
Збереження психічного здоров’я шляхом розвитку стресостійкості та
навичок керування стресом

За визначенням ВООЗ, «психічне здоров’я - це стан благополуччя, який дозволяє людині
реалізовувати свій потенціал, долати життєві труднощі і стреси, плідно працювати, брати участь у
громадському житті. Психічне здоров'я – це певний резерв сил людини, завдяки якому вона може
подолати стреси або утруднення, які виникають у виняткових обставинах».

 Критеріямипсихічногоздоров´ялюдиниє:
   - адекватнийдовікурівеньзрілостіпізнавальної, емоційно-почуттєвоїтавольовоїсферособистості;
   - здатністькеруватисвоєюповедінкою;
   - здатністьвибиратижиттєвіцілітарозумноплануватиїхнєдосягнення;
   - особистіснийтасоціальнийоптимізм;
   - задоволеннявіддіяльності, особистогойсуспільногожиття, спілкування,
спогляданнякартинприроди;
   - розуміння прекрасного, комічного й трагічного;
   - відповідність суб´єктивних образів об´єктам, щоїхвідображають, ахарактеруреакції -
зовнішнімподразникам;
   - здебільшогостабільнийпозитивнийнастрій;
   - адаптивність у мікросоціальних відносинах;
   - відчуттящастятощо.

 На психічне здоров´я людей впливає велика сукупність чинників, їх можна класифікувати за
різними ознаками. За місцем розташування виокремлюють дві великі групи - внутрішні і зовнішні
чинники. Розглянемо зовнішні, до яких належать ті, що містяться поза особистістю, насамперед у
середовищі, яке її оточує. У свою чергу їх поділяють на природні, планетарні та суспільні, які
можна розкласти на цілу низку складових.
   Реальне зовнішнє суспільне психічне середовище має багато кіл впливу: первинне (сім´я,
шкільний клас, робоча бригада (група), мала фірма, група за інтересами, друзі тощо), вторинне
(школа, село, місто, організація, велика фірма, партія та ін.), розширене (етнічна група, велика
соціальна група, релігійна спільнота тощо), широке (ціле суспільство), глобальне (вся планета)
Загалом до суспільних потрібно зарахувати економічні, соціальні, політичні, духовні, екологічні та
інші чинники, кожен з яких можна розкласти на ще менші складові.
   На нашу думку, до основних власне суспільних чинників, які визначають психічне здоров´я
громадян, належать:
   - соціальні й політичні конфлікти та нестабільність;
   - наявність роботи або безробіття;
   - позиція і змістовна спрямованість засобів масової інформації (ЗМІ);
   - певний соціально-психічний стан, у якому перебуває суспільство;
   - соціальна бідність;
   - тривала дія негативних емоцій;
   - соціальна, емоційна і фізична депривація;
   - соціальна справедливість чи несправедливість;
   - правова захищеність чи незахищеність;
   - соціальний оптимізм;
   - співвідношення матеріальних і духовних потреб у суспільстві;



   - релігія;
   - соціальна деградація;
   - соціально-психічна єдність суспільства тощо.

Одним із чинників, що впливають на психічне здоров’я, є стресові ситуації.

Стрес  – система реакцій організму у відповідь на будь-яку висунуту до нього вимогу. Стрес – це
відповідь на загрозу, реальну чи уявну.

Виникнення і переживання стресу залежить не стільки від об’єктивних, скільки від суб’єктивних
чинників, від особливостей самої людини: оцінки нею ситуації, зіставлення своїх сил і
особливостей з тим, що вимагається, та ін. Будь-яка несподіванка, що порушує звичний перебіг
життя, може стати причиною стресу або стресором. При цьому не мають значення зміст самої
ситуації та ступінь її об’єктивної загрози. Важливим є саме суб’єктивне ставлення до неї.

