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Моя практика почалася 12 
травня 2020 року в 
психологічному центрі «Анкор»
На жаль через карантин не 
вдалося зустрітися очно, але це
не завадило нам пройти 
практику, хоч і дистанційно.



Символдрама – це метод глибинно-

психологічно орієнтованої психотерапії. 

Метафорично його називають

“психоаналізом за допомогою образів”, 

методом “сновидінь наяву”, а офіційно –

кататимним переживанням образів чи
кататимно-імагінативною психотерапією.



Подання образу відьми завжди несе в собі
сексуальний потенціал. У той же час демонічний
потенціал відьми допомагає вивільнити назовні
накопичилася і стримуваний агресію. Крім того, 
представляючи себе відьмою, жінка відчуває свою
силу, свої можливості, підвищується її самооцінка.
Особливо ефективне використання мотиву
«відьма» в роботі з жінками, важко переживають
своє старіння або свою повноту. Подання себе
відьмою допомагає їм набути впевненості в собі і 
отримати ресурсну підживлення.





Баранчик – символізує автора роботи. Наскільки
яскраво, чітко, пухнасто промальований баранчик, 
настільки легко, позитивно і сприятливо людина
відчуває себе в батьківській родині і навпаки. 
Наявність добре промальованих ріжків і ніг – це
знак  впертості, боротьби і відстоювання своєї
думки, можливість наявності опору дитини по 
відношенню до батьків. Роги і копита часто 
зустрічаються в роботах підлітків, коли 
відбувається процес психологічного та емоційного
відділення від батьківської сім’ї. Якщо автор 
зображує баранчика в негативному образі, це
трактується як неприйняття себе.



Мета цього завдання (методики) полягає в 
переосмисленні свого життя. Подивитися на те, 
що приносить тобі щастя, та ввикористати ці
знання на користь собі. Проаналізувати та 
змінити своє життя.



Квадрат Декарта є цілком простою технікою
прийняття рішень, яка вимагає для свого
використання дуже невеликої кількості часу. 
За допомогою Квадрата Декарта легко
встановити найбільш значущі критерії
вибору, а також оцінити наслідки будь-якого
варіанту прийнятого рішення.



Балансна модель щастя, що враховує 4 якості життя, 
розробив Носсрат Пезешкиан, німецький вчений, виходець
з Ірану, засновник Позитивної психотерапії. У 2009 році
професор Н. Пезешкіан був номінований на Нобелівську
премію в медицині і фізіології. 
Носсрат Пезешкиан об'їздив і досліджував більше 20 різних
культур на 5 континентах світу.
На основі аналізу отриманих відповідей була розроблена
"Балансна модель", яка і увійшла в основу методу
Позитивної психотерапії. Носсрат Пезешкиан на основі
своїх глобальних досліджень прийшов до висновку, що
щастя в рівній мірі ведуть чотири шляхи: 
• Шлях відчуттів (Тіло); 
• Шлях інтуїції (Сенс); 
• Шлях традицій (Контакти); 
• Шлях розуму (Діяльність). 



Також мені вдалося ознайомитися з ще однією роботою Носсрата
Пезешкиана - засновника позитивної психотерапії. Він використовує
в психотерапевтичних цілях притчі та історії, які з давніх-давен
грають роль психологічних помічників. Вони виконували цю функцію
задовго до виникнення психотерапії як науки. Життєва мудрість, 
повчальна і смішне можуть швидше сприяти прозріння, ніж
тривалий аналіз. Притчі пропонують читачеві техніки, які
допомагають знайти власну стратегію поведінки. На противагу
радам історії і притчі не накладають на людину зобов'язань, а дають
можливість поглянути на ситуацію під іншим кутом зору.
«Важливою причиною моєї власний зацікавленості в позитивної
психотерапії, можливо, став той факт, що я сам знаходжуся в 
транскультурної ситуації», - сказав Н. Пезешкіан. - «Я іранець, який
живе в Європі з 1954. Я помітив, що безліч моделей поведінки, 
звичок, і відносин оцінюються скоєно по-різному в двох культурних
групах».



Окрім загальногрупових зустрічей в Зумі, 
ми також додатково опрацьовували
матеріал окремо в міні групах (3 людини)



Дякую за увагу!


