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თუ ხარ ლესბოსელი, გეი, ტრანსგენდერი ან ინტერსექსი ადამიანი, ქვიარი ან 
ბისექსუალი, ქალი, კაცი, ან არაბინარული ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს 
საქართველოში ცხოვრობს ან მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში;

თუ გარემო, რომელშიც ცხოვრობ, საქმიანობ, მაგალითად, ოჯახი, 
სასწავლებელი, სანათესავო, სანაცნობო წრე და ა. შ. შენ მიმართ ხშირად არ 
არის მეგობრული, მხარდამჭერი, ამ სივრცეებში გექნება ფსიქოლოგიური 
დისკომფორტი ან ფიზიკური საფრთხეც, ან ასეთი საფრთხის განცდა. 

თუ ხშირად:
- სევდიანობ, გრძნობ იმედგაცრუებას, შიშს, სასოწარკვეთას, 
სიმარტოვეს, გარიყულობას;
- თითქოს უმიზეზოდ ან უმნიშვნელო მიზეზით გეტირება;
- ყელში ბურთის ან საკუთარი გულისცემის შეგრძნება გაწუხებს;
- გიჭირს გაღიზიანების, ბრაზის ემოციის მოთოკვა;
- გიტევს სირცხვილის, დანაშაულის, უსუსურობის განცდა;
- მნიშვნელოვან დისკომფორტს გიქმნის წარსულში მომხდარი ამბები, 
გაურკვეველ მომავალზე ფიქრები;
- გეჩვენება, რომ მძიმე დაავადება გაქვს, რაც არ დასტურდება 
სამედიცინო გამოკვლევის დროს;
- ვერ იძინებ შფოთვის გამო ან პირიქით, გაქვს დეპრესიული ფონი;
- განიცდი თითქოს უმიზეზო ფიზიკურ ტკივილს; 
- გიძნელდება საქმეზე კონცენტრაცია, სტაბილური გუნება-განწყობის 
შენარჩუნება, ახალ იდეებსა თუ გეგმებზე ფიქრი, აღებული 
ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება;
- გრძნობ უნდობლობას ადამიანების მიმართ და ხანდახან გეჩვენება, 
რომ შენ მიმართ ყველა უარყოფითად არის განწყობილი;
- ცდილობ, შეცვალო შენ ირგვლივ ადამიანების ქცევა, დაეხმარო მათ 
— გამოასწორო, გადაარჩინო, რაც, როგორც წესი, არ გამოდის და იწვევს 
კონფლიქტურ სიტუაციებს; 
- ფსიქოლოგიურ, ფიზიკურ დისკომფორტს ახშობ 
ტკივილგამაყუჩებელი აბებით, ალკოჰოლით, სიგარეტით, 
დეპრესანტებით, საკვებით, ნარკოტიკით და სხვა საშუალებებით.
- ყველაზე მძიმე დღეებში კი ფიქრობ რომ არაფერს აქვს აზრი… 

შესავალი

ვისთვის არის ეს სახელმძღვანელო, 
ვის მიერ არის შექმნილი და რატომ
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იცოდე, რომ მარტო არ ხარ. იცოდე, რომ მსგავსი ემოციები, ფიქრები და 
გრძნობები პერიოდულად ბევრს გვეუფლება. იცოდე, რომ ეს ჩვენი ბრალი არ 
არის და რომ ჩვენი ფიქრები ჩვენ არ ვართ. ოჯახმა, საზოგადოებამ გვასწავლა 
მხოლოდ ის, რაც თავად იცოდა. ვერ გვასწავლეს და ვერც დაგვიცვეს. 
ვფიქრობ, ახლა დროა, დავიცვათ საკუთარი თავები და თუ შევძელით, სხვებიც. 
მეც გამოვიარე ყველაფერი ის, რაც აღვწერე. ადრეული ბავშვობიდან ვიყავი 
გენდერულად არაკონფორმული ადამიანი. ამასთან, მშობლების, 
საზოგადოების მოლოდინების საწინააღმდეგოდ, ბიჭების ნაცვლად გოგოები 
მიზიდავდნენ. მხოლოდ 35 წლის ასაკში შევძელი საკუთარი თავის ბოლომდე 
მიღება. მანამდე კი სხვისი, სტრესით და ნეგატიური ემოციებით სავსე 
ცხოვრებით ვიცხოვრე. საკუთარი თავის მიღებას თითქოს შვება უნდა 
მოეტანა, მაგრამ ქამინგაუთმა ისევ ბევრი სტრესული სიტუაცია წარმოშვა — 
ახლობელი ადამიანების მხრიდან გარიყვით დაწყებული, საჯარო სივრცეში 
სიტყვიერი და ფიზიკური თავდასხმებით გაგრძელებული და პროფესიული 
გადაწვით დამთავრებული. 

მადლიერი ვარ, რომ ამ გზაზე ბევრი კარგი ადამიანი გავიცანი, ვინც 
დამეხმარა საკუთარი თავის რწმენის დაბრუნებასა და რეაბილიტაციაში. 
ახლა ჩემი დროა, გადმოგცე ის ცოდნა, რომელიც დავაგროვე. 

ადამიანები ევოლუციამ საკმაოდ გამძლე სხეულით და განვითარებული 
ნერვული სისტემით დაგვაჯილდოვა. ჩვენი სხეულის ყოველი უჯრედი 
გადარჩენისთვის და კეთილდღეობისთვისაა შექმნილი. ინტუიციურად 
ყოველდღიურად ისედაც ბევრ ჩვენთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას 
ვიღებთ. გაცნობიერებულად კი უფრო მეტიც შეგვიძლია. 

რა თქმა უნდა, ჩვენს ყოფას გარემო განაპირობებს და ყველაფერს ვერ 
გავაკონტროლებთ და ვერც შევცვლით. ქვეყანაში არსებული სიღარიბე, 
კორუფცია, არადემოკრატიული პროცესები, რუსეთის ბოროტების მანქანის 
მიერ ჩვენი ტერიტორიების და საზოგადოების ნაწილის გონების დაპყრობა, 
ათობით ქალის მკვლელობა შვილების და მდუმარე საზოგადოების თვალწინ, 
სიძულვილის და დანაშაულის წახალისება ლგბტქი ადამიანების მიმართ 
საჯარო მოხელეების მხრიდან, რომლებიც წესით ხალხის, მათ შორის, ჩვენი, 
ქვიარების, ინტერესებს უნდა იცავდნენ. შედეგად გვაქვს საქართველოდან 
ადამიანების ისევ მასიური ემიგრაცია და სახელმწიფო ინსტიტუტების 
შესუსტება, თუ არა ჩამოშლა. უკრაინაში ისევ რუსეთის მიერ გაჩაღებული 
საზარელი ომი, რომელიც ყოველდღიურობად გვექცა.
  
ამ ფონზე დიდი არჩევანი არ გვაქვს — შეგვიძლია ყველა ამ სტრეს-ფაქტორს 
დავამატოთ ჩვენი ინდივიდუალური სტრეს-ფაქტორები და მივიღოთ 
ცხოვრების  კიდევ უფრო მძიმე ხარისხი ან ვეცადოთ საკუთარი მდგომარეობა 
არ დავამძიმოთ და პირიქით, შევიმსუბუქოთ ყოფა, რაც შესაძლებელია. ხოლო 
თუ სურვილი გვექნება, ჩვენი წვლილიც შევიტანოთ სხვების დახმარებაში, 
გარე სამყაროს გაუმჯობესებაში. 
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სახელმძღვანელოს ავტორი: 
ნინო ბოლქვაძე 

ლესბოსელი აქტივისტი საქართველოდან

ნელ-ნელა, მარტივი და თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმით საოცარი 
შედეგის მიღწევაა შესაძლებელი. 

მოცემული სახელმძღვანელოს მიზანია, შეძლო სხვადასხვა ტიპის სტრესის 
ამოცნობა და საჭიროებისამებრ დამოუკიდებლად ან შესაბამისი დარგის 
სპეციალისტების დახმარებით მართვა. სტრესი თავისთავად ცუდი არ არის, 
სხეულის ეს რეაქცია სასიცოცხლოდ აუცილებელიც კი შეიძლება იყოს 
ადამიანისთვის, თუმცა სტრესის ზოგი ფორმა მენეჯმენტს მოითხოვს, რათა არ 
დავზიანდეთ. 

სტრესის მართვის სასიკეთო შედეგები შეიძლება იყოს ბევრნაირი, მათგან  
გამოვყოფდი:

- თავდაჯერებულობის, სიმყარის შეგრძნებას;
- საკუთარი ორგანიზმის მიმართ მეტ ნდობას;
- საკუთარი თავის მიმართ მეტ სიყვარულსა და ზრუნვას;
- უკეთეს ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ და მენტალურ ჯანმრთელობას;
- გაუმჯობესებულ კომუნიკაციას ადამიანებთან პირად თუ საქმიან 
ურთიერთობებში;
- პროდუქტიულობას მიმდინარე საქმეებში და ახალი იდეების 
განვითარების, ახალი საქმიანობის წამოწყების მიმართულებით 
გააქტიურებას;
- ზოგადად, სიცოცხლით ტკბობის მეტ შესაძლებლობას. 

ამ ყველაფრისთვის ცოტა შრომაა ნამდვილად ღირს. მე კი შევეცდები 
დაგროვილი გამოცდილება, ასევე მეცნიერულ მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული ცოდნა კომფორტული და სახალისო ფორმით მოგაწოდო. 

სახელმძღვანელო მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებს. ის 
ჩაფიქრებულია როგორც საკუთარ თავთან სამუშაო ეფექტური ინსტრუმენტი. 
შესაძლოა, შენ არაერთხელ დაუბრუნდე მას შენი საჭიროებების მიხედვით ან 
მხოლოდ ერთხელ გაეცნო, მიიღო სასარგებლო თუ საინტერესო ინფორმაცია. 
აქ მთავარი შენ ხარ. შენ ხომ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეგიძლია 
საკუთარი კეთილდღეობისთვის, თან ხშირად არც თუ ისეთი დიდი 
ძალისხმევით. 

ალბათ, უკვე დროა ეს უზარმაზარი შესავალი დასრულდეს და გადავიდეთ 
საქმეზე. 
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რა არის სტრესი? 
შეიძლება ის ჩვენთვის სასარგებლო იყოს?
როდის არის მისი მართვა საჭირო? 

რა ასოციაცია გიჩნდება სიტყვა სტრესთან დაკავშირებით? შესაძლოა, ისეთი 
სიტუაცია, რომელიც არ მოგწონს, არ არის კომფორტული ან მოსაწყენია, 
უსიამოვნო თუ საშიში, შენში დაძაბულობას, გუნება-განწყობის არასასურველ 
ცვლილებას, შესაძლოა, დისკომფორტულ ფიზიკურ შეგრძნებებსაც იწვევს. 
ისე Stress — ინგლისური სიტყვაა და წნეხს, ზეწოლას ნიშნავს. 

ალბათ ყველას ბევრჯერ გვსმენია, რომ სტრესი ცუდად აისახება ჩვენს 
ჯანმრთელობაზე და რომ სტრესს უნდა ვერიდოთ. მეც მქონდა ეს ზოგადი 
ინფორმაცია, რომელიც ვერაფერში მეხმარებოდა. მხოლოდ მაშინ, როდესაც 
სტრესული რეაქციით გამოწვეული სიმპტომები საკმაოდ შემაწუხებელი 
გახდა, მეტი ცოდნის მიღება დამჭირდა და აღმოვაჩინე რომ: 

სტრესი — ჩვენი ორგანიზმის რეაქციაა ცვლილებებზე გარემოში ან ჩვენივე 
ორგანიზმში. სტრესის რეაქცია მოწოდებულია, დაგვეხმაროს ცვლილებებთან 
შეგუებაში, ადაპტაციაში. ეს უნიკალური მექანიზმი გვეხმარება, პირველ 
რიგში, გადავრჩეთ ფიზიკურად. მაგრამ თუ ამ მექანიზმის შესახებ არაფერი 
ვიცით, მისმა გამოვლინებამ შეიძლება დაგვაფრთხოს კიდეც. 

ადრე ჩემ სხეულში სტრესის თუნდაც მსუბუქი რეაქცია მაშინებდა და კიდევ 
უფრო მეტ შფოთვას იწვევდა, ვიდრე თავად სტრესის გამომწვევი 
თავდაპირველი მიზეზი. შიშის “დამსახურებით” სტრესზე რეაქცია 
ძლიერდებოდა და იწვევდა კიდევ უფრო შემაშფოთებელ სიმპტომებს, 
როგორიცაა ხშირი გულისცემა, წნევის მატება, ოფლიანობა, სახის კანის 
სიწითლე, შეგრძნება, თითქოს ჰაერი არ გყოფნის. ამ ფონზე სიტუაცია კიდევ 
უფრო რთულდებოდა — მიპყრობდა გონების დაკარგვის, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის დრამატულად გაუარესების, სიკვდილის შიში. რაღაც პერიოდი 
ჩაკეტილ წრეზე ვიარე, ვიდრე გამოსავალს ვიპოვიდი და მინდა გითხრათ, 
გვარიანად დავიტანჯე. ახლა ვიცი, რასთან მაქვს საქმე, ვიცი, როგორ უნდა 
მოვიქცე იმისთვის, რომ ჩემივე ფიქრებით, ქცევებით არ დავამძიმო 
მდგომარეობა, ვის და როდის მივმართო დახმარებისთვის საჭიროების 
შემთხვევაში. ყოველივე ეს მაძლევს სიმყარეს და გაცილებით მშვიდად ვარ 
ნებისმიერ, თუნდაც ძალიან სტრესულ სიტუაციაში. 

სტრესზე რეაქცია თავისთავად შეიძლება საშიში ან დამაზიანებელი არ იყოს 
ჩვენი ფიზიკური, ფსიქიკური და მენტალური ჯანმრთელობისთვის, იმ 
პირობით, რომ ის არის მოკლევადიანი, ხოლო ჩვენი ზოგადი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამ შემთხვევაში სტრესზე რეაქცია 
ჩაივლის ისე, რომ არ დატოვებს მნიშვნელოვან კვალს ჩვენს ყოფაზე.
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სტრესზე მოკლევადიანი რეაქცია

სტრესზე მწვავე რეაქცია 

მაგალითად, გამოცდისთვის ემზადები, ძალიან ბევრი სამეცადინო გაქვს და 
გიწევს ბევრი შრომა, გონების ჩვეულებრივზე მეტად დატვირთვა, ათენებ 
ღამეებს, იკვებები ყავით და ტკბილეულით, ღელავ შედეგებზე. თავად 
გამოცდის დღეც საკმაოდ სტრესულია. ამ დროს შენი სხეული გეხმარება — 
ჩვეულზე მეტ ხანს ძლებ უძილოდ, ხარ კონცენტრირებული ერთ ამოცანაზე. 
მართალია, შეიძლება იყო საკმაოდ გაღიზიანებულიც, რაღაც მომენტში 
გაგიჭირდეს ბრაზის ემოციის კონტროლი, დაგიქვეითდეს ბედნიერების, 
კმაყოფილების შეგრძნება და ა. შ. მაგრამ ამ ეტაპის დასრულებისთანავე, თუ 
მანამდე და მას შემდეგაც შენ ცხოვრებაში ყველაფერი სტაბილურად და 
კარგად არის, ცხადი გახდება, რომ ამ ეპიზოდმაც უკვალოდ ჩაიარა.

სტრესზე საკმაოდ მწვავე რეაქციამაც შეიძლება არ გვავნოს. ვთქვათ, 
მოულოდნელად რაღაც ფიზიკური საფრთხე დაგემუქრა. სხეულში 
მომენტალურად ისეთი ძალა მოგეცა, რომ უზარმაზარი ნახტომის შედეგად 
მოასწარი და გაერიდე საშიშ ადგილს, სიტუაციას, ადამიანს. 

რომ იცოდე, მსგავსი შემთხვევების დროს შენს სისხლში ელვისებური 
სისწრაფით ხდება სტრესის ჰორმონების — კორტიზოლის, ადრენალინის, 
ნორადრენალინის გადმოსროლა. მათი დახმარებით, შენი გულისცემა 
ჩქარდება, სისხლი ივსება დამატებითი ჟანგბადით და გლუკოზით. ასევე, 
ითიშება ტვინის ის ნაწილი, რომელიც ანალიტიკურ მსჯელობაზეა 
პასუხისმგებელი (ექსტრემალურ სიტუაციაში ამის დრო არ არის) და ირთვება 
ტვინის შუა ნაწილი, რომელიც სწრაფ რეაქციაზეა პასუხისმგებელი. კუნთები, 
სისხლძარღვოვანი სისტემა მეტად ეფექტურად მუშაობს, ამ დროს შენ 
გაცილებით უფრო სწრაფად დარბიხარ, უკეთ იგერიებ ფიზიკურ თავდასხმას 
და ა. შ. 
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ჩვენ ნერვულ სისტემაში განვითარებულ ამ რეაქციას ეწოდება “გაიქეცი ან 
შეებრძოლე” და როგორც ჩანს, ის ადრეული წარსულიდან გვიცავდა 
მტაცებელი ცხოველების, ადამიანების მხრიდან ფიზიკური თავდასხმისგან. 
აქვე მახსენდება კიდევ ერთი რეაქცია სტრესზე, სახელწოდებით “გაშეშება”. 
სახელი თავისთავად გვეუბნება, რომ ის ადგილზე გაჩერებაში გამოიხატება — 
ამ დროს ადამიანი თითქოს პარალიზებულია, უჭირს ნაბიჯის გადადგმაც კი. 
როგორც ჩანს, გადარჩენისთვის ზოგჯერ შებრძოლებას გაჩერება ჯობია.  

შესაძლოა, სტრესი იყოს მოკლევადიანი, მაგრამ იმდენად მწვავე ან 
გარკვეული გარემოებებით დამძიმებული, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი და 
ძლიერი ზეგავლენაც იქონიოს ჩვენ ჯანმრთელობასა და ცხოვრებაზეც კი. ის 
შეიძლება გამოწვეული იყოს უბედური შემთხვევის დროს მიღებული 
დაზიანებით, ომით, ტერაქტით, სხვა ადამიანთან ფიზიკური დაპირისპირებით, 
ახლობელი ადამიანის გარდაცვალებით და ა.შ. ასეთი სტრესის შემთხვევაში, 
ზოგად სიმპტომებს შეიძლება დაემატოს დეზორიენტაცია სივრცეში, დროში, 
ასევე, გონების დაბინდვა, რეალობის აღქმის სირთულეები, მეხსიერების 
დაქვეითება ან დროებითი დაკარგვა. ჩვენი ფსიქიკა ასე ტრავმული 
გამოცდილებისგან გვიცავს.

