ფსიქიკური ჯანმრთელობა და
გენდერზე დაფუძნებული ძალადობა
შეიარაღებული კონფლიქტების შემდეგ
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა
დახმარების მეთოდოლგიური კრებული
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HUMAN RIGHTS
INFO

ინფორმაცია ჯანმრთელობისა და ადამიანთა უფლებების შესახებ (Health and Human
Rights Info – HHRI) არის ინგლისურ და ესპანურ ენებზე მომზადებული მონაცემთა
ბაზა, რომელიც აერთიანებს თავისუფლად ხელმისაწვდომ ინფორმაციას ფსიქიკურ
ჯანმრთელობაზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ზეგავლენის შესახებ ომის,
კონფლიქტებისა და კატასტროფების დროს.

სარჩევი

მონაცემთა ბაზა მოიცავს იმ პუბლიკაციების ჩამონათვალს, რომელშიც აღწერილი
და მიმოხილულია ფსიქოსოციალური ინტერვენციები ინდივიდუალურ და თემის
დონეზე. ამასთანავე იძლევა ინფორმაციას აღნიშნულ სფეროში მომუშავე
ორგანიზაციათა შესახებ.
წინამდებარე სახელმძღვანელო უკვე ხუთ სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიცა და მისი
ავტორები არიან: ნორა სვეასი (Nora Sveaass) - პროგრამის ხელმძღვანელი, კატინკა
სალვესენი (Katinka Salvesen), ანიკა ვითი (Annika With), ჰელენ კრისტი (Helen Chris
tie), დორის დრიუსი (Doris Drews), სოლვე დალი (Solveig Dahl), კრისტინა იოსეფინ
ლარსონი (Kristina Josefin Larsson) და ელიზაბეთ ლანგდალი (Elisabeth Ng Lang
dal). სახელმძღვანელო დაასრულა და დაარედაქტირა პლეინ სენსმა (Plain Sense).

გენდერზე დაფუძნებული ძალადობისგან (GBV) გადარჩენილებთან მუშაობა  -  -  -  -  -  -  -
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1. სხეულის დამიწება (10-15 წუთი) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14
2. ჩახუტება/მოხვევა (5-8 წუთი) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
3. კუნთოვანი დაძაბულობის პროგრესული/ეტაპობრივი მოხსნა (15 წუთი)  -  -  -  -  -  - 15

მოცემული სახელმძღვანელო შეიქმნა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა
და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროექტის დაფინანსებით. სახელმძღვანელოში
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის HHRI-ს და შესაძლოა არ წარმოადგენდეს
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროექტის
პოლიტიკას (policies).

4. უსაფრთხო ადგილის შექმნა (10-12 წუთი) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16

