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Вступ. Неформальні роздуми над предметом
Уява важливіша за знання, тому що знання обмежені. Уява ж
охоплює все на світі, стимулює прогрес, і є джерелом еволюції
А. Ейнштейн

На дослідження експірієнтальних технік мене надихає передусім визнання
схема-терапії як одного із найдієвіших на сьогодні напрямків допомоги людям із
розладами особистості, травмами розвитку та резистентними невротичними
процесами. Джеффрі Йонг (Jeffrey E. Young), який є автором цього напрямку,
поруч із когнітивними і поведінковими втручаннями активно застосовує
експірієнтальні. Особисто для мене схема-терапія – це квітесенція трьох дуже
різних напрямків психотерапії, які я практикую: когнітивно-поведінкової терапії,
символдрами і танцювально-рухової терапії. Вони різняться як увагою до
минулого, так і способом здійснення психотерапевтичного впливу. Їх
переплетення я спробувала подати на схемі 1:

Схема 1.
Та схема-терапія зуміла об’єднати найбільш важливе і дієве з кожного з них:
1.
Когнітивно-поведінкові техніки – аналіз і зміну способу мислення і
сприймання, що призводить до зміни у реагуванні і поведінці,
2.
Гру і увагу до тілесних проявів, рольові експерименти і практики,
3.
Рескрипцію досвіду в уяві, яка дозволяє переосмислити, пережити,
перезаписати минулий досвід на рівні емоційному та
нейрональному.
4.
Поєднання уваги до тілесних почуттів, які можуть як по стежинці
відводити до емоційних станів і спогадів у минулому (я це назвала
танцем уяви).
5.
Підхід до пацієнта одночасно з боку трьох «воріт» - розуму, емоцій і
тіла дає якісно інакший рівень стосунку, переживання досвіду –
експірієнсу повторного батьківства.
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Поняття про експірієнтальні техніки
Експірієнтальні техніки (від англ. experience) – це такі психотерапевтичні
прийоми і методи, які базуються на безпосередньому переживанні досвіду.
Впродовж історії людство прагнуло до різноманітних експериментів з метою
досягнення власне того досвіду, який би допоміг справитись із душевним болем.
До арсеналу технік входили медитація, шаманські практики і містика, вживання
психоактивних речовин, гіпноз, ритуали, транси, сенсорна депривація і
біологічний зворотній зв'язок. Чимало психотерапевтичних шкіл використовують і
зараз елементи експірієнтальних технік у своїй практиці. Це різноманітні дихальні
техніки (ребефінг, холотроп), школи які використовують керовану уяву
(символдрама, юнгіанський аналіз), гру і перевтілення (психодрама, соціограма),
тілесні відчуття (тілесна, танцювально-рухова, танатотерапія), а також гештальт,
НЛП та інші. Цікаво, що багато хто з перелічених шкіл відстоюють своє
першочергове право на використання тих чи інших методик, які насправді
мігрують з однієї течії психотерапії до іншої. Наприклад, Інтернет-ресурс
Encyclopedia of Mental Disorders наводить визначення керованій уяві як
когнітивно-поведінковій техніці, у якій терапевт провадить пацієнта в уявних
розслабляючих сценах чи серії експериментів. У той самий час психодинамічно
орієнтована школа символдрама відстоює своє виключне право першості і
доказовості методу керованої уяви.
На думку Smucker і Dancu (1999), незначна меншість когнітивних терапевтів
почали включати експірієнтальні техніки до арсеналу своєї роботи. Більшість не
бачать у цьому центрального місця в лікуванні і використовують образи і уяву,
насамперед, для поведінкової репетиції. На відміну від цього, схема-терапевти
сприймають експірієнтальні методи як один з чотирьох рівноправних компонентів
лікування і відводять значний час в терапії на ці стратегії. Важко зрозуміти
небажання більшості когнітивних терапевтів включати ці стратегії більш широко.
Навіть не зважаючи на те, що ми зустрічаємо у когнітивній літературі: «гарячі
когніції» (коли пацієнт відчуває сильний афект) можуть бути легше змінені, ніж
«холодні когніції» (коли афект пацієнта «плаский»). Експірієнтальні методи інколи
можуть бути єдиним способом, щоб стимулювати «гарячі когніції» впродовж сесії.
У наш час переможної ходи еклектики варто відходити від питання: «Яка
психотерапія краща?» і задаватись іншим: «Які методики психотерапії є дієвішими
у тому чи інакшому випадку в парадигмі того чи іншого підходу?». Власне тому
когнітивно-поведінкова терапія, яка на сьогоднішній день має чи не найбільшу
доказову базу, також не стоїть осторонь і використовує потужні можливості
експірієнтальних технік. Особливо це стосується напрямків третьої хвилі, які
сміливо оперують «тонкими матеріями» роботи з уявою, медитацією і рольовими
інтервенціями. Саме на цих методиках і буде сконцентроване дане дослідження.
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Витоки експірієнтальних технік
Якщо простежувати коріння експірієнтальної психології, то ми натрапимо на
постать Карла Роджерса, батька гуманістичної психології у США. Він створив
підхід, центований на клієнтові, на противагу пануючому тоді у Європі
психоаналізу. В основі підходу лежали емпатія, безумовне позитивне підкріплення
і конгруентність. Eugene Gendlin приймає уяву за той осередок, в якому
відбувається символізація безпосередньо сприйнятого, тобто народжуються
«змісти». Його послідовники взяли ідею про те, що терапевт повинен контактувати
з внутрішнім потоком переживання і стежити за інтервенціями, які можуть
допомогти клієнту просунутися в бік якості переживання, необхідної для змін. Цей
напрям став досить широким і отримав назву експірієнтальна психотерапія, яка
залишалася в основних традиціях роджеріанства. Цей підхід об’єднує ідеї й методи
з метою залучити пацієнта до контакту з власним потоком переживання, або
простіше кажучи – із внутрішнім світом.
Термін «експірієнтальні терапія» вперше з’являється для означення підходу
їх послідовника – Alvin R. Mahrer. В його роботі простежується чітка структура
кожної сесії, можна сказати, що він використовує у своїй роботі протоколи,
подібно до сучасних КП-терапевтів:
 Пацієнт фокусується на повторному переживанні сильної емоції чи
почуття
 Пацієнт досліджує глибші можливості цієї сильної емоції
 Пацієнт в уяві повторно заходить у сцени з минулого і переживає їх із
нової перспективи
 В уяві входить у нові сцени, робить «тест драйв» нового досвіду,
критично оцінюючи варіанти
 Іде із сесії з новою перспективою
 Пацієнт і терапевт сидять поруч, терапевт взаємодіє як тренер
Фактично аналогічний протокол зараз використовується для роботи з посттравматичним стресовим розладом і при корекції розладів особистості (Leahy,
Holland, 2000; Young, Klosko & Weishaar, 2003).
Наступне визначне ім’я в експірієнтальній терапії належить Лешлі Грінбергу
(Les Greenberg) – канадському науковцю, викладачу і досліднику, який походить з
Південної Африки. Він є автором емоційно-фокусованої психотерапії, в основу
якої покладено постулат: емоції – це фундаментальна характеристика людського
досвіду. Ідея експіріентальної психотерапії полягає у тому, що психологічні
труднощі виникають внаслідок дисфункційних емоційних схем пацієнтка, і для
кожної проблеми запропонована специфічна процедура.
Дана теорія розглядає емоції як адаптивні схеми, за допомогою яких
переробляється внутрішнє і зовнішнє життя. Їх можна типізувати:
первинні позитивні емоції – безпосередня і корисна емоційна
відповідь;
первинна дезадаптивна емоційна відповідь – завчені відповіді із
попереднього (часто травматичного) досвіду;
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вторинна емоційна відповідь – емоційна реакція на первинний
емоційний досвід;
інтрументальна емоційна відповідь – емоційні відповіді, які
використовуються для впливу і контролю інших.
Емоційні схеми складаються з набору думок, переконань, почуттів і спогадів
про відносини з іншими, і про їх відповідність потребам. Ті схеми, які
сформувалися у ранньому дитинстві, мають велику довговічність, стосуються
найважливіших проблем, таких як відчуття себе любленим, покинутим, впливають
на переживання гніву або загрози. Ці ранні схеми можуть бути неусвідомлені і при
цьому вкрай дієві. Емоційні схеми відкриті і рухливі, здатні асимілювати нову
внутрішню і зовнішню інформацію. Залежно від того, що відбувається, можуть
розвиватися як позитивні, так і негативні схеми. Мета психотерапії – сприяння
реорганізації проблемних емоційних схем. В якості причини порушень автори
розглядають активізацію інтенсивно-негативних емоційних схем. Впізнаваним є
спосіб формулювання, схожий із підходом Джеффрі Йонга, а базис
експірієнтальної терапії Грінберга іще більше споріднює його зі схема-терапією:
1. Побудова зв’язку (бондинг) і усвідомлення
2. Пробудження емоцій і їх дослідження (коли терапевт має проникнути у
серце витоків емоцій)
3. Трансформація, перетворення і формулювання альтернатив.
Саме ці базові принципі і реалізуються через експірієнтальні техніки –
залучення уяви, асоціацій і фантазування.
-

