УПРАВЛЕНИЕ
НА ЕМОЦИИТЕ

Управление на емоциите - сесия 6
и сесия 7
Много жени и деца, които са преживели домашно насилие, ще се борят да се справят и
да се справят със сложни и често противоречиви емоции. На пръв поглед:
Доказателствата от деца, изложени на домашно насилие (Прозрения за домашно
насилие 2. CAADA Research Report 2014) гласят, че:
„Децата претърпяха множество последици от физическо и психическо здраве в резултат
на излагане на домашно насилие. Наред с други ефекти, над половината (52%) са имали
поведенчески проблеми, над една трета (39%) са имали затруднения с адаптирането в
училище и близо две трети (60%) са се чувствали отговорни или виновни за негативни
събития. "
Докато в насилствена среда много емоции и поведения се потискат чрез страх и
сплашване от извършителя.
На пръв поглед: Доказателствата от деца, изложени на домашно насилие (Прозрения за
домашно насилие 2. CAADA Research Report 2014) гласят, че:
„Децата са по-склонни да проявяват насилие, след като излагането им на домашно
насилие е приключило, и са по-малко склонни да го правят, докато все още са изложени
на насилие.“ (стр.3)
След като семействата са на място за безопасност, тези емоции и предизвикателни
поведения често изплуват на повърхността, демонстрирането и преподаването на
положителни начини за справяне с тях са важна част от възстановяването,
продължаването и формирането на щастливи здрави и положителни взаимоотношения в
бъдеще. Важно е майките да подсилват и насърчават тези положителни и безопасни
начини да се справят с емоциите си и да създадат среда, в която децата могат да
изразяват чувствата си по здравословен начин.
Гневът е нормален и естествен отговор на определени ситуации, но след като живеете с
насилие, той може да предизвика чувство на страх и често се избягва или погрешно
разчита. Много оцелели от домашно насилие ще имат неблагоприятни реакции към
други, проявяващи гняв, тъй като те формират връзки между гнева и насилието, често се
страхуват, че ще последва физическо насилие или емоционално насилие. Децата често
съобщават за дискомфорт и дистрес, когато учителите повишават глас пред класа си и е
важно да се прави разлика между гняв и насилие и да се гарантира, че извършителят
носи отговорност единствено за своите действия.
Много деца се страхуват от собствения си гняв, тъй като продължават да свързват това
поведение с това на извършителя и не искат да им подражават. Това може да причини
проблеми с репресиите и вътрешния гняв, което води до проблеми в други области.
Някои деца, които са живели с домашно насилие, ще се ядосат лесно и несъразмерно,
ще станат агресивни към майка си или братя и сестри, тъй като това е нещо, на което те
са били свидетели, насърчавани са да правят или поради факта, че майка им е безопасен
човек, за да прояви гняв към.

Сесии 6 и 7 имат за цел да изследват емоциите на участниците, да насърчат открития
диалог и здравословните положителни начини да покажат и разкажат на хората как се
чувстват, като разпознаят как се чувстват другите и идентифицират с кого могат да
говорят
за
подкрепа.

Изолация

СЕСИЯ 6: НАШИТЕ ЕМОЦИИ И КАК ДЕЙСТВАТЕ СИ

Сесия 6 Цел
За да разберете какво представляват чувствата и емоциите и как да ги
идентифицирате.

5 минути

Дейност 15 Какво представляват емоциите и
чувствата?

30 минути

* Емоция: Емоцията е силно чувство, причинено от нещо или някой, което често
има физическа реакция. Напр. Щастлив - усмихнат, смях.
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Положително
и
здравословно

Необходими материали:

Работен лист за сценарии за емоции
 Химикалки / моливи, достатъчни за по един

Управление на
емоциите

Дайте на всяко семейство списък със сценарии1и ги помолете да съчетаят усещането
със ситуациите, списъкът отдолу ще ви помогне, но те могат да използват свои
собствени примери, ако желаят. Няма правилни или грешни отговори, стига всяко
семейство да може да каже защо е избрало емоцията. Преминете през всеки
сценарий, като използвате по едно семейство за всеки и ги попитайте какво мислят.
Обсъдете с групата какви причини са избрали хората за доверието на другите и какво
им е попречило да се доверят.

Изграждане на
доверие

Повторно ограничаване на последната сесия, включвайте ключови точки:
 Ръката на доверие
 На кого мога да се доверя
Помолете групата да помисли как и дали сесията ги е накарала да мислят по
различен начин на кого могат да се доверят и защо. Насърчавайте положителните
отзиви.