HHRI
Kirkegata 5
0153 Oslo, Norway
postmaster@hhri.org
www.hhri.org
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სახელმძღვანელოს ელ. ვერსიის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან:
http://www.hhri-gbv-manual.org
სახელმძღვანელოს ბეჭდური ვერსიის უფასოდ მიღების სურვილის შემთხვევაში
მოგვწერეთ მისამართზე: postmaster@hhri.org
სახელმძღვანელო გამოიცა წამების სმხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო
რეაბილიტაციის ცენტრის GCRT-ის მიერ ადამიანის უფლებათა სახლის ფონდის
(HRHF) ფინანსური მხარდაჭერით და „ინფორმაცია ჯანმრთელობისა და ადამიანთა
უფლებების შესახებ“ საავტორო უფლებების დაცვით (Health And Human Rights Info).
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გენდერზე დაფუძნებული ძალადობისგან (GBV)
გადარჩენილებთან მუშაობა
ეს მეთოდოლოგიური კრებული წარმოადგენს ტრენინგის სახელმძღვანელოში
„ფსიქიკური ჯანმრთელობა და გენდერზე დაფუძნებული ძალადობა; სექსუალური
ძალადობისგან გადარჩენილთა დახმარება კონფლიქტებისას“ მოცემული
მეთოდების/ინსტრუმენტების ნაკრებს. მისი ძირითადი მიზანია მცირე ზომისა და
მარტივად გამოსაყენებელი ნიმუშების მოწოდება სახელმძღვანელოდან, რომელთა
თარგმნა შესაძლებელი იქნება თქვენს მშობლიურ ენაზე.
თავის მხრივ, ტრენინგის სახელმძღვანელო შექმნილია დამხმარეებისათვის,
რომლებიც მხარდაჭერას უწევენ გენდერზე დაფუძნებულ ძალადობასა და სექსუალურ
ტრავმას გადარჩენილ ქალებს, კატასტროფების, კონფლიქტებისა და გადაუდებელი
სიტუაციების დროს, როდესაც შეზღუდულია წვდომა ჯანდაცვის სპეციალისტებთან,
ფსიქოლოგებთან თუ ფსიქიატრებთან.
სახელმძღვანელოს გამოყენების სხვადასხვა გზა არსებობს. ეს ტრენინგის
სახელმძღვანელოა და არა - თერაპიის და გთავაზობთ გენდერზე დაფუძნებული
ძალადობისგან გადარჩენილთა საჭიროებებზე მორგებულ მიდგომებსა და ტექნიკებს.
სახელმძღვანელომ შესაძლოა შეავსოს და გააღრმავოს ჯანდაცვის მუშაკთა უკვე
არსებული ცოდნა და გამოცდილება, თუმცა მისი მთავარი დანიშნულება დამხმარე
პერსონალის ტრენინგისას გამოყენებაა, რათა მოხდეს ტრავმის სიღრმისეული
გაგების ხელშეწყობა და მხარდაჭერის პრაქტიკული ასპექტების გაძლიერება.
სახელმძღვანელო შესაძლოა გახდეს ინსტრუმენტი იმ დამხმარე პერსონალისათვის,
რომლებიც სხვა დამხმარეებს უტარებენ ტრენინგს ან გამოადგეს დამხმარეთა ჯგუფს,
რომელსაც სჭირდება მასალა თვითგანვითარებისათვის.
სახელმძღვანელოს
გამოყენება შესაძლებელია საკითხავ, სასწავლო ან სადისკუსიო მასალად, ხოლო
მასში მოცემული სავარჯიშოების პრაქტიკაში გამოყენება შესაძლებელია როგორც ამ
საკითხებზე მომუშავე ჯგუფებთან, ასევე უშუალოდ გადარჩენილებთან მუშაობისას.
სახელმძღვანელოში მიმოხილულია ტრავმის ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა და
ტრავმული მოვლენების ზეგავლენა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. რა ნიშნებით
ხასიათდება მძიმე სტრესი? როგორ შეიძლება ამ ნიშნების შეფასება და გაგება?
როგორია დამხმარე პერსონალის მიდგომა ქალებისადმი, რომლებმაც სულ მცირე
ხნის წინ გამოსცადეს ძალადობა და შემზარავი სიტუაცია გამოიარეს? როგორ უნდა
გავუმკლავდეთ მათ დისტრესს და როგორ უნდა შევუქმნათ უსაფრთხო გარემო,
რომელიც მხარდამჭერი საუბრის საშუალებას იძლევა? ურთიერთობის რა ფორმა
დაეხმარება გადარჩენილებს გამოჯანმრთელებასა და განკურნებაში? როგორ
უნდა მომზადდეს და დამუშავდეს ანგარიში ძალადობის შესახებ და როგორ უნდა
უზრუნველვყოთ გადარჩენილთა უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვა?
ადამიანის უფლებები და პატივისცემა ფუნდამენტური ღირებულებებია. ადამიანის
უფლებათა პრინციპები წარმოადგენს განსაცდელის გაგებისა და მისი ღირსეული
და სასარგებლო საპასუხო გზების მოძიების საფუძველს. დახმარებისა და მოსმენის
სურვილი, რაც გადარჩენილს ეხმარება საკუთარი ისტორიის გაკონტროლებასა
და თვით-დეტერმინაციის პატივისცემაში, მნიშვნელოვანი ფასეულობაა, რომელიც
განსაზღვრავს გადარჩენილებისადმი მხარდაჭერის გზებს. გარდა ამისა, დამხმარე
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პერსონალმა უნდა იცოდეს როგორ მართოს სიახლოვე და დისტანცია, როგორ
უნდა განახორციელოს პოზიტიური მხარდაჭერა და როგორ უნდა გაუძლოს
დუმილს. სახელმძღვანელო მოიცავს თეორიის ელემენტებს, მაგრამ, ძირითადად
ორიენტირებულია გადარჩენილთა დახმარებისთვის საჭირო პრაქტიკული
ტრენინგის ტექნიკებზე. ვიმედოვნებთ, რომ წინამდებარე მასალა დამხმარე
პერსონალს იმ მიდგომებითა და ტექნიკებით აღჭურვავს, რომელიც გენდერზე
დაფუძნებული ძალადობისაგან გადარჩენილებთან მუშაობისას შეიძლება
გამოიყენონ და ამით დაეხმარონ მათ საკუთარი ცხოვრების აღდგენასა და ღირსების
გრძნობის დაბრუნებაში.

