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ЩОДЕННИК САМОДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ВІЙНИ



Цей щоденник належить:

Ім’я

Emai l

Телефон
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Про що цей щоденник?

Навіть невеликі відкриття можуть дати великий потенціал

Деякі сторінки можна заповнити один раз, а до деяких можна 
повертатися знову і знову.



Вирушайте у цю подорож прямо зараз!

Будьте цікавим до себе та свого внутрішнього світу, звертаючи 
увагу на все, з чим стикаєтесь: і добре, і погане.

Цей щоденник-путівник створений таким чином, щоб подивитися 
на свій досвід, поміркувати над своєю історією, дослідити своє 
життя, знайти свої джерела ресурсу та зрозуміти, куди рухатися 
далі.

Ви важливі! І ви вже герой свого життя! 


Давайте простежимо цю історію героя?

Війна принесла багато болю, розпачу, розчарування, але...

життя продовжується, ваше життя продовжується.

Цей щоденник про вас, ваш досвід, ваші почуття і переживання, 
але в основному - він про пошук опор.
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ІСТОРІЯ ДО



ІСТОРІЯ ДО

Згадайте свій останній рік до травматичної події. 


Опишіть його 5-10 реченнями 

Підкресліть у цьому тексті слова, які були та залишаються для вас 

ресурсними
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Давайте ще трохи згадаємо ваш рік 

У чому було ваше задоволення? Від чого ви отримували його 
найбільше?

Що ви могли контролювати? Як це ви робили?

Ви ризикували? Яким чином найчастіше?

Ви себе винагороджували? Якщо так, то за що і яким чином?
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Все, що ви описали раніше, - це ваша зона комфорту. Вона 
дуже суб’ єктивна, і, власне слово “комфорт” теж 
неоднозначне, але, як кажуть, усе пізнається у порівнянні. 



Тому давайте просто домовимося, що це ваша так звана 
зона комфорту, можливо, зона ресурсу і просто відправна 
точка.

НАШЕ ЗАВДАННЯ: Щоб хаос не став нашим варіантом. 

Тому давайте спробуємо відшукати новий порядок у житті

Коли ми стикаємося з травматичною подією, ми маємо як мінімум 

: 2 виходи

Хаос

Новий рівень упорядкованості



Ще раз подивіться на своє колишнє життя, що вас там підтримувало, і 
оцініть, чи є щось, що зникло після травматичної події

Що саме зникло?

Як ви вважаєте, чому це зникло?

Чи варто це повернути у ваше життя і чому?

Як можна повернути це у ваше життя? (Якщо це неможливо 
повернути у ваше життя в минулому вигляді, то подумайте тут над 
тим, яка могла б бути альтернатива)



ЖИТТЄДАЙНІСТЬ



Давайте оцінимо вашу життєдайність

1. Напишіть 10 дієслів (що робили) із вчорашнього дня. Під час писання, 
зверніть увагу, як вам пишеться: десь замислились? десь зупинилися?

2. Підкресліть ті слова з 10, які наповнюють вас енергією, дають опору, життєві 
сили

3. Ту кількість слів, яку ви підкреслили - помножте на 10

4. Цифра, яка вийшла - відсоток вашого психологічного імунітету сьогодні. Це 
рівень вашої життєдайності зараз

Чим менший відсоток, тим більше ви потребуєте допомоги і не 
обов’язково психологічної. 

Подумайте, чого ви потребуєте в першу чергу?



Важливо повернути в життя структуру, рутину, ритуали, що були 
раніше.

Спробуйте робити якусь із ций дій не поспішаючи і так, ніби виконуєте її 
вперше

Давайте почнемо з рутини та ритуалів

Це ваші маленькі “стабілізатори”

Якими б незначними вони не здавалися, постарайтеся надати їм 
значущість

Наприклад, умивання, розчісування волосся, чищення зубів можуть 
сприйматись як нудна рутина.

Але якщо ви коли-небудь не могли виконати хоча б одну з цих дій 
- наприклад, не можна було чистити зуби після стоматологічної 
операції, - вам знайоме почуття насолоди, коли ви знову можете 
це робити

Яка рутина, ритуали були у вашому житті до війни?

Що збереглось, незважаючи ні на що?



