Психологічна самодопомога
Вправи на зняття психічного напруження
Вправа «Самоконтроль зовнішнього прояву емоцій»
В момент дії стресових факторів, при зростанні емоційного напруження,
необхідно запустити питання самоконтролю:
«Як виглядає моє обличчя? Чи стиснуті мої
зуби? Як я сиджу? Як я дихаю?».
Якщо виявлені ознаки напруження,
необхідно:
1. Довільно розслабити м'язи, для
розслаблення мімічних м'язів
використовуйте наступні формули: м'язи
обличчя розслаблені; брови вільно
розведені; лоб розгладжений; розслаблені
м'язи щелепи; розслаблені м'язи рота; розслаблений язик, крила носа; все
обличчя спокійне і розслаблене.
2. Зручно сісти, встати.
3. Зробити 2—3 глибоких вдихи і видихи.
Вправа «Повітряна кулька»
Уявіть собі, що у ваших грудях знаходиться повітряна кулька. Вдихніть через
ніс і повністю заповніть легені повітрям. Видихніть його ротом і відчуйте, як
воно виходить з легень. Повторюйте, не поспішаючи. Дихайте та уявляйте, як
кулька наповнюється повітрям і стає все більшою та більшою. Повільно
видихніть ротом, ніби повітря тихенько виходить з кульки. Зробіть паузу і
порахуйте до десяти. Знову вдихніть і наповніть легені повітрям. Затримайте
його, порахуйте до 3-х, уявляйте при цьому, що кожна легеня — це надута
кулька. Видихніть. Відчуйте, як тепле повітря проходить через легені, горло,
рот. Повторіть 3 рази, вдихаючи та видихаючи повітря. Зупиніться та відчуйте,
що ви сповнені енергії, а все напруження зникло.
Вправи на візуалізацію
Образи пам'яті, що штучно створюються уявою людини, по різному впливають
на її психічний стан. Чим приємнішим є образ, що викликається, тим більший
позитивний емоційний стан він створює. Психологами виявлений так званий
«ефект Пігмаліона»: людина поводить себе так чи інакше, керуючись тим, якою
вона себе уявляє. Уявляє себе людина спокійною, впевненою, повною сил і
енергії, і поведінка її стає аналогічною. Уявляє активною, сильною, енергійною,
і справи робляться швидко і якісно.
Вправа «Висока енергія»
Мета: заряд короткотривалої енергії і її оптимальне використання. Необхідний
час: 3 хв. Уявіть собі яскраве нічне зоряне небо. Виберіть собі найяскравішу

зірку. А тепер проковтніть її... Вона вибухає в вас, наповнюючи весь організм
енергією. Енергія проникає в усі клітини вашого організму, наповнюючи його
бажанням щось зробити, змінити, виправити. Сміливіше, не чекайте, дійте!
Вправа «Поплавок в океані»
Сядьте зручно. Дихання спокійне та рівне. Закрийте очі і розслабтеся. Уявіть,
що ви маленький поплавець в океані. У вас немає мети, компасу, карти, керма,
весел. Ви рухаєтеся туди, куди несе вас вітер і океанські хвилі. Велика хвиля
може на якийсь час накрити вас, але ви знову виринаєте на поверхню...
Спробуйте відчути ці поштовхи і виринання... Відчуйте рухи хвиль, тепло
сонця, краплі дощу... пружність товщі моря під вами, яка підтримує вас.
Прислухайтеся до свого тіла, які відчуття виникають у вас, коли ви уявляєте
себе маленьким поплавцем у великому океані?

