайому дилему «курка або яйце». Корисніше приділяти
увагу тому, як людина зробила помічені зміни.
Завдання розмови про рішення – створити в людей опит, який
перетворює проблему в виклик, розвиває співпрацю в їх суспільному
оточенні, стимулює творчий підхід до ситуації та, перш за все, дозволяє
людям зберегти свою гідність.
Короткочасна позитивна психотерапія в дуже великій мірі орієнтована
на створення атмосфери, сприяючої пошуку рішення. У взаємодії
психотерапевт – клієнт можна побачити, що світогляд та технологія
працюють на створення під час сесії певного настрою у клієнта. Цей
емоційний стан може бути позначений такими словами, як непримусовість,
оптимізм, повага своїх сил, надія, гумор, допитливість. Важливою
особливістю короткочасної позитивної психотерапії є високий ступінь
інструментальності, опису як схеми дій, так і значної кількості технічних
прийомів.
Техніки не тільки сприяють просуненню в бік рішення; їх підбір
працює на створення необхідної атмосфери психотерапевтичної сесії, дуже
важливої для успіху. Улюблений спосіб введення низки технік – це розповідь
(іноді детальна) клієнту про випадок з минулої практики, про іншого клієнта,
який успішно вирішив проблему. Використовуються також притчі та історії з
життя, співвіднесені з відкритою позицією: «Чи можливо щось подібне в
Вашому випадку?».
Послідовність блоків та пересування від одного блоку до іншого не є
жорстко фіксованими. Вони відображають логічний погляд на послідовність
праці з деяким усередненим клієнтом. При роботі з конкретною людиною
використовується імпровізація та використання емпіричних прийомів, добре
зарекомендувавши себе в практиці різних видів психотерапії. Не існує також
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жорсткого співвідношення техніки й блока, окремо техніки можуть
комбінуватися.
Необхідно підкреслити, що короткочасна позитивна психотерапія –
цілісний підхід.
Основні положення короткочасної позитивної психотерапії.
1.
позитивний підхід-опора на ресурси клієнта. Психотерапевт
принципово фіксує свою увагу не на проблемі, а на сильних сторонах
людини, його успішності.
2.
використання тільки позитивного підкріплення. Репліки, жести,
міміка, всі різноманітні реакції психотерапевта спрямовані на підтримку руху
клієнта в напрямку рішення проблем. Підтримуються не тільки його дії й
ідеї, але й його наміри.
3.
не концептуальний підхід. Пояснення проблеми в значній мірі
визначають те, що на думку людини потрібно зробити для їх рішення. Тому
психологи цього напрямку відмовляються від уточнення характеру розладу,
захворювання.
Автори поділяють пояснення не на правильні та неправильні, а на
допомагаючи та перешкоджаючи рішенням.
Існує багато способів пояснення окремих аспектів поведінки.
Наприклад, якщо батько не приймає участі в родинній терапії не дивлячись
на окремі запрошення, його поведінка може розглядатися різними способами.
Можна вирішити, що його відсутність викликана недоліком турботи про
свою родину, що він боїться осудження професіоналів або, що він дійсно
дуже зайнятий, щоб відвідати сесію. Ці різні пояснення викликають різні
емоційні та поведінкові реакції: деякі з цих реакцій, формуючи необхідний
настрій, більш за інших підходять для збільшення співпраці та досягнення
мети.
4.
принцип утилізації – наповнює терапію сам клієнт. Усі люди
мають деякі ресурси – це навички, здібності, інтереси і т.і. Однак ці ресурси
можуть залишитися і непоміченими, якщо психотерапевт навмисно не
сфокусує увагу на їх виявленні.
5.
принцип економності здійснюється в правилі «Не лагодь те, що
не поламано».
6.
клієнт як експерт, впевненість в мудрості клієнта. Клієнти часто
бувають експертами з виявлення своїх проблем. Техніка «життєвого опиту»
дозволяє з’ясувати власні, глибоко індивідуальні ідеї клієнтів про те, як
підійти до вирішення проблеми, з тим, щоб потім спиратися на ці ідеї.
7.
орієнтир на майбутнє. Розмова про мету автоматично орієнтує
нас на майбутнє. Необхідно прагнути перевести проблему в мету.
Минуле повинно одговорюватися не як початок труднощів, а як ресурс.
Людина може навчитись бачити свої минулі негаразди як тяжкі
випробування, які, крім завдавання страждань, визвали дещо цінне.
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8.
принцип співпраці. Завдання психотерапевта співпрацювати з
клієнтом. Це завдання повністю розповсюджується навіть на ті випадки, коли
людина не бажає змінюватися або щось змінювати.
9.
робота з соціальною та екологічною системами клієнта.