Використайте цей трекер звичок, щоб відслідковувати важливі речі у 
своєму житті

ТИЖДЕНЬ

Звичка Пон Вівт Сер Четв П’ятн Сб Нед



ЗНАЙТИ ОПОРИ



Наступний наш крок: знайти опори

Уявіть собі кризову ситуацію з минулого (до війни), яка вже вирішилася 
або стресову ситуацію, що викликала ступінь емоційного чи фізичного 
напруження

Що ви робили у цій ситуації, щоб її вирішити? Як жили? Як справлялися з 
напругою? Як часто ви реагуєте подібним чином на стресові ситуації?

Прочитайте наступні твердження нижче у таблиці та оцініть їх за 
шкалою від 0 до 6, де:



0 - нкіоли не використав цей або подібний спосіб реагування

1 - майже ніколи

2 - рідко

3 - іноді

4 - зазвичай

5 - майже завжди

6 - завжди використовував(ла) цей або подібний спосіб реагування



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

Відкладав(ла) вирішення проблеми на потім або покладалася на волю 
провидіння, що все вирішиться само собою

Висловлював(ла) злість, роздратування, розпач чи інші відповідні емоції

Шукав(ла) допомоги та підтримки у різних людей

Фантазував(ла), давав(ла) волю уяві, наприклад, уявляв(ла) себе в спокійному 
та надійному місці

Я аналізував(ла) ситуацію і думав(ла), як її виправити (вирішити)

Я займав(ла) себе діяльністю або ставив(ла) різного роду завдання, наприклад, 
розібратися, як полагодити велосипед, приготувати обід та ін.

Молився (лась)

Вважав(ла) за краще залишатися наодинці з собою і відчути весь тягар 
ситуації та емоційно відреагувати

Шукав(ла) пілтримки, втіхи в друга, близького члена сім’ї

Слухав(ла) музику і подумки повертався (лася)/проживав(ла) ситуацію

Складав(ла) конкретний план дій і виконував(ла) його крок за кроком

Намагався (лась) себе зайняти роботою, різними діями

Розмірковував(ла) про філософію життя, її сенс, знаходив(ла) підтримку у вірі

Відкрито виявляв(ла) свої почуття та емоції, щоб відчувати любов та підтримку 
інших

Розмовляв(ла) по телефону з друзями

Мріяв(ла) про найкращі періоди в житті

Думав(ла) про найдієвіші способи вирішення проблеми та розробляв(ла) 
стратегію дій

Займався (лась) спортом, давав(ла) собі фізичне навантаження, виходив з дому, 
щоб знімати напругу



Порахуйте бали:

Там де, ви набрали найбільше балів - це ресурсні сфери!

Ваш ресурс: емоційна підтримка, демонстрація почуттів, емоційний 
контакт, емпатія, вибір і перегляд фільмів і вистав, що несуть емоційний 
заряд. 

Affect – почуття, емоції

Ваш ресурс: віра в свої сили, в обраний шлях. Також тут можуть бути 
релігія, обряди, амулети, прикмети. Знаходження смислів у поточних 
подіях. Перегляд мотиваційних фільмів 

Belief – філософія життя, вірування та моральні цінності

Номери вислолювань Ваші оцінки Сума балів Модальність

B

A

S

C

PH

I

1 + 7 + 13

2 + 8 + 14

3 + 9 + 15

4 + 10 + 16

5 + 11 + 17

6 + 12 + 18



Ваш ресурс: Релаксація, фізичні вправи, ігри, прогулянки, праця. Можливо, 
догляд за тілом (масаж, плавання, аромотерапія), приготування їжі та 
інша діяльність

Physiology – фізична та діяльна модальність

Ваш ресурс: збір інформації, самонавчання на основі минулого досвіду, 
умовиводи, вивчення правил і законів суспільства, створення шкали 
пріоритетів, планування сценаріїв, роздуми, реалістичне планування, 
програми дій. Швидка організація, вирішення проблем, ведення записів, 
планування, дотримання алгоритму, перевірка ймовірностей та 
альтернатив 


Cognition – свідомість, реальність, думка.

Ваш ресурс: Багатогранне творче мислення, зниження стресу за 
допомогою уяви, релаксація (керована уява, мріяння) Творчість – 
малювання, ліплення, в'язання, вишивка. Різні види творчості. Імпровізації, 
гумор, гра 

Imagination – дух творчості, уява

Ваш ресурс: люди. Належність до групи або організації. 

Здатність звернутися за допомогою і давати допомогу, виконання різних 
ролей або функцій,  робота в групі. Сімейна та групова підтримка. 



Social - суспільство, функція, приналежність, соціальна організація



Подивіться, які 3 сфери набрали більше балів?