Характеристика стресорів

Стресор – фактор, який викликає стан стресу. Вирізняють фізіологічний і психологічний стресори.
Фізіологічні стресори – надмірне фізичне навантаження, висока або низька температура, больові
стимули та ін. Психологічні стресори поділяються на інформаційні та емоційні. Інформаційний
стрес виникає в ситуаціях інформаційних перевантажень, коли людина не виконує завдання, не
встигає приймати правильні рішення у належному темпі. Емоційний стрес виявляється в ситуаціях
загрози, небезпеки, гніву, образи та ін.

Вченими вивчено значні події, які втручаються у перебіг життя і вражають емоційну сферу: смерть
близької людини – 100 очок, розлучення – 63, ув’язнення – 63, смерть близького члена родини –
63. Приємні події, які викликають стан стресу: одруження – 50 очок, вагітність – 40, перехід у нову
школу – 20. Серед людей, які внаслідок стресу захворіли, переважна більшість мали 300 очок за
один рік.

Як ми можемо побачити, враховуючи сказане вище, не можна пов’язувати стрес тільки з
негативними подіями. Напруження може виникати і у випадку позитивних, але різких,
неочікуваних змін. І взагалі, не варто асоціювати стрес з тільки з негативними переживаннями.

Американський вчений Вейтц описав вісім стресогенних ситуацій: 1) необхідність прискореної
переробки інформації; 2) шкідливе оточення; 3) усвідомлена загроза; 4) порушення фізіологічних
функцій (можливо, як результат хвороби, безсоння); 5) ізоляція; 6) ув’язнення; 7) остракізм
(вигнання і переслідування); 8) груповий тиск. До них ми можемо ще додати безсилля,
неможливість змінити ситуацію, відсутність контролю за подіями, необхідність прийняття
особливо відповідальних рішень, швидкої зміни стратегії поведінки.

Шкідливість стресу полягає також у розумінні стресорів як очевидних загроз нашим ресурсам.
Ресурси – це такі речі, особистісні характеристики, умови, джерела енергії, які ми цінимо,
бережемо, яких дотримуємося. Коли якась подія загрожує нашому статусу, економічній
стабільності, близьким людям, власності, тобто якимось ресурсам, то як наслідок виникає стрес.
Стрес може бути наслідком нашої неспроможності набути нових ресурсів або збільшити наявні.

Фази стресу.



1. Фаза тривоги. Мобілізація організму для зустрічі з загрозою. Відбуваються біологічні реакції, які
зумовлюють можливість боротьби або втечі. З погляду фізіології це: згущення крові, підвищення
тиску, збільшення печінки тощо.

2. Фаза опору. Організм намагається опиратися загрозі, або справлятися з нею, якщо загроза
продовжує діяти і її не можна уникнути. Далі тіло адаптується до стресу і повертається до
нормального стану.

3. Фаза виснаження. Якщо дія стресу продовжується і людина не спроможна адаптуватися, це
може виснажити ресурси тіла. Виснаженість – це вразливість від втоми, фізичні проблеми
призводять до хвороб і навіть до загибелі організму. Ті самі реакції, які дозволяють опиратися
короткочасним стресорам (підсилення енергії напруження м’зів, недопускання ознак болю,
припинення травлення, високий тиск крові), за тривалої дії шкідливі.

Хворобу можуть спричинити не лише біологічні умови. Між стресором і стресом міститься
індивідуальна оцінка події – дехто може сприйняти певну подію як неприємну, дехто як приємну
або як нейтральну. Окрім того, між стресом і його наслідками важливою ланкою є те, як індивід
справляється зі стресом. Не кожен у стані стресу поводить себе однаково – одні захворюють, для
інших стрес буде навіть приємним викликом.