ჯანმრთელობის ამ მდგომარეობის სამართავად შესაძლოა სპეციალისტის 
ჩართულობა გახდეს საჭირო, რათა დროულად მოხდეს ადამიანის დახმარება 
და სამომავლოდ ისეთი მძიმე შედეგების არიდება, როგორიცაა პოსტ 
ტრავმული სტრესული აშლილობა, გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა 
და ა. შ.
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რეაქცია „გაიქეცი ან შეებრძოლე“ 





ხშირად გარმეორებადი მწვავე სტრესი

საინტერესოა, რომ როდესაც ვიხსენებთ მიღებულ ტრავმულ გამოცდილებებს, 
ჩვენ ტვინს უჭირს განასხვაოს ეს მოხდა წარსულში თუ ხდება ახლა. თუ ჩვენ 
არ გვაქვს “მონელებული” რომელიმე ტრავმული გამოცდილება, მასზე ფიქრის 
დროს განვიცდით მძაფრ ნეგატიურ ემოციებს, სხეულიც, შესაბამისად, იმავე 
ბიოქიმიური რეაქციებით პასუხობს, როგორც, ფიზიკურად ისევ ამ სიტუაციაში 
რომ ვხვდებოდეთ კვლავ და კვლავ. ასეთი მდგომარეობა, ცხადია, ზიანს 
გვაყენებს და აუცილებლად უნდა განეიტრალდეს — დასრულდეს ან 
შესუსტდეს მაინც, ზიანი რომ შევამციროთ. 

ტრავმული გამოცდილების მქონე ადამიანს შეიძლება ატრიგერებდეს, 
აპროვოცირებდეს ნებისმიერი რამ, რაც ტრავმასთან შეიძლება დაკავშირდეს 
— ფიქრი, ადამიანი, სიტყვები, ადგილები, სუნი, ხმა, რაღაც კონკრეტული 
სიტუაციები, შეხება და უამრავი სხვა რამ. ტრიგერის ზემოქმედებით, 
ადამიანმა შეიძლება არამხოლოდ გაიხსენოს მისთვის მძიმე ეპიზოდი, 
არამედ ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, თითქოს ისევ იქ არის და კვლავ 
განიცადოს ის, რასაც განიცდიდა იმ სიტუაციაში. 

აქ შესაძლოა საჭირო იყოს, როგორც ფსიქოთერაპიის კურსის გავლა, ასევე, 
მედიკამენტური ჩარევა — რა თქმა უნდა მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. 

დანაშაულის და სირცხვილის ემოცია, ასევე საკუთარი უმწეობის განცდა, 
როგორც წესი, დასწავლილი გვაქვს ადრეული ბავშვობიდან, როდესაც 
მშობლები და სხვა ადამიანები ჩვენი გარემოდან ცდილობდნენ ჩვენი ქცევის 
შეცვლას, რა დროსაც ინსტრუმენტად იყენებდნენ ჩვენ დარცხვენას, 
დადანაშაულებას, მოწოდებებს, რომ გამოვსწორდეთ, ვისწავლოთ და 
უკეთესები გავხდეთ. ისეთი ფრაზები, როგორიცაა: „ჯერ პატარა ხარ“, „შტერი 
ხარ“, „უვარგისი ხარ“, „შენგან არაფერი გამოვა“ ბავშვს ასწავლის ეჭვის 
თვალით შეხედოს საკუთარ შესაძლებლობებს, ზედმეტი სიფრთხილით 
მოეკიდოს ნებისმიერი სიახლის წამოწყებისას, თავი დამნაშავედ, უმწეოდ 
იგრძნოს, თუ რამე არ გამოუვა. 

ყოველივე აღნიშნული შეიძლება საკუთარი თავისა და სამყაროს მიმართ 
ჩვენს დამოკიდებულებაზე ზრდასრულობის ასაკშიც აისახებოდეს. 
მაგალითად, თუ რამე რთულ ამოცანას შევეჭიდეთ და ვერ დავძლიეთ, 
შეიძლება ვიფიქროთ, რომ გაგრძელებას აზრი არ აქვს, რომ ჩვენ არ შეგვწევს 
უნარი რამე ღირებული შევქმნათ, რომ დახმარების თხოვნა საკუთარი
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ტრავმულ გამოცდილებასთან დაკავშირებული სტრესი 

დანაშაულის, სირცხვილის ემოცია, უმწეობის განცდა 



სისუსტის აღიარებას უდრის და ვნებდებით. გარდა ამისა, შესაძლოა ვცადეთ 
ჩვენთვის სასარგებლო ქცევის, მაგალითად სისტემატური ფიზიკური ვარჯიშის 
დანერგვა, მაგრამ მალევე მივატოვეთ — შეიძლება საკმაო დრო გავიდეს, 
ვიდრე მეორედ ვცდით ან შეიძლება სულაც აღარ ვცადოთ იმის გამო, რომ 
აზრს ვერ ვხედავთ, საკუთარი თავის იმედი არ გვაქვს. 
დანაშაულის და სირცხვილის ემოციები ძალიან ინტენსიური ნეგატიური 
ემოციებია. ზოგადად, ნეგატიურ ემოციებს მძარცველ ემოციებსაც უწოდებენ 
ხოლმე, რადგან ისინი გვართმევენ დროს, შესაძლებლობებს, ფიზიკურ 
ძალებს, სიცოცხლით ტკბობის უნარს, სოციალურ-ეკონომიკურ ბენეფიტებს. 
ნეგატიური ემოციები ჩვენ ორგანიზმში სტრესის რეაქციას ააქტიურებენ. რაც 
უფრო ძლიერია ემოცია, მით უფრო ძლიერ სტრესს იწვევს. თუ ეს ხშირად 
მეორდება, შედეგად შეიძლება ძალიან დავზიანდეთ

თუ სხვა ადამიანის სიკვდილში ან გამოუსწორებელ ზიანში ვადანაშაულებთ 
თავს, ეს ჩვენზე აისახება ხშირად განმეორებადი მწვავე სტრესის სახით. 
ფსიქოთერაპევტი გვეხმარება გავერკვეთ სიტუაციაში, დავფიქრდეთ, გვქონდა 
კი სხვაგვარად მოქცევის შესაძლებლობა ან იქნებ იმაში, რაც მოხდა, სულაც 
არ იყო ჩვენი ბრალი. ყოველ შემთხვევაში, სხვა ადამიანისთვის გაზიარებული 
მძიმე ტვირთი და გამოთქმული სინანული აუცილებლად შეგიმსუბუქებთ 
მდგომარეობას. ამასთან, ფსიქოთერაპევტებმა იციან ნეგატიურ ემოციებთან 
გამკლავების ეფექტური ტექნიკები, რაც ასევე  დაგეხმარებათ. ხანდახან 
პატიების თხოვნა, დალაპარაკება (თუ ეს შესაძლებელია), ზიანის 
ანაზღაურების გზების მოფიქრებაც კარგი აზრია.  
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დისფუნქციური ფიქრები წარსულზე და მომავალზე  

მართალია კორტიზოლს, ადრენალინს და ნორადრენალინს სტრესის 
ჰორმონებს უწოდებენ, მაგრამ მათი ფუნქცია ჩვენს ორგანიზმში გაცილებით 
მეტია, ვიდრე მხოლოდ სტრესთან ადაპტაცია. ისინი გვაღვიძებენ დილით და 
შრომისთვის გვამზადებენ, ხელს გვიწყობენ ვიყოთ პროდუქტიულები, 
შემოქმედებითები, ნოვატორები და სხვა. ამ ჰორმონების გარკვეული 
რაოდენობით გადმოსროლას ჩვენთვის მხარდამჭერი ეფექტიც აქვს — მათი 
ზემოქმედებით, შესაძლოა თავი მეტად ენერგიულად, უკეთესად ვიგრძნოთ. 
ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ არაცნობიერად თავად არ ვიწვევდეთ 
ამ ჰორმონების გააქტიურებას წარსულში მომხდარ სტრესულ მოვლენებზე თუ 
გაურკვეველ, საშიშ მომავალზე ფიქრით. 

სხვა ადამიანის მიერ განცდილ ზიანში საკუთარი 
თავის დადანაშაულება



განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ საკუთარი თავის მიმართ 
შეცოდების ემოციას. ეს გრძნობა ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყველას 
გამოგვიცდია, მაგრამ თუ ის ხშირად გვეწვევა, უნდა ვიცოდეთ, რომ საკუთარ 
თავთან სამუშაო გვაქვს, რათა გარე სამყაროს მიმართ ნეგატიური 
დამოკიდებულება თავად არ ვკვებოთ და მსხვერპლის მდგომარეობაში არ 
დავრჩეთ. მსხვერპლის სტატუსი შეიძლება კომფორტული მოგეჩვენოს — 
ვერავინ ვერაფერს მოგთხოვს, რადგან მსხვერპლი ხარ, უმოქმედობა საკუთარ 
თავთანაც გამართლებული იქნება, მაგრამ ეს კომფორტი ძალიან დროებითია 
და მას საკმაოდ ძლიერი და მუდმივი დისკომფორტი მოჰყვება.

ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ადამიანი თავად იწვევს საკუთარ სხეულში ისეთი 
ძლიერმოქმედი ჰორმონის გააქტიურებას, როგორიცაა ადრენალინი, 
რისთვისაც შეიძლება თავად ქმნიდეს კონფლიქტურ სიტუაციებს ან/და 
კავდებოდეს ისეთი საქმიანობით, ან ახორციელებდეს ისეთ ქცევას. რომელიც 
განაპირობებს ამ ჰორმონის დიდი ოდენობით გამომუშავებას. 

ეს, როგორც წესი, გაუაზრებლად ხდება. დესტრუქციული ქცევის შედეგად 
ადამიანი მოკლევადიან პერსპექტივაში თავს დროებით უკეთ გრძნობს, 
მაგრამ დიდ სურათში ასოციალურ, საზიანო ქცევას დიდი ზიანი მოაქვს. 
ადრენალინზე დამოკიდებულებას ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე 
დამოკიდებულებას ამსგავსებენ. 

ჩვენთვის სასიცოცხლოდ საჭირო ჰორმონების გამომუშავება გაცილებით 
ეფექტურად შესაძლებელია ფიზიკური, ინტელექტუალური აქტივობების 
მეშვეობით. სევდიანი ამბავია, თუ ადამიანისთვის სიამოვნების მიღების 
ერთადერთი წყარო თვითდამაზიანებელი ან/და სხვების დამაზიანებელი 
ქცევაა.
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დესტრუქციული ქცევით გამოწვეული სტრესი 





ქრონიკული სტრესი

ქრონიკული სტრესი მუდმივი დაძაბულობის მდგომარეობაა, რომელიც 
გამოწვეულია ჩვენი საჭიროებების და ჩვენს ხელთ არსებული რესურსების 
შეუსაბამობით. 

მაგალითად, თუ მუდმივად განვიცდით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 
ნუტრიენტების შემცველი საკვების ნაკლებობას (თანამედროვე შიმშილის 
ნაირსახეობა), გვექნება ამით გამოწვეული სტრესი, რადგან ჩვენი ორგანიზმის 
საჭიროებები ჯეროვნად ვერ იფარება. თუ ვცხოვრობთ დისფუნქციურ ოჯახში, 
სადაც ოჯახის წევრები არ ზრუნავენ ერთმანეთზე და ძალადობენ კიდეც, 
თუნდაც ფსიქოლოგიურად, მაშინ ასევე გვექნება ქრონიკული სტრესი, რადგან 
ადამიანებს გვჭირდება ვიყოთ უსაფრთხოდ და თავი დაცულად ვიგრძნოთ. 

ქრონიკული სტრესი არ უნდა აგვერიოს ყოველდღიურ სტრესში, რომლის 
დაძლევა ჩვენც შეგვიძლია. თანამედროვე ადამიანზე მუდმივად მოქმედებს 
უამრავი სტრესორი — ხმაური, ღამის საათებში განათება, დაბინძურებული 
ჰაერი და საკვები, მედიკამენტები, საცობები, ომის, ეკოლოგიური 
კატასტროფების შესახებ ინფორმაციული ნაკადი და სხვა.  

ყველა სტრესორი მოითხოვს ადაპტაციას, რათა ჩვენ შევინარჩუნოთ, 
აღვიდგინოთ სხეულში მიმდინარე სტაბილური პროცესები და ჯანმრთელობა.
 
ყოველივე ზემოაღნიშნულის ატანა წესით შეგვიძლია, თუ, რა თქმა უნდა, 
ჩვენი ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა გვაძლევს ამის 
შესაძლებლობას. ქრონიკულ დაავადებებს აქვთ უნარი ორგანიზმში სტრესი 
თავად გამოიწვიონ, განსაკუთრებით ნერვული სისტემის ქრონიკულ 
დაავადებებს. თუმცა აქ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა — რა დაავადებაა, რა 
ეტაპზეა, იღებს თუ არა ადამიანი მკურნალობას, უწყობს თუ არა ხელს საკუთარ 
მდგომარეობას კვებით, ფიზიკური აქტივობით და ა. შ. 

გთხოვთ, იგნორირებას ნუ გაუკეთებთ ჯანმრთელობის პრობლემებს. ნუ 
ამბობთ, რომ ამის დრო ან სახსრები არ გაქვთ. უნდა გამონახოთ ერთიც და 
მეორეც, რადგან პრევენცია და ადრეულ ეტაპზე მკურნალობა გაცილებით 
ნაკლები ღირს და არც ისე ბევრი დრო მიაქვს. თუ სულ უსახსროდ ხართ, 
ითხოვეთ დახმარება, თუ ერთმა ექიმმა არ გაამართლა თქვენი მოლოდინები, 
მოძებნეთ სხვა და ა.შ. 

აქვე გეტყვით, რომ საკმაოდ ხშირია მძიმე დაავადებების შიში, რა დროსაც 
ადამიანს ეჩვენება, რომ აქვს რომელიმე საშიში დაავადება. ეს პრობლემა 
ფსიქოთერაპევტს მიანდეთ, რადგან თუ თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ 
რაღაცა სერიოზული გჭირთ, ისევ ქრონიკულ სტრესში იქნებით და ადრე თუ 
გვიან ამდაგვარად თავს დაიზიანებთ.
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ალკოჰოლის,  თამბაქოს, ფსიქოაქტიური და 
ნარკოტიკული ნივთიერებებით გამოწვეული სტრესი 

ნერვული სისტემის დისფუნქციის ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზია ალკოჰოლზე, 
ფსიქოაქტიურ და ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება. თამბაქოს, 
ე. წ. კლუბური ნარკოტიკების მოხმარებას ჩვენ “მავნე ჩვევას” ვუწოდებთ, 
მაგრამ სინამდვილეში მათი სისტემური მოხმარება ნერვული სისტემის 
დაავადების გამომხატველია. 

ადიქციური ქცევა სცდება ჩვეულ ქცევას. 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებისას ადამიანის ნერვულ სისტემაში 
მომუშავე ქიმიური ნივთიერებები, ნეიროტრანსმიტერების სახით, 
სათანადოდ ვეღარ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციას. ნერვული ქსოვილის 
უჯრედებს, ნეირონებს შორის კავშირი სუსტდება. თავად ნერვული უჯრედებიც 
შეიძლება დაზიანდნენ, მათ შორის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში (თავის 
ტვინში მაგალითად) და განვითარდეს სხვადასხვა ნეირო დეგენერაციული 
დაავადება. აქ ყველაზე ცუდი მომენტი ისაა, რომ ადამიანის გონებრივი 
შესაძლებლობები ეტაპობრივად ქვეითდება და ის საკმაოდ დიდი ხნის 
განმავლობაში ვერც კი ხვდება საკუთარ პრობლემას. 

ნერვული სისტემის დისფუნქციას მთელი ორგანიზმის დისფუნქციამდე 
მივყავართ — სპაზმს განიცდიან სისხლძარღვები, სხეულის უჯრედები ვერ 
იღებენ საჭირო რაოდენობით ჟანგბადს, ხდება ორგანიზმის ინტოქსიკაცია, 
ზიანდება ენდოკრინული, იმუნური სისტემები, იცვლება სისხლის ფორმულა, 
ჩნდება თრომბოზის რისკი… ამ სიას პრაქტიკულად არ აქვს დასასრული, 
ამიტომ თუ რომელიმე ადიქციასთან გაქვთ პრობლემა, მიმართეთ შესაბამის 
სპეციალისტს, მიიღეთ დახმარება, თუ საჭიროა, ჩანაცვლებითი თერაპიაც და 
აუცილებლად შეწყვიტეთ მოხმარება, რომელიც არაფერს გაძლევთ, არამედ 
მხოლოდ გვნებთ. ეს სამომავლოდ თქვენი ჯანმრთელობისთვის მხოლოდ 
მნიშვნელოვან რისკებს კი არ ქმნის, არამედ გავნებთ ყოველ ჯერზე, 
მაგალითად, როდესაც ეწევით თუნდაც ერთ ღერ სიგარეტს. 

ფიზიკურ დონეზე ადიქციის დაძლევა აღკვეთის სინდრომის გადალახვაში 
გამოიხატება, ხოლო მენტალურ დონეზე ფსიქოლოგიური და სოციალური 
დამოკიდებულების დაძლევაში. ამ საკითხებთან მიმართებით 
ფსიქოგანათლება, ფსიქოთერაპია, 12 ნაბიჯის მსგავსი პროგრამები 
დაგეხმარებიან დაძლიოთ ადიქცია მარტივად და სამუდამოდ. 
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უმცირესობათა სტრესი — 
როგორც ქრონიკული სტრესის ნაირსახეობა
ქვიარ თემის მიმართ საზოგადოებაში არსებული სტიგმა განაპირობებს 
სტრესის კიდევ ერთ ნაირსახეობას, რომელსაც "უმცირესობების სტრესს" 
ეძახიან. სტრესის ეს სახეობა ემატება იმ ზოგად სტრესს, რომელსაც 
თანამედროვე ადამიანი ყოველდღიურ ცხოვრებაში განიცდის.
ილან მაიერის თეორიის მიხედვით, უმცირესობათა სტრესს საკუთარი თავის 
ნეგატიურად აღქმა იწვევს. ჰომოფობიურ საზოგადოებაში ლგბტქი თემის 
წევრი სხვების მხრიდან უარყოფითად აღქმის გამო საკუთარ თავსაც 
ნეგატიურად აღიქვამს. 

უმცირესობათა სტრესის მახასიათებლებია:

- ემატება სხვა სტრესს, რასაც ადამიანები ისედაც განიცდიან;
- სტრესთან ადაპტაციის მეტ უნარსა და ძალისხმევას მოითხოვს;
- ქრონიკულია, რაც ნიშნავს, რომ უწყვეტია და დამაზიანებელი;
- სოციუმის მიერ შექმნილია/ სოციალურად კონსტრუირებულია.

