Тема “Практичні поради по формуванню
позитивного мислення”

В психології існує закон - якщо ви в
своєму мозку створюєте образ
того, ким хотіли б бути і схороняєте
цей образ достатньо тривалий час,
незабаром ви станете саме тим, про
кого ви думали.
У. Джеймс

Підготував Калошин В. Ф., кандидат технічних наук, доцент,
старший науковий співробітник, Заслужений працівник освіти України,
методист ННЦ ПТО НАПН України

План лекції

1. Суперечності та складнощі життя сучасної
людини
2. Інструментарій для формування ПМ.
3. Практичні поради щодо формуванню ПМ.
4. Практичні поради (для вироблення звички
позитивно мислити) на кожен день.
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1. Суперечності і складнощі життя сучасної людини
Потенціал та мета людини

Людина створена природою на засадах
дивовижної гармонії для щастя, але
суспільство зруйнувало цю гармонію
і принесло їй нещастя.
Ж.Ж. Руссо

Людині притаманний
потенціал до
розвитку

Гуманістична
психологія

Кожна дитина народжується
геніальною, і від неї очікуються
досягнення майстерності, хоча б в
одній із сфер життя, і у неї є така
можливість.
А. Ейнштейн

Основна мета
людини – прагнення до
самоактуалізації

Людина – активний творець
свого життя

Але… людина реалізує свій потенціал лише на 10%!!!
Рідко досягає щастя, здоров'я, успіху.

Вибух контактів

Зміна умов праці

Поспіх в житті
Гіподінамія

“Шкідливе” телебачення
Надмірність негативної
інформації в ЗМІ

Протиріччя в сім”ї
Зміни умов
життя

Перенаселеність міст
Зловживання комп’ютером.
Освітні парадокси

Раніше в складній ситуації, індивід вдавався до тактики, яка властива
всім ссавцям: до втечі або нападу. А зараз…
І вже сотні років старі фізіологічні механізми працюють вхолосту й
адреналін переповнює людський організм, руйнуючи його. Людина часто
діє неадекватно, невротично. Їй потрібна допомога.

Загальний психічний стан людини
21 століття
століттяті
тривоги,
депресії.
Загибелі –уникнули
цивілізації,
в яких
Держава, в якій переважають
переважала
оптимістична
система
За останні
50 років
кількість стресів
збільшиласяпесимісти
в 25 разів. – приречена.
поглядів,
вірили в кращі
85%
хвороб -котрі
психосоматичні
(від нервів).
Тепервайн
перспективи.
Л.Тігер
80% педагогів знаходяться в тривожному стані.
В школі в учнів формується навчена безпорадність, песимізм.
Після закінчення школи здорових випускників - 3-6%.

Біля 80% людей – песимісти (2/3 думок негативні!!!).

Більшість ліків, що зараз розробляються психотропні.
Катастрофічна ситуація в сім”ї – 50-70% розлучень.
Щасливих сімей лише 5%!!!!

Отже, для сучасної людини характерна невротична поведінка, песимізм
надмірні негативні емоції, слабке здоров'я, мало людей досягає щастя,
успіху. І причиною цього невтішного становища людини, згідно з ментальним
законом еквівалентності, є саме думки, які мають властивість матеріалізуватися, власне створювати людину та її життя.

Виникає питання як допомогти людині?
ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ!!!

Всі радощі та нещастя людей створені їх власними
словами, думками. Переважає в них в них негатив.
Наш мозок – “песиміст”, 80% думок – негативні.

Сутність позитивного мислення
Спосіб психічної саморегуляції, який
дозволяє людині:

•керувати своїми думками, емоціями;
•бути оптимістом;
•адекватно діяти в критичній ситуації;
•звичка (автоматизм).

В основі позитивного мислення лежить
самий важливий ментальний и духовний
принцип, який давно був відкритий
полягає в тому,що ви стаєте тим,
про що думаєте більшу частину часу.