მეთოდები - შესავალი
მიზანი: როგორ შეიძლება მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს გამოყენება
ყველას გვაქვს საკუთარი, პრაქტიკულ გამოცდილებასთან ერთად შეძენილი
მეთოდოლოგიების კრებული,რომელსაც მუშაობის პროცესში ვიყენებთ. როგორც
დამხმარე, თქვენ უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი ხართ. ჩვენ მეტი მეთოდების
შეძენასა და დამატებითი უნარების გამომუშავებაზე ვიმუშავებთ და ვივარჯიშებთ
მათ გაძლიერებაზე, რათა საჭირო სიტუაციებში გამოიყენოთ. ჩვენი განზრახვაა,
მოგაწოდოთ ისეთი მეთოდები და მიდგომები, რომელიც დაეხმარება გადარჩენილებს
ტრავმული მოვლენის გადატანის შემდეგ წონასწორობის აღდგენაში, ტრავმული
მოგონებების გამომწვევ მოვლენებთან გამკლავებაში და ასწავლის საკუთარ
ცხოვრებაზე კონტროლის აღდგენის შესაძლო გზებს. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ მიერ
მოწოდებული ზოგიერთი მეთოდი სტრესისა და ფლეშბეკების დროს გადარჩენილს
დაეხმარება მცირეოდენი სიმშვიდის მოპოვებაში. ეს მეთოდები ისეთ სიტუაციებში
შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რომელშიც უკვე არსებობს გარკვეული სახის რესურსები
და თერაპიული მხარდაჭერა. ტექნიკები გადარჩენილებს საკუთარი რეაქციების
შეცნობაში დაეხმარება. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს გადარჩენილთა რესურსების
გააქტიურების მნიშვნელობა და მათ მიერ საკუთარი უფლებების უკეთ გააზრება.
ფსიქოგანათლება, როგორც მეთოდი გულისხმობს გადარჩენილთა „განათლების“
პროცესს საკუთარი რეაქციების შესახებ და გარკვეული სახის რეფლექსიას
ზოგადად ცხოვრების შესახებ. მიგვაჩნია, რომ პრობლემის გაგების სხვადასხვა გზის
შეთავაზება საკმაოდ მნიშვნელოვანია გადარჩენილთათვის. ფსიქოგანათლებისას
მიწოდებული ინფორმაცია ასახავს თუ რისგან შედგება ტრავმა, რატომ არის ის
ასეთი მტკივნეული, ყველაზე ხშირად რა სახის ფსიქოლოგიური და ფიზიოლოგიური
რეაქციები ახლავს მას და რა მიმართულებით ვითარდება ის.
ამ ინფორმაციამ გადარჩენილი შესაძლოა აღჭურვოს საკუთარ პრობლემებთან
ალტერნატიული გამკლავების გზების მოსაძებნად საჭირო უნარებითა და ცოდნით.
ცოდნა გულისხმობს, რომ გადარჩენილი აცნობიერებს, რა ზეგავლენა შეიძლება
მოახდინოს ტრავმულმა მოვლენამ ადამიანზე, რას უნდა ელოდეს და რა რეაქციები
შეიძლება ჰქონდეს. მივიჩნევთ, რომ რაც უფრო მეტადაა ადამიანი ინფორმირებული
და რაც უფრო მეტი ცოდნა აქვს საკუთარი პრობლემისა და ამ პრობლემის მისივე
ან სხვათა ცხოვრებაზე ზეგავლენის შესახებ, მით მეტად შეძლებს გადარჩენილი
საკუთარი ცხოვრების გაკონტროლებას, საკუთარ პრობლემებთან გამკლავებასა და
ამ პრობლემებთან ერთად ცხოვრებას. ფსიქოგანათლება აძლიერებს გადარჩენილს
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და მის გარშემომყოფებს.
ასევე გავარკვევთ, რა მეთოდებსა და უნარებს ფლობენ დამხმარეები მათივე
აზრით, რა აკლიათ და რას მიიჩნევენ გამოსადეგად. ტრენინგზე ნასწავლი ტექნიკა
შესაძლებელია მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს როგორც გადარჩენილთან, ასევე
თემთან დიალოგის წარმართვისათვის. მეტაფორა „მეთოდოლოგიური კრებული„
მოიცავს საუბრის, ჯდომის, მოსმენის, ისტორიების თხრობის სხვადასხვა ტექნიკასა
და გზას, სუნთქვით სავარჯიშოებს და ა.შ. ეს ბუკლეტი უკვე არსებული კრებულის
დამატებაა.
გადარჩენილთა
გაძლიერება
არის
უნარი/მეთოდი.
გაძლიერებისათვის
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ქალი-პეპელას ამბავი, ხოლო სხვა მეთოდები,
რომლებსაც წარმოგიდგენთ, შესაძლებელია დაეხმაროს გადარჩენილს ბალანსის
აღდგენაში, შიშის შემცირებასა და საკუთარ თავზე კონტროლის მოპოვებაში.
ამისათვის კი გადარჩენილს უნდა დავეხმაროთ რომ ჩაუღრმავდეს საკუთარ
შეგრძნობებს (მხედველობა, სმენა, ყნოსვა ა.შ.). საკუთარი შეგრძნებების გააზრება,
გასიგრძეგანება გადარჩენილს დაეხმარება საფრთხისა და შიშის მართვაში. იმის
ცოდნა, თუ როგორ მუშაობს ტვინი და რატომ ვიქცევით ისე როგორც ვიქცევით
ტრავმული მოვლენის დროს, შესაძლებელია აღმოჩნდეს სასრგებლო მეთოდი.
მოიფიქრეთ სხვა დამატებითი მეთოდები,
მეთოდოლოგიურ კრებულს დაამატოთ.