Подолання стресу

Для життя людини, її психічного та фізичного здоров’я, її щастя важливим є уміння долати стреси.
Подолання – це мінливі психічні та поведінкові зусилля, якими людина відповідає на вимоги, що
висуваються стресом. Подолання – це не одна стратегія, яка вживається за будь-яких обставин, у
будь-який час. Люди долають стрес по-різному. Ефективна відповідь на стрес, яка веде до
адаптації, – це вживання такої стратегії взаємодії зі стресором, яка значно знижує переживання
стресу. Неможливо думати, що можна повністю уникнути стресу. Окрім того, стрес сам по собі не
обов’язково щось погане. Певний обсяг чи рівень стресів в нашому житті є природним. Стрес часто
є природним наслідком того, що ми живемо в реальному світі. Лише застосування неефективних
способів боротьби зним може виснажувати, приносити нещастя. Тому особливу увагу слід
приділити розвитку стресостійкості та успішним способам подолання стресу задля попередження
порушення психічного здоровя та агресивних дій.

Успішні способи подолання стресу та розвитку стресостійкості

1.активна взаємодія зі стресором або вплив на саму проблему;

2.зміна погляду на проблему, зміна ставлення до неї або інша інтерпретація проблеми;



3. приймання проблеми і зменшення фізичного ефекту від породжуваного нею стресу;

4.   комплексні способи, що поєднують в собі все перераховане вище.

Якщо ми звернемося до схеми стресу, то помітимо, що перша група діє зі стресором, друга група
взаємодіє з інтерпретацією стресу, третя має справу з фізичним ефектом від стресу.

1) Активний вплив на проблему

Визначивши проблему, потрібно якомога більше про неї дізнатися. Визначення проблеми та
наявність інформації про неї дасть можливість віднайти способи розв’язання труднощів.

Багато людей в стресі не бачать можливостей його позбутися. Вони зводять все лише до двох
альтернатив: залишитися і страждати або втекти і все втратити.

Зосередженість на роботі з проблемою має великі психологічні переваги: сприяє підвищенню
самоповаги людини, ефективності її дій, контролю за зовнішніми ситуаціями.

2) Зміна поглядів на проблему

Друга група способів подолання стресу – інша інтерпретація проблеми, тобто сприймання
проблеми по-новому. Є кілька стратегій як цього досягти.

Способи зміни погляду на проблему:

 Нова інтерпретація проблеми – переоцінка, гаслом якої може бути постулат: “Все не настільки
погано”. Пізнавальна переоцінка означає переосмислення природи проблеми таким чином, щоб
пролити нове (позитивне) світло на неї. Те, як ми себе почуваємо в даній ситуації, великою мірою
залежить від нашої пізнавальної оцінки, або схвалення цієї ситуації. Адже сила впливу стресора
залежить не від об’єктивної характеристики, а від нашого суб’єктивного ставлення до нього. “Наше
життя є таким, як ми про нього думаємо”.

Соціальне порівняння. Базується на установці: “Мені краще ніж іншим”.

Уникання. Базується на установках – “Це не проблема”. “Годі хвилюватися”. “Потрібно
поставити обмежувач на хвилювання”.

Гумор. Базується на установках – “Це смішно”. “Серце радісне добре лікує”.

Людина, яка здатна перетворити “жахливі новини” на абсурдні, кумедні, менш схильна до
депресії, напруження, гніву, ніж та, яка все сприймає дуже серйозно і піддається поганому
настрою. Важливим є пізнавальний компонент гумору. Коли ви глузуєте з проблеми, то вміщуєте її



в нову перспективу: починаєте бачити її безглузді, анекдотичні аспекти і набуваєте тим самим
контролю над нею.

Мати почуття гумору – це не весь час сміятися чи ходити з веселою маскою. Нерідко за посмішкою
маскується почуття незручності, безпорадності, нещастя.

Окрім того, потрібно зазначити, що гумор ворожий, брутальний, який принижує інших, не зменшує
стрес. Він нерідко викликає ще більше напруження і гнів.

3) Приймання проблеми і зменшення фізичного ефекту стресу

· Релаксація або розслаблення – найпростіший спосіб зменшити ознаки стресу (високий
тиск крові, прискорене дихання).