Потрібно в повсякденному житті стежити за своїми
думками, дотримувати дієти позитивних думок і гарних
новин. Отже, основний принцип позитивного мислення
полягає в тому, щоб перенести увагу з негативних аспектів
життя на позитив.
Для цього потрібно вибирати з навколишнього світу й
помічати все гарне, концентруватися на позитивних
аспектах життя, бачити в людях і в навколишньому
світі всі їх кращі, вищі, світлі, позитивні риси.
Дотримуючись дієти позитивних думок і емоцій, через
певний час ви звикнете до цього стану, вам сподобається
перебувати у світі позитивних, світлих думок і емоцій і вам
стане чужим й непотрібним стан негатива (позитивне
мислення стане вашою звичкою).
І так, позитивне мислення - це «харчування» свого мозку
думками, які «змушують» вас почувати спокійніше, довіра до
себе, упевненість у своїх силах для реалізації бажаного,
радість і ентузіазм, щастя, успіх і здоров'я.

2. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО
МИСЛЕННЯ
Я-концепція

РЕТ

Фізіологія тіла

Візуалізація
Навіювання
самонавіювання
Колір, музика

Я-концепції

"Я - концепція" - відносно стійка, більшою чи меншою мірою усвідомлена система
уявлень, установок індивіда про самого себе.
"Я концепція" - цілісний, хоча й не позбавлений внутрішніх протиріч, образ власного
Я, що виступає як установка по відношенню до самого себе і який включає такі
складові: когнітивну, емоційну, поведінкову.
Наші тлумачення і оцінки зовнішнього світу ґрунтуються на установках, які
склалися у нас на протязі усього життя. Установки - це ті орієнтири, які дозволяють
нам у будь-який момент постати перед тією чи іншою людиною, подією чи
повідомленням у "повній готовності".
Установка - зумовлений минулим досвідом стан готовності, схильність індивіда до
певної активності або дії в певній ситуації.

Установки, спрямовані на самого себе, містять:
-„образ Я” - уявлення індивіда про себе: я щасливий, у мене погано
йдуть
справи, я
невдаха, я добрий, я дратівливий, я оптиміст і т.п.;
- потенційну реакцію поведінки - ті конкретні дії, які можуть бути викликані
„образом Я”.

Риси людини з ПМ
Відповідальність

Працелюбність

Рішучість

Наполегливість
ОПТИМІЗМ
Оптимізм

Зосередженість

Ентузіазм
Самовладання

Бережливість часу

Веселість і доброзичливість

Формування необхідної риси
1. Усвідомлення потреби зміни Я-концепції та її
обгрунтування.
2 . Створення сценарію своєї поведінки з новою Я-концепцією.
3. Розслаблення. Використання просоночного стану.
4. Програмування підсвідомості (візуалізація, афірмації тощо)
– 15-25 хвл. Допомогаємо відтворювати сценарій своєї
поведінки “за допомогою очей”.
5. Повторюємо п.п.3 і 4 протягом 21 доби.

Візуалізації
Створення зорових образів бажаних ситуацій
(досягнення мети, формування певної риси
характеру, формування нового власного образу,
налаштування на успіх тощо).

Уявні картини, які ми малюємо собі, про які постійно
думаємо, стають плацдармом для наших цілей,
формою, що наповнюється енергією.
Ці картини - реальна сила, що буде працювати на нас.

Агоритм успішної візуалізації
1. Заспокойтеся. Відшукайте тихе місце, де ви можете розслабитися й посидіти із закритими очами хоча б кілька хвилин. Використовуйте просоночний
стан або спеціальні вправи для розслаблення.
2. Уявіть собі з максимальною наочністю те, як ви ідеально дієте в майбутній
ситуації.

3. Прагніть уявити собі найдетальніші деталі всього, що відбувається навколо,
включивши всі органи сприяняття, емоції. Позитивне підкріплення.

4. Після завершення попередніх етапів подумки програйте ситуацію ще раз
у своїй уяві. Зверніть увагу на слабкі місця. Ще раз поверніться до них.

5. Попередні етапи повторюються кожного дня на протязі мінімум 21 день для
отримання позитивного результату.

Чим більше закладається енергії в думкообраз, тим швидше він буде
реалізовуватися. Енергія думки може творити, а може руйнувати.

