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COVID–19 пандемиясы кезеңінде қоғам мен мемлекет тап болған 
қиындықтар мен проблемалар тұрмыстық зорлық-зомбылық, 
оқшаулану, белгісіздік, материалдық қиындықтар, көптеген 
отбасылар үшін психологиялық күйзеліске ұшыраған 
медициналық сипаттағы проблемалардың көбеюіне әкелді.

Психологиялық мәдениет пен қарым-қатынас мәдениетінің төмен 
деңгейі, психикалық денсаулық туралы хабардарлықтың 
төмендігі, жеке психологиялық гигиена және психопрофилактика 
дағдыларының болмауы сияқты факторлар көбінесе күйзелістік 
факторлардың осалдығына ықпал етеді.

Осы кітапшада сипатталған өзін-өзі билей алу әдісін қолдану 
арқылы отбасылық/серіктес жұптарға жанжалдардың белгілерін 
тануға және оларды шешудің жолдарын табуға көмектеседі.

Өзін-өзі билей алу – бұл жеке психологиялық гигиенаны сақтау 
әдісі және нәтижесі. Осы әдісті қолдана отырып, жеке 
психологиялық гигиенаны тұрақты және үнемі сақтау 
қарым-қатынасты жақсартады, қарым-қатынастағы қақтығыстардың 
қаупін азайтады, көптеген психосоматикалық аурулардан аулақ 
болады және тұтастай алғанда нәтижелі және тиімді мінез-құлыққа қол 
жеткізеді.

Асимов бойынша өзін-өзі билей алу – бұл жеке психогигиенаны 
сақтаудың әдісі де, нәтижесі де. Осы әдісті қолдана отырып, жеке 
психологиялық гигиенаны тұрақты және үнемі сақтау 
қарым-қатынасты жақсартады, қарым-қатынастағы қақтығыстардың 
қаупін азайтады, көптеген психосоматикалық аурулардан аулақ 
болады және тұтастай алғанда нәтижелі және тиімді мінез-құлыққа 
қол жеткізеді.

КІРІСПЕ
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Өзін-өзі билей алу – бұл психиканың элементтерін: сезіну, сезімдер, 
бейнелер, саналы түрде түсінуге негізделген нақты психотехниканы 
қолданатын қысқа мерзімді әдіс.

Өзін-өзі билеу әдісінің ауқымында «бейне» дегеніміз не?

Бейне – бұл ойдың бірлігі. «Ой, ойлау, ойлаймын» – бұл бейнелердің 
ауысу үдерісі. Бұл әдістің ауқымында біз бейнелерді түсінікті және 
түсініксіз деп екі түрге бөлеміз. 

Көзіңізді жұмып, қазір көріп отырғаныңызды түсінуге тырысыңыз. 
Көбінесе адамдарда қара немесе сұр нәрсенің бейнесі пайда болады. 
Бұларды біз түсініксіз бейнелер деп атаймыз.

Мысалы: көптеген адамдар өлімнен қорқады, өлім көбінесе қара, 
түсініксіз нәрсенің бейнесі ретінде көрініс береді. 

Егер бейнені зат немесе құбылыс (үй, доп, таңның атауы) ретінде 
жеңіл сипаттап беруге болатын болса, оны түсінікті бейне деп 
атаймыз.

Бейнелердің ауысып отыруы – өте маңызды болашақты болжамдау 
үдерісі: біз болашақты бейнелер арқылы жоспарлаймыз. Тұрмыста 
біз оны жоспарлау деп атаймыз. Егер біз болашақ туралы бейне 
көрмесек, онда біз орындайын деп отырған әрекетіміз немесе 
қылығымызды қалай іске асыратынымызды білмейміз деген сөз. 

Бір-бірін алмастыра алатын сезіну, сезімдер мен бейнелер біздің 
жай-күйлерімізді өзгертеді. Өзін-өзі билей алудың негізгі идеясы – 
сезіну, сезімдер мен бейнелерді, оларға кептеліп қалмай және оларды 
ығыстырмай, саналы түрде кешу. Мұның бәрі осы кітапшада өмірдің 
нақты және жиі кездесетін жағдайларының мысалында көрсетілген.
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Түйсік – біздің денемізге тән сезгіштік қасиет, оның көмегімен 
адам ағзасы өзінің қажеттіліктері туралы хабар береді. Түйсіктер 
адамда әрқашан бар және келесідей көрініс береді: 

ауырлық, жеңілдік, қысым, діріл, жүрек соғысының жиілеуі, 
тыныстың тарылуы, ұю, тоңу, ыстықтау, жылылық, салқындық 
құрғақтық, терлеу, жиырылу, шаншу, ширығу, ауырсыну.