· Фізичні вправи і прояви – біг, танці, їзда на велосипеді (фізичні вправи), плач, сміх (фізичні
прояви) дуже важливі для підтримування здоров’я і зменшення стресу.

· Свіже повітря і вода сприяють ефективнішій боротьбі зі стресом.

4) Комплексні способи подолання стресу

· Допомога інших та надання допомоги іншим.

Через такі складові, як терпимість (толерантність), прощення, відчуття зв’язку з людьми приходить
допомога і полегшення.

Різновидом психологічної допомоги є консультативна допомога або психотерапія, яку людині в
стані стресу надає професіонал (консультант чи психотерапевт).

Ще одним важливим фактором для попередження агресивних дій людини в суспільстві є
керування гнівом.

Гнів - це негативна емоційна реакція насильницького характеру (емоція), яка може
супроводжуватися як біологічними, так і психологічними змінами. Інтенсивність гніву варіюється -
від почуття невдоволення до люті чи сказу.

Дуже часто гнів ховається за іншими емоціями (смуток, біль, страх ...) і проявляється як свого роду
захисний механізм. Гнів - це дуже сильна емоція, яка стає проблемою в тому випадку, коли ми не
здатні її контролювати. Неконтрольований гнів здатний зруйнувати людину або навіть її оточення,
не даючи їй думати раціонально і спонукаючи до агресивної  поведінки. Надмірний гнів може
нанести шкоду як фізичному, так і психічному здоров'ю, поставити хрест на соціальних зв'язках
людини і в цілому значно знизити якість її життя.

ВИДИ ГНІВУ

Гнів може проявлятися трьома різними способами:

1. ГнівЯК ІНСТРУМЕНТ: іноді, коли ми не можемо досягти мети, то використовуємо
насильство як "легкий спосіб" домогтися бажаного. Іншими словами, використовуємо лють
і насильство як інструмент для досягнення мети. Гнів як інструмент, як правило,



використовують люди зі слабким самоконтролем і низькими комунікативними
здібностями. Однак треба пам'ятати про те, що існують інші способи переконання.

2. Гнів ЯК ЗАХИСТ: ми відчуваємо гнів в ситуаціях, коли інтуїтивно тлумачимо коментарі або
поведінку інших людей як напад, образу чи претензії на нашу адресу. Ми ображаємося
(найчастіше без видимих на те причин) і відчуваємо нестримне бажання атакувати. Яким
чином? За допомогою гніву, що є великою помилкою. У складних ситуаціях краще
зберігати спокій.

3. ВИБУХ ГНІВУ: якщо ми довго терпимо якісь ситуації, які вважаємо несправедливими,
придушуємо свої емоції, намагаючись себе стримувати і далі, ми потрапляємо в
небезпечне замкнуте коло, з якого вибираємося тільки коли вже не можемо терпіти далі. В
даному випадку вистачає тієї самої "останньої краплі", щоб "переповнити чашу". Іншими
словами, в ситуації, коли ми надто довго терпимо, навіть сама незначна подія може
спровокувати вибух гніву. Наше терпіння "лопається", примушуючи нас до гніву і
насильства, ми скипаємо ... як чайник.

Люди, які часто стають агресивними, як правило, мають специфічні особисті якості, такі, як:

· низька толерантність до фрустрації (вони не можуть зрозуміти, що їх бажання не завжди
можуть бути задоволені за їх першою вимогою, це дуже егоцентричні люди);

· низька самооцінка, через яку вони не впевнені в собі і не контролюють свої емоції;

· недолік емпатії (вони не можуть поставити себе на місце іншої людини);

· висока імпульсивність (не думають перш, ніж роблять).

 У пориві гніву найчастіше дії індивіда спрямовані на видалення перешкоди за допомогою
вербальної або фізичної атаки. Саме тому існує низка способів керування гнівом, які спрямовані на
запобігання агресивній поведінці.