რომელიც

შეიძლება

საკუთარ

მეთოდები-გენდერზე დაფუძნებული ძალადობა ფართო
კონტექსტში - პრაქტიკული სახელმძღვანელო
მიზანი: ინფორმაცია სხვადასხვა პრაქტიკული გაიდლაინის არსებობის შესახებ
მრავალი სახელმძღვანელო და ცნობარია შექმნილი გენდერზე დაფუძნებული
ძალადობის სფეროში (GBV), რომლებიც მოიცავს ინფორმაციას ამ ტიპის ძალადობის
შედეგების, მისი პრევენციისა და მისგან დაცვის შესახებ. ამ სახელმძღვანელოს
ძირითადი ფოკუსია გენდერზე დაფუძნებულ ძალადობასთან ასოცირებული
ტრავმისაგან გადარჩენილთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა, მისი მთავარი მიზანია
უკვე არსებული ლიტერატურის პრაქტიკული შევსება. გენდერული ძალადობა არ
ხორციელდება იზოლირებულად. გადარჩენილთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის
დაცვის მიზნით განხორციელებულ ინტერვენციებში უნდა მოხდეს ფართო
დანიშნულების ჰუმანიტარული რეკომენდაციების, მითითებების გათვალისწინება.
„გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის ინტერვენციების ჰუმანიტარულ საქმიანობაში
ინტეგრაციის სახელმძღვანელო პრინციპები“ გამოქვეყნებულია გლობალური
დაცვის კლასტერისა (Global Protection Cluster) და უწყებათაშორისი მუდმივმოქმედი
კომიტეტის (IASC 2015) მიერ, განსაზღვრავს გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის
პრევენციისათვის და ამ ძალადობაზე საპასუხოდ საჭირო მინიმალური მხარდაჭერის
პრინციპებს. გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის მსხვერპლთ ესაჭიროებათ
ფიზიკური დაზიანებების დაუყოვნებელი დამუშავება, ფსიქოლოგიური და
სოციალური მხარდაჭერა და სამართლებრივი დახმარება. დაცვის პროგრამებში
მომუშავე პირები ან დაცვის მომსახურების მომწოდებლები უნდა იყვნენ „გენდერზე
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დაფუძნებული ძალადობის შესახებ ინფორმირებულნი“ (“GBV informed”): მათ უნდა
ჰქონდეთ გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად
საჭირო ცოდნა, უნარ-ჩვევები და თანაგრძნობის უნარი. ფსიქიკური ჯანმრთელობისა
და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის გამწევმა პერსონალმა შესაძლოა გამოიწვიოს
„ფსიქოლოგიური ზიანი“ თუ ისინი საკუთარ სენსიტიურ საკითხებს ვერ აგვარებენ
როგორც
პროფესიონალები.
IASC-ის
სახელმძღვანელოში
„ფსიქიკური
ჯანმრთელობისა და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის სახელმძღვანელო
პრინციპები გადაუდებელი ვითარებების დროს“ (2008) მოცემულია“დასაშვები და
დაუშვებელი“ ქმედებების (‘dos and don’ts’) სია.
გენდერზე დაფუძნებული ძალადობისაგან გადარჩენილებს სხვადასხვა ეტაპზე
სხვადასხვა ფორმის მხარდაჭერა სჭირდებათ. როდესაც ძალადობა ხორციელდება,
და როცა თემები კონფლიქტის ან გადაუდებელი ვითარების ცენტრში იმყოფებიან
და როდესაც დაცვის მექანიზმები არ ფუნქციონირებს, ძალიან რთულია დამხმარეთა
სწავლება/წვრთნა, რათა მათ შეძლონ გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის
შემთხვევებთან გამკლავება, ასევე რთულია ისეთი პირობების შექმნა რაც ხელს
შეუწყობს რეაბილიტაციის პროცესს. ტრენინგის დასაგეგმად იხელმძღვანელეთ
მე-3 თავში მოცემული მატრიცით (IASC სახელმძღვანელო 2005). აქ ჩამოთვლილია
გადაუდებელ ვითარებებში სექსუალური ძალადობის პრევენციისათვის და მასზე
საპასუხოდ საჭირო ინტერვენციები.
IASC-ის სახელმძღვანელო პრინციპების გარდა, დამხმარეებმა კარგად უნდა
იცოდნენ დაცვის ოთხი პრინციპი. Sphere Handbook (2011) მოგვიწოდებს, რომ
დაცვის დროს „არ უნდა ავნო“, უნდა გაუწიო დახმარება, უნდა დაიცვა ძალადობისა
ან იძულებისაგან და კატასტროფებისა ან შეიარაღებული კონფლიქტებისაგან,
დაზარალებულ ადამიანებს უნდა დაეხმარო საკუთარი უფლებების დაცვაში. ეს
ოთხი პრინციპი მოიცავს ჰუმანიტარულ რეაგირებასთან დაკავშირებულ ძირითად
ვალდებულებებს და მათი აღსრულება სავალდებულოა.
სწრაფი რეაგირებისათვის განკუთვნილი ინსტრუმენტია GBV საკოორდინაციო
სახელმძღვანელო. ის მოიცავს ლიდერებისათვის საჭირო პრაქტიკულ მითითებებს,
იმ ძირითადი პასუხისმგებლობებისა და სპეციფიკური ქმედებების ჩათვლით,
რომლებიც საჭიროა ნებისმიერი GBV საკოორდინაციო გეგმისათვის გადაუდებელ
ვითარებებში. ბევრი საზოგადოება, განსაკუთრებით ის საზოგადოებები, რომლებიც
განმეორებით/პერიოდულად ზარალდებიან კატასტროფებისა და კონფლიქტების
შედეგად, ქმნიან გადაუდებელ ვითარებებში მოქმედების გეგმას. ამ გეგმებში
ინტეგრირებული უნდა იყოს ინიციატივები გენდერზე დაფუძნებულ ძალადობასთან
გამკლავებასა და რეაგირებასთან დაკავშირებით. ამგვარი გეგმების შედგენისას
ყოველთვის ისარგებლეთ უკვე არსებული გამოცდილებით, ცოდნითა და
შესაძლებლობებით და „ნუ გამოიგონებთ ბორბალს თავიდან“.
ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა კონფლიქტებთან
დაკავშირებული
სექსუალური
ძალადობის
დროს:
პრინციპები
და
ინტერვენციები (WHO 2012) წარმოადგენს ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და გენდერზე
დაფუძნებული ძალადობის შესავალს. გენდერზე დაფუძნებულ ძალადობასთან
დაკავშირებული უფრო მეტი ინფორმაციის მოპოვების მიზნით გთხოვთ ეწვიეთ ჩვენს
თემატურ გვერდს გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის შესახებ.
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•