Негізгі сезімдер (өзін-өзі билеу әдісінің ауқымында) төменде атап 
өтіледі және есте сақтауға жеңіл болу үшін қолдың саусақтарына 
орналастырылған:

Маңызды!

Жағдайға байланысты болатын сыртқы реакцияны ішкі 
механизмдер қамтамасыз етеді. Оларды түсіну үшін сіз осы 
механизмдердің негізгі элементтері туралы білуіңіз керек: 
эмоциялар, сезіну және бейнелер. Алдыңғы тәжірибені ескере 
отырып, сезімдер негізінде сыртқы реакцияларды 
қалыптастыратын эмоциялар мен бейнелер жасалады.
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ҚУАНЫШ   ТЫНЫШТЫҚ

ҚАhАР
АШУ
ЫЗА

ҚАЙҒЫ 
МҰҢ
САҒЫНЫШ

ҚОРҚЫНЫШ
ҮРЕЙ
ҚОБАЛЖУ



АҚШАНЫҢ 
ЖЕТІСПЕУШІЛІГІГ
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- Неге үйде жатырсың?!
Аш қалатын болдық!

- Бүкіл ел үйде жатыр

- Көрші әйелдің күйеуі жәрдемақы
алды

- Басымды қатырмашы…
мен ресми түрде жұмыс
істеген жоқпын… маған
жәрдемақы бермейді

- Ал сен – әйелсің!
Әне, досымның әйелі
тапсырыс бойынша

          торттар дайындайды

- Ертең не жейтінімізді
мен ғана ойлау керекпін!
Сен еркексің – сен
амалын тап!

- Егер ақша таппасаң,
ертең балаларымды алып,
ата-анама кетемін!

- Кете бер!
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Неліктен әйелі осылай әрекет етеді?

Әйелінде жүрек соғысын сезінуі – «балалары аш және 
күтімсіз», «күйеуі диванда жатып, өмірден ләззат алады» 
бейнелерімен байланысты мазасыздық пайда болады. 
Ол өзін «күйеуі қабылдамаған, қорқынышты және арық» 
бейнесінде көреді. Мазасыздық қорқынышқа айналады, 
«аурулар, аш балалар, күйеу, бос тоңазытқыш, емделу мен 
дәрі-дәрмектердің болмауы» сияқты бейнелер көбейе 
бастайды. Бұндай жағдайда ол ашуын күйеуінен алады.

Неліктен күйеуі осылай әрекет етеді?

Күйеуі бүкіл денесіндегі ауырлықты сезінеді, сондықтан 
диванда жатыр, мазасыздық және тиісті бейнелер пайда 
болады – «балалары жалаңаяқ және киерге киімдері жоқ, 
ол жұмыссыз, әйелі ата-анасына кетейін деп жатыр».
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- Менің сезімім қандай?.. Мазасыздықты
- Мен не сеземін?.. Жүрек соғысын
- Неліктен менде мазасыздық пен жүрек соғысы бар?..
- Қандай бейнеде?..
..Бос тоңазытқыш
..Балалар қамтамасыз етілмеген
..Күйеуім ештеңе істемейді..
- Бірақ бұл жай ғана бейнелер ғой !

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: ЖҮРЕК СОҒЫСЫ
бейнесі:

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: ЖҮРЕК СОҒЫСЫ
бейнесі:

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: ЖҮРЕК СОҒЫСЫ
бейнесі:

сезімі:  АШУ
сезінуі: БҮКІЛ ДЕНЕДЕГІ АУЫРЛЫҚ
бейнесі:

сезімі: АШУ
сезінуі: БҮКІЛ ДЕНЕДЕГІ АУЫРЛЫҚ
бейнесі:

- Менің сезімім қандай?.. Ашу
- Мен не сеземін?.. Бүкіл денедегі ауырлықты
- Неліктен мен ашулымын және бүкіл денемде ауырлық 
барындай?..
- Қандай бейнеде?..
..Жұмыстан шығару .. Әйелім балаларммен кету үстінде..
- Бірақ бұл жай ғана бейнелер ғой !

