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ВСТУП
Релігія і психотерапія – це дві дороги до глибин внутрішнього світу
людини, що служать спільній меті – добру конкретної особи та суспільства
загалом. Хоча вони незалежні, водночас часто перетинаються і доповнюють
одна одну. Історія їхніх взаємовідносин має дуже багато позитивних
моментів, зокрема коли релігійна опіка щодо душі була також турботою про
тілесні та психічні недуги. Недарма перші публічні, громадські, лікарні
почали діяти ще в Середньовіччі саме при монастирях.
Психологічна наука ґрунтується на результатах фахових досліджень,
практичній та експериментальній базі. Мета-аналітичний огляд досліджень,
зроблених із 1872 по 2010 рр., виявив, що «релігійні люди мають кращі
показники психічного здоров’я та швидше пристосовуються до життєвих
негараздів, аніж менш релігійні» [11, с. 15]. Тому релігійність особи,
з одного боку, може мати вагомий позитивний вплив на процес психотерапії, а з другого – більшість пацієнтів під час цього процесу самі прагнуть, щоб їхні релігійні переконання брали до уваги [16, с. ІХ]. Одні
з досліджень свідчать, що від 53 до 77 % пацієнтів хочуть обговорювати
з терапевтами свої релігійні переконання. Дослідниця-психотерапевт
M. Pearce наголошує, що, якщо релігія важлива для пацієнтів, то вона буде
частиною терапії – обговорюємо ми її чи ні. Також ця дослідниця зазначає,
що ані терапевт, ані пацієнт не приходять на терапію вільними від своїх
цінностей та переконань [16, с. 3].
Виникає питання: як та за яких обставин можна задіяти віру як один
зі зцілювальних ресурсів у терапії віруючих пацієнтів (звичайно, якщо вони
цього бажають)? Чи може психотерапія служити релігії і навпаки?



report/

Див.: http://www.samaritaninstitute.org/about-samaritan-institute/2014-samaritan-institute-annual-
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Очевидно, щоб позбутись абстрактності та встановити чіткі межі
дослідження, варто зосередитися на конкретному психотерапевтичному
напрямі та, відповідно, релігійному світогляді. Тому предмет цієї праці –
особливості застосування когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) у контексті християнського світогляду та духовних практик особи, а її мета –
аналіз особливостей застосування християнсько-інтегрованої КПТ у роботі
з віруючими клієнтами-християнами. Відповідно, об’єкт дослідження – це
феномен християнської духовності як один з аспектів психотерапії. Такий
вибір зумовлений трьома причинами. Перша – автор роботи безпосередньо
заангажована саме у сферах КПТ і богослов’я. Друга – КПТ – відносно
молодий напрям із великою доказовою базою, який постійно розвивається
та інтегрує в себе багато корисних ефективних методик, зокрема релігійних.
Третя – фактом є те, що саме християнство – домінантна релігія серед
українців, а українці – одна з найбільш релігійних націй у Європі, звідси
очевидний великий відсоток християн у психотерапії. Тепер у нашій країні
вже 71,4 % населення вважають себе віруючими, з очевидною перевагою
християнських конфесій.
Актуальність обраної теми зумовлена потребою гармонійніше й
ефективніше поєднати КПТ із практиками християнської духовності,
зокрема для нових можливостей у КПТ та конкретного пацієнта, який, якщо
бажає, може залучити додатковий ресурс у психотерапію. Ця праця може
стати в нагоді не лише психотерапевтам, а й християнським консультантам,
священикам, богословам.
Метод дослідження – збір та аналітичне опрацювання християнськоінтегрованих методик у КПТ із власною моделлю поділу на методологічні
і практичні аспекти.



Див.: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2017/67269/
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Праця складається з двох розділів. Перший – «Психотерапія та
християнська духовність» – теоретичний, інформативний. У ньому розглянемо основні поняття, які використовуватимемо в цій праці. Також простежимо історичний контекст відносин між психотерапією і релігією.
Особливу увагу зосередимо на особливостях християнства та його духовності, а також – на висвітленні потреби зважати в терапії на релігійність
особи та на реальних спробах інтеграції у КПТ як релігійних практик
загалом, так і християнських зокрема.
Другий розділ називається «КПТ у контексті християнського світогляду та духовних практик особи: методологічні аспекти і практична
взаємодія». У ньому зібрано як практичні, так і методологічні поради щодо
інтеграції християнських духовних практик у когнітивно-поведінкову
терапію. Цей розділ головний і має на меті показати вже розроблені
методики інтегрованих у КПТ технік, що ґрунтуються на християнській
духовності. Ці техніки поділено на когнітивні, поведінкові, емоційно-фокусовані, а також виокремлено християнські медитативні практики і майндфулнес. Розділ доповнено описами реальних випадків-кейсів із терапевтичної практики автора, коли було застосовано деякі зі названих практик.
Окрім цього, важливою частиною роботи є Додатки, в яких зібрано
конкретні вказівки для застосування християнсько-інтегрованих КПТінтервенцій.
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РОЗДІЛ 1
ПСИХОТЕРАПІЯ І ХРИСТИЯНСЬКА ДУХОВНІСТЬ

1.1. Християнська духовність як один із чинників психотерапії
У цьому розділі розглянемо об’єкт дослідження, а саме – феномен
християнської духовності та його особливості, як один із аспектів психотерапії.
1.1.1. Основні терміни: поняттєвий дискурс
Поняття релігії означає «благочестя; побожність; святість; богослужіння» та «услід за Цицероном виводиться від [лат.] re-ligere "знову
збирати; вернутися до попередньої спроби"» [109, с. 54]. Це поняття
передусім виражає сакральний зв’язок людини зі світом божественного.
Тим не менше, питання визначення релігії та духовності часто було джерелом нескінченних суперечок упродовж багатьох років, особливо серед
психологів. За словами C. D. Betson і W. L. Ventis, ще в 1912 році психолог
James Leuba виявив 48 чітких визначень релігії [27, с. 4]. Враховуючи
специфіку нашого дослідження, ми скористаємося визначенням, яке запропонували H. G. Koenig і P. Huguelet: «Релігія передбачає віру в надприродну
силу або трансцендентне буття, істину чи вищу реальність, а також
вираження такої віри у поведінці та обрядах» [7, с. 1]. Таким чином, кожну
релігію уможливлює віра. Згідно з визначенням D. A. Leeming, K. Madden
і S. Marlan, віру можна описати як «синонім довіри», тож вона «радше стосується акту довіри, ніж конкретного змісту чиїхось переконань» [42,
с. 315]. Віра є свідомим і добровільним актом, що відповідає гідності
людської особи. Водночас, із точки зору християнства, віра є надприродним
даром Бога [110, с. 54].
Віра і релігійні переконання формують релігійний світогляд. Він
«передбачає можливість людини вступати у взаємодію з Богом, а також
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людське прагнення діяти за межами суто тілесних інтересів, брати участь
у духовному житті» [91, с. 696]. Духовне життя, або, інакше кажучи,
духовність є відображенням релігійного світогляду.
Терміни «релігія» і «духовність» не є тотожними, хоч і близькими за
своєю суттю. Духовність «можна визначити як загальніше відчуття близькості та зв’язку з божественним […], чуття вищої реальності чи істини» [50,
с. 77]. За H. G. Koenig, M. McCullough, D. B. Larson, духовність – «це
особистий пошук розуміння відповідей на кінцеві питання про життя, його
сенс і про стосунки зі священним або трансцендентним, який може […]
сприяти розвитку релігійних обрядів або формуванню спільноти» [9, с. 26].
Згідно з теорією D. E. Davis, J. N. Hook і E. L. Worthington, існує чотири
види духовності: 1) релігійна духовність (відчуття існування певної «вищої
сили»); 2) гуманістична духовність (чуття загальнолюдської єдності);
3) натуралістична духовність (відчуття близькості та зв’язку з навколишнім середовищем або природою); 4) космологічна духовність (відчуття
єдності всього творіння) [40, с. 293-301]. У рамках цієї праці йтиметься про
категорію релігійної духовності, а саме про духовність християнську.
Іншими важливими термінами, котрі ми будемо використовувати
у цьому дослідженні, є психологія і, головно, – психотерапія. Згідно
з етимологією, слово «психологія» утворив, імовірно, Меланхтон із грецьких слів ψυχή (душа) і λόγος (слово, наука) [108, с. 622]. Зазвичай
психологію, як академічну дисципліну, визначають як «наукове вивчення
поведінки та психічних процесів» [68, с. 2]. Натомість термін «психотерапія» містить у собі грецьке слово θεραπεία (лікування, слугування) [25,
с. 644], тож означає «зцілення душі». У порівнянні з психологією, психотерапія, згідно з визначенням, представляє практичний вимір психології як
науки, і використовує її здобутки для психічного оздоровлення людини.
Таким чином, психотерапія – це комплексна методика, яка «використовує
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різні теорії та процедури для надання допомоги пацієнту або клієнту, щоб
змоделювати його поведінку та почуття, отримати розуміння себе та інших,
змінити сприйняття і переконання та зменшити страхи і тривоги» [43, с. 8].
Решту термінів ми з’ясуємо нижче.
1.1.2. Християнська духовність та її особливість
Християнство часто зводять до філософського вчення або до рівня
однієї з багатьох первісних релігій [115, с. 18]. У цих релігіях здебільшого
вважали, що Бог живе на небесах, управляє звідти людською історією, є
вимогливим і суворим та вимагає певного задобрення від людини, яка
покинута на землі напризволяще у своєму безсиллі. У такій релігійній
моделі недосяжний Бог у своїй абсолютній трансцендентності не може
увійти у матеріальний світ, зійти до глибин людського буття; Його вічне
буття відокремлене від історії. Між Богом і людиною існує стіна, що їх
розділяє. Її слід подолати, і тут визначальну роль мала відігравати релігія
[115, с. 20]. Досягненню цієї мети нібито якраз мали слугувати релігійні
обряди та духовні практики.
Християнство не є також просто філософською системою, що містить суто теоретичні структури, які мало пов’язані з реальним життям. Така
абстрактна філософія, як і описані вище форми релігійності, є радше
витворами розуму людини. З приводу цього, католицький богослов К. Ранер
відзначав, що християнство не є релігією у її сучасному розумінні, і взагалі
вважав релігію антиподом віри [117, с. 112].
Чим же віра християн відрізняється від віри інших релігій? Відмінностей можна назвати чотири, і вони унікальні. По-перше, це те, що для
християн Бог є особовим; Він має органічний зв’язок із людиною, адже
вклав у неї себе самого, «свій образ та подобу». Особовість Бога християн –
фундаментальний принцип Його буття. До прикладу, в ісламі Бога годі
назвати Особою; це радше якась безособова «всемогутня сила». В арабській
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мові взагалі відсутнє поняття «особи» [46, с. 381]. Подібно і у буддизмі [35,
с. 71-74]. Православний богослов В. Лоський каже, що Бог християн – «це
Бог, Якому говорять “Ти”, Який кличе, Який відкриває себе, Особового,
Живого» [111, с. 205].
Отже, християнство є вірою в Об’явлення особового живого Бога. Це
одкровення не людини, а самого Бога, дане людині. Вповні це Об’явлення
здійснюється в Ісусі Христі: Бог сходить до людини, через свого Сина
приймаючи всі аспекти її земного буття, у зрозумілій і найбільш прийнятній
формі, тобто людській природі. Він бере на себе людську природу, щоб
максимально наблизитися до людини. Таким чином, завдяки історичності
Бога у християнстві подолано ту прірву, яка розділяла людину і її Творця.
За словами Й. Ратцінґера, радикальна особливість християнства полягає в
тому, що у ньому «не людина власними зусиллями піднімається щораз вище
крізь різноманітні верстви буття, не людина пробивається до найтаїнственнішого і найдуховнішого, осягаючи Божество, на його непорушному місці;
якраз навпаки – Бог шукає людину» [118, с. 78-79].
Унікальність християнства полягає також у його знанні сутності
Бога. Центральна тема християнського богослов’я – близькість Бога
необхідна для спілкування зі своїм творінням; християнство є водночас
немовби «релігією спілкування», адже Бог об’являє себе у Трійці. Особова
Трійця спілкується у любові між собою і потребує ділитися таїнством
любові з людиною. Бог бажає стосунків із людиною, для цього Він її створив – для стосунків і глибокого спілкування, а мовою богослов’я – для
участі в житті самого Себе. Бог беззастережно любить своє творіння. Якщо
спробувати описати Бога одним словом, то це – «любов». Такого розуміння
сутності Бога немає в жодній іншій релігії. Якщо описувати інші світові
релігії одним словом, то для ісламу це буде «покірність» (що й означає
«іслам» у перекладі); для буддизму – «безпристрасність». І хоча покірність
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та безпристрасність є присутніми і в християнстві, але лише як прояви
любові.
Тож у християнстві любов є Божою сутністю і одночасно – головним
Його проявом. Воплочення Сина Божого, Ісуса Христа – це кульмінація
вияву любові Бога до людини. Він не тільки приймає людську природу
у свою Божественну, а й віддає Своє життя заради людини. І ця особова
любов, що є протилежністю егоїстичній, передбачає певний вихід із себе. За
словами Г. У. фон Бальтазара, «як дитина не може пробудитися до любові,
не будучи любленою, так і людське серце ніколи не пробудиться до розуміння Бога, не будучи наділеним у свободі дарованою благодаттю» [102,
с. 61].
Тут бачимо ще одну важливу в християнстві категорію – свободу. Бог
поважає вибір людини, оскільки любов передбачає і можливість відмови.
Людина теж має можливість вибирати. Проте «любов Бога до людини така
велика, що вона не може змушувати, бо не існує любові без поваги» [111,
с. 244]. Тому християнство є кардинально відмінним від філософських
учень та поверхового релігійного тлумачення. Саме можливість стосунків
у любові та свободі з живим особовим Богом, якого можна пізнати у Його
історичності – в Особі Христа Богочоловіка – відрізняє християнство від
інших релігій.
Після цього короткого вступу про суть християнства тепер можна
окреслити, чим же є християнська духовність. Хоча, за словами сучасного
українського богослова П. Біланюка, християнська духовність – «тема
настільки широка, що про неї можна б написати кілька томів, а то й цілу
бібліотеку» [103, с. 64], але спрощено християнська духовність – це немовби
відповідь людини на Боже Об’явлення. Християни вірять у Троїчного Бога –
Отця, Сина і Святого Духа [23; Мт. 28, 19]. Отець – початок усього, Син –
найінтимніший дотик Бога до людини, Святий Дух переображує людину,
освячує її. Як Син волею Отця зцілює у Собі людську природу, все людство,
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Святий Дух доносить це зцілення кожній особі зокрема. Це важливо для
розуміння підвалин християнської духовності. Адже саме слово «духовність» містить корінь «дух»: людина має щось спільне з Духом, третьою
Божою Особою. Бо саме Святий Дух залишається назавжди з Церквою після
вознесіння Ісуса. Метафорично можемо сказати про християнську духовність, як про «працю Святого Духа» в людині, та відповідь людини на
Божий заклик любові, звернений до неї.
Форми християнської духовності є різні. Християнська обрядовість,
разом із духовними практиками, це – зовнішній прояв духовності особи,
однак без глибшого розуміння, про яке ми згадували, сама по собі ця
духовність не є життєдайною, і навіть може стати хворобливою. Натомість
правдива християнська духовність дарує великі можливості для терапії;
вона жива та стосункова. У практичному вимірі християнська духовність
не є ізольованою від світу, а навпаки – є можливою лише завдяки спілкуванню, на зразок спілкування Божих Осіб у Трійці. Тому християнська
духовність є дуже особистісною, але водночас і дуже спільнотною. До
прикладу, у буддизмі спільнота не має значення, лише особисті зусилля.
Тому головний шлях до Божественного – аскеза. Аскетизм є присутнім
у християнстві, але він – літургійний, спільнотний і спрямований на
«іншого». Християнину для спасіння потрібен «хтось», буддисту – ні.
1.1.3. Християнство і психотерапія
Християнство від самого початку поєднувалося із психотерапією,
оскільки у них схожа мета – сприяння зціленню конкретної особи. Вони
переплітаються у багатьох площинах своєї діяльності. Обоє прагнуть
створити добрі умови для покращення якості життя, як конкретної особи,
так і суспільства загалом. Як зазначає T. G. Plante, «психотерапія – це наука
допомоги людям» [77, с. 893]; навіть при тому, що «психотерапія, як складний науковий метод є сучасним явищем, а релігійна інтерпретація "долі"
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така ж стара, як і світ» [93, с. 91]. Можна сказати, що психотерапія, у формі
пастирської турботи і порадництва, зародилася завдяки Христовому служінню і згідно з Його наукою, а першими «християнськими психологами»
були Христові учні [113, с. 8]. Зокрема, апостол Павло у своїх листах торкається багатьох тем, які зараз належать до сфери теорії і практики психологічної науки: взаємини у сім’ї, прощення, подолання страху. Недарма
Е. Жильсон говорить про Отців Церкви – Августина, Йоана Золотоуста,
Тому Аквінського, як про християнських психологів [47, с. 21-40]. За
висловом одного сучасного християнського психолога, психотерапія – це
ніби «дуже молода дочка релігійної опіки душі» [93, с. 86].
Психологія, як окрема академічна дисципліна, зародилася з заснуванням першої психологічної лабораторії Вільгельмом Вундтом у 1879 р.
в Лейпцізькому університет. До цього психологія була частиною філософії
та не була емпіричною наукою [113, с. 3]. І від часу своєї появи вона, відповідно до світоглядної парадигми того часу – беззастережної віри в науку –
всіляко прагнула уникати релігійних чи духовних речей, щоб максимізувати
і підкреслити строгий науковий підхід як до досліджень, так і до клінічної
практики.
Натомість християнське богослов’я говорить про визначальне значення духовності у природі людини. За християнською антропологією,
людина поєднує в собі дух, душу й тіло [23; І Сол. 5, 23]. Дух, згідно
з християнським розумінням – наче вища (чи глибша) частина душі, що
єднає нас із Богом, наче душа нашої душі, своєрідний «приймач» божественного життя; саме дух провадить духовне життя людини. А в душі ми
переживаємо емоції, почуття, усвідомлюємо себе. Душа – це ознака життя,
джерелом же життя є дух. Тому, згідно з християнським розумінням
психічний розвиток дуже пов’язаний із духовним.
Ж. Ґодфруа зауважує: «у науковій психології утвердилося уявлення,
що наші почуття і думки – це всього-лиш результат життєдіяльності
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нервових клітин, об’єднаних в один орган – головний мозок» [105, с. 84].
Психологічна наука, маючи свою антропологічну концепцію, всіляко
намагалася уникати будь-яких релігійних категорій, вважаючи їх такими
собі захисними механізмами [77, с. 892]. За словами A. Moreira-Almeida,
F. L. Neto, H. G. Koenig: «Наприкінці XIX століття психологічне співтовариство висловило негативне ставлення до релігії, яке залишилося панівним
і в ХХ ст.» [66, с. 243]. Не останню роль у такому ставленні зіграв Зигмунд
Фройд (1856-1939 рр.), який вважав релігію «загальнопоширеною оманою,
корисною для деяких людей, шкідливою для інших, але врешті-решт,
чимось, що лише виявляє психологічну незрілість» [7, с. 355]. Мабуть,
у цьому – головна причина певного антагонізму психології і християнства,
що існував донедавна. Тільки приблизно зі середини минулого століття
питання релігії починають з’являтись у полі досліджень психології та
сприйматись як основна людська потреба [113, с. 4]. Огляд 3300 досліджень,
здійснених у 1872-2010 рр., показав, що практикована релігійна духовність
може сприяти покращенню психічного здоров’я пацієнтів, підвищенню
толерантності до проблем та зменшенню ризику фізичних захворювань [11,
с. 1-33].
За словами T. G. Plante, «протягом останніх років багато фахівців
у галузі психічного здоров’я, зокрема й психологи, зацікавилися духовністю
та релігією як частиною своєї професійної діяльності та шукають шляхів
кращого інтегрування духовності у психотерапевтичну практику» [77,
с. 893]. Сучасні етичні кодекси найбільших американських та європейських
психологічних та психотерапевтичних асоціацій – таких як APA (American
Psychological Association), ACA (American Counseling Association), EAP
(European Association of Psychotherapy) – не лише декларують толерантне
ставлення до релігійних вірувань пацієнтів, а й створюють окремі відділи,
діяльність яких всіляко спрямована на інтеграцію релігійної духовності
у терапевтичну практику. Зокрема, етичний кодекс ASERVIC (Association
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for Spiritual and Religious Issues in Counseling), яка є підрозділом ACA,
зазначає, що вона є «організацією консультантів та фахівців із розвитку
людського потенціалу, які вважають, що духовні, етичні та релігійні цінності мають важливе значення для загального розвитку людини та прагнуть
інтегрувати ці цінності у процес консультування» (Додаток А). Метааналітичний огляд 46-ти досліджень духовно-інтегрованих форм психотерапії виявив, що у порівнянні з тими ж видами терапії у світській формі,
духовно-інтегровані методи лікування дали кращі духовні та психологічні
здобутки [99, с. 204-214]. Крім того, 77-83% хворих віком понад 55 років
хочуть, щоб у психотерапії враховувалися їхні релігійні переконання [89,
с. 334-343].
До цих тенденцій у сучасній психології не лишилося байдужим
і християнство. Віднедавна у середовищі як психологів, так і християнських
богословів, почали формуватися терапевтичні напрямки, у яких прагнуть
поєднати християнську духовність і здобутки психологічної науки. Ці
напрями ґрунтуються на християнській антропології та духовності («Бог є
особовим, і людина є особою як образ Бога») [113, с. 6] – розумінні людини,
як єдності духа, душі і тіла. Згаданих напрямків уже достатньо багато, та
у нашій праці ми не маємо наміру розглядати їх детально. Ми розглянемо
лише загальні тенденції співпраці християнства і психотерапії.
Згідно з теорією B. Narramore і J. D. Carter, існують чотири моделі
взаємодії християнства і психології та психотерапії: 1) супротивна модель
(the "Against" model), 2) модель включення (the "Of" model), 3) модель паралелізму (the Parallels model) та 4) інтегративна модель (the Integrates model)
[69, с. 71-94].