Уява як важлива складова експірієнтальних технік
Якщо користуватись улюбленим для багатьох наших пацієнтів «чорнобілим» мисленням, то експірієнтальні техніки – це все те, що не відбувається в
процесі живого експерименту in vitro, а також лежить поза «сократівським
діалогом». Поле дуже широке і переважно засаджене дуже різноманітними
культурами. Але спільний ґрунт для всіх цих «рослин» – єдиний, це – уява. Лише
цей психічний процес розвинутий у людини таким чином, що ми можемо
моделювати у своїй свідомості процеси, впливам яких ми безпосередньо не
піддаємося тут і тепер. Це можливість нашої психіки здійснювати квантовий
стрибок із «тут і тепер» у «там і тоді» - від минулого до майбутнього. Якоб
Морено, автор напрямку психодрами, пише про уяву: «Можливо все, що завгодно:
час не лінійний, час і простір можуть бути змінені в будь-який момент, тварини і
навіть меблі можуть говорити, страхи, так само як і фантазії, розігруються у
ролях, мертвих можна повернути до життя, можна пережити минуле і
майбутнє – так, як це сталося, або як мало статися, або відбудеться, причому –
у всіх можливих модифікаціях». Ця інша реальність є тим, що Морено
сформулював як надреальність.
У науковому визначенні уяви ідеться (Сергеєва):
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Уява – це психічний процес створення людиною нових образів на
основі її попереднього досвіду…Уява належить до вищих пізнавальних
процесів і є необхідною стороною будь-якої діяльності. Уява породжується
потребами, що виникають у житті людини, і насамперед, потребою змінити
ті чи інші предмети навколишнього світу. Людина не може розпочинати
діяльність, не уявивши собі готовий результат.
Тож ми можемо з упевненістю сказати, що психічна діяльність, як от
опрацювання травматичного досвіду, також відбувається через уяву. Труднощі
з’являються, якщо людина застрягає на негативному уявленні, чи позбавлена
можливості уявити альтернативний результат, сформувати інакше бачення
ситуації, як при ПТСР. Також психологічне страждання людині може приносити
нав’язливе уявлення, що і як вона могла зробити краще, як при обсесивнокомпульсивному розладі. Або які уявні загрози, небезпеки і неприємності її
чекають у майбутньому, як при генералізованому тривожному розладі.
Відокремити процес уяви від процесів відчуття і пам'яті, а також мислення
не так уже й легко. Уява, як і мислення, виникає в проблемній ситуації, тобто тоді,
коли потрібно віднайти нове рішення. Однак саме характер проблемної ситуації
визначає або діяльність мислення або роботу уяви. Уява працює на тому етапі
пізнання, коли невизначеність проблемної ситуації досить велика. Відсутність
необхідної повноти знань дозволяє "перескочити" якісь етапи мислення й уявити
кінцевий результат. Тому шляхи розв'язання не завжди правильні.
Говорячи про зв'язки уяви з дійсністю, Л.С. Виготський сформулював
перший і найважливіший закон уяви: творча діяльність уяви знаходиться в прямій
залежності від багатства і різноманітності попереднього досвіду людини, зміст
якого відображує дійсність і складається з елементів, узятих з неї. Чим багатший
досвід людини, тим більшим є наявний в уяві матеріал. Образ — уявлення —
лабільний, динамічний за своєю природою, тобто він кожного разу може
змінюватися, перетворюватися. Але якщо мова йде про образ-уявлення як продукт
уяви, то він є просто "миготінням" без певного напряму, а перетворенням,
зумовленим певною тенденцією. Така тенденція, яка приводить до трансформації
образів у певному напрямку, пов'язана з тим, що на цих образах відбивається
загальна спрямованість особистості, її потреби, інтереси, почуття, ідеали, життєві
цілі, цінності тощо. Саме цим і породжується перетворююча діяльність уяви.
Тобто різноманітне ставлення особистості до реальності породжують ті
перетворення, яким більш-менш підлягають у психіці людини образи, що
відображають дійсність.
Саме сприймання дійсності часто перетворюється уявою під впливом
почуттів, бажань, симпатій і антипатій. Ці перетворення приводять до
викривлення, коли „бажане видається за дійсне", і таким чином нібито
„затушовуються" реальні властивості предмета, а іноді і до більш глибокого
пізнання дійсності. Під впливом почуттів уява може яскравіше виявляти справжній
образ людини. Це – одна з ілюстрацій класичних помилок мислення, описаних у
КПТ, – емоційне мислення і чорно-біле мислення.
Ще один цікавий аспект, який відображає вплив емоційного чинника на уяву,
виявляється у сформульованому Л.С. Виготським законі — законі спільного
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емоційного знака. Його сутність: враження і образи, що мають спільний емоційний
знак, тобто ті, що мають на нас подібний емоційний вплив, можуть
об'єднуватися між собою, незважаючи на те, що жодного зв'язку між цими
образами не існує. Виходить комбінований витвір уяви, в основі якого лежить
спільне почуття чи спільний емоційний знак, який об'єднує різні елементи
(наприклад, голубий тон - холодний, червоний - теплий). Для психотерапії цей
закон важливий у процесі генералізації тривоги, коли один компонент
травматичної ситуації уявно пов’язується із об’єктивно безпечним чинником, але
суміжним у часі чи просторі, що викликає фобічну реакцію в людини чи активацію
вегетативних функцій нервової системи по типу втечі чи нападу, як це
спостерігається при панічному розладі.
Існує і зворотний зв'язок уяви з емоцією, коли уява впливає на почуття. Це
так званий закон емоційної реальності. Його сутність зводиться до того, що будьякий плід фантазії має зворотний вплив на наші почуття. І якщо цей плід сам по
собі не відповідає дійсності, то почуття, яке викликається ним, є дійсним, таким,
що реально переживається, почуттям, що захоплює людину (наприклад, страх у
темряві, викликаний ілюзією, переживання подій з книг, кінофільмів тощо). Цей
зв'язок і є фундаментом, на якому ґрунтуються експірієнтальні техніки, саме тому
психотерапевт, працюючи із уявними образами, має доступ до реальних емоцій.
Також Alford і Beck (1997) визнають, що терапевтичні стосунки є дійсним
механізмом досягнення змін, а структурована робота з образами може змінити
когнітивні структури, взаємодіючи "безпосередньо з експірієнтальною
(автоматичною системою) [у своїй власній внутрішній, в основному
фантазійній]".
Джеффрі Йонг зазначає, що на експірієнтальному етапі психотерапії
пацієнти долають негативну схему на емоційному рівні. Використання такого
емпіричного методу, як образи і діалоги, коли вони висловлюють гнів і смуток про
те, що трапилося з ними в дитинстві. В образах, вони звертаються до батьків та
інших значимих фігур дитинства, і вони захищають і втішають вразливу дитину.
Пацієнти говорять про свої емоційні потреби, які не були задоволені батьками.
Вони пов'язують дитячі образи із образами теперішніх ситуацій, які їх засмучують.
Вони протистоять схемам та їх деструктивним посланням безпосередньо,
опираючись в уяві носіям цих послань (наприклад, Внутрішньому критику) та
відбиваючи моральні і фізичні удари. Пацієнти пробують говорити зі значимими
людьми в їх теперішньому в уявних сценах і рольових іграх. Це надихає пацієнтів,
щоб розірвати порочні кола схем на емоційному рівні.

Доказова база застосування експірієнтальних технік
Хоча робота із уявною дескрипцією спогадів вже є давно частиною КПТ, в
останні роки спостерігається зростаючий інтерес до використання такого роду
втручань. Особливо щодо пацієнтів, які борються із настирливими і болісними
образами і спогадами. Збільшення застосування методик автоматично позитивно
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вплинуло на кількість досліджень і зростання авторитетності методик. Також
розвиток нейробіології і нейрології, інтеграція отриманих даних з прикладною
психологією допомагає побудувати надійну базу доцільності використання
експірієнтальних технік.
Дослідження нейробіологів Buckner and Carroll (2007) показали, що під час
обдумування минулих і майбутніх завдань, активуються однакові ділянки
головного мозку.