გამომწვევი ძირითადი მიზეზებია:

- სიძულვილის ენა, დისკრიმინაცია, ინტერნალიზებული ჰომოფობია;
- სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული — მიუხედავად იმისა, ხარ 
თუ არა მსხვერპლი, მაინც სტრესს განიცდი, როდესაც გესმის, რომ სხვა 
ქვიარს თავს დაესხნენ;
- საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის 
გამჟღავნება, ასევე, დამალვა.

უმცირესობათა სტრესის შედეგებია:

- გაუარესებული ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, მენტალური 
ჯანმრთელობა;
- ბედნიერების განცდის დაქვეითება/დაკარგვა;
- დესტრუქციული ქცევები;
- სოციალური/ეკონომიკური სირთულეები;
- სირთულეების დაძლევის დისფუნქციური სტრატეგიები — 
ფსიქოაქტიური, ნარკოტიკული ნივთიერებების, ალკოჰოლის სისტემატური 
მოხმარება და სხვა.

უმცირესობათა სტრესის დაძლევა შესაძლებელია:

- სტიგმისაგან დაცლილი საზოგადოების შექმნით;
- სიძულვილის ენის, დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული 
დანაშაულის შემცირებით;
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პროფესიული გადაწვა (burnout) არის ფიზიკური, ფსიქო-ემოციური, 
გონებრივი, ხანგრძლივი სტრესით გამოწვეული გამოფიტულობა — 
ფსიქოლოგიური და ფიზიკური პრობლემების ერთგვარი კომპლექსი.

პროფესიული გადაწვის მიზეზებია: 

 სტრესულ გარემოში მუშაობა;
  სისტემატურად დამატებით სამუშაო საათებში მუშაობა;
 ზედმეტი პასუხისმგებლობის აღება და საკუთარი თავის დატვირთვა. 

დღეის მდგომარეობით, საქართველოში ლგბტქი აქტივიზმში ჩართული 
ადამიანებისთვის პროფესიული გადაწვის რისკი მაღალია. მათ უწევთ 
უმძიმესი, ძალადობისა და დევნის ისტორიების მოსმენა, რთული 
შემთხვევების მართვაზე პასუხისმგებლობის აღება, სიძულვილის ჯგუფების 
მხრიდან თავდასხმების ატანა. მათი შრომა უხილავი და დაუფასებელია. 
ყოველივე აღნიშნულს ერთად და ცალ-ცალკე შეუძლია პროფესიულ 
გადაწვამდე მიყვანა.  

პროფესიული საქმიანობით განპირობებული სტრესი

- სტრესული სიტუაციების მიმართ დამოკიდებულების შეცვლით;- 
სტრესთან ადაპტაციის ეფექტური სტრატეგიებისა და ტექნიკების 
გამოყენებით;
- სტრესის შემცირებაზე კოლექტიური ზრუნვით, მაგალითად, 
ჰომოფობიისგან თავისუფალი, უსაფრთხო სივრცეების შექმნით, 
ერთმანეთის გაძლიერებით და ა.შ.;
- ქვიარ ჯგუფებში გაერთიანებით, ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობის 
განცდით და ჯგუფის მხარდაჭერით. ეს ყველაზე ეფექტური გზაა 
უმცირესობათა სტრესის შემცირებისთვის;
- საზოგადოების სხვა წევრების მხარდაჭერითა და სოლიდარობით.

დიდი ქვიარ ოჯახის წევრობა გვეხმარება თავი მიღებულად, მხარდაჭერილად, 
დაცულად ვიგრძნოთ. იდენტობის პოლიტიკის კრიტიკა ბევრ ასპექტში 
მისაღებია, თუმცა როდესაც ლგბტქი ადამიანებისთვის სტრესის შემცირების 
საკითხზე ვმსჯელობთ, ვხვდებით, რომ სექსუალური ორიენტაციის და 
გენდერული იდენტობის ნიშნით ჯგუფებში გაერთიანება ბევრი ქვიარისთვის, 
სხვა თუ არაფერი, სიცოცხლის ხარისხის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესების, 
ჯანმრთელობის შენარჩუნების საფუძველია, თუნდაც მხოლოდ ქრონიკული 
სტრესის შემცირების ხარჯზე. 
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გამოარჩევენ პროფესიული გადაწვის 5 ეტაპს:

თაფლობის თვე — ამ ეტაპზე ხარ ენერგიით სავსე, მზად ხარ საქმე სრული 
მოცულობით შეასრულო და დამატებით სამუშაოსაც კი დიდი 
ენთუზიაზმით ეკიდები. მუშაობ ზეგანაკვეთურად იმ დროსაც კი, როცა 
დასვენება გჭირდება;

სტრესის საწყისი ეტაპი — ენთუზიაზმი ნელ-ნელა ქრება და თავს იჩენს 
სტრესის სიმპტომები. თან ერთვის გაღიზიანება, შფოთვა, უძილობა, 
ნაკლები პროდუქტიულობა.;

ქრონიკული სტრესი — სიმპტომები მეტად ძლიერი და გამოკვეთილია, 
ისევე, როგორც სტრესის დონე. სიმპტომებია: აპათია, ქრონიკული 
დაღლილობა, გაზრდილია ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მიღება. 

გადაწვა (burnout) — სიმპტომები კრიტიკულ ზღვარს აღწევს, რომელთა 
დაძლევა/გამკლავება ადამიანს უჭირს. სახეზეა ქცევითი ცვლილებები, 
სოციალური იზოლაცია, პირადი საჭიროებების იგნორირება, 
კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, შინაგანი სიცარიელის განცდა.

ქრონიკული გადაწვა (habitual burnout) — სახეზეა მიმდინარე 
მენტალური, ფიზიკური და ემოციური პრობლემები. ამ დროს ვლინდება 
დეპრესია, ქრონიკული მოწყენილობა, ქრონიკული დაღლილობა.

პროფესიული გადაწვის ერთ-ერთი ფორმაა “ღირებულებითი გადაწვა”, 
როდესაც ადამიანი კარგავს იმ საქმის რწმენას, რომელსაც აკეთებს. 
მაგალითად, ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მომუშავე პირმა 
შეიძლება დაკარგოს ამ მექანიზმის მიმართ ნდობა, ფიქრობდეს, რომ 
არაფერს აქვს აზრი, რომ ამ მექანიზმით რაიმე ღირებული გაუმჯობესების 
მიღწევა შეუძლებელია და ა. შ. 

პროფესიული გადაწვისთვის დამახასიათებელია შემდეგი სახის სიმპტომები:

მუდმივი დაღლილობის განცდა; 
აპათია, ფიზიკური გამოფიტულობისა და უენერგიობის შეგრძნება; 
ძილის დარღვევა, რაც გამოიხატება ან მოჭარბებულ ძილიანობაში ან 
უძილობაში;
ნეგატიური დამოკიდებულება სამუშაოს, კოლეგების, კლიენტების 
მიმართ; 
აგრესიული განცდები და განზრახვები, უგუნებობა;
ცინიზმი, პესიმიზმი, დეპრესია, დაურწმუნებლობის და უსუსურობის 
განცდები. 
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ასევე, პროფესიული გადაწვის დროს შესაძლოა თავი იჩინოს სხვადასხვა 
სომატურმა ჩივილებმა: თავის ტკივილი, არტერიული წნევის ცვალებადობა, 
ტკივილები გულ-მკერდისა და კუჭის არეში, რაც მეტწილად სწორედ 
პროფესიულ გადაწვას უკავშირდება და არ არის ორგანული დარღვევებით 
განპირობებული.

პროფესიული გადაწვა ხშირად ემართებათ, მაგალითად, სოციალურ მუშაკებს, 
ფსიქოლოგებს, ძალადობის მსხვერპლებთან მომუშავე იურისტებს და ა.შ. 
პროფესიული გადაწვისთვის დამახასიათებელია ის, რომ შედეგი დგება 
ნელ-ნელა, ყველა სტადიის გავლით და შეუმჩნევლად. 

პროფესიულმა გადაწვამ შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან მძიმე, ფატალური 
შედეგები. ამიტომ ფსიქოთერაპევტის მხრიდან სუპერვიზია მხოლოდ 
ფსიქოლოგებს არ სჭირდებათ, არამედ ყველას, ვინც მსგავს სერვისს 
ახორციელებს. თუ საკუთარ თავზე არ ვიზრუნეთ, ვერავის დავეხმარებით, 
ასევე დიდი რისკია ვავნოთ კიდეც — პროფესიული გადაწვის შემთხვევაში 
ადამიანური შეცდომის რისკები განუზომლად მეტია. 



პოზიტიური სტრესი 

როგორი შეიძლება იყოს სტრესით გამოწვეული 
სიმპტომები და შედეგები 

პოზიტიურ სტრესს უწოდებენ ისეთი სტრესს, რომელიც გვაძლიერებს. 
მაგალითად, ფიზიკური ვარჯიშის ან ცივი შხაპის შედეგად სტრესი სხეულს 
აძლევს სტიმულს, გააძლიეროს სისხლძარღვოვანი, კუნთოვანი, ნერვული და 
სხვა სისტემები, რათა მათ მეტი დატვირთვის ატანა შეძლონ. ასეთ სტრესთან 
ადაპტაცია გვეხმარება ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში, ფიზიკური 
შესაძლებლობების გაზრდაში, გვმატებს გამძლეობას, შრომისუნარიანობას, 
სტრესის მიმართ მედეგობას. 

გაითვალისწინე, რომ პოზიტიური შედეგები დგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ:

- შენი ორგანიზმი მზად არის გაუმკლავდეს სტრესულ დატვირთვას. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, სარგებლის მაგივრად შეიძლება დაზიანდე 
კიდეც. მაგალითად, ვიდრე სპორტულ დარბაზში სავარჯიშოდ მიხვალ, 
აუცილებელია გაიარო სამედიცინო შემოწმება, გაარკვიო რამდენად მზად 
ხარ მნიშვნელოვანი ფიზიკური დატვირთვებისთვის. ცივი შხაპის 
შემთხვევაში წყლის ტემპერატურის დაწევა და პროცედურის 
ხანგრძლივობის გაზრდა (წამებიდან წუთებამდე) ეტაპობრივად უნდა 
მოხდეს;
- მოქმედებ თანმიმდევრულად და სისტემატურად, მიყვები გონივრულ, 
შენს საჭიროებებზე მორგებულ გეგმას;
- იყენებ შესაბამის დარგში გამოცდილი სპეციალისტების 
კონსულტაციებს, რჩევებს, ინსტრუქტაჟს (ნუტრიციოლოგი, 
ენდოკრინოლოგი, ფიზიოთერაპევტი, ფიტნეს ინსტრუქტორი და ა. შ.). 

მოკლედ, აქ ასეთი ამბავია — სიფრთხილე საჭიროა, მაგრამ ასევე საჭიროა 
საკუთარი სხეულის იმედიც და გამოცდაც, რომ სასურველ ეფექტს მივაღწიოთ. 
კიდევ ერთხელ — ექიმთან ვიზიტი, მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებული 
პრაქტიკები და სერტიფიცირებული პროფესიონალების რეკომენდაციები 
დაგვაზღვევს არასასურველი შედეგებისგან. 

სტრესით გამოწვეული სიმპტომები და შედეგები მრავალფეროვანია. 
ზოგადად, არ მიყვარს სიმპტომებზე საუბარი, რადგან, ჩემი დაკვირვებით, 
ადამიანი ასეა მოწყობილი — თუ რომელიმე სიმპტომის შესახებ შეიტყობს, 
დიდი ალბათობით აღმოაჩენს მას საკუთარ თავში. ამავდროულად, არც ის 
ივარგებს, ჯანმრთელობის რომელიმე ისეთი მდგომარეობა გამოგვეპაროს, 
რომელიც მართვას საჭიროებს. საკუთარ თავზე დაკვირვება კარგია, მაგრამ თუ 
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ამას ძალიან ხშირად, საჭიროების გარეშე გავაკეთებთ, შესაძლოა 
კომპულსიური, აკვიატებული ქცევის ან/და მძიმე დაავადების შიშის სახით 
ჩვენს მიმდინარე პრობლემებს კიდევ ერთი დავუმატოთ. 

სტრესით გამოწვეული სიმპტომების და მდგომარეობების აქ ჩამოთვლა 
ერთადერთ მიზანს ემსახურება — დროულად იმოქმედო საკუთარი თავის 
დასახმარებლად. სიმპტომების ინტერპრეტაცია სპეციალისტების — 
ფსიქოთერაპევტების, ოჯახის ექიმების, ნევროლოგების და სხვა ექიმების 
საქმეა. ჩვენი ამოცანაა, ვიყოთ ყურადღებით საკუთარი ორგანიზმის მიმართ, 
ვუსმინოთ მას პერიოდულად, არ დავაიგნოროთ მისგან წამოსული მესიჯები. 
სიმპტომების ინტერპრეტაცია კი მოითხოვს სპეციალურ განათლებას 
მედიცინის, ფსიქოლოგიის, ადიქტოლოგიის და სხვა დარგებში, რადგან 
ჯანმრთელობის სხვადასხვა მდგომარეობების სიმპტომები მსგავსია. 

- სხეულში დაძაბულობა, კუნთების დაჭიმულობა, შფოთვა, 
უძილობა, მოუსვენრობა;
- კისრისა და მხრების, ასევე ზურგის არეში კუნთების 
დაძაბულობა/ტკივილი;
- კუნთებში სისუსტე, სხეულში მოდუნება, ძილიანობა, უენერგიობა;
- მიალგია (კუნთებში ტკივილი), თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა;
- ყურადღების კონცენტრაციის პრობლემა, მეხსიერების 
დაქვეითება, ცნობიერების დაბინდვა, დიზორიენტაცია სივრცესა და 
დროში (მწვავე სტრესის დროს);
- მუცლის არეში სპაზმი, გარდამავალი ტკივილი, გაღიზიანებული 
კუჭ-ნაწლავი; 
- ყელის არეში უჩვეულო შეგრძნება (ბურთის შეგრძნება) ან 
გულისცემის შეგრძნება;
- აჩქარებული გულისცემა, სახის კანის სიწითლე, ჭარბი 
ოფლიანობა, არტერიული წნევის მატება, ჰაერის უკმარისობის 
შეგრძნება, გონების დაკარგვის, უეცარი სიკვდილის შიში;
- დახურული სივრცის, ხალხმრავალი ადგილების, სიმაღლის და 
სხვა ფობიები;
- პოზიტიური ემოციების განცდის სირთულე ან/და სრული 
უუნარობა;
- ლიბიდოს დაქვეითება ან/და გაქრობა;
- ემოციური ლაბილობა — უმნიშვნელო მიზეზითაც კი ძლიერი 
სევდის განცდა, ხშირი ტირილი;
- ადვილად გაღიზიანება, ბრაზის ემოციის მართვის სირთულეები, 
ხშირი მოწყენა;
- მუდმივად უენერგიობის, დაღლის, გამოფიტვის შეგრძნება;
- ინტენსიური ნეგატიური ემოციების — მაგალითად, სირცხვილის, 
დანაშაულის, უმწეობის განცდა;
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სტრესის სიმპტომები და შედეგები შეიძლება იყოს:



ქრონიკული სტრესის შედეგები:

სტრესს იმდენად ძლიერი ზემოქმედება აქვს ჩვენი ცხოვრების ყველა 
სფეროზე, რომ მის მიერ გამოწვეული, პროვოცირებული სიმპტომების და 
შედეგების სია დაუსრულებელი შეიძლება იყოს. სტრესის ზეგავლენა 
სფეროებად შეიძლება შემდეგნაირად დავყოთ:

- შეგრძნება, რომ ჩვენი ნაცნობების უმეტესობა ჩვენ მიმართ 
მტრულადაა განწყობილი და ცუდს გვისურვებენ ან/და არ 
გვემეგობრებიან, არ დაგვეხმარებიან  და ა. შ.;
- უმადობა ან პირიქით, მომატებული მადა, კვებითი დარღვევები;
- აკვიატებული ფიქრები, შეგრძნება, რომ რაღაც ცუდი უნდა 
მოხდეს, შეგრძნება, რომ მძიმე მდგომარეობა ვეღარ გამოსწორდება;
- განცდა, რომ მიმდინარე პრობლემები ჩვენს ძალებს აღემატება, 
რომ არ გვაქვს უნარი შევცვალოთ ჩვენი ყოფა;
- ალკოჰოლის, ფსიქოაქტიური, ნარკოტიკული ნივთიერებების 
მოხმარების ძლიერი სურვილი ან/და მოხმარება;
- დანებების, კაპიტულაციის სურვილი;
- მიმდინარე სიტუაციაში საკუთარი თავის ან/და სხვების მკაცრად 
განსჯა;
- თავდაჯერებულობის საგრძნობლად დაქვეითება;
- პირად და საქმიან ურთიერთობებში დისფუნქციური 
კომუნიკაცია, დაძაბული, კონფლიქტური სიტუაციების პროვოცირება;
- სოციალური კავშირების გაწყვეტა, სოციუმისგან დისტანცირება, 
სახლში გამოკეტვა;
- მუდმივი შფოთვა ახლობლებზე, თუ სად არიან ისინი და ხომ არ 
ემუქრებათ საფრთხე;

- აუარესებს ფიზიკურ, ფსიქიკურ, მენტალურ ჯანმრთელობას; 
- იწვევს სომატურ/ფიზიკურ დაავადებებს. შეიძლება საშიშიც კი 
იყოს სიცოცხლისთვის;
- ხელს გვიშლის სტაბილური, ფუნქციური სოციალური კავშირების 
შენარჩუნებასა და ახალი კავშირების შეძენაში;
- ხელს გვიშლის ფიზიკური სხეულის უნარების მხარდაჭერასა და 
განვითარებაში;
- ხელს გვიშლის ქრონიკული დაავადებების დაძლევაში, ასევე 
ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობების დროს დასტაბილურებაში;
- ხელს გვიშლის პროფესიულ თუ საქმიანობის სფეროში 
განვითარებაში, აქვეითებს შრომისუნარიანობას. შედეგად, ამცირებს 
ჩვენ შემოსავალს და მასზე დამოკიდებულ სიცოცხლის ხარისხს;
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როგორ მივხვდეთ, რომ სტრესის შემცირებაზე 
გვაქვს სამუშაო?
იმისთვის, რომ შევძლოთ საკუთარ თავზე სტრესის ზემოქმედების 
იდენტიფიცირება, უნდა შეგვეძლოს საკუთარ ფიქრებზე, ემოციებზე, ფიზიკურ 
შეგრძნებებზე და ქცევებზე დაკვირვება. ამის შესაძლებლობას იძლევა ერთი 
მარტივი, მაგრამ ძალიან ეფექტური ტექნიკა, სახელწოდებით “ემოციების 
დღიური”. 

ამ ტექნიკის გამოყენებაზე უნდა დავფიქრდეთ მაშინ, როდესაც 
არასასურველი ემოციები, მაგალითად, გაღიზიანების, ბრაზის, სევდის, 
უმწეობის სახით, შემაწუხებელი ხდება და ხელს გვიშლის ჩვენი მიზნების 
მიღწევაში ან ყოველდღიური ამოცანების შესრულებაში.