І хоча цій теорії вже майже 40 років, її тези все ще застосовуються в багатьох питаннях, які
висвітлюють принципи співпраці психології та релігії.
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У рамках супротивної моделі психологія і християнство виступають
одне проти одного. Прихильники психології схильні зневажати усе
релігійне і навпаки. До прикладу, супротивну модель практикує консервативне крило деяких протестантських Церков. Зокрема, вони вважають
певні досягнення психологічної науки такими, що суперечать Біблії, а тому
часто цілковито відкидають будь-яку співпрацю, займаючи іноді дуже
ригористичну позицію. Деякі з цих напрямків навіть вважають психологію
єрессю, а психотерапію – сурогатом преображаючої дії Святого Духа [33,
с. 28-34; 57, с. 326-354]. За такої моделі терапевти працюють лише з віруючими пацієнтами, і терапія зводиться до «біблійного консультування».
Супротивну модель застосовує і психологія, ґрунтуючись на засаді, що
наука є винятковим джерелом істини. Згідно з такою позицією, релігійні
погляди відкидають як ненаукові, тож нерелевантні.
Модель включення часто трапляється при описі «психології релігії»
[69, с. 85-88]. Психологія релігії стала цілою академічною дисципліною на
межі ХІХ-ХХ ст. і навіть розвинулася в кілька шкіл: 1) емпіричну й експериментальну індивідуальну психологію релігії (Г. С. Холл, У. Джеймс);
2) етнічну і соціальну психологію релігії (М. Вебер, Е. Дюркгайм); 3) психоаналітичну психологію релігії (К. Юнг, Е. Фромм) [119, с. 10]. Основна
проблема, пов’язана зі згаданою моделлю взаємодії, полягає в тому, що вона
інструменталізує християнство і богослов’я [44, с. 213]. Модель включення
означає по суті «розчинення» християнства у психології. Вона відкидає надприродні аспекти релігії і дотримується натуралістичного підходу. Значним
недоліком цієї моделі є те, що вона ігнорує різницю між сферами богослов’я
і психології, тому не допускає між ними ніякої взаємодії. Однією з дисциплін маніпулюють або фактично нею нехтують.
Наступним підходом є модель паралелізму [69, с. 94]. Тут психологію
і християнське богослов’я розглядають як легітимні, але існуючі в окремих
областях. Ця модель пропонує розглядати психологію і богослов’я як
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незалежні одне від одного дисципліни, сфери яких перекриваються.
Вважають, що психологія і християнське богослов’я виражають ті самі
концепції, проте різними термінами. Так, на думку B. Narramore і J. D. Carter, із-за «єдності істини» їхні відмінності мають суто термінологічний
характер [69, с. 100]. Наприклад, термін «самоактуалізація» можна розглядати як духовну зрілість у релігійному вимірі, а богословський термін
«гріх» може символізувати психопатологію. Ця модель добра тим, що вона
підкреслює важливість і духовних цінностей, і психології, хоча їх взаємодію
вважають неможливою. Проблема полягає в тому, що вона не дозволяє
об’єднувати знання і може призвести до нав’язування концепцій однієї дисципліни іншій. Також така позиція спричиняє фрагментарному розумінню
дійсності.
Нарешті, інтегративна модель дотримується засади «взаємопроникнення»: християнська антропологія і духовність стають вагомою частиною терапевтичного процесу; і навпаки – стійкі психологічні концепти
стають частиною духовного розвитку віруючих християн. Останнім часом
таку модель активно підтримують як християнські богослови, так і психологи та психотерапевти. На думку її прихильників, немає необхідності
відокремлювати духовне від світського. Зокрема, D. N. Entwistle, як віруючий психолог, зазначає, що ми можемо використовувати істини психології,
якщо вони не суперечать християнській вірі. Знання про природу людини
можна отримати і з науки, і з Писання – попри використання різної
методології [44, с. 135-147].
Прикладом такої психотерапії є інтегративна християнська психотерапія, розроблена польськими психотерапевтами. Це «форма психологічної допомоги, у якій, спираючись на принципи християнської антропології, використовують як здобутки різних психотерапевтичних шкіл, так і
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свої власні методи з тим, щоб провадити людину до психо-фізично-духовного здоров’я та розвитку» [121, с. 94]. Основними психотерапевтичними
методами, які використовуються в інтегративній християнській терапії, є
психодинамічний та когнітивно-поведінковий. У ній «також беруть до уваги
напрацювання інших терапевтичних шкіл (екзистенційно-гуманістичної
терапії, логотерапії, транзактного аналізу, системної сімейної терапії)» [121,
с. 95].
На думку багатьох дослідників, інтегративна модель співпраці є
найперспективнішою [6, с. 157-166; 54, с. 46-72; 73, с. 218-221]. Вагомим
кроком на шляху інтеграції християнської духовності у класичну психотерапевтичну практику стало створення у 1988 р. в Польщі Європейського
руху

християнських

психологів,

антропологів

та

психотерапевтів

(EMCAPP). Він об’єднав християнських антропологів, психологів, лікарів,
богословів і психотерапевтів із багатьох країн Європи. Завдяки їхній
діяльності достатньо популярними, виглядають класичні напрямки, які
інтегрують християнську духовність у психотерапію.
Отже, шляхи подолання прірви між психологією і християнством
уже окреслено: вони у реальній допомозі та служінні людині у повазі й
толерантному ставленні один до одного. Саме така інтеграція практик
християнської духовності у когнітивно-поведінкову терапію є предметом
нашого дослідження.

1.2. Когнітивно-поведінкова терапія
у праці з віруючими особами
У цьому підрозділі ми розглянемо предмет дослідження – особливості застосування когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) у контексті
християнського світогляду і духовних практик особи.
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1.2.1. Когнітивно-поведінкова терапія і її метод
Спочатку дамо визначення, що таке когнітивно-поведінкова терапія:
це сучасний, структурований, досліджений та адаптивний психотерапевтичний напрямок, в основі якого закладено модель Аарона Бека, сформульовану в 1960-1970 роках [43, с. 7]. Як зазначає один із чільних КПТтерапевтів, Д. Вестбрук, «сучасна КПТ – не монолітна структура, а широкий
рух, який постійно розвивається і містить багато різних, часто суперечних
підходів і течій» [24, с. 13]. Серед понад 400 різних теорій індивідуальної
психотерапії дослідники виділяють п’ять загальних класів. КПТ поєднує два
з них, а саме когнітивну і поведінкову терапії [43, с. 10].
КПТ виходить із того, що наші думки, почуття та поведінка є взаємопов’язані між собою, і проблеми людини варто розглядати у певній взаємодії між цими сферами. Іншими словами, для КПТ головним чинником терапії є те, як люди сприймають ситуацію та інтерпретують її, що й визначає
їхні почуття і поведінку. Таким чином, КПТ визнає працю з думками
і поведінкою основними методами для досягнення терапевтичних цілей.

Рис.1. Система взаємодії когніцій, емоцій, тілесних почуттів і поведінки
У психотерапевтичному контексті КПТ є однією з найпоширеніших
форм допомоги для людей з різними психічними розладами [36, с. 17-31] та
введена у протоколи/рекомендації лікування, як один із ключових методів
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психотерапії, з великою емпіричною базою [36, с. 17-31; 53, с. 427-440].
Доведено ефективність КПТ при депресії, різноманітних розладах тривоги,
посттравматичному стресовому розладі, розладах харчової поведінки, при
деяких розладах особистості, шизофренії, біполярному розладі – у поєднанні з медикаментозним лікуванням. Також КПТ ефективна при допомозі
дітям і підліткам [43, с. 10]. Опитування 2008 року серед фахівців у сфері
медичних послуг із психології показало, що з 5051 опитаних психологів
1964 згадували КПТ як свою основну теоретичну орієнтацію, і більше
половини, як другу [37, с. 256].
КПТ – достатньо відкритий і адаптивний метод, тож перебуває в діалозі з іншими науками сфери психічного здоров’я, наприклад, інтегрує
здобутки психогенетики, психофармакології, нейробіології та інших
доказових методик. Доказовість інтегрованих методик є фундаментальним
принципом КПТ, адже від цього залежить ефективність і надійність наданої
допомоги. За висловом Д. Вестбрук, Г. Кеннерлі, Дж. Кірк, «теорії та методи
лікування потрібно оцінювати якомога ретельніше, використовуючи для
цього наукові докази, а не лише клінічні розповіді» [24, с. 19].
1.2.2. КПТ у праці з релігійними особами
До недавнього часу емпіричність духовного світу людини вважалася
дуже проблематичним питанням. Однак сучасні технології в галузі нейрота молекулярної біології дають більше можливостей для його вивчення.
Важливі відкриття з’явились у нейробіології, завдяки нещодавньому
відкриттю однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (SPECT),
зокрема, у працях A. Newburg і пізніше G. D’Aquile, чиї дослідження
з молекулярної нейровізуалізації дали змогу побачити і зафіксувати, як
релігійний досвід та духовні практики активізують певні ділянки мозку,
передусім скроневу долю, одночасно значно пригнічуючи діяльність тім’яної долі [56, с. 7]. Духовні переживання, як практикуючих буддистів, так і
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католицьких монахинь, продемонстрували значне зменшення функціонування ділянки мозку, що відповідає за часово-просторове орієнтування,
і водночас помітну активізацію ділянки, що відповідає за зосередженість
і увагу [26, с. 153]. Результати дослідження мозку показали справді його
дивовижну конструкцію; за словами K. A. Bingaman, ці дослідження
«показують, що ми ще занадто мало знаємо, хто така людина» [31, с. 46].
Як уже було сказано, дослідження останніх років показують очевидний вплив релігійних переживань і духовних практик на психічне здоров’я пацієнтів [65, с. 177-182; 86, с. 643-655; 100, с. 213-221]. З огляду на ці
факти, багато практикуючих психологів почали стверджувати, що в окремих випадках «для терапевтичного процесу духовність, як головний лікувальний чинник, є просто необхідною» [93, с. 89]. Адже релігійні люди
легше справляється зі складними життєвими подіями, бачать сенс у обставинах, які виглядають безглуздими та неконтрольованими [9, с. 47-49].
Тому, як зазначають E. P. Shafranske і L. Sperry, «навіть якщо проблеми, що
стосуються релігійності/духовності, не є фокусом терапії, вони можуть бути
важливими фоновими факторами» [88, с. 20]. Тож «практичне питання для
клінічних психологів полягає вже не в тому, що у психотерапії віруючих
клієнтів варто звертати увагу на духовне, а радше – коли і як звертатися до
духовного» [96, с. 131].
Релігійні вірування і духовність впливають на інтерпретацію людьми
важливих подій у їхньому житті [11, с. 32]. Здавалося б, «точки дотику» між
релігійною духовністю і КПТ очевидні. Адже КПТ, з її фокусом на переконаннях, які глибоко закріплені у системах вірувань, могла б стати спільним підходом для вирішення питань релігії/духовності у психотерапії [37,
с. 259]. Залишається потреба з’ясувати, як фахівці у галузі психічного здоров’я можуть взаємодіяти зі сферами релігійності й духовності, інтегруючи
їх у модель КПТ у своїй роботі з клієнтами. Це питання наразі висвітлене
в науковій літературі недостатньо [37, с. 256]. Одним із факторів такого
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становища є, як не дивно, брак належної освіти терапевтів. Наприклад,
у нещодавньому опитуванні 262-х членів Асоціації поведінкових та когнітивних терапевтів у США, 71 відсоток респондентів ствердили, що не
мали жодного клінічного тренінгу для оцінки та з’ясування проблем, пов’язаних із релігією/духовністю в лікуванні, та водночас зацікавлені у здобутті
знань у сфері релігійності/духовності [20, с. 424-433]. Очевидно, що терапевти цього прагнуть, проте не знають, як це зробити. За словами D. H. Rosmarin, K. I. Pargament та H. B. Robb III: «Останнім часом лише 13% керівників тренінг-програм випускників клінічної психології у Північній Америці повідомили, що їх навчальні програми пропонували курс про релігію
чи духовність» [81, с. 345]. Відсутність тренінгів із використання релігії/
духовності в терапії також може бути причиною небажання практиків застосовувати методи релігії / духовності. Звідси стають зрозумілими результати
іншого дослідження, яке виявило, що лише 30 відсотків психологів обговорювали релігію і духовність зі своїми клієнтами [48, с. 97-104].
Іншим, не менш важливим фактором є, умовно кажучи, етичний.
Адже зазвичай релігійна духовність – це дуже особиста, «інтимна», сфера
[52, с. 185-206] і вона підкреслює важливість поваги до свободи волі
клієнтів. Цей етичний аспект часто викликає небажання практиків використовувати методи релігії/духовності. Практикуючі терапевти справедливо
обережні щодо розмивання професійних кордонів або накладання власних
релігійних поглядів на клієнтів [45, с. 1-23]. Водночас уже згадане опитування серед 262-х членів Асоціації когнітивних та поведінкових терапевтів
свідчить про те, що хоча близько половини опитаних говорили про важливе
значення духовності (54%), проте релігійна приналежність, віра в Бога,
релігійна практика мають для них помітно менш вагоме значення (48%), ніж
загалом серед населення Сполучених Штатів [20, с. 424-433].
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З огляду на важливість духовного життя і релігійних практик для
значної частини пацієнтів, постало нагальне питання необхідності враховувати питання релігії/духовності у процесі фахової психотерапії. Тому,
враховуючи актуальність питання та виходячи з принципу відкритості й
адаптивності КПТ до ефективних методик допомоги, з’являються перші
спроби пошуків форм інтеграції. Виникають релігійно орієнтовані форми
психотерапії, зокрема КПТ. Ефективність такої взаємодії було опрацьовано
ще у 80-90-х роках минулого століття у працях H. G. Koenig [60, с. 213-224;
61, с. 201-228] і R. Propst [17, с. 167-178], яких можна вважати «піонерами»
«нового етапу наукового вивчення релігії / духовності в галузі медицини»
[66, с. 244]. Зокрема, R. Propst майже двадцять років досліджувала ефективність (серед 59-ти дорослих християн) релігійно-інтегрованої та класичної моделі КПТ у зціленні від депресії [18, с. 94-103]; а H. G. Koenig
створює й очолює при Duke University у США клініку, де прийнято взаємодіяти зі сферою релігії для психічного оздоровлення пацієнтів. Завдяки
цьому виникає цілий напрямок у КПТ – релігійно-орієнтована КПТ (RCBT).
Командою фахівців кількох американських і британських університетів,
спільно з АРА, RCBT-допомогу при депресії у пацієнтів із хронічними
захворюваннями було розроблено для п’яти основних світових релігій:
християнства, юдаїзму, ісламу, буддизму й індуїзму.
Водночас при департаменті психіатрії Гарвардської медичної школи
(Department of Psychiatry at Harvard Medical School) завдяки праці професора K. I. Pargament та послідовників виникає інший напрямок – Духовноінтегрована КПТ (Spiritually integrated CBT (SI-CBT)) [72; 73]. Його учень,
D. H. Rosmarin, у своїх дослідженнях показав ефективність інтеграції духовних практик, здебільшого з юдаїзму, у КПТ при терапії тривоги [82, с. 691-
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700]. Він створив Center for Anxiety and Related Disorders при Чиказькому
університеті. Так само й рандомізовані контрольовані дослідження серед
віруючих мусульман показали, що «використання стандартної когнітивноповедінкової терапії з інтегрованими духовними практиками прискорює
покращення стану релігійних пацієнтів-мусульман, у яких діагностовано
генералізований тривожний розлад» [90, с. 34]. Результати іншого рандомізованого контрольованого дослідження виявили, що RCBT є дещо ефективнішою, особливо на початковій стадії терапії, ніж CCBT (Conventional
Cognitive-Behavioral Therapy) для віднайдення мети життя (Purpose in Life)
у релігійних осіб із депресією та хронічними недугами [1, с. 7].
Особливо цікавою виглядає взаємодія КПТ з буддизмом. Зокрема,
«поняття, взяті з буддизму, вплинули на розвиток декількох нових форм
КПТ, як-от діалектичної поведінкової терапії (Dialectical Behaviour Therapy); когнітивної терапії на основі майндфулнес-підходу (MindfulnessBased Cognitive Therapy)» [97, с. 2]. Важливою, можна сказати історичною
подією, у цій співпраці стала зустріч засновника КПТ А. Бека з Далайламою XIV, що відбулася у 2005 р. у Ґетеборзі [37, с. 259].
1.2.3. КПТ і християнство
У сучасній психотерапії, за словами K. I. Pargament, дедалі частіше
«ми чуємо такі дивні слова, як "терпіння", "віра", "страждання", "співчуття", "трансформація", "трансцендентність", "святість", "надія",
"смирення", "любов" та "прощення"» [73, с. 12]. Проте ці слова є добре
знайомі віруючим християнам, ключові у їхньому духовному житті. Окремі
дослідження виявили ефективність християнської форми КПТ серед студентів-християн [74, с. 45-54]. В іншому дослідженні, ще у 1999 р., порів-
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нювали ефективність втручань за традиційним протоколом КПТ із втручаннями за протоколом КПТ, у який інтегрували християнські практики для
пацієнтів із депресією. Висновок був таким, що хоча обидва протоколи були
ефективними при зменшенні симптомів депресії, але модифікована (християнська) версія КПТ продемонструвала кращі показники духовного здоров’я [49, с. 309-318]. D. R. Hodge, який є відомим науковцем та професором
Університету штату Арізона у 2006 р. розглянув результати 14 досліджень
про використання релігії/духовності для пацієнтів із різними психологічними проблемами, як-от депресією, розладами тривоги та шизофренією. Він
зробив висновок, що КПТ з інтегрованими елементами християнської
духовності є «ефективним втручанням для лікування депресії серед християн» [6, с. 162]. Відомий дослідник інтегрування християнської духовності
у КПТ, S. Y. Tan, котрий є водночас практикуючим психотерапевтом і протестантським пастором, резюмує: «Християнська КПТ, як втручання, торкається глибших рівнів емоційних процесів та когнітивних змін» [22, с. 107].
Попри те, що християнство і КПТ мають справді багато спільного та
вже здійснено ефективні спроби пошуку взаємодії, проте «місце християнської психології в загальному полі психотерапевтичних послуг […] виявилося практично порожнім» [104, с. 7]. І хоч останні два десятиліття виявили
певний прогрес у цьому напрямку, проте це залишається певною «терра
інкогніта» у психотерапії. Тому питання інтеграції християнської духовності у КПТ і по сьогодні є справою здебільшого ентузіастів, котрі прагнуть
знайти фахові відповіді на актуальні питання сучасної психотерапії.
Зважаючи на це, ще немає достатньо опрацьованої практичної бази інтеграції християнської духовності у КПТ. Про деякі з цих нечисленних спроб ми
згадаємо і будемо використовувати їх у даній роботі. Серед останніх системних спроб використання християнської духовності у традиційній КПТ –
праця учениці H. G. Koenig, М. Pearce, Cognitive Behavioral Therapy for
Christians with Depression: A Practical Tool-Based Primer. Тут описано
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спробу інтегрувати техніки християнської духовності в КПТ при зціленні
від депресії. Варто також згадати спільний проект Center for Spirituality,
Theology and Health: J. W. Ciarrocchi, D. Schechter, M. J. Pearce, H. G. Koenig.
Religious Cognitive Behavioral Therapy (Christian Version): 10-Session Treatment Manual for Depression in Clients with Chronic Physical Illness, у якому
теж бере участь вже згадана М. Pearce.
Згідно з K. M. Carlson, A. A. González-Prendes, «практика майндфулнес є ще однією можливістю, завдяки якій релігію/духовність можна
впровадити в практику психотерапії загалом, і в КПТ зокрема» [37, с. 268].
Майндфулнес вперше ввів у психологію J. Kabat-Zinn у медичному центрі
штату Массачусетс наприкінці 1970-х років [21, с. 71], де він створив клініку
Mindfulness-based Stress Reduction (Зменшення стресу з-за допомогою
майндфулнесу) [92, с. 165]. Згідно з S. R. Bishop, M. Lau, S. Shapiro,
L. Carlson, N. D. Anderson, J. Carmody, майндфулнес можна визначити, як
дво-компонентну модель, яка, по-перше, вдається до саморегуляції уваги
для зосередженості на безпосередньому досвіді, що дозволяє кращою мірою
сприймати думки. Другий компонент передбачає розвиток орієнтації, яка
характеризується відкритістю і прийняттям [32, с. 232]. У практичному
плані майндфулнес – це перш за все буддистська медитативна практика, яку
використовують для пошуку відповідей на питання сенсу буття [19, с. 77].
Йдеться про певний спосіб мислення, яке з’являється внаслідок неосудливого сприйняття реальності у процесі медитації. Проте майндфулнес –
«це перш за все мистецтво бути найціліснішою особою, а не проста техніка
набуття психічних сил або філософський інструмент для аналізу розуму»
[76, с. 38].
Поєднання концепції майндфулнесу і КПТ створило новий напрямок
у КПТ – Mindfulness-Based Cognitive Therapy (КПТ на основі майндфулнес),
яку дослідники називають «третьою хвилею» КПТ [22, с. 101]. Теоретичні
основи Майндфулнес-КПТ певним чином пов’язані з прагненням вийти за
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рамки обмежень у традиційній когнітивній терапії [19, с. 76]. Станом на
сьогодні Mindfulness-Based Cognitive Therapy – це «емпірично підтверджене
лікування, котре розробили J. Teasdale, Z. Segal, і M. Williams у 2000-му
році» [19, с. 76].
Попри те, що майндфулнес має своє духовне коріння у буддизмі,
подібні медитативні та контемплятивні духовні практики є присутні
і в християнстві [38, с. 14-17]. Зокрема КПТ, що використовує майндфулнес,
описує християнські духовні практики, як-от медитативне читання Святого
Письма та інші форми християнської медитації [21, с. 71-77]. Проте, за
словами F. Garzon і K. Ford, у цій галузі все ще мало є літератури, яка
привертає увагу до суто християнських проблем. Існує мало ресурсів, що
показували б клінічним психологам, як конкретно адаптовувати майндфулнес-техніки для християн [5, с. 263].
Релігійно-інтегровані форми КПТ, зокрема майндфулнес, є містком
між християнською вірою і психотерапією, адже вони «мають ті ж сфери
діяльності» [3, с. 10]. Як зазначає одна з сучасних християнських КПТтерапевтів М. Pearce, «для мене це питання звучить не так: "чи належить
вдаватися до релігії?", а радше – як ми можемо допомогти нашим релігійним
клієнтам вдатися до віри як до цілющого психотерапевтичного ресурсу?»
[16, с. 4]. Детальніше ми говоритимемо про майндфулнес у контексті
християнських духовних практик у другому розділі.
Інтеграція християнської духовності у КПТ може також стати в пригоді духовним особам, які, знаючи про її існування, могли б скеровувати
віруючих людей «у надійні руки» за спеціалізованішою та комплекснішою
допомогою. Одночасно терапевти могли б чіткіше виокремлювати труднощі
суто духовні та радити шукати допомогу в таких випадках у душпастирів.
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Особливо це актуально в нашому, традиційно християнському, західноукраїнському контексті. Звичайно, тут варто говорити про межі допомоги
психотерапевта і духівника (про які ми детальніше говоритимемо у другому
розділі). Адже в деяких випадках віруюча людина насамперед звернеться по
допомогу до духовної особи, аніж до психолога, навіть тоді, коли потребує
комплексного зцілення своєї проблеми [16, с. 6].
1.2.4. Модель застосування КПТ
у контексті християнських духовних практик
На Рисунку 2 ми бачимо схему авторської моделі поєднання КПТтерапії і християнської духовності. В центрі зображено два кола, що частково перекриваються і утворюють спільний сегмент. Цей сегмент – це
синергія КПТ і християнства, які немов проникають одне в одного і є
взаємодоповнювальними. Цей спільний фрагмент наочно демонструє мету
цієї роботи.
Насамперед його потрібно розділити на два напрямки взаємодії, які
дещо умовно можна означити як методологічні і практичні. Методологічні
складаються з двох важливих аспектів, котрі ми обговоримо детальніше
у другому розділі – це умови і межі застосування християнських духовних
практик у КПТ. Практичну взаємодію ми означили у чотирьох площинах:
техніки при роботі з думками, майндфулнес та християнські медитативні практики, поведінкові та емоційно-фокусовані втручання.
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РОЗДІЛ 2
КПТ У КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ
ТА ДУХОВНИХ ПРАКТИК ОСОБИ:
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І ПРАКТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ
Актуальність будь-якого дослідження визначають зокрема статистичні дані. У процесі опрацювання нашої теми було складено невеликий
опитувальник для психотерапевтів Українського інституту когнітивноповедінкової терапії (УІКПТ). В опитуванні взяв участь 31 респондент.
Серед запитань, що стосувалися використання християнської духовності
у КПТ-терапії, були такі:

- Чи Ви мали досвід психотерапії з пацієнтами – практикуючими
християнами? (Ось відповіді на це запитання у вигляді діаграми.)
27 з 31 респондента відповіло «так», 4 – «ні»

- Чи використовували Ви специфічні психотерапевтичні техніки,
з огляду на християнський досвід клієнта?
21 з 30 респондентів відповіло «ні», 9 – «так»
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- Чи знайомі Ви із християнською когнітивно-поведінковою терапією
(ХКПТ)?
28 з 31 респондента відповіло «ні», 3 – «так»

- Чи Ви взяли б участь у навчанні християнської КПТ, якби була така
можливість?
21 з 31 респондента відповіло «так», 10 – «ні»
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Результати опитування виявили достатньо великий відсоток тих, хто
мав досвід терапії з практикуючими християнами. Натомість, помітним є
значний брак належної інформації про використання християнських духовних практик у КПТ. Дослідження також виявило у респондентів велике
зацікавлення можливостями навчання та інтеграції християнських духовних
практик у КПТ-терапію.

2.1. Умови та межі використання
християнських духовних практик у КПТ
Коли ми говоримо про взаємодію християнської духовності та КПТ,
то передовсім необхідно відзначити два важливі методологічні аспекти:
1) умови, за яких ця взаємодія є можливою і 2) межі компетенції психотерапевта і духовного провідника.



Слід розрізняти у духовному наставництві духівника, який у східнохристиянській традиції
може не бути священиком, і сповідника, який обов’язково є священиком
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2.1.1. Умови використання
християнських духовних практик у КПТ
Здійснені серед християн Американською асоціацією пасторального
консультування й Інститутом самарян дослідження показують, що більшість релігійних клієнтів хочуть обговорювати свої релігійні переконання
та практики в психотерапії. Національне опитування однієї тисячі американців показало: 83 відсотки заявили, що їх релігійні переконання і емоційне здоров’я є тісно пов’язані, а 72 відсотки вважали б за краще бачити
терапевта, який поважає та інтегрує їхні релігійні переконання у терапію.
Чим релігійніший клієнт, тим більша ймовірність наявності в нього
бажання, щоб його релігійні переконання бралися до уваги у психотерапії
[12, с. 11; 67, с. 452-457]. З іншого боку, це не означає, що кожен християнин
неодмінно цього прагне. Дослідження свідчать: не всі християни, для яких
віра є важливою, бажають отримувати християнську КПТ. M. Pearce зазначає: «як ми дізналися в нашому дослідженні в університеті Duke, не кожен,
хто вважає себе християнином, хоче, щоб Святе Письмо або християнські
переконання та практики були частиною терапії» [16, с. 23]. Пацієнти є
немовби «експертами своїх переконань», а терапевтам важливо дослідити
спочатку, наскільки для них їхні переконання важливі та чи можуть вони
бути частиною терапевтичного процесу. Тому терапевт не повинен вважати,
що якщо клієнт є практикуючим християнином, то християнські духовні
практики автоматично інтегруються в процес, або якщо клієнт не є релігійним, то таких втручань слід уникати [78, с. 131-146]. Окрім того, навіть якщо
терапевт теж є християнином, його особисті релігійні переконання можуть
суттєво відрізнятися від переконань і практик пацієнта. У християнській
традиції є багато конфесій, які можуть розставляти різні богословські
акценти, зрештою інтерпретація може різнитися в людей навіть однієї
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спільноти. Більше того, як справедливо відзначає М. Pearce: «Навіть якщо
терапевт і пацієнт відвідують одну церкву, не можна припускати, що їх
переконання і практики є однакові» [16, с. 21]. Отож важливо, не накладаючи особистого досвіду терапевта на досвід пацієнта, уникати суперечок
із пацієнтами про духовні чи релігійні аспекти. Тому необхідно визначати,
з ким саме з-поміж клієнтів-християн ми можемо застосовувати християнські духовні практики у процесі терапії. Завдання терапевта на етапі обстеження – провести розмову для створення доброго терапевтичного альянсу,
бути відкритим та з повагою ставитися до переконань людини, проявляти
неосудливе ставлення та розуміння [37, с. 263]. Цікаво, що результати дослідження продемонстрували кращі показники релігійної КПТ у створенні
терапевтичного альянсу на початку терапії, у порівнянні зі стандартною
формою КПТ [10, с. 365-376]. У Додатку Б ми наводимо приклад невеликого опитувальника, який допоможе зібрати більше інформації щодо важливості християнських практик у житті пацієнта, а також бажання інтегрувати
їх у терапію.
Іншим важливим моментом для початку праці є обговорення так
званої інформованої згоди. Інформована згода означає, що клієнт розуміє
характер втручань, їхні потенційні ризики та переваги і можливі альтернативні методи лікування, зокрема можливість залучення релігійного досвіду
клієнта. Клієнти повинні дати згоду і зробити це добровільно. Таким чином,
інформована згода є не тільки оптимальним способом уникнути непорозумінь та інших негативних наслідків, а й необхідною умовою при використанні християнських духовних практик у психотерапії. Ще один аспект
пов’язаний з інформованою згодою – це визначення чітких меж між роботою терапевта і духівника, а при нагоді – залучення останнього, коли це
доречно. У Додатку B описано ключові моменти, які варто обговорити
в інформованій згоді при залученні релігійного досвіду клієнта.
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Процедура отримання інформованої згоди на психотерапію відрізняється у різних країнах, відповідно до національного та соціального
контексту, і подекуди навіть не є обов’язковою, зокрема в Україні. Скажімо,
якщо раніше вона мала частіше усний вигляд і була свого роду «ритуалом
довіри» [70, с. 4-7], то з виникненням кількох судових прецедентів, інформована згода, зокрема у США, тепер майже завжди фіксується у письмовій
формі. Зрештою, більшість експертів у галузі духовно-інтегрованої психотерапії також наголосили на важливості отримання як письмової, так і усної
інформованої згоди перед початком терапії [80, с. 123-128].
2.1.2. Межі компетенції КПТ-терапевта
і духовного провідника
Говорячи про межі використання КПТ, як і іншого психотерапевтичного втручання у духовний світ пацієнта, мусимо згадати насамперед
про розрізнення між психо-емоційною і духовною сферою людини. Про це
неодноразово нагадує нам Святе Письмо. Так, в одному зі своїх листів
апостол Павло говорить про єдність, але водночас і про розрізнення між
тілом психічним (σῶμα ψυχικόν) і тілом духовним (σῶμα πνευματικόν)» [23;
І Кор. 15, 42-44]. І попри те, що у новітні часи психологія намагається
приділяти якомога більше уваги духовному світу людини, та Церква завжди
наголошує на чіткому розмежуванні «повноважень». Згідно з цим, духовне
життя належить до сакральної, божественної сфери, а тому його не можна
жодним чином чимось замінити. Папа Йоан-Павло ІІ чітко розмежовує
функції душпастиря і психотерапевта, кажучи: «Необґрунтованим є очікування тих, хто хотів би перетворити таїнство Покаяння на практику
психоаналізу або психотерапії. Сповідальниця не є альтернативою кабінету
психотерапевта, і не може бути нею» [55, с. 6]. З іншого боку, Церква
всіляко намагається брати до уваги найсучасніші здобутки науки, і особливо
психології. Зокрема, на ІІ-му Ватиканському Соборі було проголошено, що

36
«у душпастирстві слід достатньою мірою приймати й користуватися не
тільки богословськими засадами, але й здобутками цивільних наук,
передовсім психології» [107, с. 576]. Адже духовне наставництво і психотерапія мають багато спільного, і Церква «заохочує психологів та терапевтів
тісно співпрацювати з духовенством, оскільки для багатьох людей, зранених
психологічно і морально, обидві форми допомоги необхідні» [114, с. 522].
За словами Ю. Августина: «Дві можливості служіння людині, психотерапія
і Сповідь, хоч і повинні бути відмінними між собою та зберігати автономію,
однак вони йдуть у парі та взаємно доповнюються» [114, с. 523]. Як відзначає М. Дамазин, «Церква у жодному разі не протиставляє себе психотерапії як такій, лише відокремлює її від Таїнства» [114, с. 512]. На думку
A. G. Weisman, De Mamani, N. Tuchman, E. A. Duarte, духовність і терапія
насправді мають схожі цілі, адже «релігійна духовність і терапія спрямовані
на укріплення почуття ідентичності, відповіді на питання про сенс життя,
розвиток соціальних зв’язків» [98, с. 349]. Терапія є методом пошуку сил
і ресурсів клієнта та прагне розвивати їх; одночасно духовність часто є
джерелом тих самих сил і ресурсів [94, с. 423]. Подібність між індивідуальною психотерапією і духовним керівництвом «полягає передовсім
у тому, що обидва способи допомоги людині торкаються, особливо на
початковому етапі, тих самих проблем, зранень, страхів, побоювань, потреб,
прагнень» [94, с. 423].
Та все ж КПТ-терапія, навіть християнська, сутнісно відрізняється
від пастирського консультування, вивчення Біблії та зцілення вірою. Маючи
подібні завдання та спільний об’єкт зацікавлення, вони дещо відмінні
у методах, цілях і ролі відповідно, духовної особи чи психотерапевта
у процесі зцілення. Цілі, не дивлячись на те, що вони виглядають на перший
погляд однаковими, все таки сутнісно різняться. Як зазначає о. М. Дамазин,
«для психотерапії ціллю є щастя людини, для релігії – її спасіння» [114,
с. 515]. Іншими словами, для психотерапії метою є те, що можна визначити
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поняттям якісної, позитивної, функціональної зміни емоційно-психічного
стану індивіда, яка може настати під впливом спеціальних психологічних
методів. Натомість Церква, наголошуючи на духовному вимірі людини,
ставить собі за мету провадити людей до єдності з Богом. Таким чином,
у психотерапії цілі є дочасними, а в духовному провідництві вони спрямовані у вічність.
Відмінними є також методи, якими послуговуються духовне наставництво і психотерапія. Відповідно різною є й роль, яку має духовний провідник у порівнянні з роллю психотерапевта у процесі зцілення. Психотерапевт є своєрідним «екраном», на якому пацієнт може бачити свої
проблеми, страхи, зранення. Він є тим, на кого, принаймні частково, пацієнт
«перекладає» свої прагнення, очікування, надії. Його роль – допомогти
пацієнту віднайти себе. Роль духовного провідника полягає у сприянні відновленню стосунків з Богом. У цьому разі він тільки допомагає «перекласти» тягар на Того, Хто поніс за нас наші болі [23; Іс. 53, 1-4] – на Ісуса.
Отож, основна мета християнської КПТ – це психічне здоров’я
клієнтів, а душпастирство зосереджується на духовному здоров’ї, і зазвичай
його здійснюють фахівці, які вивчають богословські дисципліни. Більше
того, хай як парадоксально це звучить, але, «щоб бути ефективним християнським КПТ-терапевтом, не обов’язково бути релігійним» [16, с. 175].
Можна сказати, що модель співпраці, або навіть синергії, для КПТтерапевтів і духовенства повинна виглядати таким чином. Очевидно, що
релігійність «не гарантує психологічної зрілості людині» [114, с. 514],
а тому обов’язком душпастирів є, використовуючи свій «терапевтичний
слух» [114, с. 497] – відчути і відокремити духовні проблеми людини від
психо-емоційних, які можливо наявні. І Церква всіляко заохочує духовних
наставників скеровувати своїх підопічних у відповідних випадках до психотерапевта. Своєю чергою, психотерапевти, зауваживши проблему релігійної
природи, повинні скеровувати особу до священика чи духівника [114,
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с. 518]. Адже, «духовенство все ж є експертом у сфері духовності. З огляду
на це, терапевти повинні бажати співпраці з духовними особами у сферах,
що виходять за межі їхньої професійної компетенції» [51, с. 153].