Схема 2.
Для практики психотерапевтів це може означати, що пригадування минулого
досвіду із виконанням альтернативних дій може призводити до змін на
нейронному рівні. Цю тему розвивають роботи професора нейрології і психології
університету Нью-Йорку, директор центру «Нейрологія для подолання страху і
тривожності» Joseph E. LeDoux. Він досліджує, яким чином зміна досвіду в
уявному експерименті може допомогти трансформації синаптичних зв’язків у корі
головного мозку і їх впливові на так звану систему «емоційного мозку»:
Терапія це просто ще один спосіб створення синаптично
потенційованих у мозку шляхів, які контролюють мигдалину. Емоційні
спогади… навічно закарбовуються у схемах мигдалини. Найкраще, що ми
можемо сподіватися зробити, це регулювати їх вираження. І те, як ми це
робимо, вчимо кору контролювати мигдалину.
Дослідження LeDoux часто цитуються у працях Jeffrey E. Young, який
ставить важливість експірієнтальних технік у корекції розладів особистості на
одну шальку із традиційними когнітивними і поведінковими техніками. Сучасні
дослідження наводять оптимістичні результати лікування пограничного розладу
особистості (ПРО) (Giesen-Bloo, van Dyck, Spinhoven, 2004).
Дослідження з нейробіології показують, що у мозку існують певні ділянки,
відповідні за тригерування схем, які формуються на основі травматичних дитячих
подій, таких як покинення або зловживання. У своєму підсумку до дослідження з
біології травматичних спогадів LeDoux (1996) пише:
Під час травматичної ситуації, свідомі спогади закарбовуються
системою за участю гіпокампа і пов'язаних областей кори. А несвідомі
спогади, спричиненні дією механізмів страху, працюють через систему
мигдалеподібного тіла. Ці дві системи працюють паралельно та зберігають
різні види інформації, що мають відношення до досвіду. І коли людина
стикається зі стимулами, які були присутні під час первинної травми,
кожна система може потенційно видобути свої спогади. У випадку
активації системи мигдалини, спогади виражаються у тілесних реакціях,
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щоб підготуватися до небезпеки, і у випадку системи гіпокампу, у
свідомості з’являються спогади.
Таким чином, відповідно до LeDoux, мозкові механізми, які реєструють,
зберігають і дають доступ до спогадів про емоційно значиму травматичну подію
відрізняються від механізмів, які обробляють свідомі спогади і знання про ту ж
подію. Мигдалина зберігає емоційну пам'ять, а гіпокамп і кора головного мозку
зберігають когнітивну пам'ять.
Емоційні реакції можуть відбуватися без участі вищих систем опрацювання
головного мозку – тих, які приймають участь в мисленні, міркуванні й свідомості.
Система мигдалини знаходиться в несвідомому стані. Емоційні реакції можуть
формуватися в мигдалині без свідомої реєстрації подразників. Як Zajonc (1984)
стверджував, більше десяти років тому, емоції можуть існувати без пізнання. І
хоча думка LeDoux про те, що травматичні спогади ніби закарбовуються в
мигдалині і будуть з нами впродовж життя, ми маємо докази, що ці спогади, які
лягли в основу формування розладів особистості чи ПТСР, можуть бути хоча б
частково вцілені.
Так Josephine Giesen-Bloo і колеги наводять результати порівняльного
дослідження корекції ПРО методом схема-терапії, яка включала експірієнтальні
техніки, зокрема рескрипцію травматичного дитячого досвіду, і психодинамічно
орієнтованої психотерапії. 43% пацієнтів, які отримували схема-орієнтовану
психотерапію, вважались такими, що одужали, на противагу 23% пацієнтів, які
отримували психодинамічну психотерапію.
Той факт, що емоційні і когнітивні аспекти травматичного досвіду
знаходяться в різних системах мозку може пояснити, чому схеми не можуть бути
змінені за допомогою суто когнітивних методів. У зв'язку з цим, когнітивні
компоненти схеми часто розвиваються пізніше, коли емоції і тілесні відчуття вже
зберігаються в системі мигдалини. Багато схем розвиваються на довербальній
стадії: вони виникають перш, ніж дитина навчилась говорити. Довербальні схеми
з'являються на світ, коли дитина іще така маленька, що всі її спогади – це емоції і
фізичні відчуття. Когніції додаються пізніше, коли дитина починає думати і
говорити словами. (Це одна з ролей терапевта, на думку Джеффрі Йонга,
«допомогти пацієнтові примінити слова до досвіду схеми.») Таким чином емоції
мають пріоритет, порівняно із когніціями, в роботі з більшістю схем. При
трігеруванні дизадаптивної схеми, людина затоплюється емоціями і тілесними
відчуттями. Індивід може пов’язувати цей досвід із первинними спогадами, а може
й ні. (Звідси друга роль терапевта: «допомогти пацієнтам поєднати емоції і
тілесні відчуття в дитячих спогадах.») Спогади лежать в основі схем, але вони, як
правило, не ясно усвідомлюються, навіть у формі образів чи уявлень. Терапевт
забезпечує емоційну підтримку під час боротьби пацієнтів за реконструкцію цих
образів.
Для того, щоб полегшити цю інтеграцію психотерапевт може
використовувати прогресивну м’язову релаксацію Шульца чи подібні техніки
(усвідомлене дихання, наведення трасового стану як при не директивному
еріксонівському гіпнозі) для того, щоб зменшити тонус м’язів і послабити
внутрішню цензуру. Символдрама вдається до цих заходів, оскільки в цьому стані
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є більший шанс, що на поверхню свідомості виринуть ті компоненти тілесної й
емоційної пам’яті, які криються у системі мигдалини. Автор символдрами
Ханцкарл Льойнер наголошує, що керована уява у стані релаксації сприяє:
розвиткові психологічної регресії – тобто з’являється доступ до
досвіду дитячого, інколи навіть довербального;
встановленню більш підтримуючого стосунку з терапевтом, що
можна порівняти із позицією «повторного батьківства» Йонга;
зменшення рівня критики свідомої частини пацієнта до того, що він
говорить чи переживає.
Emily A. Holmes і колеги у 2007 році провели інтернаціональне дослідження
(Великобританія, Нідерланди і США), яке стосувалось дієвості рескрипції
травматичного досвіду в уяві. Проаналізувавши численні дослідження, вони
прийшли до наступних висновків: (1) Уява має більш потужний вплив на
негативні емоції, ніж словесне обговорення того самого матеріалу, і (2) Уява
також має більш сильний вплив на позитивне емоції, ніж усне обговорення, і,
отже, когнітивно-поведінкові методи, які підсилюють позитивні емоції, також
повинні брати на озброєння уяву.

Види експірієнтальних технік
Emily A. Holmes і колеги пропонують приклад класифікації технік "уяви" на
двох вимірах (1) подолання інтрузивних, нав'язливих негативних образів чи
сприяння розвитку позитивних уявлень (2) робота з уявою прямо або
опосередковано.

Звертає
увагу на
негативну
уяву

Стимулює
позитивну
уяву

Директивні техніки,
які задіюють активну уяву
(«imagery – interactive»)

Не директивні техніки,
які базуються на уяві
(«imagery – property»)






Експозиція в уяві
Рескрипція спогадів в уяві
Рескрипція фантазійних образів
Рескрипція глибинних
переконань





Побудова «співчутливого
розуму» в уяві
Позитивний образ майбутнього в
уяві








Когнітивна терапія, заснована
на Mindfulness
Інші мета-когнітивні підходи,
наприклад, тренінг уваги
Завдання до подолання в уяві
(imagery competing tasks)
Тренінг тяжіння до позитивної
інтерпретації в уяві