ამ ტექნიკის გამოყენებისას: 

- ემოციების დღიურის შევსება უნდა მოხდეს 30 დღის განმავლობაში, 
ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამისად. 
- დღის ბოლოს უნდა გავიხსენოთ ყველა სიტუაცია, რომელიც დღის 
განმავლობაში გადაგვხდა, რამაც ჩვენში უარყოფითი თუ პოზიტიური 
ემოცია აღძრა და ჩავწეროთ შესაბამის გრაფაში. 
- მნიშვნელოვანია როგორც უარყოფითად, ასევე, მხარდამჭერად 
მოქმედი ფაქტორების იდენტიფიცირება. 
- გრაფაში “აზრი/ფიქრი” ჩავწეროთ ის ფიქრები, რაც აღნიშნულმა 
სიტუაციამ გამოიწვია. 
- შემდეგ გრაფაში ჩავწეროთ ჩვენი სხეულის რეაქცია, თუ რა 
ვიგრძენით სიტუაციის, ან/და ამ სიტუაციით გამოწვეული ჩვენი ფიქრების 
შედეგად. 
- გრაფაში “ემოცია” უნდა აღინიშნოს ჩვენი ემოციები, რაც მოჰყვა 
სიტუაციას და ფიქრს სიტუაციასთან დაკავშირებით
- ბოლო გრაფაში კი იწერება ის, თუ რა ქცევა განვახორციელეთ 
ყოველივეს შედეგად.

გთავაზობთ ემოციების დღიურის შევსების მაგალითს:  
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აღნიშნული ტექნიკა გვეხმარება იმაში, რომ 

უკეთ გავაცნობიეროთ: 
- რა მოვლენები ხდება ჩვენს ცხოვრებაში;
- რამდენად ხშირად განვიცდით ინტენსიურ უარყოფით ემოციებს და 
რა მიზეზით;
- რაზე გვეფიქრება, რას ვგრძნობთ ფიზიკურად და რა ქცევებს 
ვახორციელებთ;

დავინახოთ, რაზე გვაქვს სამუშაო:
- უნდა გადავჭრათ პრობლემური სიტუაციები თუ უნდა შევცვალოთ 
ჩვენი დამოკიდებულება მათ მიმართ;
- შევცვალოთ ჩვენი ქცევა დამოუკიდებლად ან/და ფსიქოთერაპევტის 
დახმარებით.

ასევე, კითხვარი იძლევა კარგ შესაძლებლობას, შევამჩნიოთ ფიზიკური 
სხეულის დონეზე არსებული სიმპტომები, საჭიროების შემთხვევაში კი, 
დროულად მივიღოთ სამედიცინო დახმარება. 

გვახსოვდეს, რომ ყველა ემოცია, რაც გაგვაჩნია, ჩვენია და მას აქვს 
არსებობის უფლება. თუ ცუდად გვექცევიან, ბრაზი ლოგიკური, ლეგიტიმურია 
და არ არის საჭირო, ამის გამო თავი დამნაშავედ ვიგრძნოთ. ბრაზის ემოციას 
აქვს უნარი, შეგვაცვლევინოს ჩვენი ყოფა უკეთესობისკენ, მაგალითად, 
გადავხედოთ ტოქსიკურ ურთიერთობებს, წინააღმდეგობა გავუწიოთ 
ძალადობრივ გარემოს და ა. შ. 

ინტენსიურ ემოციებთან მუშაობა საჭიროა მაშინ, როდესაც უარყოფითია მათი 
ზეგავლენა ჩვენზე. ამავდროულად, მივიღოთ ისინი, როგორც ევოლუციის 
საჩუქარი, რომელიც გვეხმარება, გავერკვეთ რა არის ჩვენთვის სასარგებლო 
და რა საზიანო, რა გვეხმარება და რა პირიქით — გვაცლის სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვან ენერგიას.

ადამიანის ნერვული სისტემის ცენტრს, თავის ტვინს ყოველწამიერად 
უამრავი საქმე აქვს მოსაგვარებელი — მან უნდა მართოს, გააკონტროლოს 
სხეულში მიმდინარე ყველა პროცესი, მაგრამ თუ მუდმივად ეშლება ხელი 
ძლიერი ემოციებით გამოწვეული შფოთვის განეიტრალების საჭიროებით,  
სხვა მიმდინარე სამუშაო სრულდება ნაკლები ხარისხით. თუ ეს 
სისტემატურად ხდება, ვგრძნობთ ჯანმრთელობის გაუარესებას სხვადასხვა 
სომატური ანუ ფიზიკური სიმპტომის სახით.

თუ გვინდა შევინარჩუნოთ, გავიუმჯობესოთ ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა/ფიზიკური ფორმა, დაგვჭირდება ემოციური ჰიგიენის 
წარმოება, რაც შემოთავაზებული სავარჯიშოს მეშვეობით მარტივი და 
სახალისოცაა. 

აუცილებლად გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, დაიწყეთ დღეიდან!
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მე კითხვას ასე დავსვამდი — რა არ გვეხმარება სირთულეების დაძლევაში და 
გვინარჩუნებს სტრესის მდგომარეობას? 

პასუხიც თითქოს ცხადია — სირთულეების დაძლევაში ვერ გვეხმარება ისეთი 
საშუალებები, რომლებიც არ არის ეფექტური, არ აქვთ მიზნის მიღწევის 
პოტენციალი. მაშინ რატომ ვიყენებთ მათ, მაშინაც კი, როდესაც დახმარების 
ნაცვლად თავად წარმოშობენ გარემოსთან ადაპტაციის სირთულეებს?

ადამიანი ადრეული ბავშვობიდან სწავლობს საკუთარი თავის ფსიქოლოგიურ 
დაცვას სხვადასხვა კომპენსატორული მექანიზმების საშუალებით. აქ 
ჩამოვთვლი მათგან რამდენიმე ძირითადს: 

 უარყოფა —როდესაც ფსიქიკა მძიმე რეალობის აღქმაზე უარს ამბობს;
 საყოველთაო კონტროლი — როდესაც მივიჩნევთ, რომ ყველაფერი, 
რაც ხდება, ჩვენთან კავშირშია;
 იდეალიზაცია — როდესაც სხვა ადამიანს აღვიქვამთ, როგორც 
იდეალურს ან ყოვლისშემძლეს.
 ინტროექცია (აგრესორთან იდენტიფიკაცია) — როდესაც გარე 
სამყაროდან შემოსულ მოსაზრებებს არაცნობიერად საკუთარი შინაგანი 
სამყაროს ნაწილად აღვიქვამთ; 
 იზოლაცია — როდესაც მწარე რეალობას ვწყდებით და ფანტაზიებში 
გადავიხვეწებით;
 დისასოციაცია — როდესაც რეალობის იმდაგვარად აღვიქვამთ, 
თითქოს ის არა ჩვენ, არამედ სხვას ემართება;
 პროექცია — როდესაც ჩვენს თავში არსებულ, თუმცა ჩვენთვის 
მიუღებელ გრძნობებს, ფიქრებს, იმპულსებს სხვა ადამიანს/ადამიანებს 
მივაწერთ;
 რეპრესია — როდესაც ჩვენი ცნობიერიდან მიუღებელ ფიქრებს 
განვდევნით, ვთრგუნავთ;
 შავ-თეთრი აზროვნება — როდესაც ადამიანს ან მოვლენას 
ვაფასებთ, როგორც ან მხოლოდ ძალიან კარგს, იდეალურს ან ძალიან 
ცუდს, მიუღებელს;  
 სომატიზაცია — როდესაც ფსიქოლოგიურ სტრესზე საპასუხოდ  
ვითარდება სომატური/ფიზიკური დისტრესი, რა დროსაც საკუთარ თავში 
მუდმივად ვეძებთ სამედიცინო პრობლემებსა და მათი გადაწყვეტის გზებს;
 კომპენსაცია — როდესაც სუსტი უნარების დასაფარად ძლიერი 
უნარების ხაზგასმას ვაკეთებთ;
 ავტოაგრესია — როდესაც გარე სამყაროში არსებული ობიექტის 
მიმართ წარმოქმნილი ემოციების გადამისამართება საკუთარ თავზე 
ხდება. მაგალითად, სხვა ადამიანის მიმართ ბრაზის შედეგად საკუთარი 
თავის დაზიანება; 

რა არ გვეხმარება სტრესის დაძლევაში 
ფსიქოლოგიური დაცვის დეზადაპტაციური, 
დისფუნქციური მექანიზმები
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 რაციონალიზაცია — როდესაც საკუთარ ან სხვის ქცევას  იმდაგვარად 
ვხსნით, რომ ის მისაღები ან/და კონტროლირებადი ჩანდეს, მაგალითად, 
ძალადობის ახსნა მოძალადის სიმთვრალით ან ეჭვიანობით;
 რეგრესია — როდესაც ვუბრუნდებით  ბავშვური ქცევის მოდელებს, 
მაგალითად, სასურველ შედეგს ვითხოვთ ყვირილით ან თავს უმწეოდ 
უსუსურად წარმოვაჩენთ; 
 სექსუალიზაცია — როდესაც რაიმე უარყოფითს ვამართლებთ 
მისთვის სექსუალური შემადგენლის მიწერის საშუალებით;
 სუბლიმაცია — როდესაც იმპულსებს ვამისამართებთ სოციალურად 
მიღებულ სფეროში, მაგალითად სექსუალური იმპულსების გამოხატვა 
ხელოვნების საშუალებით.  

ამ და ფსიქოლოგიური დაცვის სხვა მექანიზმებს აქვს დროებითი შვების 
მოტანის პოტენციალი. ეს არის უფრო დროებითი ზომა, ვიდრე პრობლემის 
გადაჭრის კარგი სტრატეგია. ამასთან, ფსიქოლოგიური დაცვითი 
მექანიზმების შედეგად დასწავლილი ქცევები შეიძლება ძალიან 
ხელშემშლელიც იყოს ზრდასრულ ცხოვრებაში. ის, რაც მუშაობდა ბავშვობასა 
და მოზარდობაში, შეიძლება დეზადაპტაციურ, დისფუნქციურ ქცევად იქცეს 
შემდგომში და კორექციას საჭიროებდეს. 

საკუთარი ქცევის კორექცია არ არის მარტივი საქმე, რადგან ჩვენ 
სუბიექტურები ვართ საკუთარი შეფასებისას და ეს ჩვეულებრივი ამბავია. 
მეტად ობიექტური ინტერპრეტაციისთვის, არსებობენ კვალიფიციური 
ფსიქოთერაპევტები. მოინდომეთ და იპოვეთ “თქვენი” ფსიქოთერაპევტი, 
ვისთანაც კომფორტულად იგრძნობთ თავს, ხოლო თერაპიას საგრძნობი 
ეფექტი ექნება. 

გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერ თერაპიას ეფექტის მისაღებად გარკვეული 
დრო და ძალისხმევა სჭირდება. ამ პროცესში სპეციალისტი დამხმარე 
ინსტრუმენტია, მთავარი აქტორი კი თქვენ ხართ. აიღეთ პასუხისმგებლობა 
საკუთარ თავზე და მართეთ პროცესი. დროა, გაიუმჯობესოთ გარემოსთან 
ადაპტაციის უნარები. ამაში ფსიქო-განათლებაც დაგეხმარებათ — მოიძიეთ 
მეცნიერულად დადასტურებული ინფორმაცია სტატიების, 
სახელმძღვანელოების, კვლევების, ანგარიშების სახით. უამრავ საინტერესო 
ფაქტს და ამბავს შეიტყობთ. ახლის გაგება კი თქვენს ორგანიზმში 
ბედნიერების ჰორმონებს წაახალისებს. ეს ორმაგი კი არა, ასმაგი 
სარგებელია.
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ადიქციური ქცევები 

კიდევ ერთი რამ, რაც არა თუ ვერ გვეხმარება სტრესთან შეგუებაში, არამედ 
თავად წარმოშობს საკმაოდ ძლიერ სტრესს, არის ადიქციური ქცევები. 

ადიქციურ ქცევები შეიძლება იყოს ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებით და 
უამისოდ, მაგალითად, ტოქსიკურ ურთიერთობებზე დამოკიდებულება, 
გემბლინგი (აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება). ყველა შემთხვევაში, 
როდესაც ჩამოყალიბებულია ადიქციური ქცევა, ანუ დამოკიდებულება, საქმე 
გვაქვს ადამიანის ნერვულ სისტემაში გარკვეულ ბიოქიმიურ ცვლილებებთან 
— ისეთ მდგომარეობასთან, რომელსაც ექიმი ნარკოლოგები თავის ტვინის 
ქრონიკულ დაავადებას უწოდებენ. 

მე, როგორც წარსულში სხვადასხვა ადიქციების მქონე ადამიანს, ასეთი 
მიდგომა არ მომწონს. ჩემი აზრით, რეაბილიტაციის პოტენციალი ყველა 
ადამიანს გააჩნია. უბრალოდ, ყველას სხვადასხვა მოტივატორები გვაქვს — 
ზოგისთვის ეს დიდი მიზნები, ზოგისთვის კი საკუთარ ცუგასთან ზღვის 
სანაპიროზე ყოფნაა. ყველა შემთხვევას თავისი გასაღები აქვს. თუმცა 
ადიქციური ქცევის ჩამოყალიბების, ასევე, მისი დაძლევის მექანიზმები მაინც 
მსგავსია და მათ შესახებ ცოდნის გაზიარება ბევრისთვის შეიძლება  
დამხმარე აღმოჩნდეს.

ადიქციების ნეირობიოლოგიური მექანიზმები არის ცალკე საგანი, რომელიც 
ხსნის, როგორ ხდება ადამიანი ამა თუ იმ ქიმიურ ნივთიერებაზე ან ქცევაზე 
დამოკიდებული, რა ბიოქიმიური პროცესებია იცვლება მის ნერვულ 
სისტემაში, თავის ტვინის თუ რა უბნებზე მოდის შეტევა მოხმარებისას და ა. შ. 
ადიქტოლოგია მედიცინის განხრაა, რომელიც დაკავშირებულია ალკოჰოლის, 
ფსიქოაქტიური და ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარებასთან, ასევე, სხვა 
ადიქციურ ქცევებთან, როგორიცაა კვებითი აშლილობები და სხვა. 

არსებითად მნიშვნელოვანი დასკვნები, რისი გამოტანაც მეცნიერულ 
ცოდნებზე დაყრდნობით შეიძლება, ისაა, რომ: 

- ადამიანის თავის ტვინში არსებული დოპამინური (წამახალისებელი) 
სისტემა, რომელიც პასუხისმგებელია ჩვენ მოტივაციაზე, კმაყოფილების, 
სიმშვიდის, ბედნიერების შეგრძნებაზე, ქიმიური ნივთიერებების 
მოხმარების ან/და გარკვეული  ადიქციური ქცევის განხორციელების 
შედეგად წყობიდან გამოდის;
- დროთა განმავლობაში იცვლება ჩვენი ფიზიკური სხეული, 
ცნობიერება, სოციალური და ყოველდღიური უნარ-ჩვევებიც; 
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- ზიანდებიან ნერვული, ენდოკრინული, იმუნური, სისხლძარღვოვანი 
სისტემები, რასაც ფსიქოაქტიური თუ ნარკოტიკული ნივთიერებების, 
ასევე ალკოჰოლის მომხმარებელი ბევრნაირი სიმპტომის სახით 
შეიგრძნობს, თუმცა უარყოფს და ამართლებს მოხმარებას ილუზორული 
ან ძალიან უმნიშვნელო, არსებითი ზეგავლენის არ მქონე ბენეფიტებით;  
- ხდება ყველა უჯრედის ინტოქსიკაცია და დასუსტება, რეაბილიტაციის 
პოტენციალი დროთა განმავლობაში მცირდება;
- მომხმარებელი განიცდის ყოველდღიურ დისკომფორტს ნერვული 
სისტემის დისფუნქციის გამო — დაძაბულობის, შფოთვის, მოუსვენრობის 
ან პირიქით ზედმეტად მოდუნების, აპათიის, დეპრესიის გამო;
- იზღუდება ფიზიკური, ასევე, კოგნიტიური შესაძლებლობები. შედეგად, 
ფიზიკური ან/და ინტელექტუალური სამუშაოს შესრულება ბევრ 
ძალისხმევას საჭიროებს და დისკომფორტული ხდება. ადამიანს უჭირს 
ახალი იდეების გენერირება, ახალი საქმიანობის დაგეგმვა და 
განხორციელებაც;
- სიცოცხლის ხარისხი, ბედნიერების, სიცოცხლით ტკბობის 
შეგრძნებაც კლებულობს;
- ფსიქოაქტიური, ნარკოტიკული ნივთიერებების ხანგრძლივი და 
სისტემატური მოხმარების შემთხვევაში, მოკლდება სიცოცხლის 
ხანგრძლივობა, ხოლო ნარკოტიკული ნივთიერებების სარისკო 
მოხმარების შემთხვევაში შეიძლება დადგეს უეცარი, ნაადრევი 
სიკვდილიც.

ყველაფერთან ერთად, ადამიანის სხეულს გააჩნია ყველა ნივთიერება, 
რომელიც საჭიროა მის გასამხნევებლად თუ დასამშვიდებლად, შფოთვის 
შემცირებისთვის თუ გამბედაობის მომატებისთვის. ეს ნივთიერებები ჩვენი 
საკუთარი ნეირო მედიატორებია. ისინი ყველას გვაქვს და მათი საკმარისი 
რაოდენობით გამომუშავებისთვის ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია — 
სეირნობა, ვარჯიში, მედიტაცია, სხვადასხვა ტიპის სოციალიზაცია, ახალი 
საქმიანობით დაკავება და ა. შ. 

სირთულეებთან გამკლავება გამომუშავებადი უნარია. ადიქციური ქცევა არ 
გვეხმარება სირთულეებთან გამკლავებაში, პირიქით, ის ქმნის მეტ სირთულეს 
და ადამიანი ჩიხში შეჰყავს. ამასთან, ქმნის ილუზიას, რომ რაღაცით 
გვეხმარება და გვიკარგავს სტიმულს, სირთულეების დაძლევის ეფექტური 
სტრატეგიები დავისწავლოთ.