Як вам здається в сьогоднішній ситуації ви використовуєте повною 
мірою ці канали?

Так / ні

Якщо ви відповіли “Так”, подумайте, чи не виснажуєте ви сильно ці 
канали? Напишіть, що із трьох каналів ви могли б вже сьогодні 
почати робити для себе

Якщо ви відповіли “Ні”, то подумайте, що із того, що вам 
допомагало в минулій стресовій ситуації, може допомогти 
сьогодні?

1

2

3

1

2

3



Наприклад, ви любите готувати їжу і це наповнює вас ресурсом, але 
можна непомітно почати заїдати «стрес». 

Або фільми можуть наповнювати хорошими емоціями, але також – це 
може бути втеча від реальності, коли людина тільки й робить, що дивиться 
безперервно фільми. 





Будьте уважні до своїх ресурсів!


Пам'ятайте, що те, що дає нам ресурс, може також стати 
руйнівним фактором, якщо ми його перевикористовуємо. 



Оцініть, де ви на цій шкалі



ВАЖЛИВО



75–80 % людей, які пережили травматичні ситуації, де була 
пряма загроза їх цілісності та життю, згодом не розвивають 
посттравматичні розлади, а демонструють адаптивне 
пристосування та подолання наслідків травматичних ситуацій.

Коли людина стикається зі стресом, то виникає цілий діапазон реакцій

Еустрес Дистрес Дисфункція

Еустрес



(позитивно, є 
мотивація)



Не потрібна 
допомога

Дистрес



 (легка форма, безпечний)




Розпізнати, оцінити 
та моніторити

Дисфункція 



(важкі порушення, 
недієздатність)



Розпізнати, оцінити, 
звернутися за 
допомогою

1 2 3



ВПРАВИ НА РЕЛАКСАЦІЮ



Дану вправу повторювати не більше трьох разів, щоб не викликати 
гіпервентиляцію і не спровокувати запаморочення. 

Важливо! Вправу починати з повного видиху. 

Зробіть повний видих.

Затримайте дихання на рахунок чотири. 

Зробіть вдих на рахунок чотири.

Зробіть повний видих.

Сядьте зручно, по можливості розслабте м'язи обличчя. 

Вправа 1 «Дихання за квадратом» 

вдихніть

4 секунди4 секунди

4 секунди

4 секун
ди

4 
се

ку
н

ди

видихніть

затримайте

дихання

затримайте

дихання



Вправа 2 «Обійми метелика»  

Час на вправу - максимум 2 хвилини.

Під час вправи можна ввімкнути спокійну музику

Покладівать ліву руку на праве плече, а праву руку на ліве. 
Почніть ритмічні почергові поплескування по плечах.

Сядьте зручно. Заплющте очі.

спочатку потрібно напружити певні м'язи; 

Переглянути вправу можна тут:

Схема досить проста і виконується по одному і тому ж алгоритму з 
різними групами мязів: 


розслабити ці м'язи; 

звернути особливу увагу на контраст між станом спокою і 
напругою

потім усвідомити, відчути цю напругу; 

Прогресивна нервово-м'язова релаксація по Джекобсону заснована на 
послідовній напрузі і розслабленні різних груп м'язів. 

Вправа 3 «Техніка: Прогресивна нервово-м'язова релаксація по 
Джекобсону» 



Знайдіть у своєму телефоні світлину з довоєнного часу, що викликає у вас 
позитивні спогади та емоції

ПРАКТИКА «РЕСУРС — це Я»

Які саме емоції викликає фото:

Які думки з’явились?

Пригадайте історію, пов’язану з цим знімком. Запишіть у вигляді 
короткої оповіді



Пригадайте які ваші персональні якості проявились у цій історії? 
(напишіть не менше 5)

Як ці якості проявляються зараз, чи ви їх використовуєте?

Фотографія - це підказка, що дозволяє побачити наші цінності та 
ресурси. Що ви побачили?

Яку актуальну ситуацію ці якості можуть допомогти вирішити?

1

2

3

4

5



ПСИХОЛОГІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ



1. Визначте поточні потреби і проблеми  (запишіть тут усе, що прийде в 
голову від великих до дрібних)

2. Що з цього турбує вас найбільше?

3. Це саме те, що слід вирішувати перш, ніж все інше?



4. Чи є якась проблемна ситуація, яка може почати погіршуватися? 
(запишіть, якщо так)

5. Чи є така проблема, вирішивши яку ви зможете вирішити і деякі 
інші проблеми?