Таблиця 1.
Dr Matthew Whalley зазначає, що робота з уявою може привести до змін у
відчуванні емоцій, і вона може бути особливо корисною, коли пацієнти застрягли у
використанні самих лише когнітивних методів: "Я чув, що ви говорите, але я не
відчуваю цього". Саме уява здатна оживити і наповнити досвідом це знання.
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Джуді Бек у своєму керівництві для когнітивно-поведінкових терапевтів
цілий розділ присвячує образним технікам. Вона цитує Beck і Emery (1985): «У
багатьох пацієнтів автоматичні думки виникають не лише у вигляді
невисловлених слів, але й у формі образів чи картин». Наприклад, один мій пацієнт,
з яким читач познайомиться згодом, коли стикається із думкою «Мене можуть
скривдити», одразу бачить перед внутрішнім зором картину – група чоловіків, які
розв’язно і голосно говорять, стоять у нього на шляху. Ця хвилююча думка одразу
активує системи мигдалеподібного тіла і пацієнт відчуває всі фізіологічні
симптоми реакції «бий-біжи».
Для того, щоб терапевт мав змогу працювати з експірієнтальним матеріалом,
йому для початку потрібно виявити чи викликати образ. Виявлення образу може
відбуватись шляхом прямого розпитування пацієнта про зв'язок із думкою та
мисленнєвою картиною, спогадом чи уявленням. Інколи цього є недостатньо, тоді
терапевт може попросити пацієнта розслабитись, сконцентруватись на емоції, яку
викликає думка, відчути її в тілі, а потім спробувати пригадати, перенестись у
спогадах у той час, коли в минулому були аналогічні тілесні відчуття й
переживання. Це часто дозволяє віднайти втрачені чи витіснені джерела
формування схем.
Часто в практиці зустрічаються пацієнти, які не воліють розповідати
терапевтові про свої образи і уявлення, які приходять їм у голову. Хтось вважає їх
не важливими, а хтось відверто соромиться. Наприклад, одна пацієнтка, яка
страждала на ОКР, потерпала від інтрузивних образів сексуально викличних
жінок, які трігерували її думку «Я можу стати такою ж, а це – жахливо!».
Психоедукаційна робота із пацієнтами може полегшити доступ до важливої
інформації, яка лежить у площині уяви і фантазій.
Джуді Бек пропонує наступні варіанти роботи із неприємними
мисленнєвими образами:
1. Завершення образу. Терапевт надихає пацієнта розвивати уявну ситуацію
доти, поки не відбудеться одне з двох:
• пацієнт подумки мине кризову точку, і його стан поліпшиться;
• зрештою пацієнт дійде у своїй уяві до катастрофи, наприклад до смерті.
В останньому випадку терапевт отримує можливість виявити найбільш
страшні для пацієнта наслідки і з'ясувати значення для нього катастрофи.
Наприклад, пацієнт, який мав страх смерті від панічної атаки, в уяві піддався
експозиції своєї смерті. В результаті цієї техніки, він усвідомив, що боїться факту
свого небуття, пов’язаного з метафізичним уявленням про пекло, свою гріховність.
Після цього в терапії стало можливим апелювати до тем прощення, релігійності та
інсталяції надії на підтримку вищих сил.
1а. Техніка наводнення. Започаткована Стемпфлом, удосконалена Зевом
Вандерером (1991) вона є варіацією катастрофічного завершення образу. Даний
метод ефективний у боротьбі з такими страхами, як страх змій, висоти, закритих
просторів, високих швидкостей і так далі. Він також діє при лікуванні нав'язливого
мислення (страху втратити контроль, відчути біль або збожеволіти).
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2. Стрибок у майбутнє. У деяких випадках підводити образ до завершення
неефективно, оскільки пацієнт продовжує уявляти все більше негативних деталей,
перешкод і наслідків, і цьому не видно кінця. У такому випадку терапевт пропонує
пацієнту представити себе в якому-небудь моменті найближчого майбутнього,
коли ситуація є вже подоланою і пройденою. Одна пацієнтка з аерофобією
уявляла, як вона, прилетівши до Італії, насолоджується відпусткою, гуляє Римом і
відпочиває. Це допомогло знизити її тривогу очікування польоту, яка її дуже
виснажувала.
3. Уявне вирішення проблеми. Застосовуючи цю техніку, терапевт
допомагає пацієнтові уявити, ніби йому вдалося вирішити важку ситуацію, яка
спонтанно виникла в його уяві. Маккей називає цю техніку «подолання в уяві».
Одна пацієнтка Ганна, у якої був дивний соматоформний розлад: вранці вона
відчувала симптоми запаморочення, нудоти і не можливість зосередитись на
чомусь, вона ставала дратівливою, близькі відзначали, що у неї дуже напружений
вираз обличчя і рухи. Погіршення самопочуття пацієнтка пов’язувала із
критичною подією: її батько прийшов до неї з родиною у гості, влаштував сварку
на тему «це моя квартира, вижену вас звідси!». Вона тоді дуже перелякалась,
подумки поверталась до тої сцени, і хоча ця розмова більше не поновлювалась,
вона боялась щось не так сказати батькові, щоб не спровокувати його на їх
«вигнання». Що особливо цікаво, симптоми з’явились уже після смерті батька,
коли вона із сім’єю переїхала у власне більше житло, коли ніби вся та ситуація
взагалі мала би бути не актуальною. Під вечір симптоми минали. Характерно, коли
вона їздила відпочивати, то симптомів не було зовсім. Її автоматичною думкою
було: «Як він міг? Як міг рідний батько так повестися з дочкою? Я не можу цього
зрозуміти. Це не справедливо. Якби не було цього конфлікту, це все зі мною не
трапилось би». З метою – завершити конфлікт з батьком, знайти примирення і
прощення, – була використана керована уява зустрічі з батьком «на небесах»
(мотив з методу Символдрама – «Ворота, які розділяють життя і смерть»).
Пацієнтці вдалося зустрітись із батьком, задати йому питання, яке її так турбувало.
Він перепросив у неї за свою поведінку, їм вдалося попрощатись, чого не було в
реальності. Нав’язливі думки з приводу батька полегшились, хоча на симптоми
розладу ця вправа, на жаль не вплинула.
4. Перевірка образу реальністю. Використовуючи стандартний
сократичний діалог, терапевт навчає пацієнта чинити з неприємною уявною
картиною так, як з автоматичною думкою. Один мій пацієнт, який боявся
конфліктної ситуації з певним чоловіком, уявив зустріч з ним, яка розв’язалась без
жодного протистояння. Висновок, який пацієнт зробив був: «Не всім до мене є
діло, на відміну від того, як я цього боюся».
5. Багаторазове "програвання" образу. Ця техніка корисна в тих випадках,
коли пацієнт малює в своїй уяві явно перебільшений (гіперболізований), хоча і не
трагічний результат уявної ситуації. Терапевт пропонує пацієнту знову і знову
"програвати" цей первинний образ і звертати при цьому увагу, чи змінюється сам
образ і ступінь інтенсивності пов'язаних з ним негативних емоцій. При виконанні
даної техніки деякі пацієнти автоматично здійснюють перевірку реальністю і
бачать кожну наступну картину набагато реалістичніше, і з кожним разом їх
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самопочуття поліпшується. Приклад: пацієнт з ОКР має нав’язливі перевірки і
страх схибити. Через відрядження у важливих справах дуже переживає і відчуває
загострення симптомів. Він відігравав в уяві тривожну ситуацію, коли він на
переговорах забуває важливу інформацію, кілька разів, поки вона не здалася йому
надто не реальною.
6. Зміна образу. Ця техніка полягає в навчанні пацієнта виявленню образу і
продумуванню його наново, але зі зміненим фіналом. Зазвичай це ослаблює
дистрес пацієнта і покращує його стан. При чому зміна може бути як реалістична,
так і більш "чарівна". Один мій пацієнт, хлопчик 14 років, уявив страховисько, яке
виходить с лісу і прямує зі страшним риком до нього. Використовуючи
режисерські техніки символдрами, я попросила уявити, що він чимось пригощає
це створіння. Спочатку хлопець кидав великі шматки м’яса, потім наважився
підійти і годувати тварину з рук. Далі монстр став лагідно загравати до хлопця, в
результаті чого уява розвинулась у гру з велетенським собакою.
Варто кількома словами описати етапи реалізації психотерапії у
символдрамі. Льойнер психотерапевтичний процес пропонує поділяти на три
ступені: перша, середня і вища. На кожній застосовуються свої режисерські
принципи, тобто способи взаємодії зі змістом уяви, допоміжні інтервенції
психотерапевта чи їх відсутність. Перша ступінь характеризується годуванням і
примиренням, які власне і описані в прикладі. Друга – використовує конфронтацію
символів, ескалацію і вирішення конфлікту. Якби терапія відбувалась на цьому
етапі, то я б попросила пацієнта уважно дивитись в очі істоті і спостерігати, що
відбуватиметься. Гіпотетично можна уявити, що через цей погляд асоціації
хлопчика могли б відвести до фігури значимого іншого, з яким можна було б
взаємодіяти в уяві далі. Третя ступінь використовує принципи «виснажити, добити
і доконати» (перегукується з КПТ технікою завершення образу). Тоді у часі сесії
при взаємодії з чудовиськом хлопець мав би прийняти бій, можливо, перемогти, а,
можливо, і бути з’їждженим монстром. Зазвичай в такому випадку наступає
переродження і переосмислення того, що відбувалось і діється в актуальній
життєвій ситуації. Не можна використовувати технік вищих ступенів, поки не
пройдені попередні, оскільки для конструктивного проходження пацієнтові слід
накопичити ресурс, який збирається впродовж першої ступені.
Джуді Бек наводить також дві техніки, які не мають на меті глибоку
реконструкцію інтрузивних чи неприємних образів, а служать полегшенню стану:
1. Зупинка уявної картини подібна зупинці автоматичної думки (Davis,
Eshelman, & McKay, 1988) і може використовуватися як окрема техніка або
супроводжуватися заміною уявних картин або відволіканням від них уваги. Суть у
тому, що пацієнт перериває неприємний образ, наприклад, уявляючи дорожній
знак "STOP" або вголос чи подумки вигукуючи: "Стоп!" Можна запропонувати
йому голосно плескати долонями, щоб перервати подальше зануренням в важкі
переживання.
2. Техніка заміни образу на більш приємний була описана багатьма
авторами (Beck & Emery, 1985). У своїй практиці я поєднувала її із попередньою,
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як рекомендує керівництво Маккея. Пацієнти вчилися добре входити в уяві окремо
у стан тивожної ситуації, окремо вчились якомога яскравіше переживати якийсь
приємний і ресурсний момент чи спогад (згадуваний уже пацієнт з ОКР уявляв, як
він із задоволенням вправляється на своїй присадибній ділянці влітку). Потім
об’єднати ці два переживання – розділивши вигуком «Стоп!» чи сплескуванням
руками. Така техніка добре підходить для відпрацювання в якості домашнього
завдання. Згодом після регулярної практики пацієнтові варто самому зауважити,
що його думки звертають на паталогічний лад, вимовити подумки «Стоп!» і йому
вдавалося переключитись на більш позитивний стан. Так пацієнт заміщав
тривожний образ відкритих дверей, приємною картиною його роботи на дачі.
У деяких випадках, крім роботи зі образами, які виникають мимовільно,
терапевт навмисно викликає образ у пацієнта. Джуді Бек пропонує наступні:
1. Репетиція застосування копінг-технік. Терапевт використовує цю
техніку під час сесії, щоб допомогти пацієнтові подумки підготуватися до
застосування копінг-стратегій. Особливість її в тому, що терапевт викликає у
пацієнта образ застосування ним когнітивних технік. Для порівняння:
використовуючи техніку уявного вирішення проблеми, терапевт спонукає пацієнта
уявити, як би він міг подумки вирішити проблему, що лежить в основі спонтанно
виниклого образу.
2. Дистанціювання – це техніка, що припускає створення копінг-образу і
дозволяє поліпшити стан пацієнта, подивитися на проблему ширше. Це спосіб
зменшити чорно-біле мислення, подивитись на ситуацію ніби чужими очима. Це
популярна методика «шести капелюхів де Боно», яку я люблю використовувати в
ситуаціях вирішення проблем. Суть методу: 6 капелюхів мислення – простий і
практичний спосіб, що дозволяє подолати три фундаментальні труднощі, пов'язані
з практичним мисленням: емоції, безпорадність, плутанину. Метод дозволяє
розділити мислення на шість типів, або режимів, кожному з яких відповідає
метафоричний кольоровий "капелюх". Такий поділ дозволяє використовувати
кожен режим набагато ефективніше, і весь процес мислення стає більш
сфокусованим і стійким. Капелюх можна легко зняти й надіти, а разом із ним ми
одягаємо певний спосіб мислення, як фільтр. Наприклад, червоний капелюх –
мова емоцій і почуттів, жовтий – перспективи, досягнення, ресурси, чорний –
говорить чому щось може не вийти, зелений – відповідає за альтернативні точки
зору, білий – оперує точною інформацією – лише факти і цифри, синій –
формулює цілі, спостерігає за самим процесом мислення, краще одягати його на
початку. З підлітками краще працюють головні убори чи маски улюблених
персонажів – «Як би подумав …, як він вчинив би у цій ситуації?».
3. Пом'якшення небезпеки. Третій тип техніки, яка передбачає створення
терапевтичних образів, розроблений для того, щоб допомогти пацієнтові побачити
ситуацію з більш реалістичною оцінкою дійсної загрози. Для згадуваної вище
пацієнтки із аерофобією, було запропоновано уявити ситуацію польоту, коли все
відбувається добре, її оточують привітні пасажири і турботливі стюардеси.
Оскільки пацієнтка дуже боялась втратити контроль і те, що на неї будуть
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дивитись, як на ненормальну, вона в уяві висловлювала свої тривоги і побоювання,
а оточуючі на них реагували чи співчутливо, чи нейтрально.
4. Корекція глибинних переконань. Глибинні переконання сягають
корінням у дитинство. Саме тоді багато людей переживають таке ставлення від
батьків, вчителів чи інших значимих дорослих, який прищеплює почуття
меншовартості, негідності й нікчемності. Коли ці люди стають дорослими, вони
часто почувають себе як ця маленька зранена дитина, яка інтерналізувала ці
образливі послання. Ставши дорослими, ці люди реагують відповідно до старих
душевних ран замість реагувати відповідно до реального становища. Внутрішньо
зцілена дитина допомагає дорослим поводитися більш адекватно в своїх поточних
умовах.
Налагодження контакту із внутрішньою дитиною є засобом емоційного
зцілення, за допомогою якого людина дізнається, як впоратися з негативними
посланнями з дитинства, що продовжують впливати на неї в дорослому віці.
Зцілення внутрішньої дитини включає усвідомлення залишкових, хворобливих
відчуттів з дитинства і виховання "внутрішньої дитини", якій транслювались
шкідливі для її гідності послання. Мета зцілення внутрішньої дитини – це розвиток
дитини, яка живе всередині дорослого, і щоб допомогти їй рости, слід замінити
старі, негативні послання на позитивні.
Дж.Бек, Дж.Йонг, М.Маккей, П.Фаннінг, М.Smucker описують техніки
роботи з уявою, які допомагають змінити глибинні переконання. Наприклад,
Джеффрі Йонг пропонує наступну послідовність кроків при діагностичному
використанні експірієнтальних технік для виявлення глибинних переконань:
1) Терапевт виявляє конкретну ситуацію, яка викликає у пацієнта негативні
переживання, які, імовірно, обумовлені наявністю важливого глибинного
переконання.
2) Терапевт посилює емоційні реакції пацієнта, звертаючи його увагу на
супутні автоматичні думки, почуття і фізичні відчуття.
3) Терапевт допомагає пацієнтові відновити в пам'яті і знову пережити
досвід раннього події, пов'язаний з виникненням глибинного переконання.
4) Терапевт звертається до «дитячої» частки пацієнта, щоб визначити емоції,
автоматичні думки і переконання.
5) Застосовуючи техніки уяви, сократичний діалог і / або рольову гру,
терапевт допомагає пацієнтові переосмислити ранній досвід.
Тож терапевт заохочує пацієнта знову пережити травматичу подію, яка,
гіпотетично, сприяла виникненню, закріпленню або існуванню глибинного
переконання. З досліджень нейробіологів ми вже переконались, що частково
можна змінити минуле. Пацієнти не в силах змінити подію і свої дії, але з
допомогою уяви вони можуть реструктурувати спогади так, щоб вони приносили
менше страждань і менше впливали на їх життя і настрій. Візуалізація
«внутрішньої дитини» може змінити негативні глибинні переконання, знизити
депресію, підвищити самооцінку і звільнити від сильних почуттів сорому і
провини. Докладніше ітиметься у наступному розділі.
5. Imagery rehearsal therapy (IRT) – чи терапія уявної репетиції. Даний
метод також використовується для лікування пов'язаних з травмою нічних жахіть.
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Відповідно до нього, жахіття – це вивчена поведінка, яка може піддаватись
аналогічному впливу, як і інші «погані звички». І.Marks (1978), R.Kellner,
J.Neidhardt, D.Pathak (1992) займалися дослідженням способів полегшення
страждання від страшних снів.
Зокрема Anne Germain, PhD (2009) проводить навчання фахівців методиці
IRT, яка виходить із наступних положень:
Жахіття – вивчена когнітивна діяльність (поведінка)
З повторенням, жахіття стають автоматичними
Жахіття можуть бути заміщенні більш бажаною поведінкою
(сценарієм сновидіння). Яким чином? Тренуючи наш «сновидний»
мозок, коли ми не спимо.
Ефективність можна наочно побачити у результатах досліджень, наприклад:

Схема 3.
Просто думання «про хороше» чи релаксація перед сном не показує якісних
змін, проте застосування IRT, як техніки конструювання «сновидінь на яву»,
досягає якісних змін на рівні структур головного мозку. Під час активної уяви і
конструювання бажаних сновидінь активуються мигдалина і стовбур головного
мозку, аналогічно як і при дійсному сні.
Зміна жахіть відбувається за наступними принципами, як і стосовно інших
звичок:
1) Визначити, що більше не працює
2) Визначити бажану діяльністю
3) Застосувати усвідомлені, скеровані зусилля на здобуття нової звички
4) Впровадити нові звички маленькими кроками для спрощення процесу і
закріплення успіхів
5) Практика, практика, практика!
З процедури варто згадати, що потрібно записати жахіття, а потім записати
сценарій нового сну, вживаючи першу особу, теперішній час. Коли це готово,
потрібно уявити свій новий сон. Сісти зручно, заплющити очі і спробувати уявити
якомога більш подібно до образів і переживань уві сні. Варто старатись відтворити
яскравість образів сновидінь, з його звуками. Пам’ятати, що це не процес
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«думання», а конструювання образів, так само, як це чинить мозок під час
реального сну.
Тренуватись варто:
 У стані бадьорості кілька разів на день по 3 хвилини мінімум.
 Обирати такий час дня, коли збудження є незначне
 Коли фронтальні ділянки головного мозку діють і можуть
контролювати збудження і емоційні центри.
Практика поєднується із веденням щоденників якості і змісту сновидінь.