მიზანი: ადამიანის უფლებათა პრინციპების, კერძოდ ქალთა უფლებებისა, და
ძალადობის შედეგების გააზრება ტრენინგის განმავლობაში
სახელმძღვანელო ეყრდნობა ადამიანის უფლებების სამუშაო პრინციპებს.
უფლებებისა და ამ უფლებათა დარღვევების დადგენა არის ასევე ძალიან
მნიშვნელოვანი ფაქტორი ფსიქოსოციალური სამუშაოს პრაქტიკაში. ადამიანის
უფლებებისა და მათი დარღვევების თვალსაზრისით, გადარჩენილთა გამოცდილების
გაგებას შესაძლებელია მოჰყვეს ინსაიტი და გახდეს მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი
გადარჩენილებისა და მათი დამხმარეებისათვის. ადამიანის უფლებათა პრინციპებმა
შესაძლებელია ხელი შეგვიწყოს როგორც განსაცდელის გააზრებაში, ასევე მათზე
რეაგირების ღირსეული და მოქნილი გზების პოვნაში.
ადამიანის უფლებათა ჭრილში მიდგომა ხელს უწყობს ხალხის ცნობიერების
ამაღლებას საკუთარი უფლებებისა და მათი უკეთ დაცვის შესახებ, ასევე ზრდის
იმ ადამიანებისა და ინსტიტუციების შესაძლებლობებს და პასუხისმგებლობას,
რომლებიც ანგარიშვალდებულნი არიან ადამიანთა უფლებების პატივისცემაზე,
დაცვასა და აღსრულებაზე. ეს გულისხმობს ინდივიდებისათვის მათი უფლებების
შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობის
მიცემას. აღნიშნული საკითხი ასევე გულისხმობს ადამიანთა უფლებების დაცვაზე
მომუშავე პირთა შესაძლებლობების გაუმჯობესებასა და
პასუხისმგებლობის
დაკისრებას. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე ფუნდამენტური პრინციპი:

•

•

•

•
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მონაწილეობა - ყველა ადამიანს აქვს უფლება მონაწილეობდეს იმ
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელიც გავლენას ახდენს მათ
უფლებებზე. მონაწილეობა უნდა იყოს აქტიური, თავისუფალი, საზრიანი და
ყურადღებას ამახვილებდეს ხელმისაწვდომობაზე, მათ შორის ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობაზე, რომელიც მიწოდებულ იქნება ადვილად გასაგები
ფორმითა და ენით.
გაძლიერება - თითოეული ადამიანი და საზოგადოებები უნდა ერკვეოდნენ
საკუთარ უფლებებში, ასევე უნდა იყვნენ წახალისებულნი მოითხოვონ
საკუთარი უფლებების დაცვა საჭიროებისამებრ და მონაწილობა მიიღონ იმ
პოლიტიკისა (Policy) და პრაქტიკის განვითარებაში, რომელიც მათ ცხოვრებაზე
ახდენს ზეგავლენას.
არადისკრიმინირებულობა და თანასწორობა - გულისხმობს, უფლებების
დაცვისას ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის აკრძალვას, პრევენციასა
და აღმოფხვრას. პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ყველაზე მეტად
მარგინალიზებულებს, რომლებიც ყველაზე ხშირად აწყდებიან დაბრკოლებებს
მათი უფლებების დაცვის პროცესში.
ანგარიშვალდებულება გულისხმობს ადამიანის უფლებათა ნორმების
ეფექტურ მონიტორინგს, და ასევე ამ უფლებათა დარღვევისას ეფექტურ
რეაგირებას. ანგარიშვალდებულების ეფექტურობისათვის უნდა არსებობდეს
შესაბამისი კანონმდებლობა, პოლიტიკა, ინსტიტუციები, ადმინისტრაციული
პროცედურები და მექანიზმები, რათა გარანტირებული იქნას ადამიანის
უფლებების დაცვა.

ლეგალურობა - ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერების მიზნით
მთავრობამ უნდა უზრუნველჰყოს ანგარიშვალდებულების მექანიზმის შექმნა.
უნდა არსებობდეს ეფექტური ეროვნული და საერთაშორისო იურიდიული
მექანიზმი, რომელიც მთავრობას აკისრებს ანგარიშვალდებულებას ადამიანის
უფლებათა სტანდარტების დარღვევის შემთხვევაში.

შეგიძლიათ გაიხსენოთ გადარჩენილთან დაკავშირებული სიტუაცია თქვენს
სამსახურში, როდესაც არ იქნა გამოყენებული ადამიანის უფლებების პრინციპები?
როგორ არის შესაძლებელი ამგვარ სიტუაციებთან გამკლავება ადამიანის
უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით?
ჩვენი მიზანი იყო ადამიანის უფლებების წარმოჩენა დამხმარისათვის გამოსადეგი
კუთხით და შევეცადეთ აგვეხსნა გადარჩენილთან დამხმარის ყოველდღიური
მუშაობის დროს ადამიანის უფლებების პრინციპების გამოყენების მნიშვნელობა.
აღნიშნული საკითხი ეხმარება ქალებს საკუთარი ღირსების აღდგენაში, სირცხვილისა
და დამცირების გრძნობასთან გამკლავებაში, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ
გადატანილი ტრავმის, უსამართლობისა და უფლებების შელახვის გადალახვაში.

მეთოდები - ტრავმის გაგება-გააზრება
მიზანი: „ტრავმის“, „ტრავმული მოვლენისა“ და ადამიანებზე მათი ზეგავლენის
დადგენა
„ტრავმა“ ნიშნავს ჭრილობას/იარას. მედიცინაშიც და ფსიქოლოგიაშიც, ტრავმა
გულისხმობს მძიმე ფიზიკურ ან ფსიქიკურ ზიანებას, სიცოცხლის ან ფიზიკური
ხელშეუხებლობის საფრთხეში ყოფნის ჩათვლით. ჯუდით ჰერმანის(1992,გვ.33)
სიტყვებით, ტრავმა არის „სიკვდილთან და ძალადობასთან პირისპირ შეხვედრა“.