2.2. Когнітивні техніки
Когнітивний принцип – це наче «класика» КПТ. Адже наші думки,
емоційні та тілесні реакції, а також поведінка, пов’язані між собою. Користуючись досягненнями в галузі нейробіології, метафорично ми могли б
сказати, що мова розуму (мислення) перекладається на мову мозку. Наприклад, тривожні думки збільшують секрецію адреналіну, натомість щасливі
думки збільшують секрецію ендорфінів. Таким чином психічні процеси
впливають на діяльність мозку, а відтак – на емоційну та фізіологічну
реакцію і, відповідно, поведінкову [29, с. 233]. Отож, вплив думок на нашу
життєдіяльність насправді визначальний, і це є основою КПТ. Згідно
з теорією нейропластичності мозку, змінюючи наше думання, ми суттєво
впливаємо на нейронні мережі, а відповідно – і на емоційну, фізіологічну та
поведінкову сфери. Тому, як зазначає Д. Вестбрук: «фундаментальне
завдання когнітивного терапевта полягає у тому, щоб допомогти клієнтам
спостерігати й записувати думки й образи, які в них з’являються» та
відповідно з ними працювати [24, с. 172].
КПТ і християнська духовність мають багато спільного щодо ставлення до думок. В одному з джерел християнської віри, Святому Письмі,
часто трапляються вказівки-заклики зберігати серце людини від негативних
і грішних думок. За словами J. W. Ciarrocchi, D. Schechter, M. J. Pearce,
H. G. Koenig, ідея, що «наші думки та припущення відіграють важливу роль
у впливі на наші емоції та нашу поведінку, дуже поширена як у Старому,
так і в Новому Завіті» [39, с. 11]. У книзі Приповідок є такі слова царя
Соломона: «Серце праведного обдумує, що має відповісти» [24; Прип. 15,
28]. Напоумлення пильнувати думки, від яких залежить наша поведінка
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і вчинки, достатньо часто трапляється і в інших книгах Старого Завіту [23;
Іс. 59, 7; Йов 20, 2; Пс. 19, 14]. Та найповніше свідчення цього взаємозв’язку
можемо побачити у Новому Завіті. Уже «одним із перших слів Йоана
Предтечі та Ісуса у їх публічному служінні було слово "метанойя", що
буквально означає "зміна розуму", або "зміна способу мислення"» [39, с. 11].
Ця настанова біблійною мовою часто звучить: «Покайся!». Покаятися –
означає змінити своє ставлення до чогось [24; Мт 4, 17]. Апостол Павло
в одному зі своїх послань пояснює це так: «І не вподібнюйтеся до цього
світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб Ви переконувалися, що то є воля Божа» [23; Рим. 12, 2]. Іншими словами, апостол Павло
говорить тут про внутрішню «трансформацію», або, мовою богослов’я, про
«переображення», через оновлення власного розуму. Як зазначає P. Martinez, котрий як психіатр і християнин досліджував богословську думку
апостола Павла, тут міститься «ембріон КПТ», який є у християнстві [64,
с. 17]. В іншому місці він дає своєрідний «КПТ-заповіт» для християн,
кажучи: «Брати, усе що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте,
що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи що-небудь похвальне, – про
те думайте» [23; Флп. 4, 8].
Таким чином, основні принципи КПТ фактично вкорінені у християнстві. Можна сміливо стверджувати, що когнітивно-поведінкова модель
терапії у християнстві налічує принаймні дві тисячі років [16, с. 4].
2.2.2. Техніки, які пов’язані з роботою
із негативними автоматичними думками (НАДами)
Негативні автоматичні думки (скорочено – НАД) – ключову парадигму КПТ, вперше описав А. Бек. «Цей термін використовують для опису
потоку думок, який кожен із нас може зауважити (…). НАДи – негативно
забарвлені оцінки чи інтерпретації, які ми надаємо тóму, що відбувається
навколо або всередині нас» [24, с. 172]. Проблема полягає в тому, що часто
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ці думки є неправдиві та затягують людину у вир румінативного мислення,
що формує емоційну та поведінкову реакції.
Цікаво, що «лихі помисли» – logismoi, про які писало багато східнохристиянських учителів духовності, можна вважати таким собі християнським «відповідником» НАДів. За словами Т. Шпідліка, λογισμός «означає
те, що породжує розумова діяльність – думку» [120, с. 192]. Згідно з ученням
християнських пустельних сподвижників, саме у думках людини відбувається уся внутрішня боротьба. «Лихі», або «лукаві» помисли є причиною
пристрастей, які й ведуть людину до гріха. Як відзначає Максим Ісповідник,
ці злі помисли – logismoi, впливають на відчуття, фізичний стан і розум [87,
с. 121]. Християнину потрібно справлятися з ними через плекання добрих
помислів. Адже «добрі помисли відсікають лукаві» [106, с. 316].
У стандартному протоколі КПТ при депресії перші терапевтичні
втручання спрямовані на роботу з НАДами, хоча ця праця важлива загалом,
не тільки при депресії. Перший етап при роботі з НАДами, так звана техніка
дистанціювання або відволікання, полягає у зменшенні їх впливу на настрій
клієнта та розірванні циклу депресивного мислення або румінації [24,
с. 271]. У класичній КПТ ми говоримо про такі кроки, як зауваження НАДів,
«привітання» з ними, усвідомлення того, що такі думки зараз невідповідні,
та переведення уваги на щось ресурсне і корисніше для конкретного
пацієнта. У цій вправі важливим є список речей, на які варто перевести
увагу.
Власне перша інтегрована християнська техніка полягає в тому, що
людина має можливість перевести свою увагу на запам’ятовування уривків
зі Святого Письма, яке для християн є не просто книгою, а Одкровенням
живого Бога. Ісус каже: «Я дорога, і правда, і життя», тому слова Біблії для
християн є правдивими і цінними, натхненними дією Святого Духа. Цю
техніку M. Pearce назвала «Renewing Your Mind: Planting Truth» (Оновлюючи
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свій розум, плекаючи правду). Перекладаємо частинку психоедукації до цієї
техніки:
Ви можете думати про свій розум наче про сад. Якщо Ви насаджуєте
насіння кульбаби, то не можете сподіватися, що виростуть ромашки!
З огляду на Вашу християнську віру, можливо, Вам варто [частіше]
звертатися до улюблених біблійних текстів чи інших мотивуючих
духовних повчань; це може змінити русло Ваших думок. Ці духовні
слова й ідеї можуть бути добрим зерном, яке сіється у Вашому розумі
та розквітає у кращий настрій. Що більше Ви посадите такого
насіння, то краще [16, с. 51-52].
Вказівки із застосування техніки. Випишіть собі цитату, чи навіть
краще невеличкий уривок, зі Святого Письма, висловів Святих Отців чи
іншої духовної літератури на клейкий папір. Розмістіть його у місці, де Ви
часто буваєте, та постарайтеся його запам'ятати. Відповідно, заступайте
НАДи цими кориснішими, натхненними посланнями. Звичайно, текст
можна підбирати до конкретніших випадків, які обговорюють під час сесії,
і тоді це буде промовистіше та доречніше. Наприклад, якщо НАДи пов’язані
із провиною, то доречно вибрати уривок, у якому йдеться про прощення [16,
с. 52]. У Додатку Г ми вибрали декілька уривків зі Святого Письма, які
можуть слугувати взірцем.
Отож, дистанціюватися чи відволікатися від НАДів за допомогою
християнських повчальних уривків – це перша інтегрована техніка. У рамках цієї техніки слід виокремити читання псалмів. Адже псалми займають
особливе місце серед біблійних книг. Без сумніву, «тексти псалмів є неначе
"словоносними посудинами", які передають людині Боже слово. Саме так їх
слід сприймати і читати. Вони мають нам об’явити Божу волю, любов, опіку
та поміч» [116, с. 7]. У традиції Церкви псалми відіграють надзвичайно
важливу функцію. Ними Церква молиться безперестанно, упродовж кожного дня. Як зазначає A. Baumstark: «Первісна Церква не тільки запозичує
Старий Завіт зі синагоги, а й чинить Псалтир найпершою і благодатною
пісенною книгою» [28, с. 107]. Про цілющу силу псалмів відомо від самих
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початків християнства. Такі псалми, як 50-й чи 90-й, є справжніми шедеврами опису покаяння, любові та Божого милосердя.
Наступна інтегрована християнська техніка роботи з НАДами
пов’язана з їх тестуванням. У класичній КПТ ми називаємо її технікою
тестування НАДів або когнітивною реструктуризацією. Мета цієї техніки
полягає у виробленні вміння поглянути на свої думки критичніше. Вона
складається з двох етапів. Перший полягає в тому, щоб навчитися спочатку
ідентифікувати свої НАДи, моніторячи ситуації, коли погіршується настрій
і, відповідно, думки та почуття, які при цьому виникають. На наступному
етапі пацієнт збирає докази «за» і «проти» та формує більш альтернативну
думку про ситуацію. На бланку тестування думок можемо додати ще одну
колонку: «Як Ваше розуміння Бога, християнської віри, Біблії чи інших
духовних ресурсів доводить чи спростовує Ваші негативні автоматичні
думки» [16, с. 74]. (У Додатку Д подаємо можливий варіант модифікованого бланку.) Сенс цієї інтегрованої техніки, яку описала M. Pearce,
полягає у залученні християнських переконань клієнта в роботу з НАДами.
Важливо при цьому, щоб терапевт не «проповідував» пацієнту – що
належить робити священику, а заохочував пацієнта самого сумістити свої
негативні переконання зі своєю вірою. Цікаво, що цю техніку M. Pearce
назвала метанойєю, християнським терміном грецького походження, значення якого ми пояснювали вище. Такий момент можна використати для
психоедукаціїї про когнітивну реструктуризацію. Запитуючи безпосередньо, без бланку тестування, про релігійні переконання, можемо працювати
з когнітивними викривленнями або фільтрами – «це перебільшені помилки
мислення, яких час до часу всі ми маємо, коли перебуваємо у стані емоційного збудження» [24, с. 182; 16, с. 66-70].
При цьому варто зазначити, що техніку когнітивної реструктуризаціїї можна застосовувати і при когнітивній роботі з глибинними переконаннями (ГП), які є так званим «фундаментом особистості» – основними
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переконаннями особи про себе, інших людей та світ загалом [24, с. 21]. Коли
ми зважуємо плюси та мінуси дисфункційних глибинних переконань,
можна знову звернутись до ресурсу християнської віри пацієнта.
Наступна когнітивна інтервенція більше підходить для роботи із тривожними думками, адже спільний знаменник усіх розладів тривоги полягає
у страхові людини втратити контроль над ситуацією і, відповідно, толерувати невизначеність. Тому в терапії розладів тривоги багато уваги присвячують роботі саме з цим страхом. Дослідження виявляють взаємозв’язок
між довірою до Бога і зменшенням симптомів депресії та тривоги [83, с. 799808]. Отож, техніка реструктуризації досить проста, але водночас корисна у
контексті віри пацієнта.
Вказівки із застосування техніки. Терапевт малює два кола на
папері. В одне коло треба вписати те, що «під контролем пацієнта»,
а в інше – що «під Божим контролем». Тоді пацієнту пропонують заповнити
ці кола. Після цього пацієнт і терапевт переглядають та обговорюють написане [90, с. 41]. Врешті можна обговорити поведінку пацієнта в ситуаціях,
які є під контролем Бога; тут доречно було б застосувати техніки майндфулнесу, які ми опишемо у наступному підрозділі. У Додатку Е, як варіант
застосування цієї техніки, подаємо опис методики активного духовного
смирення.
Огляд випадку
Пацієнтка А., 20 р., студентка, практикуюча християнка. На терапію
звернулась із запитом – вчитися висловлювати свої потреби, оскільки, на її
думку, майже зовсім не вміє цього робити. Основне глибинне переконання –
«Мої потреби не є важливі». І, з огляду на це – основне правило життя –
«Краще уникати висловлювати свої потреби, адже вони й так не важливі».
Відповідно, така поведінка провокувала симптоми депресії легкого ступеня,
на фоні емоційного вигорання, такі як: поганий настрій, труднощі з увагою,
переїдання, самозвинувачення, труднощі зі сном. Щодо причин її стану, то
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варто зауважити, що пацієнтка зі священичої родини, в якій таку поведінку
здебільшого моделюють батьки. Після соціалізації та психоедукації ми
перейшли до роботи з НАДами. Наступний діалог – це частина сесії, присвячена тестуванню НАДів.
Т. (терапевт): Отож, Ви попрацювали над тим, щоб навчитися зауважувати свої НАДи, і заповнений бланк є підтвердженням цьому. Ви –
молодець. Отож, сьогодні я хотіла б показати Вам наступну частину цієї
важливої роботи, яка пов’язана з тестуванням Ваших думок. Як ми вже
обговорили на початку терапії, для Вас важливо залучати в нашу роботу
Ваші ресурси, що пов’язані з християнською вірою. Я думаю, що ми можемо
спробувати зробити це сьогодні. Як Вам така ідея?
П. (пацієнт): Так. Ви мене заінтригували (помітно пожвавилася).
Гадаю, що мені це було б цікаво!
Т: Гаразд, тоді давайте повернемося до нашого бланку і спробуємо
попрацювати далі. Зробимо ми це на прикладі однієї з думок. Отож, у Вас
часто виникає думка: «Коли я виражаю свої потреби, то я – егоїстка». І Ви
переконані в ній на 80%. Ця думка викликає у вас багато тривоги – на
9 балів, і смуток – теж на 9. Що Ви тоді робите?
П: Я здебільшого не говорю про свої потреби. Наприклад, нещодавно
так сталося, що подруга попросила мене піти з нею на мультфільм. Їй було
сумно і вона мене дуже просила. Хоча насправді, у той момент я дуже хотіла
поспати, бо перед тим допізна вчилася… (зніяковіла трохи). Але не змогла
їй відмовити. Я подумала, що мій сон – це зовсім не така важлива річ,
у порівнянні з таким її проханням.
Т: Ок. Отож, пропоную Вам попрацювати з цією думкою: «Коли я
виражаю свої потреби, то я – егоїстка». Давайте зберемо з Вами спочатку
всі докази «За» цю думку. Тобто ті, які б доводили її істинність. Ну що,
спробуємо?
П: Гаразд (трохи ніяково). Давайте (після паузи).
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- Мабуть, перше – це те, що мої батьки так думають і мене цього
вчили змалку.
- Мене цінують тоді, коли я одразу відгукуюся.
- Коли я відмовлю комусь, то про мене можуть погано подумати…
І тоді я від цього дуже страждаю.
Т: Добре. Тоді давайте поглянемо на докази «Проти», тобто ті, які
могли б спростувати Вашу думку.
П: Пацієнтка думає…
- В принципі… (замислюється), я дивлюся на інших і бачу людей,
які дбають про свої потреби і, як не дивно, я не відчуваю, що вони
егоїсти. Я чомусь так не можу.
- Хоча й тоді, коли не дбаю за себе, мені стає насправді теж важко
і я вже нічого не хочу.
- Поза тим, траплялося, що мої друзі мені відмовляли, бо мали свої
справи. І я це нормально сприймала (знизує плечима).
- Мої батьки часто виглядають дуже нещасливими, через подібне.
Т: Ви дуже добре справляєтеся. І я хотіла б запитати Вас про таке:
що говорить Святе Письмо про особисті потреби? Гляньмо на нашого
Господа. Наприклад, чи Ісус дбав про свої потреби? Чи хотів Він побути на
самоті? Чи прагнув відпочинку? Чи відмовляв комусь у проханні? Що Ви
про це думаєте?
П. Не знаю… Пригадую в Євангелії від Йоана Ісус покидає Своїх
учнів і йде на самоту.
Т. Можете знайти цей фрагмент?
П. Так, звичайно. Ось він: «"Поки у вас світло – віруйте у світло, щоб
світла синами вам стати!"» Це сказавши, віддалився Ісус і скрився від них»
(Йн. 12, 36). Зачекайте…Також пригадую прохання жінки-хананеянки, яке
Ісус спочатку не хотів вислухати. Здається в Євангелії від Матея: «Він же
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не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні й почали його просити:
"Відпусти її, бо вона кричить за нами". А він у відповідь промовив:
"Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля"». (Мт. 15, 23-27).
Т: Гарно. Дивіться, Ви знайшли чудові аргументи, які я вписала
в наш новий бланк. Дозвольте я Вам все це прочитаю…(терапевт демонструє бланк пацієнту).
П. Добре.
Т. Тепер скажіть, будь ласка, чи в процесі цієї роботи змінилася міра
Вашої впевненості у правильності думки: «Коли я виражаю свої потреби, то
я – егоїстка»? Нагадаю, що на початку це було 80%.
П: Так, насправді це було дуже корисно для мене. Це дозволило
поглянути на цю ситуацію під іншим кутом, і я думаю, що зараз – це десь
40-50%.
Т: Гарний результат для початку! Але нам ще важливо подумати над
тим, які альтернативні думки можна побачити в цій ситуації?
П: Мабуть…(думає), що я не є егоїсткою, коли висловлюю свої
потреби.
Т: Я вважаю, що це добра думка. І дуже сподіваюся, що ми разом
зможемо більше плекати саме її та вчитися маленькими кроками впроваджувати це у поведінку.
П. Дякую Вам.