Застосування експірієнтальних технік у клінічній
практиці. Опис випадків
1. Рескрипція в уяві
Це особливий тип роботи з уявою, який часто використовується в лікуванні
симптомів ПТСР, таких як спогади і жахи. Існує також доказ того, що це може
бути корисно при лікуванні нав'язливих образів в інших умовах, включаючи
депресію. Згадувані вище дослідження доводять дієвість цього методу для корекції
особистісних розладів (як включений у схема-терапію). Matthew Whalley пропонує
виділити два типи:
- Рескрипція в уяві типу А – негативний образ перетворюється на
позитивний
- Рескрипція в уяві типу B – новий позитивний образ побудований, щоб
переписати негативні схеми
З пацієнткою на ім’я Клара використовувалась серія рескрипцій дитячого
досвіду по типу А, відповідно до стадій дорослішання, на яких відбувались
критичні події. В якості керівництва використовувались техніка візуалізації Джона
Бредшоу, які він пропонує для корекції глибинних переконань. Пацієнтка склала
список травмівних, неприємних і повторюваних ситуацій, які відбувались у той чи
інший час її дитинства.
Кларі 35 років, звернулась на терапію через скарги на знижений настрій,
апатію і дратівливість, сварки і непорозуміння з близькими, занижену самооцінку,
професійну кризу самовизначення. Діагностовано депресію середнього ступеня
важкості та межовий розлад особистості в якості гіпотези. Вона програміст, має 2
вищі освіти, 17 років працює в сфері ІТ, розлучена, має 9 річну доньку, яка
залишилась із батьком. Стосунки із власними батьками напружені, сповнені
роздратування, щоденна критика з їх боку (від зовнішнього вигляду і до життєвих
рішень). Практично всі контакти здійснюються через Інтернет, бракує живого
спілкування. В особистому житті є у ролі коханки одруженого чоловіка, який не
планує розривати свій шлюб заради неї.
Бажані зміни:
1. Підвищити самооцінку.
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2. Нормалізувати настрій.
3. Налагодити спілкування, навчитись асертивності.
4. Розібратись у стосунках.
Історія розвитку. Матір дуже переживала через недостатню вагу дочки, і це
виливалось у сварках, образливих прізвиськах і годуванні через силу. Турбота про
їжу фактично заміщувала всі решту видів спілкування – пацієнтка не пригадує,
щоб вони спілкувались, бавились, читали книжки. Потреба у теплі, любові,
прийнятті і підтримці зовсім не були реалізовані. Батько багато пив, був
непередбачуваним, але дочку не кривдив, хоч вона його і побоювалась. Міг
кричати на неї через нешанобливе ставлення до старших та через відмову їсти. З
іншого боку, з ним був кращий контакт, ніж з матір’ю, він був «добрий», розумів
пацієнтку. Мамина сестра, тітка, була тою підтримуючою особою з минулого
Клари, яка давала їй позитивні емоції, відчуття прийняття і любленості. Тітка
хвалила, жартувала і підтримувала пацієнтку.
Емоційна деривація, зазнана у дитинстві, призводить до того, що пацієнтка з
недовірою ставиться до визнання її позитивних якостей, – у неї вмикається думка,
що її хочуть використати, бо кажуть неправду. Якщо ж вона переконується у
щирості сказаного, це робить її надзвичайно емоційно відкритою і залежною від
цієї людини, вона згідна зробити майже все, щоб тільки її продовжували приймати.
Сформовані глибинні переконання і припущення:
•
«Я погана – не така красива і не така розумна, і не така добра»
•
«Потрібно все робити добре, тоді люди не зрозуміють, що я дурна»
•
«Потрібно завжди бути привабливою, щоб тебе любили»
•
«Потрібно бути доброю, тоді не відкинуть»
Після короткотермінового успішного КПТ втручання, коли вдалося
нормалізувати стан і вийти з депресивного стану, спільно з Кларою було прийняте
рішення працювати над глибинними переконаннями методом схема-терапії,
використовуючи рескрипцію досвіду, оскільки сама пацієнтка переконана, що її
нещасливе дитинство впливає на неї і досі.
Були реалізовані 3 рескриптивні вправи. Кожна починалась із того, що Клара
сідала зручно, прикривала очі, відчувала опору під собою, а терапевт давала
словесну інструкцію м’язової релаксації по Шульцу (відчуття тепла і важкості у
кінцівках, тепла у сонячному сплетінні, уваги до дихання та ін.):
1) Немовля
Пацієнтка уявила затінену кімнату, біля стіни стоїть дитяче ліжечко. У ньому
спить маленька пацієнтка – дівчинка приблизно восьми місяців, у неї світле і
тоненьке волосся, її ручки худенькі і маленькі. Дівчинка просинається,
роздивляється довкола, у неї великі і допитливі очі. За деякий час немовля
починає кричати, кличучи маму. Мама незабаром приходить, доросла Клара
бачить, що мати поспішає, у неї багато справ на кухні, мати дає дитині
пляшечку із сумішшю. Під час контакту дитина заспокоюється і тішиться
увазі. Але мама не лишається довше і, коли дитина спокійна, знову іде.
Маленька Клара засмучується, що знову лишилась сама, і починає плакати.
Тепер до неї підходить доросла Клара. Вона нахиляється до маленької,
посміхається, говорить пестливі речі, бавиться ручками, дозволяє їй бавитись
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своїми прикрасами. Потім бере на руки, відчуває приємне тепло від дитини.
Вони підходять до дзеркала, Клара продовжує говорити до маленької,
показує її відображення, говорить, що вона дуже гарна і хороша. Потім
догодовує немовлятко з пляшечки, попередньо зігрівши їжу. Пацієнтці важко
прощатись із немовлям, бо вона відчуває свою провину, оскільки «кидає» її.
Але, обіцяючи, що іще повернеться, Клара завершує вправу.
2) Дівчинка 4-5 років.
Клара обрала для рескрипції ситуацію, коли мати насильно годувала її
обідом. Вона уявила столову у її будинку, маленьку бліду дівчинку, яка
сидить сумна за великим столом над тарілкою із супом. Сидить вона давно,
оскільки видно, що жир на страві починає застигати, їжа охолола. Мати
кричить на дитину, каже: «Нащо ти мені така здалася?!». Затискає носа, щоб
дівчинка відкрила рот і та змогла їй влити ложку. [Реальна ситуація далі
розвивалась так, що мати наділа тарілку із обідом дочці на голову, але саме
цей момент було вирішено змінити]. Терапевт пропонує пацієнтці
«з’явитись» в образі і зупинити матір самій чи скористатись підтримкою
терапевта. Клара просить терапевта про допомогу. Пацієнтка також
візуалізує і терапевта в цій кімнаті, яка, звертаючись до матері, каже, що
вона поводить себе не припустимим чином, щоб вона негайно зупинилась.
Терапевт висловлює розуміння її занепокоєння здоров’ям дочки, що вона
хоче її нагодувати. Але спосіб у який це робиться травмує душу і принижує
гідність маленької Клари. На запитання терапевта, як реагує мати на її слова,
доросла Клара каже, що вона дуже злиться, бо їй вказують на її провину, їй
одночасно ніяково, тому вона починає захищатись, нападаючи. Тоді терапевт
просить уявити пацієнтку, що між ними з дівчинкою і мамою з’являється
міцна скляна стіна, мати більше не може фізично взаємодіяти із дочкою.
Терапевт знову наголошує на неприйнятності насилля і приниження, просить
матір переглянути свої методи годування, чи дівчинку забере у безпечне
місце доросла Клара. Пацієнтка транслює відповідь матері, на що вона, ледь
стримуючи сльози, махає рукою і каже: «Робіть, як знаєте», і йде з кімнати.
Терапевт пропонує дорослій пацієнтці втішити дитину і забрати її туди, де б
їй хотілося бути. Клара пригортає дівчинку, цілує і гладить по голові. Вони
вирушають у нову квартиру пацієнтки, де разом готують картопляний салат,
а потім із задоволенням і позитивними емоціями його їдять. Під час
завершення вправи пацієнтка знову переживає смуток і відчуття, що вона
ніби зраджує дитину. Тому в якості домашнього завдання Клара взялася
писати казки для своєї внутрішньої дівчинки.
3) Дівчинка 9-10 років.
Про цей період часу пацієнтка пригадує відчуття самотності, неприйняття,
меншовартості через поганий, бідний одяг, брудні іграшки, які валялись на
подвір’ї. Клара уявляє, що дівчинка тиняється подвір’ям, явно нудиться і не
знає, чим їй зайнятись. Коли мати ненадовго з’являється на ґанку, дівчинка
підбігає до неї і просить з нею побавитись, бо їй нудно. «Їй нудно! А мені не
нудно?!» - перекривляє її мати. Вона набирає воду і зникає у будинку.
Маленька Клара тяжко зітхає. В образ входить доросла Клара. Дівчинка
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спочатку з пересторогою ставиться до незнайомої жінки, але Клара
розповідає, хто вона, і каже, що вони уже бачились кілька разів. Пацієнтка
пропонує побавитись із малою. Вони лізуть на дерево, розмовляють там про
всяке різне, маленька дівчинка із захопленням дивиться на дорослу, каже, що
не вірить, що виросте такою гарною. Клара переконує її, що все у неї буде
добре, що все буде складатись. Потім Клара дарує дівчинці мобільний
телефон, по якому завжди можна буде з нею зв’язатись, поговорити,
поділитись смутком і переживаннями, чи чимось радісним. Дівчинка із
захопленням приймає подарунок, їй дуже цікаво, вони разом розбираються
як ним користуватись.
Серія цих рескрипцій допомогли Кларі упевнитись у своїй гідності, у тому,
що вона варта любові і може її отримати в адекватний спосіб. Отриманий ресурс їй
вдалося «пустити» на подальшу нормалізацію свого настрою, інакше ставитись до
роботи, братись за цікаві і складні проекти, пережити розставання із коханим, не
принижуючись, а відпускаючи, і сподіваючись на кращі стосунки. Також ці
експірієнтальні техніки послужили виокремленню постаті «Внутрішнього
критика», як сторонньої до самооцінки функції. Подальша робота із цією часткою
мала колосальну користь.