ყველაზე მთავარი კი ისაა, რომ ჩვენ არაფერში გვჭირდება რამის მოხმარება. 
ადიქციური ქცევები არაფერს გვაძლევენ, არამედ მხოლოდ გვაზიანებენ.
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- მიიღე მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დამყარებული მეტი 
ინფორმაცია კონკრეტული ქცევის/მოხმარების შესახებ.
- იმუშავე ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებაზე (საჭიროების 
შემთხვევაში, დაიხმარე ფსიქოთერაპევტი), რათა ქცევამ დაკარგოს 
სასურველობა და ისწავლო ქცევის გამშვები ფსიქოლოგიური 
მექანიზმების/ტრიგერების მარტივად დაძლევა;
- იმუშავე სოციალური დამოკიდებულების დონეზე, რათა შენმა 
სოციალურმა წრემ ვეღარ მოახდინოს შენზე გავლენა. უარის თქმის 
უნარი დასწავლადია. 
- იმუშავე ფიზიკურ დონეზე — შეწყვიტე მოხმარება, ადიქციური 
ქცევის განხორციელება. საჭიროების შემთხვევაში, მიიღე ჩანაცვლებით 
ან/და მედიკამენტური თერაპია.
- მიიღე სპეციალისტების/ სამედიცინო დაწესებულების 
დახმარება თუ მოხმარების შეწყვეტა იწვევს მძიმე აღკვეთის სინდრომს 
(ჯანმრთელობის დროებითი გაუარესება).
- მიიღე ადიქტოლოგის, ნარკოლოგის, ფსიქოლოგის მხარდაჭერა.
- მიიღე მონაწილეობა ქცევის კორექციაზე ორიენტირებულ 
ჯგუფურ ფსიქოთერაპიაში. 
- მიიღე მტკიცე და შეუცვლელი გადაწყვეტილება, შეწყვიტო 
ადიქციური ქცევა. დაჰპირდი საკუთარ თავს, რომ არასდროს 
მიუბრუნდები ამ ქცევას და შეასრულე დანაპირები.
- დაეხმარე სხვებს მიღებული ცოდნით. ეს შენც დაგეხმარება 
რეაბილიტაციის პერიოდში იყო ფხიზლად, გაიმეორო საკუთარი 
გაკვეთილები და შეინარჩუნო მიღწეული შედეგები. 
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ადიქციის დასაძლევად დაგეგმე პროცესი:





იმისთვის, რომ სტრესის დაძლევის რომელიმე ტექნიკა მოვირგოთ, პირველ 
რიგში, უნდა ვცადოთ მისი გამოყენება. თერაპიული შედეგის მისაღებად კი 
შერჩეულ ტექნიკას სისტემატურად უნდა მივმართოთ. ამ გზაზე ყველაზე ხშირი 
შეცდომაა იმაზე ადრე დანებება, ვიდრე ახალი ქცევა უნარ-ჩვევაში გადავა. 

ყველა ახალი ქცევის დასწავლას ცოტა დრო და გარკვეული ძალისხმევაც 
სჭირდება. ამ მცირე დისკომფორტს თუ გადალახავ, ახალი ქცევა სულ მალე 
ავტომატურად განხორციელებად, დასწავლილ ქცევებში გადავა და ის შენგან 
დიდ ძალისხმევას აღარ მოითხოვს, პირიქით — კომფორტსა და სიამოვნებას 
მოგიტანს. შენი ცხოვრების დონე კი საგრძნობლად გაუმჯობესდება. 

გახსოვდეს, რომ შენ შენი ქცევები არ ხარ, შენ შენი ფიქრები არ ხარ. შენ 
შეგიძლია შეცვალო შენი ფიქრის და ქცევის დასწავლილი პატერნები, 
შეგიძლია გაიუმჯობესო ნებისმიერი უნარი და მიაღწიო ამ გზაზე წარმატებას. 
მთავარია, დასახო მიზანი, დაგეგმო შესაბამისი ნაბიჯები და ყოველ დღე 
თუნდაც მცირე ინვესტიცია ჩადო კარგად ყოფნის საქმეში. 

რა თქმა უნდა, გექნება რთული დღეებიც, როდესაც გაგიჭირდება მიჰყვე 
გეგმებს. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. არ განსაჯო საკუთარი თავი. მთავარია, არ 
მიატოვო შენი პიროვნების განვითარების გზა, რომელიც სასარგებლოსთან 
ერთად, ძალიან საინტერესო და სახალისოცაა. ამ გზაზე მსგავსი ინტერესების 
მქონე ბევრ ადამიანს გაიცნობ, ბევრ წიგნს, ნაშრომს და სტატიას წაიკითხავ. 
ახალი ცოდნები და იდეები გაგაოგნებენ, ახალი საზრისით, სიხარულით, 
სიამაყით აგავსებენ. 

საოცარი მოგზაურობა გელის!

სტრესის დაძლევის ეფექტური სტრატეგიები
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იყავი კეთილი. იყავი კეთილი საკუთარი თავისა და სხვების მიმართ. 
ადვილია? არა. დასწავლადია? კი. 

რა თქმა უნდა, ყოველთვის და ყველას მიმართ ვერ ვიქნებით 
კეთილგანწყობილები, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ვინმე 
მიზანმიმართულად გვაზიანებს. აქ დაცვის ყველა რელევანტური საშუალება 
უნდა გამოიყენოთ, მათ შორის, სამართლებრივი. საუბარი არ არის მხოლოდ 
ფიზიკურ ძალადობაზე ან/და სხვა დანაშაულზე, არამედ ფსიქოლოგიურ 
ძალადობაზეც, მის ისეთ სახეობებზეც კი, რომელთა იდენტიფიცირება ბევრს 
უჭირს — მაგალითად, ადამიანის მუდმივად უარყოფითად შეფასება, მის 
უნარ-ჩვევებში სისტემატურად ეჭვის შეტანა, დაცინვა, დამამცირებელი 
მიმართვების გამოყენება, უსაფუძვლო და ხშირი ბრალდებების წაყენება, 
ყვირილით საუბარი და ა. შ. 

ამ ნაწილში მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ ფაქტზე, რომ ძლიერი და 
ქრონიკული სტრესის ზემოქმედების ქვეშ ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს 
განცდა, რომ მის მიმართ ყველა ცუდადაა განწყობილი, დაკარგოს 
გარშემომყოფების და ზოგადად ადამიანების მიმართ ყოველგვარი ნდობა, 
ეჩვენებოდეს, რომ ყველა მის წინააღმდეგ, მისთვის ზიანის მიყენების 
მიზნით მოქმედებს, ასევე, ზედმეტად და საჭიროების გარეშე განსაჯოს 
ოჯახის წევრები, მეგობრები, ნაცნობები, თანამშრომლები და ა. შ.
გარდა ამისა, შესაძლოა, მშობლებმა, სოციალური წრის სხვა წევრებმა 
ადამიანს ადრეული ბავშვობიდან დაასწავლონ საკუთარი თავისა და სხვების 
მკაცრად განსჯა, დაუნდობლად მოქცევა, ნეგატიური დამოკიდებულება გარე 
სამყაროს მიმართ. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, ბავშვობაში დასწავლილი თუ შემდეგ შეძენილი 
ყველას და ყველაფრის მიმართ ნეგატიური, განსჯაზე ორიენტირებული 
დამოკიდებულების ცვლილება შესაძლებელია. 

საკუთარი თავის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების მხარდაჭერაში 
დაგეხმარება ქვემოთ ჩამოთვლილი სავარჯიშოები.

საკუთარი თავისა და სხვების მიმართ პოზიტიური 
დამოკიდებულების გამომუშავება
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სავარჯიშო — 7 რამ საკუთარი თავის შესახებ

სავარჯიშო — პატიების წერილი

აიღე ფურცელი და შემდეგი თანმიმდევრობით ჩამოწერე:

 7 რამ, რაც ვაპატიე საკუთარ თავს;
 7 რამ, რისთვისაც მადლობას ვუხდი საკუთარ თავს;
 7 რამ, რასაც ვპირდები საკუთარ თავს.

დაფიქრდი და თითოეული წინადადების ქვემოთ ჩამოწერე პასუხები. 
საკუთარი თავის მიმართ კეთილგანწყობის დაბრუნების საქმეში პატიება 
ძალიან დიდ პოზიტიურ როლს თამაშობს. ამ სავარჯიშოს პერიოდულად 
გამეორებაც კარგი აზრია. გამოიყენე საჭიროების მიხედვით. 

თუ არის ისეთი საკითხები, რომლებიც შენში დანაშაულის, სირცხვილის 
განცდას იწვევს, ისინი აუცილებლად უნდა მოაგვარო. თუ სხვა ადამიანს 
მიაყენე ზიანი, არასდროსაა გვიანი პატიების თხოვნა, ზიანის ანაზღაურება ან 
დისკომფორტის კომპენსირება, თუნდაც ამის მცდელობა. შეიძლება ამ 
ადამიანმა ეს არ მიიღოს, მაგრამ თავს ბევრად უკეთ იგრძნობ. მთავარია, ამ 
პროცესში გულწრფელი იყო. 

თუ ის ადამიანი, რომლისგან პატიების თხოვნაც გსურს, აღარაა ცოცხალი ან 
სხვა მიზეზების გამო ვერ დაუკავშირდები, ასეთ შემთხვევაში მისწერე 
წერილი, რომელსაც არ გაუგზავნი. უბრალოდ ჩამოწერე, რისთვის სთხოვ 
პატიებას. შემდეგ შეგიძლია პატარა ნაკუწებად აქციო და გადაყარო ან დაწვა 
(ოღონდ ფრთხილად, ხანძარი არ გააჩინო!). ასე სიმბოლურად გაუშვი ეს 
სიტუაცია შენი ცხოვრებიდან. 

“პატიების წერილის” ტექნიკა ძალიან კარგად მუშაობს ასევე იმ 
შემთხვევაშიც, თუ ვინმემ შენ გაწყენინა ან დაგაზიანა და გსურს რომ ამ 
ადამიანზე ფიქრებმა, ნეგატიურმა ემოციებმა აღარ შეგაწუხონ. მისწერე ამ 
ადამიანს პატიების წერილი. გაუგზავნი თუ არა, ისევ შენი გადასაწყვეტია. 
მთავარია, ასეთმა წერილმა არ შეიძინოს მანიპულაციის ხასიათი. აქაც 
მაქსიმალურად გულწრფელი უნდა იყო. ამ სავარჯიშოს შენთვის ასრულებ. 
შეგიძლია არც არავის გავუგზავნო, უბრალოდ ჩამოწერო, კონკრეტულად რას 
აპატიებ ადამიანს. 



სავარჯიშო — სიყვარულის ენა

მაგალითად:

"დათო გამარჯობა,

ამ წერილს გწერ, რადგან შენგან ძალიან მეწყინა…. (აქ მოკლედ აღწერე ის, რაც 
მოხდა). 
დათო, გაპატიე ის, რაც მოხდა და მიუხედავად ყველაფრისა, გისურვებ… (აქ 
დაწერე ის სიკეთეები. რასაც ამ ადამიანს უსურვებ).

ნინო"
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მესმის, რომ მეტად ადვილია წარსულში მომხდარი ამბის გამო პატიება, 
ვიდრე მიმდინარე მომენტში დარჩე კეთილგანწყობილი იმ ადამიანების 
მიმართ, რომლის პიროვნული თვისებები თუ ქცევა გაღიზიანებს ან 
გაბრაზებს. მით უფრო რთულადაა საქმე, თუ ასეთი ადამიანები არიან შენი 
ოჯახის წევრები, თანამშრომლები, ვისთანაც დროის გარკვეული ან დიდი 
მონაკვეთის გატარება გიხდება.

ტოქსიკური ადამიანები ბევრნაირად გვაზიანებენ — გვართმევენ 
სასიცოცხლო ენერგიას, შესაძლოა, სხვა რესურსებსაც, მაგალითად დროის, 
ფულადი რესურსის სახით, იწვევენ ჩვენში ინტენსიურ ნეგატიურ ემოციებს. 
ასეთი ადამიანებისგან თავი შორს უნდა დავიჭიროთ ან/და არ მივცეთ ჩვენზე 
ზემოქმედების შესაძლებლობა.  

გვახსოვდეს, სხვას ვერ გამოვასწორებთ, მაგრამ ჩვენს ტოქსიკურობას 
ნამდვილად შეგვიძლია მივხედოთ. ყველა ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს ამა 
თუ იმ ინტენსივობის ტოქსიკური ქცევა. თვალი გავუსწოროთ ჩვენს ქცევებს 
(ხომ გახსოვს, შენ შენი ქცევა არ ხარ) და ჩავანაცვლოთ ისინი მეტად 
სასარგებლო ქცევებით. 

სავარჯიშო “სიყვარულის ენა” გვეხმარება გავიუმჯობესოთ კომუნიკაცია 
საყვარელ ადამიანებთან, პარტნიორებთან, ოჯახის წევრებთან, 
მეგობრებთან. ჩვენს კულტურაში ნორმალიზებულია საკმაოდ უხეში 
საკომუნიკაციო ენა, თუმცა შეგვიძლია ახლობლებს ვთხოვოთ, 
ურთიერთობაში ჩვენ მიმართ გამოიყენონ “სიყვარულის ენა” და მაგალითიც 
თავად ვაჩვენოთ. 



“სიყვარულის ენა” თავაზიანი, გულწრფელი, მზრუნველი, მომთმენი, 
მხარდამჭერისა და სიყვარულის გამომხატველი ფრაზებით სავსეა. ყველას, 
ასაკის მიუხედავად, გვჭირდება ადამიანური სითბო, პირველ რიგში 
ახლობელი ადამიანების მხრიდან. შესაძლოა, თავიდან “სიყვარულის ენის” 
გამოყენებაზე საკუთარი თავის და სხვების შეხსენებაც დაგჭირდეთ 
(მთავარია, შეხსენებაც სიყვარულის ენაზე იყოს), მაგრამ სულ მალე ის თქვენი 
და თქვენი ახლობლების მთავარი სასაუბრო ენა გახდება. 
 
დღის ბოლოს ხომ ყველაზე ღირებული, რაც გვაქვს, საყვარელ ადამიანებთან 
ბედნიერად გატარებული დროა. 
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სავარჯიშო — პოზიტიური აფირმაციები

აფირმაციები მტკიცებულებითი წინადადებებია. ისინი შესაძლებლობას 
გვაძლევენ გავიხსენოთ, როგორები ვართ, რა გვსურს, ახლიდან შევაფასოთ 
რეალობა — გამოვიდეთ სიტუაციის და სხვების მავნე ზეგავლენიდან, 
დავძლიოთ შიშები და გადავლახოთ სირთულეები. აფირმაციები გვაძლევენ 
სიმყარეს, თავდაჯერებულობას, განამტკიცებენ ჩვენს ყველაზე კარგ ზრახვებს 
და მისწრაფებებს, პოზიტიურად განგვაწყობენ საკუთარი თავისა და გარე 
სამყაროს მიმართ. 

ეს არის ძალიან ეფექტური და ამავდროულად, ძალიან მარტივად 
შესასრულებელი სავარჯიშო. სცადე, აღმოაჩინე სიტყვების ძალა. 
დარწმუნებული ვარ, ამ ტექნიკას არაერთხელ გამოიყენებ. პირადად მე 
ვიყენებ მაშინ, როდესაც ჯანმრთელობის გაუარესების თუ სხვა გამოწვევების 
ფონზე ყველაზე მეტად მიჭირს.

პოზიტიური აფირმაციები შეგიძლია თავად შეადგინო (თუმცა აუდიო-ვიდეოს 
სახითაც ბევრია). ამისთვის დაგჭირდება კალამი და ფურცელი. პოზიტიური 
აფირმაციების მაგალითს კი ქვემოთ გთავაზობ. გაითვალისწინე, რომ 
აფირმაციები შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი და ეხებოდეს შენთვის 
მნიშვნელოვან სხვადასხვა საკითხს. 

გთავაზობთ ჩემს ზოგიერთ აფირმაციას მაგალითისთვის:

- მე ვარ უსაფრთხოდ;
- ჩემი ახლობლები და ოჯახის წევრები არიან კარგად და უსაფრთხოდ;
- ჩემი ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა დღითი დღე 
უმჯობესდება;
- თავს ვგრძნობ მშვიდად, კარგად, ბედნიერად;
- ჩემი ღირებულებები ჩემი სიმყარეა;
- მიყვარს საკუთარი თავი და ადამიანები ჩემ გარშემო;
- ვტკბები ცხოვრებით, შემიძლია უბრალოდ ვიყო;
- ადამიანები ჩემ ირგვლივ მეხმარებიან;
- მაქვს ყველა რესურსი, რაც მჭირდება;
- ცხოვრება საოცარი და მშვენიერია;



კვლევებით დგინდება, რომ ადამიანს დღის განმავლობაში 6 000-ზე მეტი 
აზრი ებადება. აზრები, როგორც უკვე ვთქვით, იწვევენ ემოციებს, ემოციები 
ფიზიკური სხეულის დონეზე შეგრძნებებს და იმპულსებს, რომლებიც შემდეგ 
ქცევებში ითარგმნება. დისფუნქციურია, დეზადაპტაციურია აზრი ან ქცევა, 
რომელიც პირდაპირ თუ ირიბ ზიანს გვაყენებს,  ხელს გვიშლის ადაპტაციური 
ქცევის დანერგვაში. 

დისფუნქციურ აზრს აქვს დისფუნქციური ქცევის გამოწვევის პოტენციალი. თუ 
მისი ამოცნობა და გაუვნებელყოფა ვისწავლეთ, ჩვენთვის საზიანო ქცევის 
შეცვლასაც შევძლებთ. მაშ რა განაპირობებს ჩვენი ზოგიერთი აზრის 
დისფუნქციურობას? - ძალიან ბევრი ფაქტორი. თუმცა ამ ჯაჭვში არის ისეთი 
რგოლი, რომელზე ზემოქმედების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია საკუთარი 
დისფუნქციური აზრების ფუნქციური, სასარგებლო აზრებით შეცვლა. ეს არის 
ჩვენი რწმენები - წარმოდგენები საკუთარი პიროვნული თვისებების, 
ღირებულებების, გარე სამყაროს შესახებ, ჩვენი ქცევის კოდექსი, თუ როგორ 
ვიქცევით ამა თუ იმ სიტუაციაში და ა. შ. 

თუ გჯერა, რომ სუსტი ნებისყოფის ადამიანი ხარ, მაგალითად, იმის გამო, რომ 
ბავშვობაში ასე დაგაჯერეს, ან იმის გამო, რომ ერთხელ ან თუნდაც ბევრჯერ 
არაეფექტური მეთოდის გამოყენებით სცადე რომელიმე ქცევის ცვლილება, 
მაგრამ არ გამოგივიდა, შეიძლება ამან განაპირობოს დისფუნქციური აზრები 
შენი პიროვნული თვისებების შესახებ: “მე სუსტი უნარების მქონე ადამიანი 
ვარ”, “არაფერი გამომდის”, “ვარჯიშის დაწყებას აზრი არ აქვს, რადგან 
ნებისყოფა არ მეყოფა, რომ შედეგს მივაღწიო”, “აზრი არ აქვს სიგარეტის 
გადაგდებას, რადგან ადრე თუ გვიან, მაინც დავიწყებ ისევ მოწევას” და ა. შ. 