- Көзіңді ашып қара: қазір
шынайылықта сенде не бар!?!

- Көзіңді ашып қара: қазір
шынайылықта сенде не бар!?!
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Экологиялық мінез-құлықтың мысалы

Күйеуі өз жағдайын түсінуге қабілетті. Ол өз-өзіне: «Менің 
сезімім қандай? Мен не сезінемін?» деген сұрақтар қоя 
бастайды және сезінуі мен сезімдерін (эмоцияларын) 
араластырмай, жауаптар қайтарады. Әрбір сезіну мен 
сезімді белгілеуі оған: «ол – жұмыссыз», «әйелі 
балаларымен өз ата-анасына кетейін деп жатыр» деген 
секілді бейнелер-мен байланысты көруге мүмкіндік 
береді.

Әйелі өзінің нақты сезінуін анықтай алады – жүрек 
соғысының жиілеуі, оған байланысты сезім – 
мазасыздық. Бұл оған бейнелерді саналы түрде 
көруге мүмкіндік береді: 1) балалары аш, күтімсіз және 
жылап жатыр; 2) күйеуі диванда жатыр. Бұл әйелінің 
өзіне келесідей нақты сұрақтар қоюға мүмкіндік 
береді: «Мен не сезінемін? Менің сезімім қандай? 
Неліктен мазасызбын?». Бұл бейне-лердің пайда болуына 
әкелетінін түсінеді және ұғады.

Күйеуінің бұл ахуалға саналы көзқарасы оның өзіне, 
бұл сурет екенін, «көзін ашып», шындықта не көретінін 
түсінуі керек екенін нақты айтады: тоңазытқыш 
азықтүлікке толы, әйелі жанында. Әйелі шынайылықта 
күйеуінің өздігі-нен уайымдап жүргенін сезеді: 
телевизор көреді, ал іс-жүзінде ол өз ойлары мен 
алаңдаушылықтарынан ал-шақтауға тырысады.

9



- Мен сенімен сөйлескім келді.
Сенің қазір уақытың бар ма?

- Иә, әрине.

- Біздің әлі де ақшамыз бар.
Бірақ, жағдай нашарлауы 
мүмкін деп ойлаймын, бұл 
менде мазасыздықты тудырады..

- Иә, маған қазір 
жұмыс табу қиын 
болады, бұл да мені 
мазалайды.

- Мен жақсы пісіремін.
Мүмкін, маған тапсырыстар 
алуға болатын шығар?

- Жақсы ой, ал мен 
тапсырыстарды 
мекенжайлар бойынша 
жеткізе аламын. Байқап 
көрейік.

10 МАЗМҰНҒА



ЖОСПАРЛАНБАҒАН 
ЖҮКТІЛІК 
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- Менің жаңалығым бар.
Біздің сәбиіміз болады.

- Қалай?
Сен не ойладың?

- Біздің бұдан да 3
баламыз бар! Оларды
қалай асыраймыз?
Сен ол туралы
ойладың ба?

- Кешір мені! Сен үлкен
отбасын қалайсың деп
ойладым.. және бұны жалғыз
мен жасаған жоқпын...
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- Бірақ қазір карантин кезінде 
емес! Бұл мәселені тез шешу 
қажет!

Сен не ұсынасың?

- Ертең барып, түсік 
жасайтын боласың!

- Бармаймын!
Қалай ғана мұндай 
нәрсені ұсына 
аласың?!
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Неліктен әйелі осылай әрекет етеді?

Әйелінің мінез-құлқы оның сезінуі мен онымен 
байланысты сезімдерімен шартталған. Әйелдің жылулық 
сезінуі – қуаныш сезімін және өткеннің бейнелерін 
тудырады (үлкен бақытты отбасы және қуанышты 
күйеуі). Бұл нақты жағдайды көре алмауға әкеледі.

Неліктен күйеуі осылай әрекет етеді?

Күйеуі әйелінің осындай сөздеріне жауап ретіндегі 
мінез-құлқы да шындыққа сәйкес келмейді. Ол өзін 
«жұмыссыз немесе жеткілікті табыс табу мүмкіндігі жоқ» 
деп елестететіндіктен, «аш, күтімсіз қалған көп балалар, 
әйелі абыржу үстінде» бейнелері онда мазасыздық пен 
естен тану сезімдерін тудырады.  