2. Експірієнтальні техніки для збільшення мотивації
Пацієнт Юрій, 36 років, п’ять останніх років страждає на панічний розлад з
агорафобією. Супутні діагнози – соціальна фобія, легка депресія, залежний розлад
особистості. Проживає у невеличкому містечку з бабусею і дідусем, а також із
громадянською жінкою на 14 років за нього старшою. Тривала КПТ терапія (за
допомогою програми відеозв’язку) не давала стійкого результату, стресові
фактори змушували пацієнта знову закриватись удома. Тож наприкінці другого
року психотерапії було прийняте рішення використовування схема-терапії.
Негативний досвід і джерела розвитку схем:
1. Мати, імовірно, була в депресії, оскільки батько покинув сім’ю, коли
пацієнтові було 3 міс. Її стан не дозволяв достатньо добре забезпечувати емоційні
потреби дитини.
2. Мати залишила пацієнта у п’ятирічному віці зі своїми батьками, оскільки
створила нову сім’ю. Цей досвід покинення став причиною розвитку провідної
схеми – нестабільності стосунків. Коли мати намагалась забрати пацієнта на
вихідні у нову сім’ю, він проявляв ознаки крайньої тривоги і їй доводилось
відводити його назад до бабусі.
3. Бабуся дуже дбала і опікала онука, чим подавала приклад очікування на
катастрофу і залежності.
4. Запальний дідусь часто був не задоволений онуком і його діяльністю, це
вплинуло на формування залежності і зневіри у тому, що він сам може справлятись
із завданнями достатньо добре.
5. В сім’ї було не прийнято обговорювати емоційні проблеми чи потреби.
Основні когнітивні спотворення:
21

