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ЯК КОНТРОЛЮВАТИ ГНІВ?

КРОК 1.      Розпізнай гнів:

 у тебе прискорене серцебиття
ти стискаєш зуби
ти потієш
ти починаєш кричати
ти лаєшся
ти б'єш речі, інших людей, тварин
ти починаєш сварку
ти почуваєш себе так, ніби інші постійно провокують
або нападають на тебе
ти тимчасово втрачаєш почуття гумору
ти починаєш говорити швидше, у тебе зникає настрій
ти занадто багато критикуєш і накидаєшся з критикою на інших
людей, не можеш нікого вислухати, навіть близьких тобі людей.
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Ми не можемо легко контролювати свої почуття.

Це нормально відчувати злість, а іноді навіть гнів. Ми злимось, коли деякі 
наші очікування не виправдовуються або коли щось іде не так, як ми 
планували. Однак ми не повинні дозволяти емоціям керувати нами, щоб, 
наприклад, не завдати шкоди собі чи іншим, коли ми відчуваємо злість, 
сум або збентеженість. 

Навчитися усвідомлювати свій гнів і висловлювати свої почуття – важлива 
частина доброго психічного здоров'я. Якщо ти часто гніваєшся або тобі 
важко контролювати свій гнів, є багато речей, які ти можеш виконати щоб 
впоратися з гнівом «здоровим» шляхом.

Як впоратися з гнівом
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КРОК 2.      Необхідно зрозуміти, що тебе розлючує





















КРОК 4.    Поговори з кимось

КРОК 5.    Знайдіть час, щоб розслабитися

Якщо ти розумієш, що тобі подобається робити, що приносить тобі
задоволення, то роби це щоразу, коли сердишся.

Як впоратися з гнівом

Є багато причин для злості, і, іноді це нормально, коли чиясь 
поведінка викликає у тебе гнів. Однак, якщо ти не впевнений/а, чому 
ти так реагуєш, подумай, що саме сталося протягом дня, що 
викликало в тебе таке роздратування. Якщо ти переживаєш важкі 
часи, ще важливіше подбати про своє почуття гніву, щоб воно не 
залишило руйнівних наслідків для твого здоров'я та стосунків з 
іншими людьми.
Гнів може бути нашим способом вираження або реакцією на багато 
інших почуттів, таких як:

фрустрація

сором чи приниження

заздрість

образа або сум/біль

відчуття неможливості контролювати ситуацію

вразливість або страх

відчуття несправедливого/упередженого ставлення

відчуття нерозуміння або байдужості

відчуття ніби то ми перебуваємо під тиском

відчуття втрати зв'язку з сім'єю, громадою чи ідентичністю.

    КРОК 3.    Порахуй до 10, глибоко вдихни, обійди один раз навколо
                      будинку, зроби перерву, рухайся, роби щось інше!

Розмовляючи з іншими людьми, ти почуватимешся краще.

Коли ти розлючений/а, потрібно зосередитись на чомусь іншому
принаймні протягом 3 хвилин. Ти побачиш, що це допоможе тобі
заспокоїтися, краще реагувати і стриматися.
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ЯКЩО ГНІВ ТРИВАЄ



Гнів шкідливий, якщо він триває довго і якщо він постійно присутній.
Можливі ознаки того, що ти перевантажений/а:













ДУМАЙ ПРО РІШЕННЯ

Як впоратися з гнівом 

Усе це ознаки того, що ти схвильований /-а, розчарований /-а або 
скривджений /-а. Іноді гнів є миттєвою реакцією на конкретну подію, а іноді 
він накопичується з часом. Незалежно від причини, почуття гніву або 
викликання гніву в інших має попереджувати тебе про те, що щось не так. 
Якщо гнів триває довше і якщо він заважає тобі у повсякденному житті, 
подумай про те, щоб поговорити з фахівцем, який знаходиться в центрі 
тимчасового перебування / притулку для біженців – з психологом, лікарем, 
соціальним працівником тощо.

ти завжди в поганому настрої

ти виказуєш гнів, зневажаючи себе або інших

все здається тобі занадто складним, нудним або нецікавим

ти відчуваєш себе ізольованим/ізольованою, тобі здається, що тебе
ніхто не може зрозуміти, і це тебе розлючує

в тебе часто виникає бажання кинути, вдарити або знищити якусь річ

дрібниці, які раніше тебе не турбували, тепер легко псують тобі настрій

ти висміюєш інших людей.

Ми не завжди можемо змінити речі, які викликають у нас гнів, але ми 
можемо змінити спосіб нашої реакції на них. 

Коли все заспокоїться, подумай про те, як ти висловиш і вгамуєш свій 
гнів.

Задай собі запитання типу:

       Як я можу вирішити цю ситуацію мирним шляхом?

       Як би хтось інший поставився до цієї ситуації?

       Що б я сказав/сказала своєму другові на моєму місці?

       Що роблять інші люди, коли зляться?
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ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Як впоратися з гнівом

Гнів заважає нам почуватися щасливими або позитивними, бо наші 
негативні почуття блокують все інше. 

Якщо ти не борешся зі своїм гнівом позитивними методами, згодом він 
може накопичуватись і стати твоєю основною емоцією.

Гнів також може бути ознакою набагато серйозніших проблем. Якщо тобі 
щось здається незвичайним, якщо ти боїшся свого гніву, якщо ти 
вважаєш, що можеш грубо говорити з іншими людьми, завдавати 

фізичної шкоди собі чи іншим, звернися за допомогою до фахівця, який 
знаходиться в центрі тимчасового перебування /притулку для біженців – 

до психолога, лікаря, соціального працівника або працівника з організації 
захисту прав дітей.
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