14



сезімі: ҚУАНЫШ
сезінуі: ЖЫЛУЛЫҚ
бейнесі:

сезімі: ҚУАНЫШ
сезінуі: ЖЫЛУЛЫҚ
бейнесі:

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: ЕСІН ЖИНАЙ АЛМАУ 
бейнесі:
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2 ҚАДАМ.

1 ҚАДАМ.

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: ЖҮРЕК СОҒЫСЫ
бейнесі:

сезімі: АШУ
сезінуі:  БҮКІЛ ДЕНЕДЕГІ ТЫРЫСУ
бейнесі:
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4 ҚАДАМ.

3 ҚАДАМ.
сезімі: ТОЛҚУ
сезінуі: ЖҮРЕК СОҒЫСЫ
бейнесі:

сезімі: САБЫРЛЫҚ
сезінуі: ДЕНЕДЕГІ ЖЕҢІЛДІК 
бейнесі:
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Экологиялық мінез-құлықтың мысалы

Өз жағдайларына саналы көзқарас – әйелі мен күйеуіне 
шындықты көруге мүмкіндік береді. Әйелі шынымен де 
күйеуін – дүбірлі, абыржыған күйде көреді. Күйеуіне 
сындарлы диалогты ұсына отырып, әйелі оған қуаныш 
және жұмыс, лайықты қаражат тауып жатқан тиісті 
бейнелерді жасауға көмектеседі. Өзінің ішкі жағдайына 
саналы көзқарас әркімге сындарлы талқылауға және 
экологиялық мінез-құлыққа қол жеткізуге мүмкіндік 
береді.

18



- Мен сенің біздің материалдық
жағдайымызды алаңдап жүргеніңді,
мазасыздықты сезінетініңді көріп
жатырмын

- Иә, бұл мені мазалайды, бірақ мен
бір амалын тауып, бұдан шыға аламыз
деп ойлаймын.
Бізбен және біздің сәбиімізбен бәрі
де жақсы болады

19 К СОДЕРЖАНИЮМАЗМҰНҒА



ОТБАСЫН 
ЖОСПАРЛАУ

20



- Білесің бе, Фатимканың аяғы ауыр екен.
Әзіз, жылауда, күйеуі есеңгіреуде, өзі есеңгіреуде!

- Міне, карантин салдары!

- Иә, мен оның орнында не
істейтінімді де елестете
алмаспын

- Бір нәрсе істеу керек!
Ақыр аяғында сақт
ануға болады ғой!

- Сен не ұсынасың?
Мүшеқаптар?!

21



Неліктен әйелі осылай әрекет етеді?

Әйелінде ессіздік сезімі, мазасыздық жағдайы, «күйеуі 
мүшеқапты қолданудан бас тартады, ол жүкті, күйеуі 
әйеліне риза емес» деген сезімдерді сезінеді.

Неліктен күйеуі осылай әрекет етеді?

Күйеуі бүкіл денесіндегі ауырлықты сезініп, дәріханадан 
мүшеқаптар сатып алуы керек екенін, оларды жақын 
қарым-қатынаста пайдалану керек деген алаңдаушылықпен 
сезіммен жауап береді.
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1 2 1

ДӘРІХАНА  +

ДӘРІХАНА  +
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- Мен сенің алаңдап жүргеніңді
көріп жүрмін.
Саған бұл туралы да ойлауға
үйреншікті емес болар

МҮШЕҚАПТАР

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: ЕСІН ЖИНАЙ АЛМАУ
бейнесі:

сезімі: АШУ
сезінуі: ШИЕЛЕНІС 
бейнесі:

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: БҮКІЛ ДЕНЕДЕГІ АУЫРЛЫҚ 
бейнесі:

сезімі: ТОЛҚУ
сезінуі: КЕУДЕДЕГІ АУЫРЛЫҚ 
бейнесі:



- Мен сенің алаңдап жүргеніңді
көріп жүрмін. Саған бұл туралы да
ойлауға үйреншікті емес болар.

- Ақыр аяғында, мұндай жағдайға тап
болмас үшін, біреу жауап беруі керек емес
пе. Мен бұның қамын ойлаймын.