Психотерапевт намагається організувати в соціальній галузі клієнта
підтримку його руху в бік здоров’я. Обговорюються різні форми участі
інших людей в рішенні проблем. Психотерапевти намагаються організувати
та збільшити співпрацю в системі клієнта замість конфронтацій в
відношеннях.
10. гумор. Весела, невимушена обстановка полегшує обговорення
незвичних та фантастичних ідей, пошук конструктивних рішень. Клієнти
розрізняються по величі цього ресурсу, та вивільненню його допомагає
гумор.
Терапевт може мати запас анекдотів, історій та притч, однак
невимушена, весела, прийнятна для фантазування атмосфера можлива скоріш
у «несерйозного» терапевта, що пов’язано з контекстуальним боком гумору.
«Несерйозність» слід розуміти як прояв свободи та розкутості. Воля тут дуже
велика, тому що відсутні концептуальні уявлення про правильне чи дійсне як
з точки зору самого метода, так і в самій розмові з клієнтом. Відмова від
уявлення про себе як про носія дійсного сприяє концентрації на корисних
«істинах» клієнта, поважному та «несерйозному» відношенню до них
одночасно.
Г) Загальна характеристика методу «групової підтримки».
Легше змінити індивідуумів, зібраних в групу, чим кожного з них
окремо (К. Левин).
Групи підтримки - форма групової роботи, в якій відбувається
організація загальної діяльності. Об'єднує групу схожість проблем, які
самостійно люди вирішити не можуть. Потреба учасників об'єднуватися на
основі схожості проблем використовується для обміну інформацією про те,
як ефективніше організувати своє життя за наявності хвороби, ізоляції,
емоційних травм, життєвих криз.
Мета проведення групи підтримки. Група підтримки покликана
організувати підтримку, сприяти обміну інформацією, допомогти процесу
адаптація до нової ситуації розвитку, створення сприятливих умов для
допомоги і взаємодопомоги.
Завдання групи підтримки. Головне завдання групи підтримки
організувати обмін емоційним досвідом, що дозволяє вирішити ряд
специфічних завдань, які важко або неможливо дозволити наодинці. Таких як
зняття унікальності, ефективний пошук особових резервів, прийняття факту
втрати і уміння знаходити і приймати підтримку.
Соціальна орієнтація групи підтримки. Суттю соціальної орієнтації
групи підтримки є організація допомоги людині в горі. Допомога людині в
горі це і сприяння включенню (поверненню) його в соціальне життя, це і
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зміна способу життя. Кінець кінцем, група підтримки ставить перед собою
завдання допомоги в здійсненні особового зростання після втрати.
Механізми, які зазвичай задіяні при проведенні групи підтримки. Поперше, це соціальна оцінка і усвідомлення проблеми; по-друге, це соціальнопсихологічна активація; у третіх, це обмін соціальною і психологічною
інформацією на когнітивному, емоційному і поведінковому рівнях.
Керівник групи підтримки. В якості керівника (керівників) можуть бути
самі учасники. Найбільш приймаємо в якості керівника групи підтримки професіонал (соціальний працівник і практичний психолог).
Значення і роль керівника різноманітна і має досить широкий діапазон:
незнайома/знайома людина, яка веде дискусію, обговорює актуальні
проблеми, емоційний лідер, здатний гостро відчувати чужі переживання і
включати в групове обговорення потерпілих. Найбільш прийнятне
визначення ролі керівника міститься в терміні - фасилітатор. У ситуації групи
підтримки цей термін можна перекласти як людина створює умови для
полегшення страждання, людина полегшує страждання.
Тривалість групи. Тут немає жорсткого регламенту. Час тривалості
існування групи визначається потребами її учасників. Як правило, групи, що
обговорюють втрати, збираються впродовж року з різною частотою
зустрічей.
Формування груп підтримки.
Ведучий групи є єдиною особою, відповідальною за створення і збір
групи.
Процес створення і організації групи підтримки включає наступні
етапи і питання, які слід вирішити перед початком власне роботи :
1. Підготовка самого ведучого до організації групи підтримки.
2. Відбір учасників.
3. Принцип складання : демографічний склад і потенційна сумісність
учасників, тобто міра гомогенності і гетерогенності групи.
4. Місце і умови роботи.
5. Відкрита або закрита група.
6. Величина групи.
7. Частота і тривалість зустрічей групи підтримки.
Принципи роботи групи підтримки мають деякі відмінності від правил
роботи, прийнятих в психотерапевтичних групах :
2.
Принцип особистої безпеки (у психотерапевтичних групах він
має назву "Рівень конфіденційності). Періодично необхідно проводити тест
на особисту безпеку. Рівень безпеки встановлюється на першої зустрічі.