2.3. Майндфулнес і християнська духовність
Як уже було сказано, термін «майндфулнес» прийшов у вжиток
із релігії, точніше з буддизму [21, с. 71]. Проте, дійсно будучи однією
з частин «шляху восьми сходинок» у буддійській релігійній філософії [92,
с. 166], майндфулнес, тим не менше, є універсальним і до певної міри навіть
«арелігійним» [13, с. 208]. Недарма «піонери майндфулнесу у психології
підкреслювали, що його було вилучено з буддійського контексту і він уже
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не залежний від будь-якого релігійного чи філософського світогляду» [21,
с. 72]. Здебільшого така універсальність має своє коріння в особливості
буддійської філософії, котра по своїй суті космополітична й толерантна,
і котру часто називають «релігією без Бога» [112, с. 8].
Згідно з визначенням S. L. Shapiro, L. E. Carlson, J. A. Astin, B. Freedman, майндфулнес – це «доброзичливе, цілеспрямоване усвідомлення
і неосудне прийняття особистого досвіду – думок, почуттів, бажань та / або
поведінки цієї миті» [85, с. 373]. Такого відчуття прийняття самого себе та
навколишнього світу в майндфулнесі досягають здебільшого за допомогою
медитації. Зокрема завдяки медитації встановлюється необхідний «баланс»
між об’єктивною оцінкою власного мислення і режимом, коли присутні так
звані «автоматичні» думки. Все це сприяє можливості «зупинитися» та
зауважити свої когніції, а потім оцінити правдивість і корисність їхнього
змісту, немовби віддаляючись від них і дивлячись на них «збоку». Таке
мета-когнітивне усвідомлення у майндфулнесі дозволяє уникнути однобокості, «зацикленості» мислення, що з точки зору КПТ є визначальним
чинником у виникненні психологічних розладів. З іншого боку, застосування засад майндфулнесу культивує самодистанціювання від негативних
когніцій, що дозволяє зменшити ризик рецидиву тих чи інших розладів,
зокрема депресії. Іншими словами, КПТ використала принципи майндфулнесу і його медитативну практику для полегшення стану психологічного
дискомфорту в пацієнтів. Або, як зазначає Д. Вестбрук, оскільки використання майндфулнес-підходу «сприяє децентралізації, то цей підхід було
залучено до КПТ» [24, с. 373].
Згідно з K. M. Carlson і A. A. González-Prendes, «медитація є важливим аспектом багатьох релігійних практик» [37, с. 269]. Традиція медитації існує також і в християнстві. На поч. ІІІ ст. християнські медитативні
практики описали Отці-пустельники [4, с. 59]. З часом християнська монаша
традиція медитації розвинулася, але джерелами для них завжди були Святе

48
Письмо і Літургія, де «жест і слово, тиша, музика і символ – все говорить
про Божу присутність» [79, с. 131]. Проте, на відміну від буддизму, «із християнської богословської перспективи, Бог є не безособовим і незнаним,
а пізнаваним, особистим і присутнім щомиті» [5, с. 264]. У християнстві Бог
є знаним особисто, бо хоч «ніхто й ніколи Бога не бачив, Єдинородний Син,
що в Отцевому лоні, – той об’явив» [24; Йн. 1, 18]. У цьому й полягає
головна відмінність між традиційним майндфулнесом і християнськими
медитативними практиками, які, окрім пошуку і вдосконалення самого себе,
ще й дають можливість установити та поглибити особисті стосунки
з Особовим Богом. Вони слугують зустрічі з Тим, Хто називає нас синами
і дочками [24; Лк. 20, 36].
Ефективність адаптованого до християнства майндфулнес-підходу
в КПТ-терапії було висвітлено в декількох дослідженнях. Одне з них – це
рандомізоване дослідження K. M. Ford, що має назву The Impact of a Christian Adaptation to Mindfulness Training on Stress, Religious Coping, and God
Attachment: a Randomized Trial. У ньому авторка порівнювала ефективність
впливу на зменшення рівня стресу особи двох видів практик майндфулнесу – адаптованих до християнства і класичних. Висновки цього дослідження: обидва методи ефективні, однак пацієнти, які отримали лікування
за протоколом християнсько-інтегрованого майндфулнесу, були менш
резистентні до терапії [2, с. 103]. В іншому дослідженні, яке здійснив J. Kim
серед дорослих корейців-християн, автор порівнював християнську форму
майндфулнесу – християнську духовну медитацію (Christian devotional
meditation, ХДМ) – із технікою прогресивної м’язової релаксації (Рrogressive
muscle relaxation). Його результати показали, що хоч і ХДМ, і Прогресивна
м’язова релаксація продемонстрували ефективність у зменшенні тривожності та депресії, але група осіб, які практикували ХДМ, показала значне
зниження рівня стресу та поліпшення духовного здоров’я [8, с. 95].
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У цій роботі опис практик християнського майндфулнесу поділено
на дві категорії: 1) традиційні майндфулнес-практики, адаптовані до християнського світогляду, і 2) християнські медитативні практики. Коротко
розглянемо найпоширеніші з них.
2.3.1. Традиційні майндфулнес-практики,
адаптовані до християнської духовності
У Євангелії від Матея є цікавий момент, коли Ісус говорить, що хто
навчений про Царство Небесне, той виймає зі свого скарбу і старе, і нове
[24; Мт. 13, 52]. Йдеться про те, що віруючий християнин повинен використовувати для проповіді і знайомі, і «нові» речі, вклавши в них християнський зміст [107, с. 306-307].
Дихальна медитація – одна з найпоширеніших практик у майндфулнесі [58, с. 150]; вона знайшла своє відображення і у майндфулнесорієнтованій КПТ, що інтегрує християнську духовність. Адже у буддизмі
дихальні медитативні практики спрямовані на досягнення стану просвітлення, коли людина починає по-новому бачити речі навколо себе. А у священній для християнства книзі Біблії, на самому її початку, в описі сотворення світу, сказано, що Бог вдихнув життя у ніздрі Адама [24; Бут. 2, 7].
Тому, за словами F. Garzon і K. Ford, процес повернення уваги людини до
свого дихання дає їй можливість повніше усвідомити присутність Бога цієї
миті [5, с. 265]. У практичному медитативному процесі цьому усвідомленню
передує невербальна «молитва серця», під час якої пацієнт навчається
оцінювати свої думки як феномени свідомості та довіряти їх турботливому
Богові. У Додатку Ж ми подаємо один із варіантів адаптованої християнської дихальної медитації.
Іншим варіантом адаптованої до християнської духовності майндфулнес-практики є молитовна медитація прийняття Богом (Додаток З).
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Практика «сканування» тіла – це одна з важливих практик розвитку
навиків самоспостереження. Переклад християнської версії сканування
тіла подано в Додатку И.
2.3.2. Автентичні християнські медитативні практики
У Святому Письмі Ісус закликає не перейматися проблемами завтрашнього дня [24; Мт. 6, 34]. Подібно й апостол Павло каже: «Ні про що не
журіться, але в усьому появляйте Богові Ваші прохання молитвою і благанням з подякою» [24; Флп. 4, 6]. Біблія часто заохочує до розважань над
Божими заповідями [24; Пс. 1,2; Пс. 119,27,48,59,78,97,99,148; Іс. Нав. 1,8].
Як зазначає K. A. Bingaman, «християнство має багату історію контемплятивної практики» [30, с. 487]. Медитативні практики, які розвинулися в середовищі християнських монахів-пустельників, є особливо близькими до практики майндфулнесу. Це якнайкраще демонструє їхня концепція «уважної, спостережливої» людини (anthropos diakritikos). Така
людина постійно пам’ятає або пильнує Бога, працюючи в усіх речах безнастанно [76, с. 39]. Згідно з тривалою традицією у сучасній КПТ, що прагне
інтегрувати християнську духовність, майндфулнес-підхід загалом називають християнською духовною медитацією (Christian devotional meditation),
скорочено – CDM (ХДМ). Згідно з визначенням F. L. Garzon, ХДМ – це
«різноманітні стратегії поглиблення уваги до Бога, Писання або самого себе
з наміром установити стосунки з Господом, які культивують емоційне
зцілення й / або зростання у любові до свого ближнього і самого себе» [4,
с. 60]. Нижче подано три найбільш опрацьовані медитативні практики, що
базуються на християнських засадах.
Першою з них є медитація над біблійною істиною. У церковній
традиції цю практику називають Lectio Divina, що в перекладі з латини
означає «Божественне читання». Це дуже давня медитативна практика, яку
розробили монахи-бенедиктинці наприкінці ХІ ст. [92, с. 172], а її коріння
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сягає часів св. Василія Великого у IV ст. [76, с. 42] Мета такої медитації
полягає в тому, щоб через читання фрагменту зі Святого Письма зрозуміти
істини віри на рівні серця та їх значення для особи [59, с. 47].
Практика Lectio Divina поділяється на чотири етапи: початкову
молитву, в якій зазвичай просять просвітлення Святим Духом (oratio);
читання уривку з Писання (lectio), роздуми над прочитаним (meditatio)
і «слухання серця» – що Бог хоче мені сказати? (contemplatio). У разі використання медитації над біблійною істиною психотерапевт повинен підготувати кілька варіантів цитат, котрі допомогли б пацієнту відкрити серце [4,
с. 62]. Це можуть бути як короткі фрази про характер і природу Бога
(наприклад: «Бог є любов» [24; Йн. 4, 16]), так і цілі епізоди з біблійної
історії та євангельських подій, відповідні до терапевтичних моментів.
У Додатках К і Л містяться практичні вказівки із застосування цих практик.
Ефективність християнської духовної медитації у формі медитативного читання Святого Письма при тривозі та болях голови було продемонстровано у роботі A. Wachholtz і K. Pergament у 2008-му році. Їхнє
дослідження показало, що серед студентів коледжу, які мали розлади
тривоги і мігрень, застосування медитативних духовних практик дало кращий результат у загальному самопочутті, зменшенні тривоги та головних
болів, у порівнянні зі звичайними медитативними практиками [95, с. 351366]. Цю практику можна використовувати при депресії, розладах тривоги,
а також обсесивно-компульсивному розладі. Єдиним застереженням
можуть бути болісні спогади, які виникають через прочитане (тут ідеться
радше про читання більших уривків), або наявні симптоми безсоння при
розладах тривоги [4, с. 64]. Тому терапевту належить спостерігати за
невербальною комунікацією пацієнтів (непосидючість, покашлювання,
зміна виразу обличчя та ін.) та дослідити причини їх появи.
Наступна практика має назву біблійна драма-медитація. Ця медитативна традиція походить із XVI століття. Її запровадив св. Ігнатій
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Лойола – засновник ордену Товариства Ісуса; Ігнатій «молився, схиливши
коліна, протягом шести годин, медитував над біблійними уривками більшу
частину дня, і з цієї духовної практики писав і розвивав свої Духовні вправи»
[92, с. 171]. Відповідно, біблійна драма-медитація «ввібрала в себе ігнатіанську практику "усвідомлення Бога" (Christian Mindfulness)» [76, с. 39].
Суть цієї практики полягає у застосуванні органів чуття й уяви, щоб
зануритися думкою в євангельські епізоди. При цьому той, хто бере у ній
участь, стає немовби безпосереднім учасником біблійної драми, уявляючи
на основі тексту Св. Письма різні деталі цього епізоду (візуальні образи,
мануальні відчуття, пейзажі, звуки, запахи і навіть смаки).
Вказівки із застосування цієї техніки:
1. Спільна молитва.
2. Вибір біблійного уривка. Ось кілька варіантів:
Ісус іде по воді (Мт. 14, 22-36);
Весілля в Кані Галилейській (Йн. 2, 1-12);
Тайна Вечеря (Лк. 22, 1-23).
3. Запросити пацієнта стати учасником подій, які описані в уривку. Це
може бути роль «комахи на стіні» або одного з персонажів.
4. Нехай пацієнт закриє очі та кілька разів глибоко вдихне для розслаблення.
5. Попросіть пацієнта розповідати, що він бачить та відчуває. Якщо
потрібно, ставте запитання.
6. Нехай пацієнт відкриє очі та знову кілька разів глибоко вдихне.
7. Нехай він мовчки або тихо поспілкується з Богом про пережиті
відчуття.
8. Обговорення досвіду.
Щодо цієї техніки існує застереження. F. L. Garzon не рекомендує
застосовувати її для клієнтів з ПТСР і жертвами сексуального насильства –
через можливе виникнення флешбеків. Також слід обережно застосовувати
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практику біблійної драми-медитації для осіб із панічним розладом, особливо з надактивною уявою [4, с. 68].
Ще одну медитативну техніку називають христоцентричною медитацією. Її суть полягає в усвідомленні теперішнього моменту в контексті
особистих стосунків з Ісусом, у визнанні Його безнастанної любові та дії.
Цього зазвичай досягають короткою молитвою. Ця практика дуже давня
і сягає своїм походженням, можливо, перших століть християнства. Її найкращим зразком може бути так звана Ісусова молитва – «Господи Ісусе
Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (-у)». Т. Шпідлік, пише, що
«для уникнення неуважності Отці винайшли короткі молитви […]. Характерною рисою цих молитов є їхня короткотривалість і простота та тривале
медитування над ними» [120, с. 251]. Звичним для цієї практики є використання чоток (подібно у буддизмі їх використовують для повторення мантр).
Важливо також, що повторення цієї молитви упродовж певного часу – це
тільки початок. Згідно із закликом апостола Павла «моліться без перерви»
[24; 1 Сол. 5, 17], наступним етапом є постійна молитва, коли спочатку
розум, а потім уже просто саме серце молиться безупинно.
Практику Ісусової молитви на християнському Сході ще називають
ісихазмом. Це слово походить від грецького hesychia, що означає «безмовність», «внутрішня тиша». Ісихазм сприяє уважному погляду на внутрішній досвід. Ця постава спостерігання або пильності відображається в ідеї
νῆψις [25, с. 913], що буквально означає «тверезість», і про що апостол Петро
говорить, закликаючи: «Будьте тверезі й чувайте!» [24; 1 Пт. 5, 8]. Цю
практику також супроводжують психосоматичними вправами – сповільненням дихання, сидячою поставою [120, с. 253].
Здебільшого психотерапевт не може вповні застосувати згадану
практику, проте цілком можливою є коротка часто повторювана молитва,
задля посилення усвідомлення присутності поруч Бога. Поза тим, цю
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техніку можна ефективніше застосовувати у формі домашнього завдання
для пацієнтів.
Огляд випадку
Пацієнт Д., 30 р., неодружений, практикуючий християнин. Звернувся на терапію із симптомами генералізованого тривожного розладу
(ГТР), а саме надмірними неконтрольованими переживаннями, що істотно
впливали на якість життя. Ці переживання супроводжувалися неспокоєм,
втомою, підвищеною дратівливістю та м’язовим напруженням. Така поведінка спричинена як біологічною здатністю пацієнта до тривоги, так і негативним досвідом у минулому: його мати – тривожна і надто критична,
а батько – алкозалежний. Ключові глибинні переконання: «Я слабкий» та
«світ небезпечний». Отож його головне «правило життя» є таким: «варто все
контролювати, щоб уникати небезпек та не почуватися слабким». Після
когнітивної роботи над визначенням корисності та некорисності переживань, ми почали розвивати толерантність до невизначеності. На цьому
етапі ми зокрема застосовували й техніки християнсько-орієнтованого
майндфулнесу – ті, які згадували в цьому підрозділі. Опишемо короткий
фрагмент сесії на цю тему:
Т: Оскільки ми вчимося більше зосереджуватися на теперішньому,
залучаючи Ваші християнські ресурси, то я пропоную Вам зараз спробувати
ще одну медитативну техніку. Її мета полягає в тому, щоб зосередитися на
присутності Бога тут і тепер, відчути Його турботу. Чи Ви готові спробувати?
П: Ну, давайте.
Т: Тоді я Вас попрошу сісти зручно, закрити очі і зосередити увагу
на відчуттях у своєму тілі…. Тепер поволі перенесіть свою увагу на своє
дихання. Поспостерігайте, де Ви відчуваєте своє дихання найсильніше. Це
може бути у ніздрях, ротовій порожнині, горлі, шиї або животі, коли він
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піднімається на вдиху і опускається на видиху. Дозвольте диханню бути
таким яким воно є, не намагаючись його змінити…. Зараз я Вас запрошую
глибше усвідомити собі присутність тут Бога. Він є зараз із нами в цій
кімнаті, бачить нас, наші думки, почуття і турботи. Він тут, з Вами…. Відтак
Ви можете відпочити у Його присутності, довіряючи Йому свої хвилювання
та переживання… У Святому Письмі Господь говорить: «Прийдіть до мене,
усі струджені та обтяжені, і я облегшу вас!». Запрошую Вас декілька хвилин
відпочити у Його присутності… І коли Ви будете готові завершити медитацію, розплющіть очі.
П. Добре.
Т. (після завершення) Отже, що Ви відчули?
П: (задумливо) Цікаво... Слова «І я облегшу вас» торкнули мене дуже
сильно. І я розумію, чому так важливо дати собі час побути наодинці з
Богом, а не поринати в усю цю метушню своїх переживань. Я б хотів
практикувати це частіше. Як Ви думаєте, як часто і як довго я мав би це
робити?
Т: Розумієте, немає якоїсь точної рекомендації – ані щодо тривалості,
ані щодо частоти цих медитацій. Мабуть, краще буде зважати на конкретну
ситуацію і потребу. Хоча я думаю, що почати цим Ваш день, перед чи після
ранкової Літургії, хоча б на 5-10 хвилин було б непогано.
П. Гаразд, дякую.