Экологиялық мінез-құлықтың мысалы

Әйелі өзінің жағдайын түсіне біледі: ол кеудесінде 
жылуды сезінеді, толқуды сезеді, «күйеуі дәріханаға 
барып, мүшеқап сатып алғанда қысылу, ұялу» бейнесін 
көреді. Мұны түсініп, ол күйеуіне «мен сенің алаңдап 
жүргеніңді көремін» деген сөздермен жүгінеді. Әйелінің 
бұл экологиялық мінез-құлқы күйеуіне сабырлы болуға 
және отбасын жоспарлау үшін жауапкершілікті өз басына 
алуға мүмкіндік береді.
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БӨЛІНУ
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- Сен әкесің, сен де
бір нәрсе істеуің керек!

- Мен ақша тауып жатырмын,
тағы не керек саған?!

- Мен онлайн жұмыс жасауды
бастаймын, ал сен үй бойынша
жұмыс істейсің!

- Отыра бересің осы!
Одан да балаға қарауға болады ғой.

- Ол ойнап жатыр
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Күйеуінің көп нәрсені сезінуі сезім мен бейнелерді 
шатастыруды тудырады: ол өзін «жұмыссыз», «қажетсіз» 
деп санайды, әйелі одан кетпекші.

Неліктен әйелі мұндай мінез-құлыққа ие?

Шырмалушылықты сезіну мазасыздық сезімімен және 
күйеуі оған назар аудармайтын, күйеуінің 
қызығушылықты танытпайтын, балалар мен үй 
шаруашылығында қалған, қорқынышты күтімсіз 
көрінетін бейне сезімімен бірге жүреді. Бейнелермен 
қатар, ол күйеуінің өз өмірімен сүріп жатқанын, мүмкін 
басқа әйелдермен қарым-қатынас жасайтынын, 
теледидарда уақыт өткізетінін және баламен 
айналыспайтынын көреді.

Маңызды!

Ата-аналардың баладан бөліну себебі – бұл олардың 
санасы болмаған кезде сезім мен сезінуді жеңе алмау 
қабілетсіздігінен болады.
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ШЫРМАЛУШЫЛЫҚ

ШИЕЛЕНІС 

ҚОЗУ

АШУ

ҮРЕЙ

БҮКІЛ ДЕНЕДЕГІ ШИЕЛЕНІС

 ЖҮРЕК 
СОҒЫСЫ

28

сезімі: АШУ  
бейнесі:



- Тоқтай тұр !
- Менің сезімім қандай? ..Мазасыздық
- Мен не сеземін? ..Шырмалушылықты
- Ал бұл немен байланысты? Қандай бейне?

   

- Ал әрі қарай не?
- Менің көкірегімде не болып жатыр?

- Диванда жатып, өз өмірін сүріп жатыр?!
- Қарап көрейін

- Креслода отыр.
қырылмаған, күтімсіз байғұс! 
Жұмыссыз азаптанып жүрген шығар.
Қайтсе де бала тыныш отыр – өзі ойнап жатыр.

29

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: ЕСІН ЖИНАЙ АЛМАУ
бейнесі:



- Маған не болған?
- Не сезесің? .. Ештеңе сезбеймін
- Мүлдем ештеңе? .. Өзімді нашар сезінемін
- Бұл қалай? .. Ауыр, бысп жатыр, айналдырудар
- Не көбірек? .. Шиеленіс
- Бұл не? .. Сезіну
- Ал сезім қандай? .. Мазасыздық
- Қандай бейне көргің келмейді?
.. Мен жұмыссызбен! Ешкімге керек емеспін!
   Әйелім кетіп қалды!

Экологиялық мінез-құлықтың мысалы

Әйелі өз сезінуін және өткен тәжірибе негізінде жасалған 
сезімдері мен бейнелерін нақты түсінеді. Мұндай ішкі 
реакцияларға саналы көзқарастың нәтижесі – шынайы 
(жасалынбаған) жағдайды көру мүмкіндігі болып 
табылады.

Күйеуі диалог құрау барысындағы өз сезінуі мен 
сезімдерін түсінеді. Бұл оған шынайы жағдайды көруге 
мүмкіндік береді.