ინფორმირებულობა, მეტი მეცნიერული ცოდნა, მეტი პრაქტიკა ცვლის ჩვენს 
რწმენებს და შესაბამისად დამოკიდებულებებს ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. 
თუ მივიღებთ ინფორმაციას, მაგალითად, იმის შესახებ, რომ კარგად 
ორგანიზებული ვარჯიში არ არის დისკომფორტის მომტანი, რომ ჩვევის 
ჩამოყალიბების პროცესში ნებისყოფას არ აქვს წამყვანი და ძირითადი 
როლი, არამედ გარკვეული დრო სჭირდება, ჩვენი ფიქრები გადაეწყობა და 

დისფუნქციური აზრების, ქცევების 
დაძლევის ტექნიკები
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შესაბამისობაში მოვა ახლებურად დანახულ რეალობასთან. შეგვეცვლება 
წარმოდგენა ჩვენს შესაძლებლობებზე, მეტად თავდაჯერებული და 
მოტივირებული გავხდებით, შედეგად, დავნერგავთ ახალ ფუნქციურ, ჩვენთვის 
სასარგებლო ქცევას. 

მაგრამ რა ვქნათ, თუ დისფუნქციური აზრები თავისთავად, ავტომატურად 
ჩნდებიან? თუ მათ იწვევენ ჩვენი ქცევის გამშვები ფსიქოლოგიური 
მექანიზმები, ე. წ. ტრიგერები? ჩვენ კი ვერ ვუმკლავდებით იმპულსს, 
ვივიწყებთ ყველა დანაპირებს, ყველა რაციონალურ მოსაზრებას და 
ვმოქმედებთ საკუთარი თავის საზიანოდ? მაგალითად, გადაწყვიტე, რომ 
რაციონში შეზღუდო ტკბილეული, მაგრამ სახლში მოიტანეს ნამცხვარი. ამ 
სიტუაციამ შეიძლება დაგატრიგეროს და მიმართო კარგად ნაცნობ ქცევას - 
მოამზადო ჩაიდანი, რათა ყავასთან/ჩაისთან ერთად მიირთვა საყვარელი 
ნამცხვარი, ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან  სოციალიზაციის 
თანხლებით. 

როგორც ვთქვით, ჩვენი რწმენები, შეხედულებები, წესები განაპირობებენ 
ჩვენ აზრებს, მაგრამ პირიქითაც ხდება - ჩვენი აზრებიც ახდენენ ზეგავლენას 
ჩვენს რწმენებზე და ცხოვრების წესზე. ჩვენ შეგვიძლია დისფუნქციური 
აზრების შეჩერება, მათი ჩანაცვლება ფუნქციური აზრებით, რაც, თავისთავად, 
დისფუნქციურ ქცევასაც შეაჩერებს. შეიძლება მარტივად ჟღერს და ტექნიკაც 
მარტივია, მაგრამ დამიჯერეთ, ძალიან ეფექტურია. ამ ტექნიკის საშუალებით 
ჩემი, საკმაოდ პრობლემური ქცევები ადვილად შევცვალე.

ამ ტექნიკის მთავარი სიკეთე კი იმაშია, რომ ის საკმაოდ სწრაფად გადადის 
ავტომატურ ქცევაში და ჩვენი მხრიდან ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე 
მუშაობს. მართლა საოცარი ეფექტი აქვს, საკმაოდ მძიმე ადიქციებთან თუ 
ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობებთან მიმართებითაც კი. 
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დისფუნქციური ქცევის დაძლევის სავარჯიშო

ნაბიჯი #1

პირველ რიგში უნდა გამოავლინო ის დისფუნქციური აზრები, რომლებსაც 
შენთვის ზიანი მოაქვთ. ზოგიერთი აზრის დისფუნქციურობა ადვილი 
შესამჩნევია, მაგალითად, თუ გაბრაზებული ხარ და გეფიქრება, რომ 
“ყველაფერი ისედაც ძალიან ცუდად მიდის, მოდი, სამსახურშიც არ 
მივალ/საქმეს დავიკიდებ, რადგან არაფერს აქვს აზრი”. მაგრამ ზოგი აზრის 
დისფუნქციურობა ასე მარტივად ამოსაცნობი არ არის, მაგალითად, “სიგარეტი 
მეხმარება სირთულეების დაძლევაში”. ამ დისფუნქციური აზრის სიმართლის 
პატარა მარცვალი მდგომარეობს იმაში, რომ მწეველი მოწევის პროცესს 
სირთულეების დაძლევის სტრატეგიად იყენებს, რა დროსაც პრობლემაზე 
ფიქრს დროებით წყვეტს და ყურადღება მოწევის პროცესზე ან სხვა 
მწეველთან საუბარზე გადააქვს და შედეგად, შვებას გრძნობს. შვება 
შეიგრძნობა ფიზიკურ დონეზე, მაგრამ ის განპირობებულია არა სიგარეტის 
მოწევით, არამედ ყურადღების გადატანით, სოციალიზაციით, თუმცა 
მიეწერება მოწევას. 

ასეთ ადამიანს სტრესის დაძლევის მარტივი ტექნიკაც დაეხმარებოდა თავი 
უკეთ ეგრძნო და ამავდროულად, არ მიეღო კარცენოგენური ნივთიერებები და 
არ მოეწამლა თავი ნიკოტინით, რომელიც ძლიერმოქმედი ნეიროტოქსინია. 
ნეიროტოქსინის სისტემატურად მიღება აზიანებს ადამიანის როგორც 
პერიფერიულ, ასევე, ცენტრალურ ნერვულ სისტემას - აქვეითებს მის 
კოგნიტიურ უნარებს, იწვევს ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებს. თამბაქოს, 
ნიკოტინის მოხმარება იწვევს არა მხოლოდ რისკებს, არამედ ყოველი ღერი 
აუარესებს ჯანმრთელობას მიმდინარე მომენტში.

დისფუნქციური ფიქრები უნდა ჩამოვწეროთ და დავამუშაოთ შემდეგი ანკეტის 
მეშვეობით. აქ მოცემულია ჰოპოთეტური მაგალითი. 



აღწერე სიტუაცია, რომელიც 
იწვევს დისფუნქციურ აზრს

დისფუნქციური აზრი

ვიყავი გასაუბრებაზე და 
მიუხედავად იმისა, რომ 
გასაუბრებამ კარგად ჩაიარა და 
ყველა კითხვას სწორი პასუხი 
გავეცი, მაინც არ დამასაქმეს.

“ამ ქვეყანაში არაფერს აქვს 
აზრი, რადგან ნეპოტიზმი, ასევე, 
კორუფცია ყვავის და მე 
ვერასდროს ვიშოვი სამსახურს, 
ყოველ შემთხვევაში, 
ნორმალური ანაზღაურებით.” 

90შეაფასე აზრის სისწორე შკალით, 
სადაც 0 - აბსოლუტურად 
არასწორია, ხოლო
100 აბსოლუტურად სწორია

დაასახელე ემოცია ამ აზრთან 
დაკავშირებით და შეაფასე 
შკალით, სადაც
0 - არაა ინტენსიური
100  - ძალიან ინტენსიურია

დასვი რაციონალური კითხვები

ბრაზი, უსამართლობის, 
უიმედობის განცდა
100

ნუთუ მართლა ყველა, ვინც 
საქართველოში დასაქმებულია, 
დამსაქმებლის მეგობარი ან 
ნათესავია?
იქნებ ქვეყანაში ზოგადი 
უმუშევრობის და შეზღუდული 
სამუშაო ადგილების ბრალია? 
მცირე ადგილების, მაღალი 
კონკურენციის და 
დისკრიმინაციული 
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დისფუნქციურ აზრებზე სამუშაო კითხვარი



გაეცი 
რაციონალური 
პასუხები

დამოკიდებულებების გათვალისწინებით, როგორ 
შემიძლია ვიმოქმედო, რომ ჩემი კანდიდატურა 
მეტად პერსპექტიული გახდეს?
ჩემი ძლიერი უნარები რომელია?
რა უნარების გაუმჯობესება შემიძლია?
ან იქნებ საქმიანობის სხვა სფეროებიც ვცადო და 
არ ჩავიკეტო ვიწრო სპეციალიზაციაში? 
როგორ შეიძლება გავაცნო ჩემი შესაძლებლობები 
ბიზნესებს უკეთ?
იქნებ დასაქმების ნაცვლად მე თავად მაქვს 
უნარი, რომ მეწარმე ან თუნდაც მცირე მეწარმე 
გავხდე? რისი კეთება მიყვარს ყველაზე მეტად? რა 
პროდუქციას მოვამზადებდი ან რა სერვისს 
გავუწევდი მოსახლეობას?
რომელ პროდუქტზე თუ სერვისზეა ახლა ყველაზე 
დიდი მოთხოვნა? 
ვინ შეიძლება იყოს ჩემი პარტნიორი საქმეში? 

ქვეყანაში უმუშევრობის საკმაოდ მაღალი დონეა. 
დისკრიმინაციული დამოკიდებულებების გამო, 
ქვიარებს ძალიან უჭირთ დასაქმება და 
სამსახურის შენარჩუნება. ზოგი ქვიარი ახერხებს 
მომსახურების სფეროში დასაქმებას, როგორც 
წესი, დაბალი ანაზღაურების სანაცვლოდ, მაგრამ 
ქვიარები სხვა სფეროებშიც არიან. თუ გავხდები 
რომელიმე კონკრეტული საქმის კარგი მცოდნე, 
გაცილებით მეტი შესაძლებლობა მექნება, რადგან 
სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებასთან 
დაკავშირებით სულ პრობლემებია და საკუთარი 
საქმის პროფესიონალებს მაინც აფასებენ. ყოველ 
შემთხვევაში, დასაქმების შანსები გაიზრდება. 
ამასთან, სადაც არ უნდა ვიყო, საკუთარი 
პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება 
ყოველთვის კარგი აზრია. დასაქმების 
პერსპექტივას, სიახლეების ძიებასაც არ უნდა 
შევეშვა. ჩემი ძლიერი მხარეებია: ინფორმაციის 
მოძიების/ანალიზის უნარი, კომუნიკაციის, 
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ისევ შეაფასე აზრის 
სისწორე 
ისევ შეაფასე ემოციის 
ინტენსივობა

რას მოიმოქმედებ 
სამომავლოდ უკეთესი 
გამოსავლისთვის

სოციალური კავშირების შექმნის, იდეების 
ფართოდ გავრცელების უნარი. ჩემი სუსტი 
მხარეებია: სამუშაო პროცესის დაგეგმვასთან, 
დროის მენეჯმენტთან დაკავშირებული უნარები. 
ისეთ სფეროში მაქვს სპეციალიზაცია, სადაც 
მაღალი კონკურენციაა და შესაბამისად, დასაქმება 
უფრო რთულია. პოტენციური პარტნიორები 
შეიძლება იყვნენ იმავე ან მსგავსი საქმიანობით 
დაინტერესებული ადამიანები, ორგანიზაციები. 
იმავე ღირებულებების მქონე ადამიანები. 
მჭირდება მათი გაცნობა და საკუთარი თავიც უნდა 
გავაცნო უკეთესი პერსპექტივისთვის.

- უკეთ გავიცნობ საქართველოში არსებულ 
ბიზნესებს და მათ საჭიროებებს დასასაქმებელ 
პერსონალთან დაკავშირებით;
- გადავაფასებ ჩემს პროფესიული ცოდნებს 
და უნარ-ჩვევებს;
- თუ საჭირო იქნება, შევისწავლი ახალ 
საქმეს;
- გავიუმჯობესებ უნარ-ჩვევებს, რაც 
დამეხმარება დასაქმებაში;
- ამ პროცესში დახმარებას ვთხოვ 
მეგობრებს, სხვადასხვა ორგანიზაციას, 
პროფესიულ კავშირებს;
- ვიფიქრებ საკუთარი ბიზნესის წამოწყების 
იდეებზე, ისეთ პროექტებზე, სადაც არ არის 
საჭირო მოცულობითი ფულადი ინვესტიცია;
- შევადგენ ახალ რეზიუმეს;
- ვივლი თავისუფალ შეხვედრებზე, სადაც 
სხვადასხვა ბიზნესი საკუთარი პროდუქციის 
პრეზენტაციას აკეთებს;

50
70
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მოცემული კითხვარით ნებისმიერი დისფუნქციური აზრის დამუშავებაა 
შესაძლებელი. პროცესში, დიდი ალბათობით, მიაგნებ რაციონალურ 
გამოსავალს. ყოველ შემთხვევაში, ანალიტიკურ სამუშაოზე პასუხისმგებელი 
თავის ტვინის პერიფერიული ნაწილის გააქტიურებით, ავტომატურად 
შესუსტდება თავის ტვინის შუა ნაწილი, რომელიც ემოციებზეა 
პასუხისმგებელი და ამდაგვარად ნეგატიური ემოციების და შესაბამისად, 
სტრესის ზემოქმედებაც შესუსტდება. ემოციების ინტენსივობის 100 წულიდან 
70-ზე ჩამოსვლაც კი დაგეხმარება დაიბრუნო სიმშვიდე და სტრესი 
მნიშვნელოვნად შეამცირო. 

ნაბიჯი #2

ყოველთვის არ გექნება შესაძლებლობა, გამოიყენო ზემოთ აღწერილი 
კითხვარი, თუმცა ადვილად გამოიყენებ შემდეგ სამსაფეხურიან ტექნიკას:

ყურადღების ფოკუსში მოაქციე შენი დისფუნქციური აზრი — ნუ შეეცდები 
მის დავიწყებას, იგნორირებას. მაგალითად, “ახლა მე მეფიქრება იმაზე, 
რომ არაფერი გამომდის, არც ჩემი ახალი წამოწყების მჯერა”.

მყისიერად გააჩერე დისფუნქციური აზრი ჯადოსნური სიტყვით — 
მაგალითად, “აბა, ახლა გეყოფა!”. მოიფიქრე ასეთი შენი სიტყვა ან 
გამონათქვამი და გააჩერე დისფუნქციური ფიქრი. 

ჩაანაცვლე დისფუნქციური აზრი ფუნქციური, პოზიტიური აზრით 
კონტექსტის შესაფერისად. მაგალითად, “მე ვარ მიზანდასახული 
ადამიანი და ყველაფერიც გამომივა!”, “შეცდომები არ არის პრობლემა, 
პრობლემაა უმოქმედობა. თუ რამე შემეშლება, თავიდან დავიწყებ!”, “მე 
შევძლებ” და ა.შ.

- ვივლი წარმატებული სტარტაპების 
მფლობელების შეხვედრებზე, დავსვამ კითხვებს, 
ვისწავლი ახალი ბიზნესის მენეჯმენტს, გავაცნობ 
თავს;
- მოვიძიებ პოტენციურ პარტნიორებს. 
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ეს ტექნიკაც დასწავლადია და რაც უფრო ხშირად გამოიყენებ, მით უფრო 
მალე ამუშავდება ავტომატურ რეჟიმში. ჩვენ ტვინს არ გააჩნია უნარი ერთსა 
და იმავე რამეზე იფიქროს თან ნეგატიურად და თან პოზიტიურად, ამიტომ 
ნეგატიური აზრის პოზიტიური აზრით ჩანაცვლებით იცვლება ჩვენი იმ 
წუთიერი განწყობაც და იქმნება ნეირონების ახალი ჯაჭვი, რომელიც 
შემდგომში იმუშავებს შენგან დამოუკიდებლად, შენ სასარგებლოდ. 
შეიცვლება, გაუმჯობესდება შენი აზროვნების პატერნები. აუცილებლად 
გამოიყენე ეს ტექნიკები. 



ხანდახან საჭიროა, მწარე სიმართლე ვინმემ პირდაპირ გვითხრას. 
ყოველგვარი ენის მოჩლექის გარეშე. თავის დროზე მეც ასე მითხრეს, რაც 
ძალიან დამეხმარა გამოვსულიყავი მსხვერპლის როლიდან. 

თუ ეს შენ გეხება, იცოდე, რომ ყველას გვქონია ასეთი ფიქრები და 
მდგომარეობები, არაფერია ამაში განსაკუთრებული. მთავარია, დროულად 
შეამჩნიო და შეცვალო. ადამიანი ხარ, სოციალური არსება, რომელიც ამ 
უზარმაზარ სამყაროში, ფაქტობრივად, მაინც მარტოა — მარტო იბადება და 
მარტო მიდის ამ ქვეყნიდან. შუალედში კი დროდადრო განიცდის ფიზიკურ და 
სულიერ ტკივილს, ხან ტანჯვას, ხდება ავად, იღებს ტრავმებს, გადის რთულ 
სიტუაციებს. რა გასაკვირია, რომ მარტოობის გეშინოდეს ან მსხვერპლის 
როლშიც აღმოჩნდე. სწორედ ამ დროს გჭირდება სოციუმის ძლიერი 
მხარდაჭერა და დახმარება. 

მთავარია, მსხვერპლის როლში არ ჩარჩე, დროულად ამოიცნო ეს 
მდგომარეობა და უარი თქვა მასზე — გამოიყენო ყველა შესაძლო რესურსი 
საკუთარი ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. მსხვერპლობაში დარჩენა სახიფათო 
მდგომარეობაა პირველ რიგში შენი ჯანმრთელობისთვის. მე მაგალითად, 
როცა პატარა ვიყავი და ავად ვხდებოდი, მშობლები განსაკუთრებული 
სითბოთი და ალერსით მექცეოდნენ. მოზარდობაში, როცა მშობლების 
ყურადღება და ალერსი დამაკლდა, უკვე თავად ვიწვევდი ცუდად ყოფნას 
მიზანმიმართულად, რომ იგივე მხარდაჭერა განმეცადა. არ გამოვრიცხავ, რომ 
ჩემი ქრონიკული დაავადების დიდი ნაწილიც ამ სქემის შედეგია. არ არის 
საჭირო, ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდე იმისთვის, რომ ადამიანების 
მხარდაჭერა და სიყვარული მიიღო. ისეთი მეგობრები, საქმიანი თუ პირადი 
პარტნიორები შეარჩიე, ვისაც შენი კარგად ყოფნა უხარია და თანასწორი 
პოზიციებიდან უზიარებთ ერთმანეთს რესურსებს. საკუთარ თავზე 
სიყვარულით ზრუნვა სულ სხვა საქმეა, თავის სისტემატური შეცოდება კი 
გვასუსტებს. ნუ გეშინია სიმარტოვის, ნუ ებღაუჭები იმ ადამიანებს, ვისაც არ 
აქვს ფუნქციური ურთიერთობების შენების უნარი. დამიჯერე, ახლანდელი 
ქრაშები ოდესღაც დიდი ალბათობით ღიმილით გაგახსენდება და კმაყოფილი 
იქნები, რომ თქვენი გზები კიდევ კარგი, გაიყო. 