Раціонально-емотивної терапії (РЕТ)
РЕТ розроблена
американським
психологом А. Еллісом в 1955р.
Застосовується в
багатьох країнах світу

В – ваші думки,

міркування, установки
стосовно А

Представляє
собою модель з
5-х елементів

АВСДЕ

С – ваші почуття,

емоції, дії, які виникли при
дії А

А - чинники, що

активізують поведінку
людини (люди,
події тощо)

Д – дискусія, внутрішня

суперечка, в якій руйнуються В (ірраціональні
думки, переконання,
установки) щодо А

Е – формування раціонального
погляду, думки, установки щодо А

А
Надмірне реагування
залежить від нас (В),
а не від А

В

С
А так, як В ми можемо
змінювати, то й
можемо змінювати
нашу реакцію (С) на
певні чинники

Має значення не те, що з вами
відбувається, а те, як ви це
сприймаєте.
Г.Сельє

Застосування РЕТ

(проста, чітка, інваріантна)
Людина страждає не від того, що відбувається,
скільки від того, як вона оцінює те, що
М.Монтень
відбувається.
1 Визначення
надмірних
почуттів,
неадекватної
поведінки

2

Визначення

ірраціональних

думок та
переконань

3 Суперечка з
собою, з своїми
думками,
переконаннями
,

4 Зміна думок,
переконань,
поведінки на більш
раціональні та
доцільні

Перший і другий етапи призначені допомогти розібратися, як саме ви
засмучуєте себе та дозволяєте оточенню і обставинам впливати вам на
нерви.
На третьому та четвертому етапах ви руйнуєте свої думки, переконання
та замінюєте їх на більш раціональні та доцільні, які будуть запобігати надмірним, неадекватним реакціям і звільнять вас від негативних почуттів

раціо

перемога

паніка

Самонавіювання
Самонавіяння - ефективний метод психічної саморегуляції, заснований на
впливі слова.
Воно припускає вплив слова на власну психіку без усякого критичного аналізу його.
У самонавіянні, якщо думка приймається на віру, вона відразу захоплює почуття.
Саме цим часто пояснюється дія релігійних обрядів на психіку: тут
вселяння переходять у самонавіяння.
Доречна формула самонавіяння в самовихованні така: «Я хочу стати іншим.
Я буду таким. Я вже починаю змінюватися. У мене з'являється те, що я хотів мати.
Я вже такий, яким хотів стати».
Між цими стадіями, що приведені в цій формулі, проходить не більше
двох-трьох тижнів. Без самонавіяння для формування якої-небудь якості
треба не менш півріччя, тобто в десятки разів більше часу.
Самонавіяння потім переростає в самоуправлінням поводженням на
основі нових настанов, і тоді придбана якість перетворюється в стійку
рису особистості.
Саме тому самонавіяння є досить ефективнішим засобом впливу на
підсвідомість .

Наш мозок, подібно комп'ютеру, обробляє всю інформацію, що ми вносимо в нього.
Наші переконання й очікування накопичуються й закріплюються за рахунок думок
і установок, які ми вселяємо собі. Позитивні твердження (афірмації) - короткі
прості фрази, які ми повторюємо про себе або вголос, - можуть ефективно
спрямовувати наші думки до певної мети.
Спонукуючи мозок за допомогою позитивних тверджень (афірмацій) реєструвати
позитивні очікування, ми поступово стираємо старі записи негативних думок
позитивними.
Техніка тверджень забезпечує людину простим, але ефективним інструментом,
що залишиться при ній на все життя. При постійній практиці використання
тверджень у різних життєвих ситуаціях стане звичкою, яка надає людині
позитивну життєву установку, надію й упевненість.
Дія афірмації заснована на принципі витіснення. Якби ви поставили під кран
склянку із брудною водою й почали заповнювати її чистою, то рано або пізно
чиста вода витиснула б всю брудну. Коли ви заміщаєте негативні, що не
приносять користі думки позитивними, корисними з погляду поставлених цілей,
відбувається те ж саме. Зовсім необов'язково позбуватися від своїх обмежуючих
переконань. Набагато важливіше зробити все можливе, щоб у підсвідомості
переважали ті думки, які допомагали б нам одержувати бажане.

Одна й та сама думка словами
повторюється знову й знову, вона
затверджується й знаходить статус істини.
Ми як би записуємо в нейронах головного мозку
сигнал, оброблюваний підсвідомістю, і тим
самим закріплюємо своє переконання.
Як тільки підсвідомість його прийме, вона
відразу ж приступиться до його втілення в
життя.
Щоденне повторення афірмації - це найпростіший спосіб
внести необхідні зміни у своє життя. На жаль, більшість із
нас не вміють правильно користуватися цим
високоефективним інструментом психічної саморегуляції.

Приклади використання самонавіювання

Ханнес Ліндеман

Еміль Куе

Юрій Власов

Гергій Ситін

Я хочу, я можу,
я зроблю!

Я впораюся!
Курс вест!