•
•
•
•

სიტუაცია არის გაუსაძლისი, გამოუვალი და ძალიან საშიში
სიცოცხლე საფრთხეშია
კონტროლის დაკარგვა და მდგომარეობა, რომელსაც ვეღარ ვუმკლავდებით
ადამიანთა უმრავლესობას სტანჯავს მძიმე და აუტანელი მოგონებები, წარსული
გამოცდილების ხელახალი განცდა, ფლეშბეკი და ძილის დარღვევები

„ტრავმულ მოვლენას“ აქვს ფსიქიკური ან ფიზიკური ტრავმის გამოწვევის უნარი. ამ
სიტუაციაში სხეულისა და გონების მყისიერი რეაქციაა ბრძოლა გადარჩენისათვის,
რომელიც გამოიხატება „ბრძოლა, გაქცევა ან გაყინვის“ რეაქციებით (“fight, flight or
freeze’ responses”), დამორჩილებით ან „გარდაცვლილის როლის თამაშით“.
მძიმე ტრავმული მოვლენა ხშირად ცვლის გადარჩენილთა წარმოდგენას მათ
ირგვლივ არსებული სამყაროს შესახებ. მათ შეიძლება დაკარგონ უსაფრთხოების
შეგრძნება და განიცდიდნენ დაუცველობასა და უმწეობას. თუ მოვლენა მოიცავს
ძალადობის აქტს და ზიანის მიყენების მცდელობას, მაშინ შესაძლებელია
გადარჩენილმა დაკარგოს ნდობა ადამიანთა მიმართ და მისი ურთიერთობების
სამყარო შესაძლოა მკვეთრად დაზიანდეს, დაირღვეს. ტრავმის ყველაზე მძიმე
9

ფორმად ითვლება და ყველაზე ხანგრძლივი გამოვლინებები აქვს ადამიანის მიერ
პირდაპირ და ირიბად განხორციელებულ ძალადობას. ძალიან მნიშვნელოვანია,
ხაზი გაესვას იმ ფაქტს, რომ გადარჩენილის ტრავმული რეაქციები არანორმალურ
მოვლენებთან მიმართებაში ნორმალურია. გადარჩენილი არ არის შეშლილი!
როგორც წესი, უსაფრთხოების განცდის, კონტროლისა და ნდობის დაკარგვა
იწვევს დეპრესიას (ღრმა მწუხარება, სიცოცხლის სურვილის დაკარგვა და ა.შ.)
ან შფოთვას. ძალადობასა და სიკვდილის პირისპირ ყოფნამ შესაძლებელია
მოსვენება დააკარგვინოს გადარჩენილს და იგივე სიძლიერით განმეორებით
განიცდიდეს ამ ტრავმულ მოვლენას ძილსა თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში (ე.წ.
ინტრუზიები). შემახსენებლებს/რემაინდერებს, რომლებიც იწვევენ ინტრუზია
სვუწოდებთ „ტრიგერებს“(მაპროვოცირებელ ფაქტორებს). ტრიგერები, ან ტრავმის
მაპროვოცირებელი ფაქტორები, არის მოვლენები ან სიტუაციები, რომლებიც
მსხვერპლს ახსენებენ მძიმე გამოცდილებას და აღუძრავენ მტკივნეულ მოგონებებს.
ამგვარმა შემახსენებლებმა შეიძლება ისევ და ისევ აღმოაცენოს ტრავმული
რეაქციები, რომლებიც შესაძლებელია ძალიან მძიმე აღმოჩნდეს და იმგვარი
შფოთვა გამოიწვიოს, რომ ადამიანებს გაუჩნდეთ გარეთ გასვლის შიში, ესმოდეთ
რაღაც ხმები ან ვეღარ გააგრძელონ თავიანთი ჩვეული საქმიანობები. ფლეშბეკები
მოულოდნელია, ხშირად -- ძლიერი, არ ექვემდებარება კონტროლს და ხელახლა
განაცდევინებს ადამიანს ტრავმულ მოვლენას ან ამ მოვლენის ელემენტებს.
შესაძლოა, გადარჩენილებმა კავშირი დაკარგონ საკუთარ სხეულებრივ
შეგრძნებებთან და გაუჩნდეთ გაბუჟების შეგრძნება, ან შეიძლება ვერ შეძლონ
ტრავმული მოგონებების გახსენება. ასევე ძალიან ხშირია აგზნებადობის მატება.
გადარჩენილები გამუდმებით ფხიზლად არიან, სწრაფად ეუფლებათ შიშის გრძნობა,
აქვთ ცუდი ძილი და მეხსიერებისა და ყურადღების კონცენტრაციის პრობლემები
(ე.წ. ჰიპერ-აგზნებადობა).
გენდერზე დაფუძნებული ძალადობა არის ტრავმის განსხვავებული ფორმა, რადგან
გამოყენებული ძალადობა ექსტრემალურად შემოიჭრება და იწვევს სირცხვილის,
თვითდადანაშაულისა და თვით-ბრალეულობის განცდებს. დაჭრა-დაზიანებისა
და მოკვლის შიშთან შერწყმისას ძალადობა თითქმის ყველა შემთხვევაში იწვევს
ტრავმატიზაციას.