2.4. Поведінкові техніки
КПТ – це не тільки когнітивна, а й поведінкова терапія. Саме
поведінковий принцип «відіграє ключову роль у підтримці або зміні психологічних станів» [24, с. 17]. Так само, як наші думки можуть дуже впливати
на дії, так і наші дії безпосередньо впливають на думки. Тому поведінка є
дуже важливою, і в КПТ поведінкові техніки теж відіграють першочергову
роль.
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Один із найважливіших взаємозв’язків у психології – між соціальною підтримкою і здоров’ям [16, с. 101]. Люди, які чуються любленими,
важливими, потрібними, які є об’єктом уваги інших, є здоровішими, щасливішими та живуть довше [63, с. 101-105]. Тобто в них значно вищий
рівень стійкості (resiliance) проти стресів. Соціальна підтримка безпосередньо впливає на ендокринну, серцево-судинну та імунну системи [71,
с. 189-214].
У християнстві соціальний вимір також є визначальним. Саме слово
ἐκκλησία – (від гр. ἐκ-καλεῖν – ви-кликати) є перекладом древньоєврейського
слова «qahal», що означає «скликання», «зібрання» [25, с. 429-433].
Зрештою, як ми вже зазначали у першому розділі, у християнському
розумінні Бог дуже «соціальний». Він сам промовляє до людей: «По тому
пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою» [24; Йн.
13,35]. Дослідження показують, що релігійно активні люди мають кращу
соціальну підтримку. Цікавими є результати кількох досліджень: емоційна
підтримка саме членами Церкви впливає на зменшення тривожності через
фінансові труднощі та фізичну неспроможність [62, с. 35-43]. Беручи до
уваги вищесказане, у процесі КПТ-терапії важливо враховувати, наскільки
корисною для конкретного пацієнта може бути його участь у житті його
церковної спільноти та, відповідно, наскільки така участь впливає на його
психічне та духовне здоров’я. У цій роботі ми розглянемо варіанти поведінкової активації, які полягають у відновленні участі у житті церковної
спільноти, а також діяльності, пов’язаної з соціальним служінням або
волонтерством.
Поведінкова активація в КПТ має своєю метою усунення негативного впливу дисфункційної поведінки на почуття людини, а також зменшення соціальної ізоляції та, відповідно, зміцнення соціальної підтримки.
Класичні формуляри КПТ спрямовані на моніторинг діяльності людини,
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щоб оцінити, чи використовує пацієнт власні ресурси. І КПТ, і християнство
закликають людину до належних поведінкових змін.
Інтегрована з християнства техніка, яку M. Pearce назвала «Reaching
out and connecting» (Сягнути і з’єднатися) [16, с. 99], полягає у важливості
для практикуючого християнина різноманітної участі у житті Церкви – чи
то у молитовних зустрічах, чи у різноманітних реколекціях, біблійних
гуртках, у церковному хорі тощо; ця поведінка може позитивно вплинути на
емоційний стан людини. Звісно, важливо дослідити у процесі опитування,
наскільки така участь важлива для конкретної людини. Різниця між християнською КПТ і стандартною полягає в тому, що в стандартному протоколі
КПТ поведінкова активація має своєю метою теж перевірку пацієнтом ефективності відповідної діяльності; для цього використовуємо шкалу оцінки
настрою від 0 до 10 до і після дії. Християнські релігійні практики навіть
без перевірки їх ефективності є важливими у житті християнина, бо «ходимо
вірою, а не видінням» (2 Кор. 5, 7). Звичайно, ми можемо говорити про
шкалу оцінки, однак мотиваційне інтерв’ю відрізняється у своїй суті [16,
с. 105]. З іншого боку, мотивування пацієнта не має перетворюватися
в наказову форму, оскільки не етично вказувати людині ходити до Церкви,
брати активну участь у житті спільноти чи ні. Мета психотерапії полягає не
у культивуванні духовності пацієнта, навіть якщо дуже часто це теж є
наслідком інтегрованих втручань, а радше у використанні всіх можливостей, зокрема духовних ресурсів, для покращення перш за все його
психічного стану. Прикладом добрих питань можуть бути такі:
- Пам’ятаєте – ми обговорювали те, як Ваші християнські переконання можуть стати додатковим ресурсом у Вашій терапії?
- Що Ви на те, щоб більше дослідити, як Ваша віра може посилити
енергію та мотивацію для дій?
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- Чи християнство щось говорить про те, що інколи важливо робити
певні речі, навіть коли нам цього не надто хочеться; адже Бог
бажає, щоб ми це чинили – для нашого ж добра? [16, с. 110].
Отож для планування дій, пов’язаних з участю в житті церковної
спільноти, в принципі, можемо використовувати стандартні бланки поведінкової активації, які використовують у КПТ.
Друга техніка поведінкової активації пов’язана зі служінням іншим.
Дослідження виявляють, що люди, які допомагають іншим, мають краще
психічне здоров’я, аніж ті, що отримують допомогу [84, с. 778-785]. Більше
того, декілька досліджень показали, що люди, які надають іншим емоційну
та практичну підтримку, довше живуть [34, с. 320-327]. Коли ми допомагаємо іншим, виділяється гормон окситоцин, який зменшує рівень стресу.
Також варто згадати дослідження 2015 р., яке порівнювало вплив релігійної
та стандартної КПТ на прояв великодушності у пацієнтів із хронічними
фізичними недугами у депресії [14, с. 202-215]. Саме у релігійних людей ці
прояви великодушності є сильнішими. Загалом кажучи, такі результати не є
незвичайними. Адже таким є чи не головний принцип християнського
благочестя – служити іншому. Досконалий приклад служіння показав і сам
Ісус Христос, коли умивав ноги своїм учням, кажучи: «Приклад дав я вам,
щоб і Ви так робили, яке оце я вам учинив» [24; Йн. 13, 15].
Як зазначає M. Pearce, «сесія на тему активності служіння має принаймні дві важливі цілі з перспективи християнської КПТ. Перша полягає
в тому, щоб продемонструвати нашим клієнтам, як служіння може генерувати позитивний настрій, а друга – щоб навчити активувати особисту
релігійну мотивацію служіння» [16, с. 155]. Прикладом доброго початку
діалогу може бути такий:
- Чи Ви колись відчували теплі відчуття після того, як комусь допомогли? Дослідження свідчать, що, допомагаючи іншим, ми справді
чуємося краще. Більше того, інколи допомагати іншим є краще для
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нашого психічного і духовного здоров’я, аніж отримувати допомогу
[16, с. 155]
Звісно, важливо дослідити, з якими людьми ми можемо робити цю
активацію, оскільки трапляється, що служіння може бути не надто здоровою
формою самопожертви і не зовсім природною поведінкою. У такому разі
метою терапії буде праця над дисфункційними схемами і правилами життя.
Оскільки у КПТ важливо використовувати різноманітні бланки та
допоміжні матеріали, то в Додатку М ми переклали бланк, який допоможе
пацієнтові краще спланувати волонтерську активність.
Величезний блок терапевтичних втручань пов'язаний із роботою над
цінностями пацієнта. На сучасному етапі розвитку КПТ робота з цінностями надзвичайно важлива, оскільки саме цінності є тим «родючим ґрунтом», на якому можна насаджувати техніки КПТ та без якого ці техніки не
будуть життєдайними у тривалій перспективі. Мабуть, у тому й сила
синергії КПТ і релігії, конкретно – християнської духовності: духовність
сама по собі є системою цінностей, силою, яка надихає, про що зрештою ми
вже неодноразово згадували. Робота над цінностями дуже пов’язана з поведінковими техніками, оскільки цінності без проміжних цілей важче реалізувати.
На цю тему можна писати цілі монографії, тож, звісно, тут ми цього
не можемо широко розглянути, однак, щоб цю тему окреслити, коротко
зосередимося на такій темі, як плекання вдячності. Техніки, пов’язані з плеканням вдячності, насправді є універсальними; вони корисні також при
роботі з цінностями та глибинними переконаннями, депресивній румінації
(як ресурс для дистанціювання), когнітивній реструктуризації, ну і звісно,
для розвитку глибших стосунків з особовим Богом.
У одному з листів апостол Павло нагадує християнам: «Подяку
складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі» [24; 1 Сол. 5,18].
Очевидним є той факт, що люди, які плекають вдячність, є щасливіші, більш
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творчі та гнучкі, краще соціалізовані та, відповідно, не такі схильні до
депресії, тривоги, гніву та зосередженості на собі. Оскільки вдячність є
однією з християнських чеснот, то практикуючі християни (і загалом
релігійні особи), згідно з дослідженнями, більш вдячні [41, с. 140-148].
Цікаво, що в одному з досліджень – щодо зв’язку типів християнських
молитов із симптомами депресії в онкохворих, виявилося, що подячні
молитви давали найкращий ефект для зменшення симптомів депресії [75,
с. 519-530].
Приклад інтегрованої техніки, яку описує M. Pearce, «Saying Thanks:
Gratitude» (Список вдячності) [16, с. 141]
Вказівки із застосування техніки: пацієнту пропонують ручку і папір
для 10-хвилинної призадуми над тим, за що він вдячний: людям, обставинам, природі, і звісно ж, Богові. Після цього терапевт пропонує оцінити
написане за шкалою від 1 до 10, де оцінкою 10 наділені речі, за які пацієнт
найбільше вдячний, а 1 – найменше. Відтак ми обговорюємо речі, які отримали високі оцінки. Для вправляння у вдячності можемо запропонувати
продовжувати список, додаючи щодня що-небудь перед тим, як лягаємо
спати або, навпаки, прокидаємося. Щоденник вдячності може також слугувати коупінг-карткою за різних обставин. Модифікації цієї техніки можуть
бути дуже різноманітні; ми можемо практикувати її з різними людьми
у формі гри, можемо змінювати різні теми для плекання вдячності. Одне
з рандомізованих контрольованих досліджень, яке порівнювало вплив
релігійної та стандартної КПТ на почуття вдячності у пацієнтів із
хронічними фізичними недугами, які перебувають у депресії, виявило, що
дві терапії були однаково ефективними [15, с. 124-144].
Огляд випадку
Пацієнтка Н., 43 р., розлучена, мати трьох дітей, практикуюча християнка. Звернулася по допомогу із симптомами депресії, а саме: поганим
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настроєм, відсутністю задоволення, труднощами з увагою, самозвинуваченнями, суїцидальними думками (однак із наявним критичним їх сприйняттям). Критична подія – розлучення з чоловіком, що сталося після
20 років спільного життя. Жінка є дуже творчою особистістю, малює
картини. Водночас чоловік не розумів її і неодноразово проявляв насильство
щодо неї – як фізичне, так і емоційне. Поза тим, у нього були стосунки
з іншою жінкою. Проте рішення піти від нього прийняла вона сама.
На початку терапії ми зосередили увагу на симптомах її депресії.
Наступний діалог – це частина сесії, присвяченої поведінковій активації.
Т: Ми говорили з Вами про те, як поведінка може впливати на наш
настрій. Для цього ми розглянули з Вами цикл зменшення активності.
Очевидно, зараз Вам справді важко відчути радість. Це нормально, бо часто
депресія знеохочує нас чинити корисні дії. Та сьогодні я хотіла б разом із
Вами подумати про те, чи могли б ми з Вами запланувати хоча б одну дію,
яку Ви перестали чинити і яка приносила Вам радість. Як вам така ідея?
П: Так (трохи збентежено). Я за. Хоча навіть не знаю, чого мені зараз
хотілося б…
Т: Можемо подумати разом. Я пригадую, як у процесі спілкування
Ви говорили, що Ви часто, разом із Вашою церковною спільнотою, відвідували будинок для літніх людей у м. Угнів. І це, за Вашими словами, Вам
приносило неабияке задоволення.
П: Це правда. Хоча я не їздила туди близько року. Але мені дуже
подобалося просто бути біля тих людей, гуляти з ними, допомагати їм
полагоджувати якісь справи. Я відчувала, що тим стареньким не так важливі
ті подарунки, що ми з друзями привозили, як наша увага. Їхні очі тоді
справді сяяли! Для мене це було справою виконання Божого заклику до
служіння, хоча насправді вони більше давали мені, аніж я їм. Так мені
здається (посміхається). Однак, розумієте зараз із моїм настроєм... Не знаю.
Думаю собі: наскільки я можу їм зараз допомогти?
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Т: Здається, у Вас є думка, що якщо Ви засмучені, то інші не матимуть бажання бути з Вами?
П: Ну так, правда. А хіба ні?
Т: Давайте подивимося на цю думку дещо конкретніше – чи правда,
що Ви засмучуєте людей, коли Вам сумно. Як ця думка впливає на Ваш
настрій?
П: Мені від цього ще більше сумно (дещо похмуро).
Т: Наскільки сильним від 0 до 10 є цей сум?
П: Мабуть, балів 6-7.
Т: Гаразд. Тоді, я хотіла б Вас запитати, що каже Ваша віра щодо
того, що Ви засмучуєте людей, коли Вам сумно. Чи про це згадує Святе
Письмо?
П: Цікаво. Треба подумати…. Ісус казав, що ми живемо для того, щоб
любити одне одного. Мабуть, це має мене більше мотивувати.
Т: Чи Він казав, що ми маємо любити одне одного лише тоді, коли
почуваємося добре?
П: (трохи розгублено) Та ні, такого Він не казав.
Т: Може згадаємо якийсь уривок зі Святого Письма?
П: Здається… це в Євангелії від Марка: «Бо я голодував був – і ви
нагодували мене, був спраглий – і ви напоїли мене…».
Т: Що Ви думаєте про цей уривок?
П: Я думаю, що тут справді йдеться радше про служіння… Про
настрій тут нічого не сказано. Мабуть, коли я це чиню, то для самого Бога.
Хто зна, може я навіть зможу більше відволіктися від свого теперішнього
стану. В принципі, так і було… Я ж не завжди їхала туди з добрим настроєм.
Однак, коли бачила декілька пар щасливих очей, то це мене дуже заряджало
енергією, я відчувала Божу благодать і мир. Хоча я була фізично втомлена,
але душевно окрилена. Я почувалася такою потрібною!
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Т: Було б незле спробувати це знову. Задля того, щоб перевірити, чи
зміниться Ваш настрій тепер. Ми з Вами знаємо, що вчинки служіння для
християнина мають цінність самі по собі. Звичайно, це нормально – дбати
про себе і служити собі. Мусимо визнати, що насправді трапляється, коли
варто прислухатися до себе та зберігати баланс між служінням і відпочинком. Хоча за цих обставин саме ця діяльність була для Вас джерелом
радості. Деякі дослідження свідчать, що люди, які допомагають, почувається краще, ніж ті, хто отримує допомогу. Отож, чи могли б ми запланувати
на такому бланку (терапевт представляє бланк) Ваш візит у будинок для
літніх людей? Як Вам така ідея?
П: Давайте.
Заповнюють разом бланк (див. Додаток М)…
Т: Які потенційні перешкоди та проблеми можуть перед Вами
постати?
П: (думає)… Я можу почати думати про те, про що ми щойно
говорили. Тобто, що я ще більше засмучу тих людей...
Т: Дуже добре, що Ви це відзначили. Тож що могло б допомогти Вам
у такому разі? Можливо, варто буде згадати ті слова зі Святого Письма?
П: Ті, які ми сьогодні читали?
Т: Так.
П: Справді, гадаю, це буде корисно (радісно).

2.5. Емоційно-фокусовані втручання
Емоційно-фокусовані втручання спрямовані на опрацювання проблемних емоцій пацієнта. За словами А. Арнца і Ґ. Якоб, «переживання та
опрацювання цих емоцій дають пацієнтам змогу краще зосередитися на
власних потребах та особистих цілях» [101, с. 111]. Емоційно-фокусовані
втручання в КПТ часто застосовують для роботи над глибинними пере-
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конаннями та дисфункційними припущеннями, які є «способом пристосування до життя з глибинними переконаннями» [24, с. 22]. Дві ключові
техніки, які використовує КПТ для опрацювання емоцій – це техніки на
рескрипцію в уяві та «діалог крісел». «Зазвичай фокусом уваги вправ на
рескрипцію в уяві є минулий досвід, однак такі вправи можна застосовувати
і щодо ситуацій теперішніх та майбутніх» [24, с. 161]. Детальний опис
вправи на рескрипцію в уяві можна прочитати в книзі «Схема-терапія:
модель роботи з частками» [101, с. 160-173].
У цій праці ми обговоримо вправу на рескрипцію в уяві, яку описав
S. Y. Tan у своїй праці «Use of Prayer and Scripture in Cognitive Behavioral
Therapy». Ця техніка є яскравим прикладом інтеграції психотерапевтичного
і духовного втручання. На нашу думку, вона заслуговує особливої уваги,
тому ми її описуємо як у Додатку М, так і в основному тексті. Варто зазначити, що цей опис не є дослівним перекладом, а радше спробою розписати
цю техніку по крокам загальніше. S. Y. Tan називає її «внутрішньою молитвою зцілення» і застосовує на пізніших етапах терапії. Перед сесією здійснюємо психоедукацію щодо цілей інтервенції.
Отож, внутрішня молитва зцілення:
1. Насамперед пацієнта просять закрити очі та спробувати відчути
розслаблення. Після цього терапевт промовляє молитву, в довірі та відкритості на Бога:
Милий Боже – Отче, Сину і Святий Душе! Молимося Тобі, Отче,
щоб Ти прийшов у своїй силі та захистив нас від зла; і Тобі, Сину Божий,
щоб Ти явив нам чисту правду; і Тобі, Святий Душе, щоб Ти зіслав (ім’я
пацієнта) свою цілющу благодать на його (її) болючий досвід. Дякуємо Тобі,
Боже, що покликав нас до життя і повсякчас нас любиш.
2. Після молитви, якщо потрібно, терапевт застосовує техніки релаксації, щоб пацієнт максимально розслабився: це можуть бути дихальні
вправи, вправа «позитивна уява» та інше.

65
3. Терапевт просить пацієнта згадати сцени з минулого, у яких той
переживав неприємний емоційний досвід, просячи максимально заглибитися в нього й описати ситуацію довкола. На цьому етапі важливим є
емоційний зв’язок із травматичною пам’яттю.
4. Тепер для опрацювання цього емоційного досвіду ми знову звертаємося до Бога. Терапевт просить Його явити пацієнтові свою любов та
зіслати цілющу благодать. S. Y. Tan зазначає, що цієї миті немає якоїсь
точної інструкції до дій; потрібно радше дбати про атмосферу відкритості
та довіри до процесу зцілення. Можемо, наприклад, зауважити, що Ісус є
з пацієнтом і огортає його/її своєю підтримкою і теплом; можемо використовувати якусь духовну музику. Можливі різні варіації, однак зі спільним
знаменником – віра у те, що Бога зцілює емоційний досвід пацієнта.
5. Дати можливість максимально побути у тиші та заглибитися
у процес, не використовуючи при цьому зайвих фраз, лише в тому разі, коли
терапевт відчуває, що це доречно. Наприклад, можна запитати: «що зараз
відбувається?» або «що Ви відчуваєте?».
6. Коли пацієнт буде готовий до завершення вправи, терапевт пропонує зробити це молитвою подяки, у довільній формі (пацієнт і терапевт
моляться разом).
7. Обговорення досвіду вправи та заохочення до її повторення
у формі домашнього завдання.
На завершення вважаємо за потрібне сказати декілька слів про
прощення. Отож, прощення часто є важливою частиною психотерапії, адже
його відсутність може блокувати процеси зцілення в пацієнтів. Прощення –
один із ключових, з точки зору психології, моментів у Євангелії. Воно є
проявом любові. Головна християнська молитва, котрої навчив сам Ісус –
«Отче наш». Молячись її щодня, християнин просить Бога: «…і прости нам
провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим» [23; Мт. 6, 9].
Працюючи над виробленням у віруючих пацієнтів прощення, можемо також