Мені з кожнем днем стає
все краще, в усіх аспектах
життя краще.

Я буду жити!

Голова

Плечі

Руки

Фізіологія
Сміх

Посмішка
Розслаблення
м’язів
Дихання

Хода

Чим мудріше стає людина, тим менше вона знаходить
причин для емоцій

5. Практичні поради по формуванню ПМ.
Візьміть відповідальність на себе. Не чекайте чарівника, що
подарує вам почуття впевненості. Щоб набути впевненості, потрібно
попрацювати над собою.
Не переживайте, а дійте. Ваші переживання проблему не вирішать, а лише
ускладнять її.

Не робіть з мухи слона. Якщо уважно придивитись, то виявиться, що більшість щоденних
«жахливих» справ (критичних ситуацій) не тільки не являють собою проблему «життя або смерті»,
а лише є можливістю просунутися вперед, або зберегти колишні позиції.

Живіть тут і зараз. Cправжнє життя сучасної людини загубилося між

минулим і майбутнім, розчинилося в їх безжальній сутичці одне з одним.

Відтворення подумки приємних, радісних подій (зір, слух,
нюх, дотик) – створіть свій фільм
Суперечка з собою. В процесі якої ви руйнуєте
негативні думки, ірраціональні переконання
Замість запитання собі «Чому ти так робиш?» задавайте
інше «Навіщо ти це робиш?»

Зміна «-» на «+»
Використання вправи
резинка (психологічний якір)
Використання вправи «найгірший
випадок»

«Три чудодійних питання». Вони допоможуть вам, в найбезнадійніших ситуаціях.
1.Що є хорошого в тому, що сталося?
2. Чому я можу навчитися з цієї ситуації?
3. Як я могу виправити ситуацію та отримати при цьому задоволення?
Відмовлення від самоприниження. Відзначте всі самі негативні моменти вашого
життя протягом останніх двох тижнів, що змусили вас думати про себе погано.
Що, по-вашому, постійно викликає приступи самоприниження?
Серйозно розберіться в самозвинуваченнях. Щораз, коли ви обвинувачуєте
себе, скажіть собі «Стоп. Годі. Зупинись». Робіть це доти, поки зовсім не відвикнете
від самоприниження. Відзначте, скільки разів протягом дня вам удалося
Втриматися від подібних думок. Винагородіть себе за це.

Починайте день с ранкових питань:

1. Що мене радує в моєму житті сьогодня?
2. Що я хочу досягнути?
3. Що я можу зробити прямо зараз, щоб покращати моє життя?
4. Які в мене є здібності?
5. Кого люблю я?
6. Хто любить мене?
7. Які дії найбільш пріорітетні для досягнення моїх цілей?
Задавайте їх себе кожен ранок і візуалізуйте відповіді на ці питання. Це створить
позитивный емоційний фон, який за 21 день закріпиться в нервовій системі.

Займіться будь-чим, краще улюбленою
справою
Зосередьтеся на подиху, рахунку….
Використовуйте самонавіювання,
самохвальство
Живіть за принципом «тут і зараз»
Використовуйте колір, музику…
психопроцесор
«Ключ до майбутнього»
Використовуйте можливості фізіології
Корсет
оптимізму

Релаксація
Посмішка
Дихання

Сміх

Стан тіла
(голова, плечі,
руки, хода…)

4.Позитивні поради-настанови на кожен день

1. Буду радісним і веселим наскільки можливо. Посміхнусь, як мінімум,
3 рази за день /це ж не боляче/.
2. Спробую ставитись до людей трохи співчутливіше та дружелюбніше.
3. Спробую менше критикувати і бути більш поблажливим до недоліків
та помилок оточуючих мене людей. Буду прагнути інтерпретувати їхні
дії більш доброзичливо.
4. Наскільки дозволять обставини, буду поводитись так, ніби успіх
неминучий; я вже є тією особистістю, якою прагну стати. Буду діяти
та почувати, як ця особистість.
5. Не допущу, щоб мої судження надавали фактам песимістичного, негативного
забарвлення.

6. Що не трапилось, буду реагувати спокійно і, по можливості, розумно.
7. Буду цілком ігнорувати всі негативні факти, які я не можу змінити.

8. Саме сьогодні я буду щасливим, насолоджуватися красою, любити і
вірити, що ті, кого люблю, люблять мене.

У вас все буде гаразд!!!