Комуникация
и уважение

Въведение

20 минути

Дейност 17 Как се чувствам днес

10 минути

Необходими материали:

Лист с форма на празно лице
 Празни лица от хартия / карта
 Химикалки / моливи, достатъчни за по един

Пленарно заседание

5 минути

Положително
и
здравословно

Припомнете на семействата какво са обхванали тази сесия, включете целите на курса,
целта на сесията, какви са емоциите и чувствата? и как можем да разберем как се
чувстват другите?
Попитайте семействата дали им е било приятно да участват и дали има нещо, което са
научили от тази сесия.
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Управление на
емоциите

Дайте на всеки човек празна форма на лицето2и ги помолете да нарисуват израза,
който изпитват днес. Посъветвайте ги, че цветовете могат да им помогнат да изразят
емоциите си. След като приключат, помолете всеки човек да опише емоцията, която
лицето му представлява.

Изграждане на
доверие

Необходими материали:

Чувства мимове - 1 комплект на 2 души

Комуникация
и уважение

Работейки по двойки, помолете един човек да демонстрира чувствата, показани в
техния списък. Разменете и направете същото. Попитайте всяка двойка как са познали
емоцията, която другият е имитирал. Запишете ги на флип чарт и обсъдете всички
начини, по които можем да разберем как се чувстват хората.
Те трябва да включват:
 Език на тялото
 Зрителен контакт
 Изражение на лицето
 Въртене
 Тон на гласа
 Пространствена близост
 Поведение
 Скорост на говорене.

Изолация

Дейност 16 Как можем да разберем как се
чувстват другите?




Въведете поддържащото упражнение
Представете сесия 7: Тази сесия е за нашите чувства и как ги изразяваме

Изолация

Подкрепящо упражнение 6: Последният път I
Раздайте чаршафите за последен път3 и помолете всеки член на семейството да ги
попълни. Посъветвайте ги, че е добре да говорим за нашите чувства и емоции и найдобре е да попълним това заедно.

Комуникация
и уважение

Необходими материали:

Химикалки / моливи, достатъчни за по един
 Последният път, когато лист

Разширена дейност 6: Как се чувстваме

Изграждане на
доверие

Посъветвайте семействата, че има опция за завършване на разширената дейност4с
техния помощник. Тази сесия ще разглежда как всеки член на семейството се справя
с гнева. Какво ги ядосва? Как показват гнева си? Какви стратегии използват, за да се
успокоят?

Управление на
емоциите

4

Подкрепящо упражнение 6 работен лист се намира на страници 90-91
Разширение дейност 6 работни листа се намират на страници 92-93

Положително
и
здравословно

3

Сценарии за емоции
Яков се чувстваше __________, защото не плачеше, когато си правеше инжекциите.
Иса се почувства __________, когато нейният клас й изпя честит рожден ден, тя си
помисли, че всички са забравили.
Макс се чувстваше __________, той чакаше от векове брат му да завърши футбола и
нямаше какво да се прави и никой на неговата възраст да играе.
Ерика се почувства __________, 7 пъти беше попитала майка си дали може да играе
навън, но майка не отговори.
Асиф се чувстваше __________, той сподели сладкиши за рождения си ден с целия си
клас.
Джена се чувстваше __________, тя беше направила 12 красиви тарталети и ги украси
сама.
Алфи се чувстваше __________, той не познаваше никой по карате и изглеждаше, че
всички останали се познават.
Алекс се почувства __________, Дан отказа да сподели топката си и игра сам.
Лятото се чувстваше __________, тя нямаше търпение да отиде на влакче в
увеселителен парк, но опашката наистина беше много дълга.
Харприт се чувстваше __________, беше видяла майка си да носи голяма буца от колата
и й каза, че не трябва да гледа в чантата.
Арън се чувстваше __________, той се беше опитал толкова много да победи поголемия си брат, но Джеймс винаги изглеждаше да побеждава.
СПИСЪК НА ЕМОЦИИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
Ядосан

Смел

Отегчен

Весела

Объркан

Любопитен

Спокоен

Разочарован

Смутен

Възбуден

Фантастично

Приятелски
настроен

Разочарован

Щедър

Игнориран

Нетърпелив

Важно

Интересува се

Ревнив

Самотен

Любящ

Съкрушен

Спокоен

Горд

Облекчен

Тъжно

Безопасно

Удовлетворен

Срамежлив

Глупаво

Инат

Изненадан

Напрегнато

Неудобно

Притеснен

Как се чувствам днес

Работен лист: Подкрепа за упражнение 6
Последният път I

Ден: …………………
За последен път бях щастлив:

Бях щастлив, защото:

За последен път бях щастлив:

Бях щастлив, защото:

За последен път бях щастлив:

Бях щастлив, защото:

За последен път бях щастлив:

Бях щастлив, защото:

За последен път бях щастлив:

Бях щастлив, защото:

За последен път бях щастлив:

Бях щастлив, защото:

За последен път бях щастлив:

Бях щастлив, защото:

5-те тънки вещици, които ми помагат да се чувствам добре, са:
1.
2.
3.
4.
5.
Моето специално място

Работен лист: Дейност за разширяване 6Как се
чувстваме

Необходими материали:

Подкрепящ работник
 Безопасно тихо и лично пространство, достатъчно голямо, за да може цялото семейство да
седи удобно около маса или на пода.
 Разгневен лист за вулкан5 за всеки човек

Помолете семейството да започне, като помисли какви действия ги карат да се чувстват
ядосани. Раздайте работния лист на ядосания вулкан и посъветвайте семействата да запишат
от лявата страна на вулкана всички неща, които ги карат да се чувстват гневни и разочаровани.
В горната част на вулкана те трябва да кръжат негативните неща, които правят, когато са
ядосани, и да пишат във всяко друго поведение, което показват, което не е в списъка. От
дясната страна на вулкана те трябва да напишат положителни стратегии, които използват, за
да се успокоят.
След като всеки завърши своя вулкан, трябва да водите дискусия за това, което ги ядосва, да
избягвате вината, но да насърчавате индивида да споделя как действията на някого ги карат да
се чувстват например: „Когато Дан не ми позволява да гледам любимата си телевизионна
програма, това ме кара се чувствам наистина ядосан и разстроен. Чувствам, че другите
получават повече телевизионно време от мен ”. След това трябва да поканите семейството да
каже, ако смята, че твърдението за липса на равномерно количество телевизионно време е
справедливо. Ако има разногласия, можете да предложите система за наблюдение, за да
видите как е разделено телевизионното време или график, който да гарантира, че всички
получават равен дял.
След като цялото семейство има време да говори за своите списъци, трябва да преминете към
обсъждане на поведението. Ако те са обиколили хвърляне на неща, трябва да поканите други
членове на семейството да кажат как това ги кара да се чувстват, използвайки стратегията
„Мисля, чувствам, искам“. Отново трябва да оспорите всяка вина и извикване на имена. Важно
е да помолите индивида да признае как поведението му е накарало другия човек и да поеме
отговорност, когато е подходящо. Тази дискусия ще доведе до дискусия за здравословните
начини, по които те могат да се успокоят и какви стратегии могат да бъдат приложени като
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семейство за справяне с гнева.

Нарани
другите

Работен лист: Моят ядосан вулкан

Неща, които ме ядосват

Важно е да се затвърди, че гневът е естествена емоция, всеки човек се чувства ядосан в даден
момент, но това, което има значение, е как показваме гнева си.

Избягал

Неща, които ме успокояват

Изолация

Алтернативни упражнения

Допълнителна
активност
Моделирайте моята емоция

19

30 минути

Необходими материали:
 Тесто за игра с различни цветове

45 минути

Помолете групата да донесе чорап всеки, използвайки гъгли очи от филц, панделка,
вълна, химикалки и копчета, създайте своя собствена кукла за чорапи. Помолете
групата да избере име за своята кукла и да си представи личността им. Например Una
Unicorn е забавна и умна, тя се тревожи много за нещата. В семейни групи помолете
участниците да използват куклата си, за да говорят за емоцията или чувството, които
куклата изпитва.

Управление на
емоциите

Необходими материали:

Чорапи
 Погледнаха погледнати очи
 Лента
 Вълна
 Писалки от плат
 Бутони

20 минути

Помолете групата да излезе една по една отпред (възрастните последно) и
използвайки само израженията на лицето и действията си, мимизирайки групата,
чувство или емоция, за да ги познаят. Първо трябва да демонстрирате емоция, за да
знаят какво да правят. Поискайте вдигнати ръце, за да дават своите предположения и
когато отгатнат правилно обсъдете как са познали емоцията. Това ли беше езикът на

Положително
и
здравословно

Допълнителна активност 21 Чувствам се

Изграждане на
доверие

Допълнителна дейност 20 Моят чорап
куклен приятел

Комуникация
и уважение

Използването на различно оцветено тесто за игра създава лица, изразяващи чувства.
Насърчете групата да моделира чувствата, които изпитва сега или наскоро. Някои от
групата могат да направят повече от един, така че ги помолете да изберат един, за да
говорят за това какво представлява лицето и защо.

тялото? Изражение на лицето? Зрителен контакт?