66
використовувати весь потенціал християнської духовності, адже вона вчить
прощення і любові.
Нерідко для процесу прощення потрібно багато часу; інколи це відбувається на пізніших етапах терапії. Процес прощення можна супроводжувати такою гарною молитвою:
Мій любий Боже! Ти кажеш, щоб ми прощали інших, як Ти прощаєш
нас; тому сьогодні я постановляю пробачити… (особу) за… (дії)
[вимовляти вголос необов’язково]. Те, що ця особа вчинила, завдало
мені болю, але я не хочу більше тримати зла на неї/нього та пробачаю
їй/йому. Я також прошу Тебе пробачити їй/йому за ці дії. Пробач і мені
за те, що я так довго носила(-в) у своєму серці образу (гнів, ненависть…). Я полишаю всі свої негативні почуття і прошу, щоб Ти
допоміг мені пробачити…. (особу). Я також не докорятиму собі за те,
що я носила(-в) у своєму серці цю образу. Зціли моє серце від цього болю
і сповни мене своєю любов’ю і правдою. Амінь [16, с. 128].
Огляд випадку
Пацієнт Ю., 45 р., одружений. Звернувся на терапію із проханням про
працю над глибинними переконаннями. Попри те, що є надзвичайно харизматичною особою, відчував постійно активоване глибинне переконання:
«Я не потрібний». Під час обстеження виявилося, що пацієнт у дитинстві
зазнав психічної травми. Мати, емоційно холодна, залишала його маленького, з 5 років самого вдома, оскільки той не хотів іти в садочок. Із батьком
стосунки були кращі, але той часто перебував у відрядженнях, отож бував
із ним не часто і недовго. З 12 років хлопець вчився за кордоном. Нижче
подаємо скорочений фрагмент сесії з використанням інтегрованої християнської техніки «рескрипції в уяві».
П: Я вже розповідала вам про техніку «рескрипції в уяві». Її мета –
опрацювати емоційний досвід болючих спогадів, які Ви пережили, будучи
ще зовсім маленьким хлопчиком. Ви розповідали, що часто згадуєте цей
епізод. Тож я хотіла б запропонувати Вам сьогодні попрацювати з цим
спогадом, власне за допомогою цієї техніки. Ще хочу сказати, що ми задіємо
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в ній і наші християнські ресурси, які, як Ви самі говорили, для Вас є дуже
важливі. Що Ви про це думаєте?
П: (жваво) Так звісно, я дуже за. Мене це мучить ціле життя! І знаєте,
саме мої стосунки з Богом допомагали мені весь час якось триматися. Тому
я хотів би, щоб ми так зробили.
Т: Гаразд. Тоді, якщо Ви готові, можемо розпочати, і я вас попрошу
закрити очі, заспокоїтися та розпочати молитву, відкрившись на Боже
милосердя… Ви готові?
П: Гадаю, що так.
Т: Тоді дозвольте мені промовити молитву:
Любий наш Боже – Отче, Сину і Святий Душе!
Молимося Тобі, Отче: прийди у своїй силі та захисти нас від зла!
І Тобі, Сину Божий: яви нам чисту правду!
І Тобі, Святий Душе: зішли дитині своїй (Ю.) свою цілющу благодать на його (її) болючий досвід!
Дякуємо Тобі, Боже, що покликав нас до життя і повсякчас нас
любиш.
А тепер я Вас попрошу згадати ту сцену з минулого, про яку Ви мені
розповідали декілька разів.
П: (після призадуми) Я пригадую, як я ще зовсім маленький. Мені
5 років і я сам удома, сиджу і бавлюся конструктором. Більше нікого нема,
я – сам. Я не хотів іти до садочку, і мама мене лишила та пішла на роботу.
Я вже не хочу бавитися, мені набридло, я плачу (починає плакати). Мені
страшно…
Т: Мені шкода, що Ви там зовсім самі та Вам дуже страшно. Я відчуваю, як Вам важко там, на самоті. Давайте разом попросимо Бога, щоб Він
зіслав свою благодать у цей момент та зцілив Вашу пам’ять.
Боже, молимо Тебе, яви себе і зціли болючий досвід Твоєї дитини,
того маленького хлопчика, що його він саме переживає… (пацієнт плаче).
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А тепер я хочу запитати маленького хлопчика, чи він хоче, щоб хтось
побув із ним, і він не почувався самотнім?
П: Так (схлипнувши). Я хочу, щоб до мене прийшов Ісус і побавився
зі мною. Щоб Він узяв мене на руки та обійняв…
Т: Я думаю, що це так і було. Чи Ви бачите Ісуса там із Вами?
П: Так… Я хочу просто побути там із Ним…
Т: (після паузи) Чи все гаразд? Маленькому хлопчику вже не
страшно і самотньо?
П: (стиха) Уже менше, і я хочу, щоб Ісус завжди був зі мною…
Т: Дуже добре! Довіртеся тому, що зараз відбувається, а коли будете
готові, завершимо нашу вправу.
П: Так.
Т: Може, завершимо її молитвою подяки за цей досвід?
П: Так, звісно! –
Дякую тобі, Ісусе, що Ти відкрив мені очі та явив мені свою постійну
присутність!
Т: Я теж дякую Тобі, Боже, за цей досвід, який ми пережили.
Дозволь нам ніколи не забувати, що Ти поруч, і що завжди любиш нас!...
Коли будете готові, можете завершити вправу, відкривши очі…
Чи Ви хочете обговорити Ваш досвід?
П: (дещо схвильовано) Якщо чесно, то я хочу ще побути в цьому,
якось бракує зараз слів… Але мені стало набагато легше.
Т: Ви – молодець, що щиро відкрилися Богові! І це зрозуміло, що Вам
хочеться той досвід утривалити. Цілющий досвід варто пам’ятати і зміцнювати. Тому я рекомендую робити Вам такі «рескрипції» також поза
нашим кабінетом.
П. Гаразд, я робитиму.
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ВИСНОВКИ
Мета християнської духовності – видужання від гріха, немочі,
можливість стати «новою людиною». І роль Святого Духа у процесі «преображення» людської істоти на образ Пресвятої Трійці визначальна. Він є
Тим, Хто зцілює людину і Кого просять про зцілення: «… і спаси, Благий,
душі наші». Християнська духовність – це єднання людини із Самим
Богом – Його Духом, що також відбувається в людській душі.
Психотерапія як складний науковий метод пропонує, натомість,
долучення до терапевтичного процесу емпіричних, доказових методик, що
забезпечують її ефективність у піклуванні про психічне здоров’я людини. Її
завданням не є плекати духовність пацієнтів, але вона спрямована на
оздоровлення душі як емоційно-вольової складової людини. Відтак психотерапія і духовність мають подібну мету – піклування про душевне благополуччя конкретної людської особи, хоча й послуговуються різними
методами.
У цій роботі ми спробували віднайти «точки дотику» психотерапії та
духовності християнства і можливість їх взаємодії у спільному покликанні –
опіка (терапія) людської душі. Це визначило мету нашої праці – дослідити
особливості застосування КПТ-терапії з огляду на використання практик
християнської духовності, їх взаємопроникнення. Або ж, іншими словами:
як фахівці в галузі психічного здоров’я, зокрема КПТ-терапевти, можуть
задіяти у своїй роботі потенціал християнської духовної спадщини для
роботи з віруючими пацієнтами? Ця тематика актуальна й останнім часом
все частіше стає предметом обговорення у середовищі як психологічної
науки, так і в релігійних колах.
Як ми вже зазначили в роботі, така взаємодія має декілька важливих
причин. Зокрема, більшість пацієнтів-християн самі прагнуть інтеграції віри
в терапевтичний процес. Дослідження, які ми теж наводили, свідчать про
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ефективність такої взаємодії. Отож в окремих випадках інтегрована форма
терапії для більшості пацієнтів – практикуючих християн – набагато
бажаніша й ефективніша. Здебільшого, ми опиралися на дані іноземних
досліджень. Також наше власне опитування серед психотерапевтів Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії підтвердило наявні дані й
показало як потребу інтегрувати християнські практики у КПТ, так і
потребу в їх вивчені.
У першому розділі ми спробували пройти шлях від визначення
термінів основних понять до теоретичних основ взаємодії КПТ із релігійною
духовністю загалом і християнством зокрема.
Другий розділ ми поділили на два сегменти – методологічний та
практичний. У методології застосування християнських духовних практик
в КПТ йшлося про умови, за яких ці практики можливі у психотерапевтичному процесі, та про межі праці духівника і терапевта. Огляд
досліджень засвідчив, що таке означення границь втручання в духовний та
душевний світи пацієнта – це не лише методологічна, а й етична вимога.
Інтегровані методики взаємодії КПТ та християнської духовності,
що і було найважливішим завданням нашої праці, ми поділили на чотири
блоки: когнітивні техніки, поведінкові й емоційно-фокусовані втручання.
Окремим блоком розглянуто майндфулнес і християнські медитативні
практики. Наприкінці кожного підрозділу наведено опис реальних випадків
із клінічної практики автора, який стосувався фрагмента сесії із застосування того чи того тематичного втручання.
Вагомий аргумент на користь цінності нашого дослідження – велика
кількість авторських перекладів інтегрованих християнських духовних
практик у КПТ, більшість з яких поміщено в Додатки.
Підсумовуючи, можемо сказати, що завдяки нашим напрацюванням
психотерапевти-практики і, частково, духовенство зможуть бути більш
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поінформованими та скористатися цією працею для підвищення ефективності своєї діяльності і блага своїх підопічних. Варто також зазначити,
що наша робота відкриває достатньо великий спектр для подальших досліджень, адже, як було продемонстровано в цій праці, розглянута тема
у психотерапії ще порівняно зовсім мало знана в нашій країні й загалом
у світі. І це дослідження представляє лише незначну частку наявних
актуальних потреб у цій галузі.
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ДОДАТКИ
Додаток A
ASERVIC (Association for Spiritual and Religious Issues in Counseling)
Повноваження при звертанні
до духовних і релігійних питань при консультуванні
Культура і світогляд
1. Фаховий психотерапевт може описати подібності та відмінності між
духовністю і релігією, разом із основними переконаннями різних
духовних систем, великих світових релігій, агностицизму й атеїзму.
2. Фаховий психотерапевт визнає, що переконання клієнта (або їх відсутність) щодо духовності й / або релігії є головними для світогляду
клієнта і можуть впливати на психосоціальне функціонування.
Самоусвідомлення психотерапевта
3. Фаховий психотерапевт активно вивчає своє власне ставлення, переконання й оцінки щодо духовності й / або релігії.
4. Фаховий психотерапевт постійно оцінює вплив власних духовних і / або
релігійних переконань та цінностей на клієнта і на процес консультування.
5. Фаховий психотерапевт може визначати межі свого розуміння духовних
і / або релігійних поглядів клієнта та знайомий із релігійними і духовними ресурсами і духовними лідерами, які можуть стати в пригоді для
консультації та до яких за потреби психотерапевт може звернутися.
Людський і духовний розвиток
6. Фаховий психотерапевт може описувати і застосовувати різні моделі
духовного й / або релігійного розвитку та їхній зв’язок із загальнолюдським розвитком.
Комунікація
7. Фаховий психотерапевт відповідає на клієнтські повідомлення про
духовність і / або релігію із визнанням і чуйністю.
8. Фаховий психотерапевт використовує духовні й / або релігійні концепції, які відповідають духовним і / або релігійним поглядам клієнта та
є для нього прийнятними.
9. Фаховий психотерапевт може розпізнавати духовні й / або релігійні
теми у спілкуванні з клієнтом і здатний їх торкатися, коли вони терапевтично важливі.
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Оцінка
10. Під час процесу консультування фаховий психотерапевт прагне зрозуміти духовне й / або релігійне бачення клієнта шляхом збору інформації від клієнта й / або з інших джерел.
Діагностика та лікування
11. При встановленні діагнозу фаховий психотерапевт визнає, що духовні й
/ або релігійні погляди клієнта можуть а) покращити самопочуття;
б) спричинити для клієнта проблеми; і / або в) загострити симптоми.
12. Фаховий психотерапевт встановлює такі цілі з клієнтом, які відповідають духовним і / або релігійним поглядам клієнта.
13. Фаховий психотерапевт може: а) змінити терапевтичні методи, щоб
залучити духовні та / або релігійні погляди клієнта, і б) використовувати
інші духовні й / або релігійні практики як методи, коли це доцільно
і прийнятно з точки зору клієнта.
14. Фаховий психотерапевт може терапевтично застосовувати теорію й
актуальні дослідження, підтримуючи інтеграцію духовних і / або
релігійних зацікавлень і практик клієнта.

(Перекладено з сайту: https://www.counseling.org/docs/defaultsource/competencies/competencies-for-addressing-spiritual-and-religiousissues-in-counseling.pdf?sfvrsn=8 )
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Додаток Б
Приклади питань
для оцінки важливості релігійних переконань пацієнта
та можливості інтегрувати їх у психотерапію
1. Чи вважаєте Ви себе духовною або релігійною людиною? Якщо так, то
яку релігію Ви визнаєте?
2. Яку роль духовність чи релігія (християнство) відіграє у Вашому житті?
3. Яким чином вона вплинула на хід Вашого життя?
4. Чи Ви берете участь у релігійних службах чи інших релігійних заходах?
Як часто?
5. Чи Ви молитеся? Як часто?
6. Вам подобається читати релігійну чи духовну літературу, наприклад
Біблію?
7. Що означає для Вас Біблія?
8. Що Ви скажете про свої стосунки з Богом? Як Ви опишете ці стосунки?
Як ці стосунки впливають на Ваше життя?
9. Які види боротьби чи розчарування у Вас пов'язані з Вашою вірою, якщо
такі є?
10. Який вплив, якщо такий є, має Ваша психічна сфера на духовність?
11. Чи є ще щось, щоб Ви хотіли, щоб я знав про Вашу релігію та її роль
у Вашому житті?
12. Чи Ви хотіли б залучити Ваші релігійні переконання та практики
в психотерапію? Якщо так, то як?
(Перекладено з вид.: Pearce М. Cognitive Behavioral Therapy for
Christians with Depression: A Practical Tool-Based Primer. – Conshohocken:
Templeton Press 2016, р. 22-23.)
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Додаток В
Ключові аспекти інформованої згоди
при використанні релігійних інтегрованих втручань
 Обговорення розбіжностей між психологією і релігією та між психотерапією і духовною опікою.
 Опис того, що знаходиться в області психолога; досвід і практика.
 Детальне пояснення духовно інтегрованого лікування (наприклад КПТ)
 Обговорення потенційних переваг (наприклад зменшення симптомів депресії) і ризиків (наприклад, клієнти можуть змінювати духовні вірування
в процесі терапії).
 Доступні альтернативні методи лікування.
 Як співпраця та консультації з духовенством можуть бути корисними.
 Що входить у цю співпрацю.
 Що може бути легітимно схвалене як психотерапія.

(Перекладено з вид.: Pearce М. Cognitive Behavioral Therapy for
Christians with Depression: A Practical Tool-Based Primer. – Conshohocken:
Templeton Press 2016, р. 27)
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Додаток Г
Приклади уривків зі Святого Письма,
які можна застосовувати для дистанціювання від НАДів
«Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть
ярмо моє на себе й навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож
знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе й тягар мій легкий» (Мт.
11, 28).
«І як він був іще далеко, побачив його батько його й, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до
нього: "Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе. Я недостойний більше
зватись твоїм сином". А батько кликнув до слуг своїх: Притьмом принесіть
найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на
ноги. Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей мій син
був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся. І вони заходились веселитися»
(Лк. 15, 20-24).
«Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто
полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства,
ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь
створіння не зможе нас відлучити від Божої любови, що в Христі Ісусі,
Господі нашім» (Рм. 8, 37-39).
«І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Підвівсь
Ісус, а нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї: "Де ж вони, жінко,
оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе?" "Ніхто, Господи", – відповіла.
Тоді Ісус до неї: "То і я тебе не осуджую.» (Йн. 8, 9-11).
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Додаток Е
Методика активного духовного смирення
1. Клієнт малює лінію на папері, ділячи його на дві частини. З одного
боку він пише список речей, які може контролювати. Тут може бути те, як
він проводить свій вільний час, кого обирає друзями, в яку церкву ходити.
На іншій стороні пише речі, які він не здатний контролювати. У цьому
списку можуть бути такі речі, як скорочення на роботі, захворювання тощо.
2. Коли списки завершені, можемо запитати, як зазвичай він дає собі
раду з обставинами, які від нього залежать, і тими, що не залежать, та чи він
вважає ці стратегії ефективними.
3. На наступному етапі ми вводимо концепцію прийняття та обговорюємо те, як ми часто посилюємо наші страждання, намагаючись контролювати речі, які ми насправді не можемо контролювати. У процесі розмови
ми зазвичай виявляємо сильні емоції, пов’язані з цим намаганням щось
контролювати, такі як страх, злість, провина й обурення. Тут може бути
доречна добре відома молитва про спокій Райнгольда Нібура: «Боже, дай
мені розум і душевний спокій прийняти те, що я не в силах змінити,
мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від другого».
4. Тоді терапевт може запитати, що християнська віра, вчення
і світогляд говорять про здатність людей контролювати перебіг свого життя,
і про концепцію прийняття. Це може також вміщати розмову про довіру,
якості Бога, Його силу та непідвладність, біблійні рекомендації не хвилюватись та інші подібні релігійні концепти, пов’язані зі смиренням.
5. Далі ми вводимо ідею активного духовного смирення і відрізняємо це від поразки, безвиході, пасивності, байдужості. Відзначаємо, як
прийняття певної дійсності через передання контролю Богові може зменшити страждання.
6. Далі досліджуємо будь-які релігійні мотивації, які пацієнт може
особисто мати, щоб їх використати в активному духовному смиренні, та
обговорюємо, чи це можна спробувати. Якщо так, то можемо підсумувати,
що означало б для нього передати Богові речі, які він не в змозі контролювати. Можуть бути різні варіанти завершення цієї методики, наприклад виписати пункти, які годі контролювати, та залишити їх у святині.
(Перекладено з вид.: Pearce М. Cognitive Behavioral Therapy for
Christians with Depression: A Practical Tool-Based Primer. – Conshohocken:
Templeton Press 2016, р. 121-122.)
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Додаток Ж
Медитація дихання
Будь ласка, сядьте зручно, закривши очі або знайшовши точку, на
якій можна зосередити увагу. Дозвольте собі перейти від звичайного, активного режиму життя до простого відпочинку в турботливій присутності Бога.
Коли Ви дозволите собі стишитись, скеруйте Вашу увагу на дихання.
Дихання нагадує нам про Бога, про ту мить, коли Він творив нас: «І створив
Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, –
і стала людина живою душею [Буття 2:7]». З кожним вдихом Ви можете
відчути, як Бог вдихає Своє життя у Вас. З кожним видихом Ви можете
віддати себе у Його руки, відпочиваючи у Господі… Вдихайте Його дар
життя та видихайте, відпочиваючи у Ньому. Немає необхідності щось
міняти… Просто дихайте як звичайно… Він перебуває з Вами у Вашому
досвіді, даруючи любов і благодать…
А тепер зосередьтеся на диханні ретельніше. Якщо Ваш розум відволікається на інші речі, то це нормально. Не треба себе за це критикувати.
Просто відпустіть ці думки у Божі люблячі руки і поверніться до свого
дихання. Немає необхідності у тривалій молитві; треба тільки віддати
і повернути Вашу зосередженість на диханні, віддаючи ці речі Богові.
Усвідомте, як Ви дихаєте, як повітря входить у Ваше тіло, і як виходить.
Зауважте, як Ви почуваєтеся. Не треба робити дихання якимось особливим
або змінювати його. Просто дослухайтеся до нього і до відчуттів, які з ним
пов’язані. Зверніть увагу, як повітря входить у Ваші ніздрі... Можливо, Ви
відчуєте рух повітря по Ваших дихальних шляхах та нижче, в легенях...
Зауважте, як дихання відчувається глибоко внизу, у Вашому животі...
Спостерігайте за своїм животом, як він підіймається, коли Ви вдихаєте,
і опускається, коли видихаєте... Підіймається й опускається... Підіймається
й опускається… Спостерігайте за повітрям, що видихається... Будьте тільки
тут, кожної миті, з кожним подихом... Не треба намагатися щось змінити чи
прагнути осягнути якийсь стан; просто відпочивайте.
Пливіть на хвилях Вашого дихання, відчуваючи його ритмічний
образ... Якщо Ваш розум блукає, спокійно кладіть ці думки в руки Бога
і повертайтеся до потоку Вашого дихання... Коли ви зауважуєте, що Ваш
розум хоче відреагувати на щось стороннє, Вашу увагу знову привертає
Ваше дихання, спрямовуючи Вас до теперішнього моменту... Просто
відпочивайте. Незабаром дихальна медитація завершиться. Будь-який
спосіб завершити її буде добрим. І коли Ви будете готові, поверніться своєю
увагою знову до кімнати і відкрийте очі.
(Перекладено з: Garzon F., Ford K. Adapting Mindfulness for Conservative
Christians // Journal of Psychology and Christianity. 2016, 35 (3), Pp. 263-268)