30 К СОДЕРЖАНИЮМАЗМҰНҒА



ІШІМДІККЕ САЛЫНУ

31



- Таңертеңгі сағат 10 ғана,
ал сен бөтелкені ұстап
алыпсың.

-Тағы немен айналысам?
Әсіресе алкоголь вирусты
өлтіреді?

- Осылай маскүнем
болып кетерсің!

- Мен жүрек жалғап
тұрамын! Ең болмаса
карантинде бойымды
еркін ұстауға мүмкіндік
берші!
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Неліктен әйелі мұндай мінез-құлыққа ие?

Әйелінің мінез-құлқы оның өткен тәжірибесімен 
байланысты. Күйеуін бір бөтелке сырамен көргенде, оның 
денесінде шиеленіс пайда болады, бұл өз кезегінде 
мазасыздықты тудырады және ішімдікті асыра 
пайдаланған әкесінің бейнесін салады, бұл – 
ата-анасының қарым-қатынасына, балалық шақтағы 
уайым мен азаптарына әсер етті.

Неліктен күйеуі мұндай мінез-құлыққа ие?

Күйеуі кеудесіндегі шиеленісті сезінеді, мазасыздыққа ие 
және өзін «жұмыссыз» бейнесінде көреді. Бұл жағымсыз 
сезінуді жоюға тырысып, ол ішімдікке салынады. 
Шиеленіс пен мазасыздық әйелдің мінез-құлқымен 
күшейтіледі, ол оны өз тарапынан бақылау ретінде 
қабылдайды.

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: ШИЕЛЕНІС 
бейнесі: ШИЕЛЕНІСӘКЕНІҢ МАСКҮНЕМДІГІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ
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1 ҚАДАМ.
Өз сезіміңді – мазасыздықты бейнелеп елестету

2 ҚАДАМ.
Қарым-қатынасты анықтау

34

Мазасыздық сезіміМенің ішкі түйсігім



2 ҚАДАМ.
Қарым-қатынасты анықтау

- Әкем маскүнем
болғандықтан ба?

- Иә.

-Сенің анаңда сияқты
болуы мүмкін.

- Не туралы?

- Есіңе салу үшін, сені қорғап қалу үшін.

- Қазір неге келдің?

35

Мазасыздық сезіміМенің ішкі түйсігім

Мазасыздық сезіміМенің ішкі түйсігім



3 ҚАДАМ.
Өз сезіміңді қабылдау

- Мені қорғап жүргеніңе рахмет..
- Сен менің мазасыздығымсың, сен маған қажетсің..
- Сен маған жақындарымды қорғап жүруге мүмкіндік беріп жүрсің..
- Сен маған өзіме қамқор боп жүруге көмектесесің, рахмет саған,
менің мазасыздығым.

Экологиялық мінез-құлықтың мысалы

Бірінші қадам: әйелі негізгі сезімді – мазасыздықты 
түсінеді. 

Екінші қадам: бұл – онымен күресудің және оны 
басудың орнына мазасыздықты қабылдау.
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Сындарлы диалог

- Мен бұның сенде осындай естеліктерді
тудырады деп ойламаппын.Енді мен сенің
реакцияңды түсінемін. Осымен сенің көңіліңе
қаяу түсірмеймін.

- Мен қазір маскүнем және мас болып
анам мен балаларын ұрған әкемді ойлап
жатырмын, сондықтан мазасыздықты
сезініп, сен үшін қорқамын.

Маңызды!

Сындарлы диалог өз ойларын анық білдіруге, оларға 
жауапкершілікпен қарауға, өз сезімдерін нақты 
анықтауға, эмоцияларға жауап беруге және күйеуіне өз 
ойлары мен сезімдері туралы айтуға көмектеседі. Жауап 
ретінде күйеуі отбасында сындарлы диалог құруға 
болатындай әрекет етеді.
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ТҰРМЫСТЫҚ 
ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ
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- Кештеу болып қалған жоқ па?!
Телефон арқылы кіммен әзілдестің?

- Кешкі ас та
дайын боп қалады

- Бұл менің жаңа бастығым,
ол маған қоңырау туралы
алдын-ала ескертті..

- Телефоныңды
маған көрсет!