1. Прийняти рішення

Це альфа і омега в управлінні гнівом. Тільки після того, коли ви приймете усвідомлене рішення
набути владу над власними негативними емоціями, ваше життя в цій сфері зміниться.

Прийміть рішення змінити ситуацію на благо собі та оточуючим і після деякого тренування ви
отримаєте вражаючі результати.

2. Спорт і фізичне навантаження

Добре відомо, що вираження роздратування через м'язову активність (окрім фізичного насилля!) -
відмінний метод управління гнівом і спосіб швидко скинути напругу. Більш того, систематичні
тренування, і особливо розтягування м'язів і зв'язок приводять до приємного чергуванню напруги і
розслаблення, «м'язового задоволення», екскреції в кров ендорфінів («гормонів радості») і
піднесеного настрою.

3. Я-повідомлення

Якщо ви відчувайте роздратування, особливо в повторюваних ситуаціях, висловіть його за
допомогою «я-повідомлень».



Від цього як мінімум дві користі:

1) випустити той самий «пар» не агресивним способом на ранніх і 2) повідомити своєму партнеру
про те, що ви відчуваєте - іншим теж корисно знати про те, що відбувається у вашій душі.
Переформулюйте те, що ви хочете сказати в пропозицію, що починається з «Я ...» або «Мені ...» і
по можливості виключіть з нього слова «ти», «тобі» і т.п

4. Заведіть щоденник

Людина гнівається, коли нещасна, ображена, почуває себе вразливою або неправою. Ми часто не
достатньо добре усвідомлюємо свої бажання і почуття, і це заважає нам заспокоїтися і подумати
над тим, що ми хотіли б змінити. Психологічні дослідження показують, що пильна увага вбиває
гнів. Розгляньте його з усіх сторін, коли заспокоїтеся.

Заведіть щоденник і записуйте туди всі деталі спалахів гніву, які сталися: де і коли це сталося; хто
був поруч; з чого все почалося; про що ви думали і що робили за кілька хвилин до цього; що ви і
той, хто був поруч, говорили і робили. Як тільки у вашому щоденнику накопичиться 5-10 записів,
ви почнете бачити закономірності, а це ключ до зміни ситуації і розвитку навичок управління
гнівом. У першу чергу спробуйте змінити свої думки: під час типових конфліктів вони майже
напевно повторюються.

5. Розпізнайте передвісники

Намагайтеся спостерігати за собою, коли ви роздратовані: ви можете помітити, що ваші губи,
щелепи або кулаки стиснуті, плечі напружені, брови насуплені тощо. Навчившись розпізнавати
ранні передвісники гніву, ви виграєте час і встигнете щось зробити.

Ключове слово тут - розслаблення. Постарайтеся відразу розслабити напружені м'язи, і ви
відчуєте, як змінюється ваш емоційний стан. Тренуйтеся розслабляти саме ці м'язи і в інший час,
коли ви відчуваєте себе добре. Тут діє правило: контроль над м'язами -> контроль над емоціями ->
управління гнівом. З часом у вас буде виходити все краще і краще.

6. Вчимося думати по-новому

Наші почуття - відображення наших думок. Наприклад, якщо ви звикли думати в конфліктній
ситуації щось на зразок «Ну все, я вже не можу! Я цього просто не витримаю! Скільки це може
тривати!?», то ваша емоційна сфера реагує на такі думки вибухом негативної енергії. Пам'ятайте,
що нас не може вивести з себе те, що відбувається навколо нас, нас виводять із себе наші думки з
приводу того, що відбувається навколо нас.

Спробуйте записати свої типові думки і фрази в конфліктних ситуаціях і переформулювати їх: «мені
не хотілося б, що б так відбувалося, але я не збираюся виходити з себе з цього приводу» або «я
розумію його (її), йому просто подобається так робити, я тут ні причому, треба буде подумати як
мені краще вчинити в подібній ситуації» або «треба подумати, як краще вирішити цю проблему».