მსხვერპლობა, სიმარტოვე და უარის თქმის უნარი
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უარის თქმის უნარი კარგი რამეა. ოღონდ, სამწუხაროდ, ბევრი ჩვენგანი უარს 
ეუბნება თავად სიცოცხლეს, საკუთარი თავის მრავალფეროვნად 
რეალიზებაზე უარის თქმით, ერთ რომელიმე, თუნდაც საუკეთესო როლში 
ჩარჩენით. სიცოცხლეს, რა თქმა უნდა, ყველა “კი” უნდა ვუთხრათ — ვიყოთ 
სპონტანურებიც, რესურსულებიც და კარგ საქმეზე დამყოლებიც, ვემსახუროთ 
ოჯახს, საკუთარ თემს და ქვეყანას. 

როდესაც უარის თქმაზე ვსაუბრობ, ვგულისხმობ შემდეგს: 
თავდაჯერებულობის ნაკლებობის, მარტოობის, სიღარიბის შიშის გამო არ 
იტვირთო და არ ზიდო ისეთი ვალდებულებები, რომლებიც შენს 
შესაძლებლობებს აღემატება, არ განიჭებს კმაყოფილების, ბედნიერების 
განცდას ან/და პერიოდულად განიჭებს, მაგრამ ძირითადად მაინც ზიანი 
მოაქვს. ისწავლე ასეთ ვალდებულებებზე უარის თქმა. გამოავლინე ისეთი 
სიტუაციები და ადამიანები, რომლებიც სასიცოცხლო ენერგიებს გართმევენ 
ისე, რომ არაფერს ან სულ მცირეს გიბრუნებენ უკან, უარი თქვი მათთვის შენი 
დროის დიდი ნაწილის გაზიარებაზე. თუ მორიდებული ადამიანი ხარ, უარის 
დიპლომატიურად თქმის პროფესიონალი გახდი. ყველაფერი დასწავლადია. 

პირადად მე უარის თქმაში დამეხმარა ისეთი ფრაზები, როგორიცაა: “ცოტა 
დრო მჭირდება მოსაფიქრებლად”, “სამწუხაროდ, ეს საკითხი ჩემი 
ინტერესების სფეროს სცილდება”, “შემოთავაზებული ჰონორარი არ მაძლევს 
შესაძლებლობას ეს საქმე გავაკეთო, რადგან იძულებულს მხდის დამატებითი 
შემოსავლის წყარო ვეძებო და საქმის კეთებისთვის საკმარისი დრო აღარ 
მრჩება”, “ვერ მოგცემ/გასესხებ ფულს, რადგან არ მაქვს ამის შესაძლებლობა, 
თავად მჭირდება საკვები, მედიკამენტები, ოჯახის წევრების მატერიალური 
დახმარება”, “თავს კარგად ვგრძნობ, არაფრის მიღების (ფსიქოაქტიური, 
ნარკოტიკული ნივთიერების) სურვილი არ მაქვს. თუ მომინდება გეტყვი” 
და ა. შ. 

საბოლოო ჯამში, დროა არის ის მონეტა, რომელსაც ყველაფერში ვიხდით. 
წარმოიდგინე, რომ საფულეში განსაზღვრული რაოდენობის მონეტებია და ეს 
შენი სიცოცხლეა. ყოველ ჯერზე, როცა ვინმე გთხოვს გაუზიარო შენი 
სიცოცხლე, დახარჯო შენი დრო, დაფიქრდი, რამდენად სასარგებლოა ეს 
ინვესტიცია ან/და გატარებული დრო. 
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დროის სტრუქტურირებაში გულისხმობენ ხოლმე საკუთარი დღის წესრიგის 
ორგანიზებას, თუ რას და როდის ვაკეთებთ. წინასწარ გეგმების გაწერას 
უამრავი ბენეფიტი აქვს და ერთ-ერთი სტრესის მნიშვნელოვნად შემცირებაა. 

ამავდროულად, რამდენიმე თვისთვის ან წლისთვის კარგად შედგენილი და 
გაწერილი გეგმა, შესაძლოა, ჩვენი ცხოვრების მართვის სტრატეგიაც იყოს. 
ყოველთვიურ გეგმას სამოქმედო გეგმის ძალა აქვს. ყოველდღიური გეგმა 
დისციპლინის გამომუშავებაში და შენარჩუნებაში გვეხმარება, ასევე, 
გვაძლევს სიმყარეს მოვლენებით დატვირთულ ან სტრესულ პერიოდში. 

მწვავე სტრესის დროს, აუცილებლად გაწერე 3 დღის გეგმა. თუ ეს 
შეუძლებელია ან რთული, მაშინ — 1 დღის. იმ შემთხვევაში, თუ იმდენად ცუდ 
სიტუაციაში ან მდგომარეობაში ხარ, რომ ესეც შეუძლებელია, გქონდეს 
მომდევნო 3 საათის გეგმა. წარმოუდგენელია, გადავაფასოთ ამ ინსტრუმენტის 
სარგებელი, იმდენად ეფექტურია. აუცილებლად სცადე. 

წერის დროს გაცილებით უკეთ ვმსჯელობთ, ვახარისხებთ და ვიმახსოვრებთ, 
ვიდრე ფიქრის დროს. ამასთან, წერის დროს დოკუმენტის სახით ვინახავთ 
ჩვენს სურვილებს, მიზნებს, ამოცანებს და ხდება მათი აქტუალიზება. ასე 
გაცილებით მეტი შანსია ჩვენი ოცნებები ავიხდინოთ, რადგან მათი 
ასრულების მოტივაციას ვინარჩუნებთ.

პირადად მე ყოველ დღეს ფურცელზე საქმეების გაწერით ვიწყებ, მაქვს 
მომდევნო 1 თვის დეტალური გეგმაც. ვცდილობ, ამ ფურცელზე ყოველდღიური 
საქმეების ჩამონათვალის გარდა, აღმოჩნდეს ყველა ის პატარა თუ დიდი 
ნაბიჯი, რომელიც ჩემს კარგად ყოფნას ემსახურება. ყველაზე მძიმე დღეებში 
სწორედ ეს ინსტრუმენტი აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური. 
ჩვეულებრივ და კარგ დღეებში კი ეს ინსტრუმენტი არ გაძლევს მოდუნების და 
შენელების შესაძლებლობას, საკმაოდ აზარტულია ფურცელზე საკუთარი 
შედეგების გადატანა, ახალი გეგმების გაწერა და ახალი მიზნების დასახვაც. 
დროთა განმავლობაში ეს რუტინა კომფორტული დისციპლინის და 
თანმიმდევრული შრომის შედეგების მომტანია. გაგიკვირდება, რამდენად 
სწრაფად შეიძლება მიაღწიო შენ მიზნებს.

დროის სტრუქტურირება და 
ყოველდღიური ინვესტიცია 
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სამედიტაციო სავარჯიშო “სადგური”

ვიდრე დღე დაიწყება, ვიდრე ქალაქი გაიღვიძებს, ახმაურდება და 
ყოველდღიურობა უამრავ საქმეს, გადასაჭრელ ამოცანას, პრობლემას  
მოგვაყრის, მანამ გვაქვს დილა — შესანიშნავი დრო, რომელიც შეიძლება 
მხოლოდ ჩვენი გავხადოთ, გავაუმჯობესოთ დღის ეს საოცარი მონაკვეთი. 

თუ რამე განსაკუთრებული არ ხდება, ყველას შეგვიძლია გაღვიძებიდან 30 
წუთი საკუთარ თავს დავუთმოთ. ბოლოს და ბოლოს 30 წუთით ადრე 
შეგვიძლია დავიძინოთ და შემდეგ სწორედ ამ რუტინაზე სამუშაოდ 
გავიღვიძოთ. საქართველოში, ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის 
უმეტესობას საერთოდ დარღვეული გვაქვს ძილის რეჟიმი. ღამის პირველ, ორ 
და სამ საათზეც კი დაძინება ნორმალიზებულია. ამ დროს სტრესის 
შემცირებას ყველაზე ეფექტურად ხელს დროულად დაძინება და გამოძინება 
უწყობს. მომდევნო დღისათვის მომზადება ხომ რეალურად წინა საღამოდან 
იწყება და დაძინების დროს უკავშირდება. გამოიმუშავე დაძინებასთან 
დაკავშირებული რუტინაც — დაწექი დასაძინებლად ერთსა და იმავე დროს, 
სასურველია ღამის 12 საათამდე. მანამდე შეამცირე ან საერთოდ არ გაეცნო 
ახალ ამბებს, მოერიდე ინტენსიურ კომუნიკაციას, ხმამაღალ მუსიკას, გვიან 
კვებას. გაანიავე საძინებელი, გააკონტროლე, რომ ოთახში კარგად 
ბნელოდეს. 

თუ ჩაძინება გიჭირს  ან/და ღამით გეღვიძება და ძილს ვეღარ იბრუნებ, 
შეგიძლია სცადო:

წარმოიდგინე, რომ რკინიგზის სადგურში ხარ. დგახარ ბაქანზე და ელოდები 
მატარებელს, რომელსაც უნდა გაჰყვე. გაისმის სიგნალი და ხმა, რომელიც 
მგზავრებს აუწყებს, რომ მატარებელი უახლოვდება სადგურს. შენ ხედავ, 
როგორ უახლოვდება სადგურს წითელი ფერის მატარებელი. აკვირდები, 
როგორ გამოიყურება ის, რა დეტალებისგან შედგება, გრძნობ სუნებს, გესმის 
ხმები, ხედავ, როგორ ჩამოდიან და ადიან მგზავრები. ეს არ არის შენი 
მატარებელი. შენ თვალით აცილებ ვაგონებს, როცა მატარებელი გადის 
სადგურიდან და ისევ ელოდები შენს მატარებელს. ისევ აკვირდები გარემოს. 
ცოტა ხანში, ისევ გაისმის ხმა და მოდის მატარებელი. ამჯერად ის ყვითელია, 
თუმცა არც ეს არის შენი. ისევ აკვირდები, როგორ ჩამოდიან და ადიან 
მგზავრები და ა.შ. ამ სავარჯიშოს გაგრძელება შეიძლება იქამდე, ვიდრე არ 

საკმარისი ძილი და დილის პოზიტიური რუტინა
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დაგვეძინება. რომც არ დაგვეძინოს, ეს მშვენიერი სამედიტაციო, 
სარელაქსაციო სავარჯიშოა, რომელიც დამშვიდებასა და მოდუნებაში 
დაგეხმარება. 

სხვა პრობლემაა ძილის ხარისხი, რომელიც შეიძლება ცუდი იყოს 
ფსიქო-აქტიური ნივთიერებების, სტიმულატორების, შაქრის, ალკოჰოლის 
ჭარბად მოხმარების გამო, ასევე, იმის გამო, რომ ძალიან ბევრ დროს 
ვატარებთ შენობებში, ცოტას დავდივართ ფეხით და იშვიათად ან საერთოდ 
არ ვიტვირთებით ფიზიკურად — არ ვვარჯიშობთ და არც ფიზიკური შრომით 
ვკავდებით. მოკლედ რომ ვთქვათ, ძილი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი ზოგადად ჯანმრთელობის შენარჩუნების/ გაუმჯობესების და 
ასევე სტრესის შემცირების საქმეში. დაბეჯითებით გთხოვ, მოიწესრიგე ძილი. 

კარგად გამოძინების შემდეგ, დილის რუტინაც გვესიამოვნება. ეს შეიძლება 
იყოს სხვადასხვაგვარი, ვისაც რა გვიყვარს — მშვიდი თუ პირიქით, ენერგიული 
მუსიკა, სამოტივაციო ვიდეო თუ აივანზე სიმშვიდეში ყავის დალევა და 
პოზიტიური აფირმაციების ჩამოწერა, ფეხით გასეირნება ან დღის დაგეგმვა, 
საუზმის მომზადება, მედიტაციური ტექნიკის გამოყენება თუ ნებისმიერი სხვა 
რამ, რაც მოგცემს საკუთარ თავთან დარჩენისა და დღის პოზიტიურად 
დასაწყებ ემოციებს. 

დილის რუტინას ხშირად უკავშირებენ სიგარეტის მოწევას, მაგრამ ეს 
ილუზიაა. სიგარეტი არაფერ შუაშია — გვეხმარება არა სიგარეტი, არამედ 
დილის რუტინა, რომელიც მხარდამჭერია როგორც მწეველებისთვის, ასევე, 
არამწეველებისთვის. დილის სიგარეტი მწეველებს განსაკუთრებულად 
“უყვართ” მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მთელი ღამის განმავლობაში არ მოწევით 
განპირობებულ ძლიერ ნიკოტინურ შიმშილს ხსნის და დაძაბულ ნერვულ 
სისტემას ამით ამშვიდებს. არამწეველები საერთოდ არ განიცდიან 
ნიკოტინურ შიმშილს და მშვენივრად სარგებლობენ დილის რუტინის 
ბენეფიტებით. მწეველს ეჩვენება, რომ თუ არ მოწევს დილა (ცხოვრებაც) 
ვეღარასოდეს იქნება ისეთივე სასიამოვნო, როგორც ადრე. მეც ყოფილი 
მწეველი ვარ და აი, უკვე 15 წელზე მეტია, რაც შევწყვიტე მოწევა და მინდა 
გითხრათ, რომ ცხოვრება გადასარევია სიგარეტის გარეშე. გაცილებით უფრო 
კომფორტული, ხალისიანი და ბედნიერია ყოფა. სიცოცხლით ტკბობაც 
გაცილებით მეტადაა შესაძლებელი, როცა არამწეველი ხარ. 
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კვება, ვარჯიში და ბუნებასთან სიახლოვეც ადამიანის საბაზისო საჭიროებებს 
მიეკუთვნება. საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობის ყოველდღიური 
რაციონი თანამედროვე შიმშილის ნაირსახეობაა. ნუტრიენტებით, 
სასარგებლო ცხიმებით და პროტეინით ღარიბი საკვები ვერ აკმაყოფილებს 
ადამიანის ორგანიზმის ელემენტარულ საჭიროებებს. ნერვული სისტემის 
უჯრედებს, ისევე, როგორც ჩვენი ორგანიზმის ნებისმიერ უჯრედებს, მუდმივად 
ესაჭიროებათ ნუტრიენტებით გაჯერებული საკვები და საშენი მასალა. 

არ აჰყვე ჩვენ საზოგადოებაში გავრცელებულ  ფრაზებს: “ისედაც რას ვჭამთ 
და ახლა არჩევაც რომ დავიწყოთ, სად არის ამის საშუალება?!”. ამ მიდგომის 
შედეგად, იმ შეზღუდული შესაძლებლობებით, რაც ადამიანს შეიძლება 
ჰქონდეს, ვყიდულობთ არა კვებითი ღირებულების მქონე პროდუქტებს 
(თუნდაც არც ისე ძვირადღირებულს), არამედ შაქრით, ტრანსცხიმებით, 
კონსერვანტებით სავსე სრულიად უსარგებლო ნაწარმს, რომელიც მხოლოდ 
ცარიელ კალორიებს და სხვადასხვა დაავადების განვითარების რისკებს 
იძლევა. გეთანხმები, კვების მოწესრიგება ადვილი ამოცანა არ არის, 
განსაკუთრებით მაშინ, თუ მთელი დღის განმავლობაში გასული ხარ 
სახლიდან, მაგრამ მერწმუნე, გაცილებით იაფია, ვიდრე ასეთი კვებით 
გამოწვეული უსიამოვნო მდგომარეობების და დაავადებების მკურნალობა და 
შემდგომი რეაბილიტაცია. 

კულინარიული გამოცდილება თავისთავად თერაპიული შეიძლება 
აღმოჩნდეს. ბოსტნეულით მომზადებული კერძები იმდენად 
მრავალფეროვანია, რომ რამდენიმეს მაინც მოირგებ. ფერთა გამა? სურნელი? 
— საოცარი! წარმოიდგინე, რომ საკუთარი ხელით ქმნი შენს სხეულს. ასეც 
არის, რადგან რასაც მივირთმევთ, შემდეგ ჩვენი სხეულის უჯრედებად 
გარდაიქმნება. მოდი, ეს საქმე გიგანტ, მონოპოლისტ და მატყუარა 
საწარმოებს არ ვანდოთ. 

კვების რაციონი ყველა ადამიანმა საკუთარ საჭიროებებს უნდა მოარგოს. 
მონო დიეტები, რადიკალური შეზღუდვები შეიძლება პრობლემური იყოს, 
ამიტომ, ვიდრე კვებაში რამე ცვლილებას გადაწყვეტ, მეტი მეცნიერულად 
დადასტურებული ინფორმაცია მიიღე ამა თუ ის კვებითი სტრატეგიის შესახებ, 
გაიარე კონსულტაცია ნუტრიციოლოგთან, დიეტოლოგთან ან 
ენდოკრინოლოგთან. 

კვება, ვარჯიში, ბუნებასთან სიახლოვე
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ვარჯიში

მოერიდე გავრცელებულ მცდარ წარმოდგენას, რომ ტვინს შაქარი კვებავს და 
სჭირდება. გლუკოზა, მართალია, სჭირდება, მაგრამ არა შაქარი და მით უმეტეს 
არა იმ რაოდენობით, როგორც მოვიხმართ. თანამედროვე ადამიანის 
პრობლემა არის დემენციის ჯგუფის ნეიროდეგენერაციული დაავადებები, 
რასაც შაქრის ჭარბი მოხმარება უწყობს ხელს და ავითარებს კიდეც.  

ასე რომ, ჰკითხე საკუთარ თავს, როგორ იკვებები, ახერხებ დაბალანსებული 
საუზმის ან სადილის მირთმევას ყოველდღიურად? თუ ამას კარგა ხანია აღარ 
აქცევ ყურადღებას, შეგიძლია გააკეთო კვების მონიტორინგი — 7 დღის 
განმავლობაში, ყოველი დღის ბოლოს ჩამოწერე, რა ჭამე და კვირის ბოლოს 
გადახედე. გარდა ამისა, შეგიძლია ფოტო გადაუღო საკვებს და ასე მიხვდები, 
რა არის შენი რაციონის ძირითადი ნაწილი. კვებითი ჩვევების ცვლილება 
ისევ ქცევის ცვლილებას ნიშნავს და ასეც მიუდექი ამ პროცესს — 
ენთუზიაზმით და პოზიტიური დამოკიდებულებით. 

ფიზიკური დატვირთვა თავად ქმნის ზომიერ სტრესს, დასვენების დროს კი 
ორგანიზმი აღადგენს და აძლიერებს იმ სისტემებს, რომლებზეც მოდის ეს 
დატვირთვა — გულ-სისხლძარღვთა და კუნთოვან სისტემებს, ფილტვებს, 
ნერვული სისტემის ქსოვილებს. რაც უფრო ინტენსიურია დატვირთვა, მით 
უფრო მეტი სტიმულია გაუმჯობესებისთვის. ამიტომაცაა, რომ სიმძიმეებით 
ვარჯიში სარეაბილიტაციო პროგრამებშიც გამოიყენება. ნებისმიერი ვარჯიში, 
რომელიც ჩვენ შესაძლებლობების რელევანტურ დატვირთვას (არც ზედმეტს, 
მაგრამ არც არასაკმარისს) იძლევა, აკაჟებს ნერვულ სისტემას და ზრდის 
ჩვენს მედეგობას, გამძლეობას სტრესის მიმართ. 

