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Емоційні качелі — загальноприйнятий опис  
психологічного стану людини, який відчуває  

різкі перепади в настрої. 

Емоційний імпульс запускає  
                        залози внутрішньої секреції  

З’являється порушення  
ендокринної системи 



Причини: 

1. Заборона 

 
1. Знецінення  
          або цінність 

 
3. Диференціація 

 
4. Румінація 

Не можна злитися, плакати, кричати 

Заглибитися або 

                    реагувати поверхово 

Спрощений погляд  

«Пережовування мисленнєвої                                     
гумки" 



4. Звинувачення 

 
 
5. Раціональність 

 
 
6. Нечутливість 

 
7. Боятися тривалості 

Вірити, що емоції 
виникають  
в наслідок дій 

Вірити, що емоційності треба 
уникати 

Алекситимія. Вірити, що не  
       відчувати емоції  легше. 

Буде неможливо витримати 



8. Рівень 
враження 

 
9. Недоліки 
характеру 

 
10. Не прийнття 
почуттів 

Нездатність 
демонструвати почуття 

Вірити в те, що людина не 
повинна відчувати те, що 
відчуває 

З ними щось треба буде 
зробити  



     Якщо людину поруч із вами, або вас самих буквально трусить від 
стресу, не зупиняти це, а, навпаки, усвідомлено посилите трус. Трохи 
трусяться руки -  потрусить їх від самого плеча. Так само і з ногами, і 
з плечима – образно кажучи, як би намагатись витрусити стрес. 



1. Багато критикують. 
 

2. Не приймають чужу точку зору. 
 

3. Звинувачують інших у своїх помилках. 
 
4. Приховують свої справжні емоції. 
 
5. Не можуть поставити себе на місце іншого. 
При цьому в деяких випадках така людина може спробувати співчувати (наприклад, 
його можуть розчулити бездомні кошенята і цуценята) 
 
6. Мають відчуття, що їх не цінують, не розуміють, неправильно оцінюють. 
 
 
 

Схильність до емоційних гойдалок у людей які: 



7. Не цікавляться розвитком. 
 
8. Не бажають розібратися в причинах поведінки. 
 
9. Не бажають розібратися в причинах своєї поведінки. 
 
10. Зосереджені тільки на собі. 
 
11. Страх помилок. Самобичування через свої промахи. 
 
12. Погано адаптуються. 
 
13. Не вміють слухати і чути. 



Куди ж запхати свої почуття? 



Немає "універсального" 
способу,  
 
як "правильно" пройти цей 
етап.  
 
Є поради, які можуть 
допомогти.  



   Дайте собі час. Не намагайтеся собі 
говорити "ти сильна(ий), тримайся".  

    Не стримуйте сльози. 
 Якщо хочете плакати, то плачте.  

    Намагайтеся перебувати якомога більше на природі.  
  

  Пам'ятайте ви не одні. Якщо відчуваєте, що самі не можете впоратися з 
емоціями, звертайтеся по допомогу до спеціалістів. 

  Якщо зовсім не хочете ні з ким говорити, візьміть аркуш паперу і 
спробуйте виписати все, що відчуваєте. 



Дихайте. Робіть якісь дихальні вправи з продовженими видихами. 
Акцентуйте своє дихання саме на видиху. 

Усвідомте, що з вами все Ок. Ви маєте право зараз на проживання 
будь-яких станів, бо таким чином ваш організм намагається 
впоратися з нетиповою для нього ситуацією. 

Оберіть лише те, що вам відгукнеться або скористайтеся 
власним способом. 

Бережіть себе!  





Що робити? 

 
1 Відчути 

2. Побути 

3. Почути себе 

4. Зрозуміти 

5. Зберегти 

Безліч причин 
Захисна 

поведінка 

Порушення 
ендокринної 

системи 