Кожен пропонує свій рівень, але приймається найвищий із запропонованих
рівнів. Можливо, що з часом рівень щирості зросте. Якщо серед учасників
групового обговорення є такі, які працюють разом, то, як правило,
встановлюється верхній рівень безпеки, оскільки, навіть не називаючи імен,
дуже легко вичислити учасників.
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2. Встановлення меж дозволеного. Учасники групи повинні прийняти
межі приємного - неприємного, тобто наскільки можна перетворити
обговорення на свято, наскільки можна, приймати чужі біль і неприємності.
У групі повинен восторжествувати принцип, що ми не лише отримуємо, але і
віддаємо, і щоб щось отримати, потрібно щось віддати. Комусь необхідно
надавати підтримку, як би погано і важко ні було самому.
3. Активне слухання. Принцип роботи фасилитатора - допомогти
людям визначити і назвати свої проблеми. Можливо, для багатьох основна
потреба полягає в тому, щоб їх вислухали, і не давали багато порад.
У групі можна не стримувати емоції, можна поплакати самому або
поспівчувати тим, хто плаче з схожих причин. Закон психічного зараження
нерідко діє позитивно на учасників групового процесу. Важливо, щоб в групі
з розумінням відносилися до усіх проблем, висловлювань, емоційних
проявів. Одним досить, щоб їх вислухали, інші готові отримати пораду,
третім потрібна допомога і підтримка. Фасилітатору необхідно відчувати, а
якщо потрібно то і прямо запитувати, якої допомоги потребує той або інший
член групи.
4. Проблеми соціального контакту. Однією з умов ефективного
функціонування групи підтримки є створення комфортного самопочуття
учасників в різних ситуаціях групового обговорення : наприклад, створення
умов, коли люди не бояться ділитися будь-якою інформацією.
5. Ліміт часу в групі. Тривалість зустрічі в групі, як правило, обмежена
(не більше двох годин), тому час потрібно економити і важливо їм ефективно
користуватися.
6. Домашні завдання. Учасники групи повинні працювати не лише під
час групових зустрічей, але і в інші час - виконувати домашні завдання, вести
щоденник і тому подібне. Це вимога-правило особливо потрібне на етапах
гострого горя, коли потрібно продовження підтримки і поза груповим
контекстом.
7. Потреба фасилітатора в підтримці. Оптимальний варіант, - коли
фасилітатор працює з со-фасилітатором. Коли керівник групового
обговорення приходить не один, а з помічником, то учасники побачать, що і
йому потрібна підтримка, і це заспокійливо діє на учасників групового
обговорення.
Вимоги до ведучого групи.
Існують загальні вимоги до особи того, що веде групи: щирість,
особову інтегрованість, терпіння, сміливість, гнучкість, теплоту, уміння
орієнтуватися в часі і самопізнання.
Дамо детальнішу характеристику ефективного ведучого групи.
Сміливість проявляється: по-перше, в здатності дозволяти собі
помилятися; по-друге, в здатності протистояти себе учасникам групи; потретє, в умінні приймати рішення; по-четверте, в здатності бути прямим і
чесним з учасниками групи і по-п'яте, в умінні відкрито говорити про те, що
відбувається в групі. Бути прикладом для учасників групи. Щоб відповідати
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цій вимозі, ведучому необхідно прагнути до постійного самовдосконалення.
Група працюватиме ефективно, якщо вона побачить, що і ведучий виконує в
групі те, чого він вимагає від її учасників.
Емоційна участь що веде групи в сумнівах, страхах, болі, стражданнях,
радості учасників.
Уміння приймати агресію. У житті групи є маса ситуацій, коли
ведучого можуть звинуватити, виразити незадоволення ним або агресивно
відреагувати - його можуть звинуватити в тому, що недостатньо піклуватися
про учасників, що піклується тільки про деяких з них, що занадто регулює
хід праці в гурті або, навпаки, недостатньо робить це і так далі. Головним в
цій ситуації для ведучого являється така установка як постійна готовність
обговорювати неприємні, ворожі реакції учасників групи.
Особиста сила. Це здатність ведучого направляти поведінку учасників
в потрібне русло. Сила особи означає, що він знає, ким він є і чого він хоче.
Така упевненість в собі пов'язана з щирістю і відкритістю - сильною
людиною є той, який не боїться аналізувати себе, знаходить в собі не завжди
позитивні особові характеристики, який може показати себе іншим таким,
який він є.
Прагнення до нового досвіду. Що веде групи не зобов'язаний,
звичайно, переживати і випробувати всілякі труднощі, але важливо мати
досвід переживання як можна ширшої палітри почуттів.
Почуття гумору. Уміння побачити смішні сторони навіть в дуже
важких і складних ситуаціях, взагалі уміння сміятися тоді, коли важко,
психотерапевтично безцінне. У кризових ситуаціях в групі гумор може
зменшити напругу, допомогти вирішувати проблеми парадоксальними
способами.