დამატებით, საჭიროა ჰაერზე ყოფნა და ფეხით სიარული. ბუნებასთან 
სიახლოვე ადამიანზე თერაპიული თვალსაზრისით საოცარ გავლენას ახდენს. 
დღეში 5000-6000 ნაბიჯი ძალიან ცოტაა, პრაქტიკულად ჰიპოდინამიაა, ანუ 
მოძრაობის უკმარისობა. 10 000 ნაბიჯი და მეტი კარგია, თუმცა როგორც 
ვარჯიშის დროს, ასევე, სიარულის თუ სირბილის დროს, დატვირთვისთვის 
მზად უნდა ვიყოთ და ამ მზაობას ამოწმებს ექიმი თერაპევტი ან 
კარდიოლოგი. ამასთან, თუ დიდი ხანი უმოძრაოდ იყავი, დატვირთვაც და 
ვარჯიშის ხანგრძლივობაც ნელ-ნელა გაზარდე.
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ედმუნდ ჯეკობსონი იყო ამერიკელი ექიმი და მეცნიერი, რომელმაც მე-20 
საუკუნის დასაწყისში კვლევითი საქმიანობის დროს ემოციურ და ფიზიკურ 
დაძაბულობას შორის კავშირი აღმოაჩინა. ჯეკობსონმა დაამტკიცა, რომ 
კუნთების რელაქსაცია ხელს უწყობს ნერვული სისტემის დამშვიდებას. მან 
შეიმუშავა ძალიან მარტივი, მაგრამ უაღრესად ეფექტური მეთოდიკა, 
სახელწოდებით “კუნთების პროგრესული რელაქსაცია”. ფსიქოთერაპევტები 
მსოფლიოს მასშტაბით იყენებენ ამ ტექნიკას. ის ეხმარება ადამიანებს, 
დაძლიონ შფოთვა, უკეთესად მართონ პანიკური შეტევები და ფობიები, 
დამშვიდდნენ მწვავე სტრესის დროს, შეიმსუბუქონ მდგომარეობა 
ქრონიკული სტრესის დროს, მართონ საკუთარი თავი ნებისმიერ სტრესულ 
სიტუაციაში. 

ჯეკობსონის ტექნიკა არ მოითხოვს დიდ დროს და დამხმარე საშუალებებს. 
სცადეთ, ცოტა გაივარჯიშეთ მის შესრულებაში. სტრესულ სიტუაციაში სხეული 
თავად გაგახსენებთ ამ ტექნიკას. ტექნიკის შესრულების შედეგად, არა 
მხოლოდ გადალახავთ რთულ სიტუაციას შფოთვის გარეშე, 
გათავისუფლდებით ნეგატიური აზრებისგან, არამედ დაიბრუნებთ შინაგან 
სიმყარეს, გექნებათ მეტი თავისუფლების შეგრძნება, რადგან აღარ იქნებით 
ემოციურად ასე ძლიერად დამოკიდებულები გარე ფაქტორებზე. 

მეთოდი ემყარება იმ გარემოებას, რომ ინტენსიური დაძაბვის შემდეგ, 
ნებისმიერი კუნთი ავტომატურად დუნდება, რასაც ემოციური დაძაბულობის 
განმუხტვაც მოჰყვება. ტექნიკის მთელი აზრი მდგომარეობს სხვადასხვა 
ჯგუფის კუნთების ეტაპობრივ, მიზანმიმართულ დაჭიმვაში და შემდგომ 
მოდუნებაში. მე შემოგთავაზებთ ჯეკობსონის ტექნიკის გამარტივებულ 
ვერსიას, რომლის შესრულებას კიდევ უფრო ნაკლები დრო და ძალისხმევა 
სჭირდება. 

გაფრთხილება! ჯეკობსონის ტექნიკა უკუჩვენებას წარმოადგენს 
ორსულებისთვის, მათთვის, ვისაც აქვს სისხლძარღვოვანი დაავადებები. 
ნებისმიერი ქრონიკული ან და მწვავე დაავადებების მქონე პაციენტებმა 
ტექნიკის გამოყენებამდე კონსულტაცია უნდა გაიარონ მკურნალ ექიმთან 
გვერდითი მოვლენების თავიდან ასარიდებლად. 

პროგრესული რელაქსაცია ჯეკობსონის მიხედვით
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ჯეკობსონის ტექნიკის სრული ვარიანტის მოძებნა შესაძლებელია 
ინტერნეტში. აქ მოვიყვანთ მის გამარტივებულ ვერსიას: 

მოძებნე ისეთი ადგილი, სადაც არავინ შეგიშლის ხელს. მოთავსდი 
სავარძელში ან დაჯექი სკამზე.

მაგრად დახუჭე თვალები და ამავდროულად, დაჭიმე თვალების 
ირგვლივ კუნთები რამდენიმე წამის განმავლობაში, შემდეგ მოადუნე. 

მოამრგვალე ტუჩები და გამოსწიე წინ, ამავდროულად, დაძაბე პირის 
ირგვლივ კუნთები რამდენიმე წამით, შემდეგ მოადუნე.

რამდენიმე წამით ერთდროულად დაჭიმე თვალების და პირის ირგვლივ 
კუნთები ისე, როგორც ამას ცალ-ცალკე აკეთებდი და შემდეგ მოადუნე.

შეკარი მუშტები და ძლიერად დაჭიმე ხელების კუნთები რამდენიმე 
წამით, შემდეგ მოადუნე. გაიმეორე. 

გაასწორე ფეხები მუხლებში (მჯდომარე პოზიციიდან ფეხები იატაკის 
მიმართ პარალელურად დაიჭირე), დაჭიმე ფეხების კუნთები რამდენიმე 
წამით ისე, რომ ფეხის ტერფები შენკენ მოწიო და მოადუნე. გაიმეორე. 

ერთიანად დაჭიმე ხელები, ფეხები და მთლიანად სხეული და შემდეგ 
მოადუნე. 

რელაქსაციისთვის შესანიშნავია იოგას ვარჯიში, რომელიც კუნთების 
დაჭიმვაზე და რელაქსაციაზე დამყარებული პრაქტიკებისგან შედგება. რა 
თქმა უნდა, იოგა ამაზე გაცილებით მეტია და ჩემი აზრით, ჯანმრთელობის 
შენარჩუნების თუ აღდგენის ყველაზე კომპლექსური პროგრამაა, რაც კი 
არსებობს. 
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სამედიტაციო MINDFULNESS პრაქტიკები

ფსიქოთერაპია და ფსიქო-განათლება

ვიდეოს გამოყენებამდე, გადაამოწმე მისი 
სანდოობა ფსიქოთერაპევტთან!

მედიტაცია (ლათინ. meditatio - ფიქრი) ანუ სპეციალური სავარჯიშოები 
გამოიყენება ემოციური და ფსიქიკური ბალანსის მისაღწევად, 
დასამშვიდებლად, სტრესის შემცირებისთვის. მედიტაციის დროს ადამიანი 
იმყოფება განსაკუთრებულ ფსიქიკურ მდგომარეობაში, რელაქსაციის ფონზე 
კი ხდება ყურადღების მიმდინარე მოვლენებზე კონცენტრაცია, დაკვირვება 
თითქოს დისტანციიდან, განსჯის გარეშე.  ფსიქოთერაპევტები, ასევე, 
ფსიქიატრები, მედიტაციას მრავალ კულტურაში წარმატებით იყენებენ, 
როგორც გამაჯანსაღებელ პრაქტიკას,

სხეულის სკანირება სტრესის შემცირების ერთ-ერთი საუკეთესო ტექნიკაა. ამ 
პრაქტიკის დროს ხდება საკუთარ სხეულში შეგრძნებებზე დაკვირვება. 
ტექნიკის მიზანია, კვლავ დავუმეგობრდეთ ჩვენს სხეულს, ვიცოდეთ მისი 
მდგომარეობა, მისი საჭიროებები, ვენდობოდეთ მას და სხეულში 
შეგრძნებები არ იყოს შფოთვის, შიშის მომტანი, არამედ დაკვირვების მიზეზი. 
შედეგად, უნდა შევძლოთ სხეულის საჭიროებების “წაკითხვა”, შესაბამისი 
დახმარების აღმოჩენა. სხეულის სკანირების გვერდითი ეფექტია სხეულის 
რელაქსაცია და დამშვიდება. ამ პრაქტიკის დროს ზოგს ეძინება კიდეც. 
ძალიან გირჩევთ.

თერაპიული ეფექტის მისაღებად, ორივე პრაქტიკა მოითხოვს გავარჯიშებას 
და სისტემატურ გამოყენებას. ინტერნეტის დახმარებით, ადვილად იპოვით 
ბევრნაირ ვიდეოს, რომელიც მოიცავს ტექნიკის ინსტრუქციას. 

ალბათ დიდი ახსნა არ სჭირდება იმას, რომ ფსიქოლოგიური სირთულეების 
დროს, მაშინ, როდესაც მათი გადალახვა დამოუკიდებლად გვიჭირს, ყველაზე 
კარგი გამოსავალი ფსიქოთერაპევტისგან კონსულტაციის მიღება ან/და 
თერაპიის გავლაა. სამწუხაროდ, მეცნიერების ეს დარგი  საქართველოში არ 
არის სათანადოდ შეფასებული და აღიარებული საკმაოდ ინფორმირებული და 
სხვადასხვა საკითხში განათლებული საზოგადოების მხრიდანაც. 
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ფსიქოთერაპია გვეხმარება დავინახოთ, რა დამოკიდებულებებზე, რა 
ქცევებზე გვაქვს სამუშაო, ამასთან, მას მხარდამჭერი ეფექტიც აქვს. 
თერაპიის პროცესში გვაქვს შესაძლებლობა, მოვიშუშოთ ძველი ტრავმები, 
გავერკვეთ, რა გვსურს სინამდვილეში, რა მიზნები გვამოძრავებს, 
დავისწავლოთ სხვადასხვა სასარგებლო ტექნიკა. თერაპიის შედეგად, ჩნდება 
ადგილი რაღაც ახლისთვის, საკუთარ თავზე და სხვებზე უკეთ ზრუნვის 
მოტივაცია, მეტი სიმყარე, მეტი თავდაჯერებულობა და სიცოცხლით ტკბობის 
გაუმჯობესებული უნარი.  

ქვიარ-მეგობრული ფსიქოთერაპევტები მუშაობენ ლგბტქი საკითხებზე 
მომუშავე ორგანიზაციებში (სხვა ორგანიზაციებშიც არიან). ასეთი სერვისი 
ლგბტქი თემის წევრებისთვის, როგორც წესი, უფასოა. დაგეგმე ვიზიტი, 
ჩაეწერე წინასწარ. თუ სასწრაფოა, გააგებინე ამის შესახებ სერვისული 
ორგანიზაციის შესაბამის თანამშრომელს. იყავი საქმიანი და 
კონსტრუქციული. ფსიქოთერაპევტი მხოლოდ დამხმარეა — მთავარი აქტორი 
ამ პროცესში შენ ხარ. 

ფსიქოთერაპია შენი მხრიდან შრომასაც მოიცავს — საკუთარ თავზე 
დაკვირვება, ახალი ცოდნის, იდეების გაანალიზება, მიღება, ქცევის 
კორექციაზე მუშაობა. ფსიქო-განათლების მიღება დაგეხმარება გადალახო 
რეზისტენცია, რომელიც აზროვნების ძველი პატერნების ცვლილებას 
მოჰყვება ხოლმე, მეტად გააზრებულად იმოქმედო, უკეთეს და უფრო სწრაფ 
შედეგებს მიაღწიო. 

ფსიქოთერაპიის ნაირსახეობაა ჯგუფში თერაპია და არტ თერაპია. სტრესის 
შემცირებას ორივე კარგად უმკლავდება. ზოგადად სოციალურ 
ღონისძიებებში, შეკრებებში მონაწილეობა თავისთავად თერაპიულია. 
სხვადასხვა აქტივობის თუ საქმიანობის ირგვლივ გაერთიანებულ ჯგუფებში 
მონაწილეობა გვიმდიდრებს ყოველდღიურობას, ახალი საზრისით, 
პოზიტიური ემოციებით ავსებს მას. 

ინტერესების მიხედვით, ჰობის მიხედვით სოციალიზაცია საუკეთესო 
გადაწყვეტილებაა, თუ სტრესის შემცირებაზეა საუბარი. სინერგია, ხალისი, 
რომელიც ასეთ ჯგუფებში ჩნდება, დაგეხმარება თავი დაცულად, 
რეალიზებულად იგრძნო. დაფიქრდი, რომელი აქტივობა იქნებოდა შენთვის 
სახალისო, რა გსიამოვნებს და რა გახარებს ყველაზე მეტად. 
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შეიძლება ისეც აღმოჩნდეს, რომ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 
მოითხოვს მედიკამენტურ ინტერვენციას ოჯახის ექიმის, თერაპევტის, 
ნევროლოგის, ფსიქიატრის ან სხვა ექიმის მხრიდან. სამწუხაროდ, მენტალური 
დაავადებების მიმართ სტიგმა ვრცელდება ნებისმიერ ფსიქიატრიულ 
დაავადებაზე. ასევე, მცდარი აზრია, რომ ყველა ფსიქიატრიულ დაავადებას 
აუცილებლად მძიმე გამოვლინება აქვს, ხოლო სამკურნალოდ აუცილებლად 
ძლიერმოქმედი წამლები გამოიყენება. ეს ასე არ არის. ფსიქიატრის 
კომპეტენციაში შედის არაერთი ისეთი დაავადების მართვაც, რომელიც არ 
არის მძიმე თერაპიასთან ან/და შედეგებთან დაკავშირებული. ეს ეხება, მათ 
შორის, შფოთვით აშლილობებს, დეპრესიებს და ა. შ. საჭიროების 
შემთხვევაში, მიიღე მედიკამენტური მკურნალობა ექიმის (მხოლოდ ექიმის!) 
დანიშნულებით, მიჰყევი მას. შეატყობინე ექიმს ყველა გვერდითი ეფექტის, 
ასევე, მკურნალობასთან დაკავშირებით შენი შიშების, ვარაუდების შესახებ, 
გაერკვიე მკურნალობის პროტოკოლში და გეგმაში. დასვი ყველა კითხვა, რაც 
გაწუხებს. ეს შენი უფლებაა, ხოლო ექიმი ვალდებულია, აგიხსნას შენი 
ჯანმრთელობის მდგომარეობაც და მკურნალობის სტრატეგიაც. ასევე, შენი 
უფლებაა, გაიგო სხვა ექიმის მოსაზრება დიაგნოზთან და მკურნალობის 
სტრატეგიასთან დაკავშირებით. 

დღე სიცილის გარეშე, დაკარგული დღეა.

ჩარლი ჩაპლინი

სიცილის დროს ადამიანის ორგანიზმში ინტენსიურად გამოიყოფა 
სიხარულის, კმაყოფილების, ბედნიერების ჰორმონები — დოფამინი, 
ოქსიტოცინი, სეროტონინი და ა. შ. ამავდროულად, ეს ჰორმონები არიან ჩვენს 
ნერვულ სისტემაში მოქმედი აქტიური ნივთიერებები, ნეიროტრანსმიტერები. 
ისინი უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ ნერვული სისტემის 
ფუნქციონირებასა და ჩვენი გუნება-განწყობის ფორმირებაში. 

ექიმის მიერ შერჩეული მედიკამენტური თერაპია

სიცილით თერაპია
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გელოტოლოგია (ბერძ. gelos სიცილი) - მეცნიერება სიცილის შესახებ 
დაარსდა ამერიკელი ფსიქიატრის Wiliam Finley Fry-ს მიერ XX-ე საუკუნის 
60-იან წლებში, სტენფორდის უნივერსიტეტში. 

სიცილით თერაპია გვეხმარება უფრო მარტივად მივუდგეთ ცხოვრებისეულ 
სიტუაციებს, ვიყოთ ორიენტირებული პოზიტიურ შედეგზე, მეტად 
ლოიალურები საკუთარი და სხვების სისუსტეების, შეცდომების მიმართ, 
მივიღოთ და გავუმკლავდეთ გამოწვევებს სხვების მიმართ მეტი ემპათიის, 
მეტი ადამიანურობის გამოჩენით. 

სასაცილო ისტორიები, კომედიური ფილმები, ხუმრობა მეგობრებთან 
სოციალიზაციის დროს — ეს ყველაფერი თერაპიულად მოქმედებს ჩვენზე. თუ 
გინახიათ სასაცილო პერფორმანსები, რომლებსაც დგამენ ხოლმე 
კლინიკებში მძიმე დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, მაგალითად, 
კლოუნადა ბავშვებისთვის, ამას აქვს თავისი თერაპიული მნიშვნელობა. 
პირადად მე, ძალიან მიყვარს იუმორისტ Jerome Klapka Jerome-ის ნაწარმოები 
“სამნი ნავში” და როცა არ უნდა გადავიკითხო, გადასარევ ხასიათზე ვდგები. 

სიცილი კიდევ უფრო სასარგებლოა თამაშთან ერთად. ამიტომ არ გვაწყენს  
გავიხსენოთ სამაგიდო თამაშები, სუფთა ჰაერზე ფიზიკურად აქტიური 
თამაშებიც. ჩემი აზრით, დროის გატარების მშვენიერი საშუალებაა. ძალიან 
მენატრება. 
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ბოლოთქმა
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როგორც აღმოჩნდა, სტრესის შემცირებაზე საუბარი საკმაოდ ვრცელი 
შეიძლება იყოს. ამ ეტაპზე, მაქვს შეგრძნება, რომ რაღაც სასარგებლო და 
კარგი გავაკეთე  იმ ადამიანებისთვის, ვისზეც გული შემტკივა. 

აქ მოყვანილი პრაქტიკები და რჩევები საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი. 
მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ცხოვრებისეული გზა არ არის იოლი (და 
არასოდეს ყოფილა ასეთი), ისინი ძალიან დამეხმარნენ ფიზიკური, 
ფსიქიკური, ასევე ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესებაში. იმედი მაქვს, შენც გამოგადგება. 

სიამოვნებით მივიღებ ყველანაირ უკუკავშირს ჩემს ამ ნაშრომთან 
დაკავშირებით. მსგავსი სახელმძღვანელოების განმეორებით და უფრო 
მეტჯერაც გამოცემაც ხდება ხოლმე, რადგან ტექსტი რჩევების შედეგად 
ივსება მეტი დეტალით და უმჯობესდება. 

ასე რომ, დროებით და

სიყვარულით,

ნინო
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