Оқшаулану, карантин жағдайлары барлығының шиеленіс 
жағдайын күшейтеді, адамдар жеңе алмайтын 
мазасыздық сезімін тудырады, бұрын бар болған 
алаңдаушылықтар күшейеді. Сондай-ақ, бұл жағдайда 
күйеуінің алаңдаушылығы өз әйеліне қатысты қызғаныш 
жағдайымен байланысты.
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- Сен маған сенбейсің бе?!
Не болып жатыр?!

- Ештеңе, сен балаларымыздан,
үйден безгендейсің.

Неліктен күйеуі өзін осылай ұстайды?

Күйеуінің шектеу кезеңінде «бәрін бақылауда ұстауға» 
деген ұмтылысы шамадан тыс жүктемеге әкелді. 
Тұйыққа тірелу пайда болды: эмоцияларды қаншалықты 
бақылау керек болса, соғұрлым олар жинақталады, 
мазасыздық қорқынышқа айналады, мұның бәрі күйеуін 
агрессия күйіне әкеледі.
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 ҚЫЗҒАНЫШ

ҚЫЗУ

МАЗАСЫЗДЫҚ

ҚОРҚЫНЫШ

ШИЕЛЕНІС

 ЖҮРЕК СОҒЫСЫ

Экологиялық мінез-құлық мысалы

Күйеуі өзін-өзі билей алу әдісіне ие және өз жағдайын 
бақылайды: ол өзінің сезінуін, сезімін, «ол жұмыссыз» 
сәйкес бейнелерді түсінеді. Оның жүрек соғысы, 
қорқынышы, «әйелі одан кетіп жатыр, ол басқа еркекті 
тапты» деген бейне пайда болады. Бұл басындағы қызу 
сезінуін, ашулану сезімін, «ол жалғыз қалды» бейнесін 
тудырады, сезіну ауырлықпен, қамығу, одан кейін 
шиеленіс, мұң сезімімен ауысады, «өзен, шалғын» бейнені 
көреді. Жылуды сезіну, тыныштық сезімі, «күн, ашық 
бұлттар» бейнесі пайда болады. Күйеуі оның жағдайы осы 
сезінумен, сезімдермен және бейнелермен байланысты 
екенін түсінеді және басқаша әрекет етеді.
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2 ҚАДАМ.

1 ҚАДАМ.
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сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ
сезінуі: ШИЕЛЕНІС
бейнесі:

сезімі: ҚОРҚЫНЫШ
сезінуі: ЖҮРЕК СОҒЫСЫ
бейнесі:



4 ҚАДАМ.

3 ҚАДАМ.

43

сезімі: АШУ
сезінуі: ҚЫЗУ
бейнесі:

сезімі: МҰҢ
сезінуі: КЕУДЕДЕГІ 
бейнесі:



6 ҚАДАМ.

5 ҚАДАМ.
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сезімі: ҚАЙҒЫ
сезінуі: ШИЕЛЕНІС 
бейнесі:

сезімі: САБЫРЛЫҚ
сезінуі: ЖЫЛУ
бейнесі:



- Қалай ғана дәтің барады?
Сен маған сенбейсің бе?!

- Менің ойымша, маған
әрекетсіздігімнен, жұмыссыз
қиын болып жатыр, бұл менде
мазасыздықты тудыруда.

- Мен сенің
қызығушылығыңды
тудырмаймын деген,
мүмкін сенің басқа
адамың пайда болған
шығар деген ойлар
мазалауда. Бұл менің
ашуымды келтіреді..

- Менің ойымша, мен өз
істеріммен сеннен алыстап
кеттім және бұл менде
қобалжуды тудырады. Бізге
бәрін талқылап, шешу керек
деп ойлаймын

Күйеуі әйелінің «Сен маған сенбейсің бе?» деген сұрағына, 
оның алаңдаушылықтары мен экологиялық мінез-құлық 
көрсете отырып, күресу қиынға соғып жатқанын айтып 
жауап береді, өз сезімдері туралы, өз ойлары туралы бөлек 
айтады. Сындарлы диалог талқылауға және бірлесіп шешім 
қабылдауға әкеледі.
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ӨЛІМ 
ҚОРҚЫНЫШЫ
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- Бар! Егер мен үйде отырсам,
ештеңе де болмас еді!

- Қайғыруың жетер енді, сенің
анаң сеннен КВИ жұқтырып
алып, қайтыс болғандығында
сенің кінәң жоқ..