7. Скоротіть вимоги до оточуючих

Не вимагайте від людей досконалості. Виділіть головне, пріоритетне для вас, вашого життя і
вашого щастя. При спокійних обставинах, придумайте 10-20 варіантів вирішення важливої для вас



проблеми, комбінуйте їх, виберіть кращий, складіть план і дійте. У іншому - не втручайтеся,
займайтеся краще собою - думайте про те, що хотілося б особисто вам (а не про те, чого б вам не
хотілося), і як цього домогтися.

8. Не поспішайте

Ефективне управління гнівом вимагає часу в буквальному сенсі слова. Намагайтеся передбачати
запас часу. Важко контролювати себе, коли ви напружені і боїтеся спізнитися. Якщо ви привчите
себе починати трохи раніше (виходити з дому, готуватися до від'їзду та ін.), то загальний фон
вашого настрою буде більш світлий і вам буде легше зберігати спокій при виникненні різних
негараздів.

9.Управління гнівом - це багато в чому мистецтво співчуття. Поміняйтеся подумки місцями,
подивіться на ситуацію його очима. Що ви бачите? Відчуйте те, що відчуває він. Що ви відчуваєте?
Розвивайте в собі здатність у конфліктній ситуації згадувати хороше про людину.

10. Запропонуйте рішення

Скажіть людині, що розумієте її і запропонуйте рішення. Зазвичай ми вибухаємо, коли відчуваємо,
що загнані в кут і виходу немає.

Сконцентруйте свою увагу на можливих рішеннях проблеми, і запропонуйте людині пару
варіантів. Два-три варіанти краще, ніж один, оскільки у вашого опонента виникає відчуття свободи
вибору. Використовуйте магічне слово - «давайте ...». «А давайте спробуємо ось що ...» - значення
творчої ініціативи для ефективного управління гнівом важко переоцінити.

11. Самореалізація. Дбайте про себе

Розібравшись з типовими ситуаціями, що викликають у вас труднощі з управлінням гнівом,
використовуйте свій щоденник ширше. Записуйте туди про свої цілі та плани, переживання,
бажання, відкриття, сумніви та ін. З часом ви почнете краще розуміти себе і те, що вам насправді
потрібно від життя.

Як тільки у вас настане ясність, в якому напрямку будувати своє життя, ваша життєва позиція буде
більш стійка, у вас покращиться настрій і вам буде мало діла до всяких неприємних дрібниць -
ваша свідомість буде заповненою вашим Улюбленим Життям, а ваші близькі від цього тільки
виграють.

12. Зрозумійте для себе, що результат прийде поступово

Навички управління гнівом слід відрізняти від знань про навички управління гнівом. Їх набування
вимагає часу і тренування. Ви можете знати як кататися на велосипеді, але не вміти цього робити,
поки не почнете пробувати, а головне - не продовжите пробувати, незважаючи на неминучі
невдачі.

Не ставтеся до себе занадто суворо: ніхто з нас не досконалий. Зриви обов'язково будуть, але все
рідше і рідше, якщо ви продовжите самонавчання. Не поспішайте і не докоряйте собі за невдачі.
Не здавайтеся, і тоді все вийде.

Винагородіть себе!



Напишіть у вашому щоденнику 10 найприємніших для вас занять, що не вимагають від вас великих
грошей, тривалої підготовки або спеціальних умов. Це може бути похід у сауну або масаж, ванна зі
свічками та ароматизуючими паличками або маслами, вечеря в улюбленому ресторані, похід у
кіно або театр, катання на велосипеді, прогулянка в лісі та ін.

Кожен раз, коли ваші зусилля по управлінню гнівом призводитимуть до бажаних результатів, -
винагороджуйте себе одним з цих занять. Погладьте себе по голові і закріпіть результат
позитивними емоціями. Пам'ятайте про собаку Павлова? У нас теж саме. Успіхів!