91
Додаток З
Молитовна медитація прийняття Богом
Ця молитовна медитація зосереджена на ніжності та любові Бога.
Мета цієї молитовної медитації – усвідомлення біблійних істин, як
пережитої реальності в наших серцях.
Намагайтеся відчути себе у присутності Бога. Сидячи на стільці
з прямою спинкою, відчуйте комфорт і розслаблення. Ваша постава має
бути випростаною, щоб Ви могли залишатися зосередженими упродовж
цього часу. Ви можете закрити свої очі, якщо хочете, дозволивши моєму
голосу вести Вас упродовж молитви.
Тепер спробуйте зосередитися на своєму диханні, пам’ятаючи, що
Самого Святого Духа називають диханням Бога.
Із кожним вдихом намагайтеся наче вдихати саму присутність Бога,
Котрий є з Вами тут і зараз.
Побудьте кілька хвилин, просто дихаючи у присутності Бога.
Святе Письмо описує Святого Духа як «дихання Боже».
Вітайте ж присутність Святого Духа, який є Божим подихом у Вас
і навколо Вас.
СЬОГОДНІ, ГОСПОДИ, Я ПРИЙМАЮ ТВОЄ ПРИЙНЯТТЯ МЕНЕ
Зауважте будь-які питання чи коментарі, які виникають у вашому
розумі в цей час.
Коли Ви зауважили якісь думки, що виникають у свідомості, ніжно
дозвольте їм прийти і піти, повертаючи Вашу увагу до Бога та слів Молитви.
СЬОГОДНІ, ГОСПОДИ, Я ПРИЙМАЮ ТВОЄ ПРИЙНЯТТЯ МЕНЕ
Я ВИЗНАЮ ЩО ТИ Є ЗАВЖДИ ЗІ МНОЮ І ЗАВЖДИ ДЛЯ МЕНЕ
Наскільки Вам до снаги, використовуйте ці слова, щоб виразити
свою віру в Бога, але якщо відчуваєте який-небудь опір у вашому серці,
в жодному разі не критикуйте себе за це. Просто визнайте з ласкою Вашу
чесну відповідь.
Наскільки можете, прагніть злиття із цими словами і моліться
з глибини серця
Я ВИЗНАЮ ЩО ТИ Є ЗАВЖДИ ЗІ МНОЮ І ЗАВЖДИ ДЛЯ МЕНЕ
Я ПРИЙМАЮ У СВІЙ ДУХ ТВОЮ БЛАГОДАТЬ, ТВОЄ МИЛОСЕРДЯ, ТВОЮ ТУРБОТУ
Бог є найдобрішим, найласкавішим, наймилішим і найтурботливішим з усіх, хто тільки є на світі.
І Він піклується про Вас особисто.
У ці миті намагайтеся визнати і прийняти Його благодать та милість
у глибині свого серця.
Побудьте кілька хвилин у тиші, намагаючись усвідомити собі ці
реалії.
Якщо Ваш розум блукає, обережно поверніть свою свідомість до
тиші та до присутності Бога, Котрий є тут, з Вами зараз.
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Я ПРИЙМАЮ У СВІЙ ДУХ ТВОЮ БЛАГОДАТЬ, ТВОЄ
МИЛОСЕРДЯ, ТВОЮ ТУРБОТУ.
Я ЗАЛИШАЮСЬ У ТВОЇЙ ЛЮБОВІ, ГОСПОДИ.
Знаючи, що Бог любить Вас і приймає Вас таким, яким Ви є зараз, Ви
можете вільно залишатись у Його любові. Зауважте, чи не виникає
у Вашому розумі який-небудь спротив, аргументи або питання. Чуйно
простежте, як ці думки прийшли і пішли.
І поверніть свою увагу до любові та ніжності Бога до Вас особисто.
Я ЗАЛИШАЮСЬ У ТВОЇЙ ЛЮБОВІ, ГОСПОДИ
У ці хвилини продовжуйте залишатись у прийнятій ніжності Бога до
Вас, перебуваючи в тиші, щоб просто насолоджуватися Його присутністю.
Незабаром я скажу амінь, щоб повідомити завершення цієї молитовної
медитації.
Дихаючи у Твоїй присутності,
Я ЗАЛИШАЮСЬ У ТВОЇЙ ЛЮБОВІ, ГОСПОДИ. АМІНЬ.
(Перекладено з: Garzon F., Ford K. Adapting Mindfulness for
Conservative Christians // Journal of Psychology and Christianity. 2016, 35 (3),
Pp. 263-268)
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Додаток И
Медитація сканування тіла
Cядьте комфортно, закривши очі або знайшовши місце в кімнаті на
якому можна зосередити увагу. Дозвольте собі перейти від звичайного
режиму до режиму простого буття, відпочиваючи в турботливій присутності
Бога. Він тут з Вами, люблячи та приймаючи Вас такими якими Ви є. Ви
будете зосереджувати увагу на різновиді Вашого досвіду в даний момент.
Під час виконання цієї вправи, Ваш розум, природньо буде блукати. Це
нормально. Саме це і робить розум. Коли Ви помітите, що Ваш розум
блукає, просто делікатно відпустіть ці речі в руки Бога і поверніть його до
цієї вправи. Немає необхідності в довгій словесній молитві. Просто відпустіть це від Вашого серця для повернення фокусу назад до вправи.
Отож, сядьте зручно та почніть з фокусування на звуках, що Ви чуєте
зараз в кімнаті. Ви чуєте мій голос, що ще Ви чуєте? Можливо, Ви чуєте свій
подих ... Що ще? ... Зверніть увагу, як звуки приходять та відходять. Якщо
Ваш розум починає якось аналізувати звуки, просто помітьте це і обережно
повертайте себе, до простого відчуття звуків такими, якими вони є, як вони
входять у Вашу свідомість та залишають її...
Тепер, делікатно перенесіть свою увагу до Вашого дихання. Поспостерігайте, чи Ви відчуваєте, де відчуття дихання найсильніші. Це може
бути в ніздрях, ротовій порожнині, горлі, в шиї, або животі, коли живіт
піднімається на вдиху і опускається на видиху. Дозвольте диханню бути
таким яким воно є, не маніпулюючи чи змінюючи його. Будьте з фізичними
відчуттями дихання такими, якими вони є, а не такими якими хотіли б Ви,
але з диханням, яким воно є в цей момент. Дозвольте своєму тілу вивільнятись з кожним видихом, так як стілець або підлога тримає Вас, і дозвольте
собі бути саме там, де Ви є, прямо зараз, в цей момент. І посеред всього
цього – звуки ... Ваше дихання, Бог є тут, люблячи та приймаючи вас такими
якими Ви є. Він з Вами, даруючи благодать.
Зверніть увагу на тілесні відчуття. Немає потреби щось змінювати,
лише помітьте різні відчуття і будьте з ними. Дослідіть загальний стан тіла.
Можливо, є почуття спокою або напруги, неспокою або навіть збудження.
Ваше завдання просто помітити, зареєструвати його у своїй свідомості,
у вашому усвідомленні тіла в цілому, наскільки це можливо, в цей момент.
Тепер делікатно переведіть свою свідомість на потилицю, верхівку
та сторони голови. Дослідіть, чи Ви можете відчути будь-які фізичні
відчуття. Постарайтесь не зважати на ці відчуття, і знову повернутись до
голови. Пам'ятайте, що відчуття може спричинити тепло, прохолоду,
поколювання, вологість ... Якщо Ви не відчуваєте відчуттів або відчуваєте
оніміння, подивіться, чи можете Ви повністю бути присутніми і дослідити
це, коли Ви досліджуєте потилицю, боки та верхівку голови.
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На наступному видиху нехай Ваша усвідомленість рухається до
обличчя; від чола до підборіддя і від вуха до вуха. Дозвольте Вашій усвідомленості вільно плавати обличчям, відчуваючи будь-які відчуття, що
виникають, і привертати Вашу увагу до цієї області, наскільки це можливо.
Відчуйте підборіддя, губи, середину ротової порожнини, свій язик, щоки,
очі, брови, вуха, лоб, будь-які відчуття які реєструєте і просто помічайте, що
вони приходять і йдуть. Дозвольте своїй увазі помічати відчуття, коли вони
змінюються.
А тепер, на наступному видиху, делікатно перемістіть свої відчуття
до шиї та горла, пом'якшивши і вивільняючи їх якнайкраще, дозволивши
своїй увазі перебувати в цій області тіла – помічаючи будь які відчуття, які
приходять – дайте їм повну і неподільну увагу, відчуваючи шию і горло.
Час від часу Ваша увага буде відволікатись на думки, що виникають
у вашому розумі – можливо, в минуле, майбутнє або фантазії – у тривогу,
судження або критичні думки, або Ваша увага може також бути прикрашена
іншими відчуттями в інших місцях тіла, якщо це трапляється – Ви можете
просто віддати це Богові, помістивши їх в Його турботливі руки. Просто
акуратно поверніть свою увагу на тіло – до цього моменту, повертаючи її до
шиї та горла.
Тепер, на наступному видиху, направте Вашу увагу на плечі,
дозволяючи Вашій свідомості зосередитися на будь-яких відчуттях, що
виникають більше чи менше. Якщо є більш інтенсивні відчуття, подивіться,
чи можете Ви їх відчувати таким самим способом, досліджувати або відкриватись для них, а не протистояти або боротися з ними, коли Ви спостерігаєте верх, боки та задню частину плечей. Перемістіться глибше в плечові
суглоби – працюйте над тим, щоб відчути їх, а не протистояти чи боротися.
Тепер, зосередьте увагу на руках, Ви можете вивчити обидві руки
одночасно або кожну окремо. Досліджуючи перед, боки та задню часини
ліктів та зап'ястя, перемістившись глибоко в кожен з суглобів. Відчуття
можуть відкриватись через Ваш одяг так як він торкається вашої шкіри або
відчуття від поверхні до якої Ви торкаєтесь. Там також можуть бути більш
тонкі відчуття під шкірою. Ваше завдання – спостерігати ці відчуття
з цікавістю та відкритістю, помічаючи якомога більше деталей.
Тепер, на наступному диханні, нехай Ваша увага рухається вниз
і вільно плаває по всіх Ваших руках. Спостерігайте будь яке відчуття, яке
виникає – вивчаючи кожну руку окремо або разом. Може з'являтися
поколювання, тиск, оніміння або тепло. Спостерігайте, наскільки добре Ви
можете отримати якість відчуттів, що виникають в руках. І знову, якщо
Ваша свідомість відволікається на думки або інші відчуттям тіла, віддайте
це в руки Бога, обережно дозвольте їм бути на задньому плані і повертайтесь
до відчуттів в руках.
Тепер, на наступному видиху, перемістіть Вашу увагу на верхню
частину спини та дослідіть цю область. Там можуть бути відчуття тиску або
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температури. Ваше завдання – просто спостерігати кожне відчуття, не
змінюючи нічого. Дозвольте собі досліджувати і відчувати кожне відчуття,
коли прислухаєтесь до верхньої частини спини.
Тепер направте увагу на нижню частину спини. Зверніть увагу на
будь-яке відчуття, яке виникає, і детально дослідіть його. Нижня частина
спини – це частина, яка для багатьох нас відображає складні відчуття.
Подивіться, чи можете Ви відкритись для них, опиратися на них,
дозволяючи будь-яким відчуттям виникати, щоб спостерігати за ними.
Тепер усвідомте свою грудну клітку, коли вона піднімається і опускаються. Там можуть бути відчуття від одягу, коли грудна клітка піднімається і опускається з кожним диханням. Ви можете усвідомити відчуття
коли б’ється ваше серце. Нехай ваша усвідомленість повністю проникає
в кожне відчуття, коли воно виникає, дозволяючи їй робити все, що
завгодно, коли Ви спостерігаєте від моменту до моменту.
Спостерігайте за Вашими стегнами, натискаючи на стілець ... Зверніть увагу, як Ваші стегна відчуваються у Вашому одязі ... Ваші м’язи ...
Якщо Ваш розум блукає, просто обережно відпустіть ці думки до Бога
і поверніть його назад, зосередивши увагу на Ваших м’язах ...
Звичайно, коли розум повернувся до думок або чогось іншого в тілі,
поверніться до об'єкта медитації у доброзичливий спосіб, співчутливий
спосіб, який визнає, що загубитись в думках – це лише природа розуму.
Фактично, помітивши, що розум блукає, це настільки ж частина цієї
медитації, так само як і спостерігати за відчуттями свого тіла, які в цей
момент концентруються на ногах.
А зараз, звільняючи ноги дозволяємо нашій увазі рухатися у стопи
ніг, спостерігайте, як Ваші стопи відчувають себе у Вашому взутті на підлозі
... верхні частини, пальці, нігті, стопи, п’яти.
Знову ж таки, усвідомте фізичні відчуття дихання, коли воно входить
і залишає тіло. Коли Ви відкриваєтеся до речей так само, як вони є в кожному моменті, подивіться, як ця відкритість лікує і живить. Дозвольте
світові бути таким, яким він є, по той бік страхів, турбот, напруженості та за
бажаннями розуму, контролювати всі речі, віддайте все це в руки Бога.
Будьте відкриті до Вашого досвіду, як це розгортається в цей момент і в цей
момент, пам'ятайте, що це стан ясності доступний для Вас у будь-який час,
просто повертайте Вашу увагу або Вашу усвідомленість до дихання.
Тепер усвідомлюйте будь-які почуття, які Ви відчуваєте в цей
момент. Просто спостерігайте за ними, незалежно від того, які вони ...
І посеред всього цього – відчуття тіла ... дихання ... почуття, Бог тут, любить
Вас і приймає Вас такими, якими Ви є. Ви можете принести, якщо хочете,
весь свій досвід, яким би він не був, до Його турботливих рук. Він з Вами,
даруючи благодать.
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Можливо, молитва звільнення всього цього досвіду в Його руки
з'явиться у вашому серці. Якщо так, спокійно скажіть молитву зараз, якщо
Ви хочете ... а коли будете готові, відкрийте свої очі.
(Ford K. M. The Impact of a Christian Adaptation to Mindfulness Training
on Stress, Religious Coping, and God Attachment: a Randomized Trial // A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree
Doctor of Philosophy. – Lynchburg: Liberty University Press 2016. Pp.), 121123)
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Додаток К
Медитація над біблійними істинами
(Версія медитації над характеристикою Бога)
Мета медитації над біблійними істинами – зосередитися на певній
характеристиці Бога, щоб стишитися під час роздумів над важливою правдою про те, ким є Бог. Ми не вивчаємо цю правду якось аналітично, а радше
відчуваємо серцем. Це може стати в пригоді й тоді, коли ми відчуваємо
тривогу, поспіх, стрес чи розчарування. Вимкніть, будь ласка, телефон,
комп’ютер, телевізор або радіо. Сядьте зручно. Моліться та просіть Господа
відкрити Ваше серце, щоб досвідчити цю правду на глибшому рівні.
1. Виберіть характеристику Бога, яка є важлива для Вас. Нижче є
декілька прикладів. Ви можете додати й інші. Я із задоволенням допоможу
вам здійснити вибір.
Бог є любов
Я довіряю Богові
Бог є милосердний
Ісус є Бог
Бог тримає все
у своїх руках
Бог є добрий
Ісус любить мене
Бог прощає мені
2. Сядьте зручно.
3. Заплющіть очі, щоб краще зосередити увагу і не відволікатися.
4. Глибоко вдихніть, тоді видихніть, повторюючи обрану Вами
характеристику Бога.
5. Повторіть це декілька разів.
6. Роздумуйте в тиші над цією характеристикою Бога і як вона проявляється у Вашому житті.
7. Ваш розум може відволікатися. Це нормально. Немає потреби
критикувати себе за це.
8. Просто повертайтеся до обраних слів, щойно це зауважуєте.
Кожна особа сама визначає, скільки часу медитувати. Часто достатньо 10-15 хвилин. По завершенні медитації Ви можете захотіти поділитися
досвідом. Якщо бажаєте, можете поділитися ним зі мною.
(Перекладено з вид.: F. L. Garzon. Christian Devotional Meditation for Anxiety.
Liberty University, Lynchburg 2013, р. 77.)
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Додаток Л
Медитація над біблійними істинами
(Версія медитації над уривком зі Святого Письма)
Мета медитації над уривком зі Святого Письма – допомогти нам
стишитися під час роздумів над важливою біблійною істиною. Це може
стати у пригоді й тоді, коли ми відчуваємо тривогу, поспіх, стрес чи розчарування. Вимкніть, будь ласка, телефон, комп’ютер, телевізор або радіо.
Сядьте зручно. Моліться та просіть Господа відкрити Ваше серце, щоб
досвідчити цю правду на глибшому рівні.
1. Виберіть цитату з Писання, яка є важлива для вас. Нижче є
декілька прикладів. Ви можете додати й інші. Я із задоволенням допоможу
вам здійснити вибір.
«Господь мій Пастир» (Пс. 23:1)
«Я все можу в Тім, хто мене підкріплює, – в Ісусі Христі» (Филип.
4:13)
«Надійся на Господа всім своїм серцем» (Прип. 3:5а)
«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи
нам простити, та очистити нас від неправди всілякої» (1 Ів. 1:9)
«Бог є любов» (1 Ів. 4:8)
«Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі»
(Рим. 8:1)
«Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, – і Я вас заспокою»
(Мт. 11:28)
«Жди Господа мовчки й на Нього надійся» (Пс. 37:7)
2. Сядьте зручно.
3. Заплющіть очі, щоб краще зосередити увагу і не відволікатися.
4. Глибоко вдихніть, тоді видихніть, повторюючи ті слова, які Ви
обрали. Можете говорити частину фрази на одному подиху, а наступну – на
іншому.
5. Повторюйте обрану фразу декілька разів.
6. Роздумуйте в тиші над цією істиною і як це послання може
відображатись у Вашому житті.
7. Ваш розум може відволікатися. Це нормально. Немає потреби
критикувати себе за це.
8. Просто повертайтеся до обраного уривку, щойно це зауважуєте.
Кожна особа сама визначає, скільки часу медитувати. Часто достатньо 10-15 хвилин. По завершенні медитації Ви можете захотіти поділитися
досвідом. Якщо бажаєте, можете поділитися ним зі мною.
(Перекладено з вид.: F. L. Garzon. Christian Devotional Meditation for
Anxiety. Liberty University, Lynchburg 2013, р. 78.)
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Додаток М
Бланк мого служіння
1. Подумайте про список служінь. Це можуть бути речі, які Ви вже
робили в минулому чи були свідком того, як це робили інші. Будьте якомога
конкретнішими.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Оцініть кожне служіння у своєму списку від 1 до 10 за складністю
виконання. Тоді оберіть одне служіння, яке відзначили як легше для
виконання (за шкалою від 1 до 5), щоб здійснити його на цьому тижні.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Cлужіння, яке я планую здійснити – це
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Особа, якій я допоможу – це
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Коли і де це служіння буде здійснено? (День, час, місце)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Що мені потрібно, щоб здійснити моє служіння?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Які потенційні перешкоди та проблеми можуть виникнути при
здійсненні цього служіння?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Як я дам собі раду з ними?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Подумайте про намір для здійснення цього служіння. Що Вас
мотивує його зробити? Чи Ваша віра важлива у бажанні служити іншим?
Якщо так, то чому саме?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Перед самим служінням оцініть Ваш настрій від 1 до 10, де 10 найкращий настрій, який Ви можете відчути, а 1 - найгірший.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Одразу після служіння оцініть Ваш настрій від 1 до 10. Чи змінився
Ваш настрій? Якщо так, то чому, на Вашу думку, це відбулося?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(Перекладено з вид.: Pearce М. Cognitive Behavioral Therapy for
Christians with Depression: A Practical Tool-Based Primer. – Conshohocken:
Templeton Press 2016, р. 197-198.)
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Додаток Н. Рескрипція в уяві з використанням молитви
1. Насамперед пацієнта просять закрити очі та спробувати відчути
розслаблення. Після цього терапевт промовляє молитву, в довірі та відкритості на Бога:
Милий Боже – Отче, Сину і Святий Душе! Молимося Тобі, Отче,
щоб Ти прийшов у своїй силі та захистив нас від зла; і Тобі, Сину Божий,
щоб Ти явив нам чисту правду; і Тобі, Святий Душе, щоб Ти зіслав (ім’я
пацієнта) свою цілющу благодать на його (її) болючий досвід. Дякуємо Тобі,
Боже, що покликав нас до життя і повсякчас нас любиш.
2. Після молитви, якщо потрібно, терапевт застосовує техніки
релаксації, щоб пацієнт максимально розслабився: це можуть бути дихальні
вправи, вправа «позитивна уява» та інше.
3. Терапевт просить пацієнта згадати сцени з минулого, у яких той
переживав неприємний емоційний досвід, просячи максимально заглибитися в нього й описати ситуацію довкола. На цьому етапі важливим є
емоційний зв’язок із травматичною пам’яттю.
4. Тепер для опрацювання цього емоційного досвіду ми знову
звертаємося до Бога. Терапевт просить Його явити пацієнтові свою любов
та зіслати цілющу благодать. S. Y. Tan зазначає, що цієї миті немає якоїсь
точної інструкції до дій; потрібно радше дбати про атмосферу відкритості
та довіри до процесу зцілення. Можемо, наприклад, зауважити, що Ісус є
з пацієнтом і огортає його/її своєю підтримкою і теплом; можемо використовувати якусь духовну музику. Можливі різні варіації, однак зі спільним
знаменником – віра у те, що Бога зцілює емоційний досвід пацієнта.
5. Дати можливість максимально побути у тиші та заглибитися у процес, не використовуючи при цьому зайвих фраз, лише в тому разі, коли
терапевт відчуває, що це доречно. Наприклад, можна запитати: «що зараз
відбувається?» або «що Ви відчуваєте?».
6. Коли пацієнт буде готовий до завершення вправи, терапевт пропонує зробити це молитвою подяки, у довільній формі (пацієнт і терапевт
моляться разом).
7. Обговорення досвіду вправи та заохочення до її повторення
у формі домашнього завдання.
(Перекладено й адаптовано з вид.: Tan S. Y. Use of Prayer and Scripture in
Cognitive-Behavioral Therapy // Journal of Psychology & Christianity. 2007, 26.
Pp. 101-111).