- Ешкім бұдан
сақтанбаған,
қазір көбісі ауырып
жатыр..

- Мен басқа ешкімді
жұқтырғым келмейді,
мен одан да үйде
жатамын.

Пандемия кезінде жақын адамдардан айырылу біздің 
алаңдаушылығымызды одан сайын күшейтеді. Бұл 
жағдайда жас әйелдің сол кезде Covid-19-бен ауырып 
қалған анасына жақын болу мүмкіндігінің болмауы, кінәлі 
сезіні күйін тудырды.
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- Анаңды қайтара алмаймыз,
бірақ саған өмірге оралу қажет.

- Мазамды алмашы!
Сенің анаң қайтыс болған жоқ
қой

ҚОРҚЫНЫШ

КІНӘ

Неліктен әйел өзін осылай ұстауда?

Пандемия кезінде анасынан айырылуы жас әйелде  
Сovid-19-ды басынан кешкеннен кейін, кінә күйін 
тудырады. Ол бұл жағдайды түсініп қана қоймай, 
өзінің өлім қорқынышымен алмастырады.
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Экологиялық мінез-құлықтың мысалы

Өзін-өзі билей алу техникасын пайдалану өз жағдайыңды 
қадам-қадамдармен талдауға мүмкіндік береді:
1-қадам: шырмалушылық сезімі, мазасыздық сезімі,
ауырып жатқан анасының бейнесі.
2-қадам: жүрек соғысы, қорқыныш, ол анасына
көмектесе алмайтынын көруде.
3-қадам: тұншығу сезімі, қайғы-мұң сезімі, «анасы қайтыс
болды» деген бейне. Ол мұны бастан кешуде, бірақ
саналы түрде бақылауды жалғастырады. Оған қарап
тұрған анасының бейнесін көреді. Оның суық сезімі,
қайғы сезімі, «анасы оған қарап жатыр» бейнесі бар. Бүкіл
денеде ауырлық, қайғы, «анасы оны құшақтайды, сүйеді»
бейнесі пайда болады, жылулық, қуаныш сезімі пайда
болады. Бұл сезіну, сезім және бейнелер арқылы саналы
бастан кешу дегенді білдіреді.

49

сезімі: МАЗАСЫЗДЫҚ 
сезінуі: ШЫРМАЛУШЫЛЫҚ 
бейнесі:

1 ҚАДАМ.
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сезімі: ҚОРҚЫНЫШ 
сезінуі: ЖҮРЕК СОҒЫСЫ  
бейнесі:

сезімі: ҚАЙҒЫ 
сезінуі: ТҰНШЫҒУ 
бейнесі:

3 ҚАДАМ.

2 ҚАДАМ.



51

сезімі: МҰҢ 
сезінуі: СУЫҚТЫҚ 
бейнесі:

сезімі: МҮҢ
сезінуі: БҮКІЛ ДЕНЕДЕГІ АУЫРЛЫҚ
бейнесі:

5 ҚАДАМ.

4 ҚАДАМ.
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сезімі: ҚУАНЫШ
сезінуі: ЖЫЛУЛЫҚ 
бейнесі:

6 ҚАДАМ.



Сонымен, құрметті оқырмандар, бұл кітапша сіздерге пайдалы 
болады деп үміттенеміз, сіздерге туындаған өмірлік қиындықтарды 
тек карантин кезеңінде ғана емес, сонымен қатар, қарапайым 
өмірде де жеңуге үйрететініне кәміл сенеміз.

Кейде жан (психика) бізге көмектеспейтінін түсіну өте маңызды, 
көбінесе «иттің құйрығы өзін (итті) айналдырады» метафорасындағыдай 
біздің психикамыз да бізді басқарады, қарым-қатынасымызды бұзады, 
өзімізге деген көзқарасымызды бұзады, тіпті біздің физикалық 
жағдайымызға әсер етеді, сондықтан homo sapiens бола отырып, 
адамның психикасын өзі басқаруы өте маңызды. Өзін-өзі билей алу 
әдісіне өздігінен үйреніп алуға болады, психиканы ішкі әлеует ретінде 
жақсы «қолдануға» үйренеді, мінез-құлқы үшін жауапкершілікті өз 
мойнына алады және соңында өркениетті және экологиялық таза 
болады.

ҚОРЫТЫНДЫ
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