6. Подивіться на ваші відповіді на попередні питання та оберіть 
головну проблему

7. Як часто це трапляється?



9. Як вона змушує себе почувати?

10. Як вона зачіпає вас?

8. Кого зачіпає ця проблема?

Якщо проблема належить комусь іншому, а не вам, то  і не вам слід над 
нею працювати. Візьміть наступну вашу найважливішу проблему і 
пройдіть наново всі попередні запитання (2-10)



11. Сформулюйте мету для цією проблеми (використовуйте 
твердження, що починаються з “я хочу...”, “я потребую...”, “я боюся...” і “я 
стурбований тим, що...” та інші. Намагайтеся деталізувати мету 
якомога точніше)

12. Створіть список можливих варіантів досягнення мети. Запишіть 
якомога більше можливих варіантів, як хороших, так і поганих. Не 
висловлюйте про них поки що ніяких суджень. Не думайте, чи є 
вони реалістичними. Просто пишіть

Я хочу

Я потребую

Я боюся

Я стурбований тим, що



13. Оцініть усі варіанти та оберіть найкращі. Чи можливо поєднати 
якісь ідеї?

14. Сплануйте наступні кроки, щоб утілити ідеї в життя

Використовуйте цей алгоритм кожен раз, як стикаєтесь із труднощами



ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ



Травма руйнує наш світогляд та підриває наші фундаментальні 
переконання. 

І посттравматичне зростання, принаймні теоретично, є 
результатом ваших спроб наново вибудувати свій світогляд 
таким чином, щоб він включав подію, що викликала травму. 

Ви знаходите інший вихід, хоч і дещо, можливо, специфічний

Що це означає?

Якщо ви дійшли до цієї сторінки і ретельно виконали всі попередні 
завдання, то я хочу привітати вас: ви перебуваєте в процесі 
посттравматичного зростання. 

Посттравматичне зростання



Запишіть, які зміни ви відчуваєте в собі в цьому контексті:

Відносини: більше цінності друзів та сім'ї, зростання співчуття до 
інших та рівень альтруїзму

Запишіть, які зміни ви відчуваєте в собі в цьому контексті:

Життєва філософія: Позитивні зміни у життєвій філософії, як, 
наприклад, оцінювання кожного нового дня, переоцінка цінностей

Запишіть, які зміни ви відчуваєте в собі в цьому контексті:

Погляд на себе: покращення у сприйнятті самого себе, більше 
розуміння, визнання та сприйняття сили, мужності, здатності мати 
глибокі почуття болю, смутку, щастя, радості

У посттравматичного зростання є 3 виміри:



3 речі, які ви хочете зробити для себе завтра:

Що ви зробили сьогодні 

лише для себе?

3 хороші речі, які трапилися 

з вами сьогодні:

Рефлексія на кожен день

1

1

2

2

3

3



Ніхто нам не гарантував, що наше життя буде наповнене лише щастям 
та приємними подіями. Тому наше завдання навчитися інтегрувати 
нещастя у життєву безперервність подій, як би складно та гірко це не 
було.

І ось неприємна правда про цей досвід:

Він вже стався

Він моторошний

Ми не можемо його виправити

Ось ми й дійшли до кінця цієї невеликої подорожі.



Що далі? Я не можу сказати вам, що все буде добре, я не знаю, коли все 
закінчиться, але одне я знаю точно, так не буде завжди.



Війна вже сталася. І це вже наш досвід, який ми, нажаль, не можемо 
скасувати.



Чи можна забути звуки тривоги та вибухів? Чи можна розбачити страшні 
фотографії? Забути почуті та прочитані історії? Ні і ще раз ні. Це також 
тепер наш досвід.


1

2

3



Сподіваюся, вам вдалося в чомусь побачити свій ресурс, 
побачити, де ви можете себе підтримати, побачити свої сильні 
сторони та точки опори!


Дбайте про себе, бережіть себе і просто продовжуйте жити!

Усвідомити, що ваше життя – це те, що з вами відбувається зараз. І в 
ньому є щось, що ви можете зробити для себе прямо зараз

Прийняти, що навіть якщо війна закінчиться прямо зараз, минулого 
життя вже не повернути

Не стояти на узбіччі свого життя, сподіваючись, що ось-ось усе 
закінчиться і можна буде повернутися в минуле життя.

Як?



@psychologin.berlin
https://ievgrashyna.de
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