1 . Світ є небезпечним, на мене можуть напасти, покалічити чи навіть убити
в будь-який момент. На вулицях повно наркоманів і п’яниць.
2. Якщо люди зауважать, що зі мною щось не так, то всі про це дізнаються
(маленьке містечко), я вже ніколи не зможу знайти роботу чи влаштувати своє
життя.
3. Якщо моя бабуся помре, я збожеволію.
4. Для того, щоб вижити мені потрібно, щоб якась жінка піклувалась про
мене.
5. Я якийсь не такий (за певний час після он-лайн спілкування зі мною, люди
припиняють контакти).
6. Панічний напад – небезпечний, я не можу його витримати чи заспокоїтись,
якщо я не буду в захисті, я збожеволію, чи зійду з розуму.
7. Все, за що я беруся робити, потрібно робити якнайкраще, чи не братись
взагалі.
8. Якщо я буду казати, що думаю, чи виявляти свої негативні емоції, то
люди, від яких я залежу, можуть образитись і покинути мене.
Стратегії підкорення схемам:
1 . Знаходить партнерів, не спроможних говорити про почуття, надавати
емоційне тепло, бути стабільними і передбачуваними. Часто вони зловживають
алкоголем.
2 . Знаходить значимих інших, які забезпечують його матеріальні потреби.
Стратегії уникнення:
1. Багато часу проводить в Інтернеті, щоб «відволіктися» і заспокоїтись.
2. Уникає конфліктів
3. Уникає бути самому і ходити вулицями.
4. Характерна прокрастинація, уникання відповідальності.
Стратегії гіперкомпенсації:
1. Прилипає до жінки і бабусі – різко негативно реагує (ПА, сварка, депресія)
на їх віддалення.
2. Раніше – до розвитку ПР – діяв ризиковано, не зважаючи на небезпеку.
Відповідні частки (на додаток до здорового дорослого)
1. Невпевнена, перелякана, покинута дитина
2. Трус – уникаюча захисна частка
3. Герой – перфектний чоловік (була активна раніше, гіпекомпенсуюча
частка)
Після психоедукації на тему часток і їх впливу на сприйняття світу та
реагування на стимули, була пророблена певна робота по віднайденою
внутрішньої дитини, налагодженню контакту із маленьким Юрком. Спочатку
терапевт моделювала спосіб взаємодії із дитячою часткою, згодом пацієнт сам
пробував взаємодіяти, підтримувати і бути «хорошим татом» для самого себе.
Наведений далі приклад є цікавим з огляду на великий потенціал
мотиваційної сили експірієнтальних технік. На початку даної сесії пацієнт вніс на
порядок денний пункт – «мотивація до життя». Раніше у терапії час до часу ця
тема спливала, Юрій не міг уявити, як його можуть тішити приємні речі, які йому
описували його друзі і знайомі, він «забув» смак вільного від агорафобії життя,
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тож періодично депресія посилювала його зневіру і не бажання рухатись уперед.
Пошуки альтернатив, зважування варіантів і опитування не давали особливих
результатів. Нижче наведений фрагмент сесії, на якій за допомогою залучення
дитячої частки, пацієнтові вдалося вийти на якісно новий рівень мотивації, що
було б не можливо, використовуючи суто вербальні техніки.
(вправа на релаксацію)
Терапевт: Спробуйте уявити якусь частину Вашого внутрішнього
простору, можливо, це якесь місце, чи приміщення, чи щось на природі, все
що завгодно. Ви можете спостерігати там Ваші частки – внутрішню дитину,
на яку Ви дивитись очима Вашої дорослої частки. Чи навпаки – Вашу
дорослу частку, на яку Ви дивитесь очима внутрішньої дитини. Все що Вам
уявиться – добре, Ви можете знаходитись у будь-якій позиції. Коли почнете
будь-що уявляти, розкажіть про це.
Пацієнт: я бачу себе дорослого і поруч на стільчику бачу маленького
Юрка.
Т: Скільки маленькому?
П: Років 4-5.
Т: Як він виглядає?
П: Напевно, по-літньому одягнений, у маєчці, шортиках, на ногах
сандалики.
Т: Який у нього вираз обличчя?
П: Безтурботний і розслаблений. Ніжки не дістають до підлоги, тому
він ними гойдає.
Т: Така дуже дитяча поза. Як Ви себе почуваєте, Юрій?
П: Я себе почуваю якимсь таким дорослим, серйозним, ніби
протилежність цьому маленькому Юркові.
Т: Як це – дорослий, серйозний? Як іще?
П: Відповідальним.
Т: Ви можете спитати у маленького Юрка про те, що Вас турбує. Про
життя, про майбутнє. Як би Ви це зробили?
П: Я його питаю, чого б ти хотів, Юрко. А він просто мені відповідає,
що хоче іти гуляти.
Т: Так! 
П: Я у своїй уяві питаю його про якісь конкретні цілі, щоб кудись піти.
А у нього немає конкретних цілей, він просто хоче іти.
Т: О, це супер-мотивація! Просто бути у процесі.
П: Так, бути у процесі… А там, куди ноги понесуть.
Т: Я бачу Ваш вираз обличчя. Як зараз Ви себе почуваєте?
П: Він ніби ламає мої стереотипи, мої уявлення, що мають бути якісь
конкретні цілі, конкретні мрії, що я маю піти у конкретне місце, щось там
побачити, щоб це запалило у мені іскру життя. А йому це все не потрібне. А
ось він дивиться на це зовсім інакше, йому це не потрібно. Це у процесі все
буде розкриватись. Це викликає якийсь внутрішній сміх, гумор, який ламає
стереотипи.
Т: Що б Вам зараз хотілося б в образі?
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П: Я відчуваю, що якщо почну розповідати про якісь конкретні цілі, то
буду відчувати, що просто вантажу його чимось. Коли у нього все таке
безтурботне. Він хоче, щоб ця сесія нарешті закінчилась і ми йшли гуляти.
Т: Можливо, Юрій Ви хотіли б йому чимось віддячити за те, що він
так легко і безтурботно ламає Ваші стереотипи і запалює у Вас на обличчі
таку посмішку?
П: Напевно, найкраще, це потім після сесії піти з ним гуляти.
Т: Можливо, зараз він хоче щось від Вас, щоб Ви щось зробили,
сказали, чи якось доторкнулись?
П: Він хоче, щоб ми разом пішли гуляти, а не я сам.
Т: Як би Ви це собі уявили, почніть разом цю прогулянку.
П: Йому хочеться безтурботно гуляти. І якщо я буду тримати його за
руку, то буду обмежувати його свободу. Йому хочеться йти на якійсь
відстані від мене. Але в той же час вільно. Піти з одного боку дороги, потім з
іншої. Може відбігти далі, потім почекати на мене, щоб ми знову разом
ішли.
Т: Як Ви зараз себе почуваєте, коли Ви разом ідете?
П: Вмикається відповідальність. Я переживаю, щоб його машина не
збила. І я переживаю, щоб мене машина не збила.
Т: Окрім цих емоцій, які іще є?
П: Напевно, він веде, а я – той, кого він веде. Він сам обирає дорогу, а
я просто супроводжую його на прогулянці. Дивлюсь за ним. Напевно, так.
Т: Ви можете зараз спробувати у позицію дитини, як він себе зараз
почуває. Спробуйте побачити свій його очима – 4-5 річного хлопчика. Який
іде попереду дорослого, інколи, обганяє, інколи чекає.
П: Напевно, радість така в очах, азарт, викид адреналіну маленькими
порціями, приємно. Ми ідемо, куди очі дивляться.
Т: Будь ласка, зосередьтесь на цьому відчутті радості, азарту
задоволення від прогулянки не з ціллю, а просто – гарно іти туди, куди
хочеться.
Даний досвід вплинув на Юрія кардинальним чином, його мотивація зросла,
збільшилися відстані, на які він ходив. Він зміг знайти додаткові стимули, що
заохочували його до поведінкових експериментів (наприклад, він годував собаку,
що лишився без господаря, і це дисциплінувало його прогулянки).
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3. Когнітивна терапія, заснована на Mindfulness
Mindfulness за останні 10-20 років з філософського погляду на життя переріс
у широко використовувану і глибоко досліджувану техніку в рамках четвертої
хвилі КПТ. Mindfulness – це підхід до життя, заснований на розумінні того, що
"теперішній момент – це єдиний час, коли ми повинні жити – знати-сприймативчитися-діяти-змінюватися-зцілюватися" (Kabat-Zinn 1990). Ідеться про те, щоб
повністю прокинувся у нашому житті, свідомо звертаючи увагу і без осуду. За
допомогою цих методів ми маємо можливість отримати доступ до наших власних
внутрішніх ресурсів для розуміння, трансформації і зцілення.
Збільшення усвідомленості течії наших думок, почуттів і відчуттів не
здається очевидно корисним. Проте якщо робити це так, щоб призупинити осуд і
самокритику, то це може мати дивовижні результати. Багато людей повідомляють,
що їм вдалося віднайти внутрішні сили і ресурси, які допомагають їм приймати
більш зважені рішення щодо свого здоров'я і життя в цілому.
За результатами дослідження Shauna L. Shapiro і колег практика Mindfulness
якісно впливала зокрема на задоволення життям, співчуття до себе, суб’єктивне
відчуття стресу («Mindfulness-Based Stress Reduction»). Дослідники Siegal, Williams
та Teasdale довели ефективність майндфулнес орієнтованої КПТ для профілактики
рецидивів депресії. Davidson і колеги (2003) довели позитивний вплив медитації на
імунну систему. Jack Kornfield (1992) довів дієвість медитації на зниження страху і
агресії.
Ілюструвати дію цього сучасного підходу можна на випадку Марти,
пацієнтки 26 років, яка страждає на соціальну фобію, уникаючий (тривожний)
розлад особистості, а супутньою була помірна депресія. Вона заміжня, живе разом
з чоловіком, працює у великій будівельній компанії, вища технічна освіта. Її
проблеми – занижена самооцінка, невпевненість у соціальних ситуаціях, страх
спілкування, занадто сильна чутливість («приймає все близько до серця»), страх і
уникання багатьох соціальних ситуацій (від походів до супермаркетів до діалогу із
керівником). Марта поставила перед собою наступні цілі психотерапії:
 Позбутись комплексу через свій зріст. Приймати себе такою, якою
вона є.
 Стати сміливішою, бути впевненою при спілкуванні з людьми.
 Вміти себе оборонити.
 Не приймати чужі слова близько до серця.
Марта боїться «бути поганою», тому намагається всюди встигати вчасно,
робити все якнайкраще. Оскільки вимоги до себе є завищені, то вона перебуває у
постійному стані напруження, страху щось впустити, не зробити, не відповідати.
Задля збільшення задоволення в теперішньому моменті, а також як
«протитривожний засіб» одним із методів втручання був Mindfulness. Оскільки
Марта займалась йогою, то була знайома із принципами медитації, і їй вдалося
добре оволодіти цим методом.
Передусім з пацієнткою була проведена психоедукація з метою
диференціації просто хвилювання чи тривоги від конструктивного вирішення
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проблеми. Оскільки тривожне мислення включає зацикленість мислення на
тривожних думках і образах, і не призводить до корисної дії чи практичних
результатів.
Опановуючи цю техніку, Марта вчилась маркувати тривогу як «просто
хвилювання», а потім переключати увагу на своє дихання чи просто змінювати
напрямок думки. Кожного разу, коли Марта ловила себе на тривожних думках,
вона ніби в уяві клеїла на них етикетку «просто хвилювання» і змінювала тему.
Етикетку можна «клеїти» 10 разів на хвилину, чи згадувати лише після 2
годинного хвилювання. Марті пропонувалось бути поблажливою до себе і своїх
думок. Важливо те, що вона застосовує техніку тоді, коли усвідомлює своє
хвилювання.
Марта утримувалась від самокритики чи внутрішньої боротьби, їй потрібно
було просто відзначати – маркувати цей момент появи тривожних думок. Важливо
наголошувати пацієнтам, щоб вони не змінювати сенс етикетки від «просто
хвилювання» на команду «не хвилюйся!».
Пацієнтка відзначила, що цей метод є дуже потужним, їй здалося, що
частина тривожних думок розсіялася майже повністю протягом декількох днів.
Правда, згодом вона почала забувати регулярно вправлятись, тож були
використані коупінг-картки, які нагадували їй про важливість постійної практики.
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Підсумкові рефлексії
Когнітивно-поведінкова терапія розвивається і стає все більш успішною і
поліфункційною у сферах її застосування. Описані в роботі техніки корисні для
широкого спектру пацієнтів: починаючи від груп особистісного зростання і
впровадження «майндфульного» способу сприйняття життя до корекції глибоких
порушень, як от розладів особистості, пост-травматичних стресових розладів,
травми розвитку. Представники інших напрямків психотерапії закидають
когнітивно-поведінковим терапевтам механістичність і відсутність «глибини»
дослідження витоків проблем. Можливо, таким чином, намагаючись конкурувати
на ринку психотерапевтичних досліджень, в якому КПТ є в лідерах. Проте уява є
тими дверима, крізь які КПТ третьої хвилі виходить на рівень глибокого
розуміння, співпереживання і трансформації особистості пацієнта, з якими уже
складно сперечатись.
У книзі, присвяченій лікуванню розладів особистості, Бек і Фрімен (Beck at
al., 1985, 1990) зазначають: «Використання дитячого досвіду при лікуванні гострої
стадії депресії чи тривоги не так важливо, як при корекції розладу особистості.
Нерідко ми виявляємо, що після того, як депресія і тривога минули, у пацієнтів
зберігається остаточне дисфункційне мислення, яке не змінюється стандартними
когнітивними і поведінковими методами». Робота з уявою, за словами автора
символдрами Ханцкарла Льойнера, подібна до «королівської дороги у царство
несвідомого». Нейробіологічні дослідження показують, що не усвідомлювані
спогади дійсно існують і «запаковані» у структурах емоційного мозку, а саме –
мигдалині. Тож КПТ терапевти можуть більше не кривитись при словах
«несвідоме», а сміливо використовувати експірієнтальні техніки на шляху до
зцілення першопричин психологічних порушень. Під час експірієнтальних технік
відбувається активація тих зон мозку, які зазвичай активуються уві сні чи під час
емоційних спалахів. Тож психотерапевтичний контакт із пацієнтом саме в цей
сприятливий момент може бути дійсно цілющий, оскільки прориває завісу років,
забуття і дорослого вміння «контролювати себе».
У своїй практиці я давно використовую експірієнтальні техніки – спочатку в
парадигмі символдрами, а зараз – КПТ. Можу відзначити, що симбіоз КПТ і
експірієнтальних технік є дуже плідним. Але важливо зважати на наступне:
- Формулювання як карта для шукачів скарбу. Експірієнтальні техніки,
вписані у його канву, стають цінними дороговказами і транспортними засобами.
Якщо їх використовувати довільно – ефективність їх не буде такою високою.
- Психоедукація підвищує готовність пацієнтів до саморозкриття, що в свою
чергу позитивно відзначається на ступені залучення в переживання, і, теоретично,
полегшує доступ корегуючого впливу на мозкові структури.
- Зміст образів уяви допомагає краще будувати стосунок (рапорт з
термінології гіпнозу), коли використовуються емоційно заряджені метафори,
специфічні висловлювання тощо. Це створює спільний простір між пацієнтом і
терапевтом – досвід спільної подорожі, спільно прожитого досвіду.
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Додаток 1.
Вплив батька/
мами/ правил

Караюча/ви-

Додаток 1. Концептуалізація
підході схема-терапії

випадку Клари у

пережити
незадоволення

сім’ї

моглива

Коупінг-стратегії, щоб

основних потреб

батьківська

Здорова
доросла

частка

Відмінниця

Послання: ти – погана, не

частка

(гіпер-компенсація)

така розумна, гарна, добра

Поведінка: досягати

Травмуючі події
Критика і
відстороненість
матері, алкоголізм
батька

найкращого, бути
успішною і «правильною»,
все робити добре

Апатія і
перфекціонізм
поруч із депресією

ТемпеЗакинута дитина

рамент

Поведінка: сумує, вразливо

чутливий

реагує на критику чи

Кокетка
(гіпер-компенсація)

неприйняття, втрату

Зла дитина

Поведінка: отримувати

стосунку

Поведінка:

увагу чоловіків,

незадоволення

приділяти багато уваги

проривається в

своїй зовнішності

саркастичних

Залежні фруструючі
стосунки із
одруженим чоловіком

Вісь 1 депресія помірногосереднього ступеня

зауваженнях

вираженості

Турботлива жінка
(Підкорення,)
Поведінка: вибирає критичних
партнерів, ставить себе у нищу
позицію; робить забагато для інших
і не достатньо для себе
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