მეთოდები - ტოლერანტობის ფანჯარა
მიზანი: სტრესზე და ტრავმაზე საკუთარი რეაქციების გაცნობიერებისათვის დამხმარე
მოდელის გაცნობა
„ტოლერანტობის ფანჯარა“ ტრავმაზე ფოკუსირებული თერაპიისათვის,
ოპტიმალური აგზნების შენარჩუნება
ჰიპერაგზნება:
გადაჭარბებული აგზნება
ინტეგრირებისათვის

ემოციური რეაქტიულობა, ზესიფხიზლე,
ინტრუზიული ხატები, ობსესიური/ციკლური
კოგნიტური გადამუშავება, დაძაბულობა,
რყევა, რეალობის დაკარგვა.

„ტოლერანტობის ფანჯარა“,
აგზნების ოპტიმალური დონე

ჰიპოაგზნება:
ძალიან მცირე აგზნება
ინტეგრირებისათვის

ბრტყელი აფექტი,
გარკვევით ფიქრის უნარის
დაკარგვა, დაბუჟება, კოლაფსი.

(ადაპტირებულია ოგდენისა და მინტონისაგან, 2000)

ტოლერანტობის ფანჯარა არის თერაპიული მეტაფორა, რომელიც შეიძლება
გამოვიყენოთ ტრავმული რეაქციების ასახსნელად. მას საფუძვლად უდევს იდეა,
რომ ყველა ადამიანს აქვს საკუთარი „ტოლერანტობის ფანჯარა“, აგზნებებისა და
გრძნობების ის რაოდენობა, რასაც შეუძლია გაუძლოს ადამიანმა ან რა რაოდენობის
მართვაც შუძლია. სახლემძღვანელოში და ტრენინგის განმავლობაში მიწოდებული
ინფორმაცია გადარჩენილს ეხმარება საკუთარი ტრავმული რეაქციების გაგებაში.
გადარჩენილები ასევე სწავლობენ იმ მეთოდებსა და ძირითად ტექნიკებს, რომლებიც
ეხმარება მათ დარჩნენ საკუთარი ფანჯრის ფარგლებში ან კონტროლის დაკარგვის
შემთხვევაში ადვილად დაბრუნდნენ მასში.
მეტაფორა ძალიან მარტივია. ორ ხაზს შორის მოცემული სივრცე ასახავს აქტივაციის/
აგზნების დონეს. ყველა ადამიანს აქვს ამგვარი ზონა ან ფანჯარა, რომელშიც ისინი
ბრწყინვალედ არიან დაბალანსებული/გაწონასწორებული - სადაც ადამიანის
გონებას შეუძლია კონკრეტულ სიტუაციაში ყოფნა, კონცენტრირება და სწავლა.
თუ ზემოთ მოცემულ ფანჯარაში თქვენ იმყოფებით ზედა ხაზს ზემოთ, მაშინ
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვენ ხართ ჰიპერ-აქტივირებული. ეს ნიშნავს, რომ
თქვენი აქტივაციის დონე ძალიან მაღალია. თუ ქვედა ხაზის ქვემოთ იმყოფებით,
მაშინ თქვენ ხართ ჰიპო-აქტივირებული, ანუ გაქვთ აქტივაციის ძალიან დაბალი
დონე; თქვენი ენერგიის დონე ძალიან დაბალია. ტრავმულმა მოგონებებმა
შესაძლებელია თქვენში გამოიწვიოს გაქცევა/ბრძოლის საპასუხო რეაქცია. ეს
არის ჰიპერ-აქტივაციის რეაქცია, სადაც აქტივაციის დონე ძალიან მაღალია და
სხეული მზადაა საფრთხეს გაექცეს ან შეებრძოლოს. თუ რაიმე გვაშინებს, სხეული
ავტომატურად იწყებს რეაგირებას გარკვეული ქმედებების შეწყვეტისა და სხვა
ქმედებების გაძლიერების გზით.
მაგალითად, შეიძლება ვიცით, რომ გულისცემა ძლიერდება და ჩქარდება, ჩქარდება
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სუნთქვაც. სხეული სისხლის დიდ რაოდენობას გადაისვრის ტვინში, მხრებსა და
ფეხებში. კუნთები ემზადება ბრძოლის ან გაქცევისათვის, ხოლო აქტივაცია ტვინის
იმ უბნიდან, რომელიც პასუხისმგებელია რთული პრობლემების გადაჭრაზე,
გადაინაცვლებს იმ უბანზე, რომელიც გვეხმარება სიცოცხლისათვის საფრთხის
შემცველ სიტუაციებზე რეაგირებაში. თუ გაქცევა ან ბრძოლა შეუძლებელია,
მაგალითად თუ ხართ პატარა და დაუცველი ბავშვი, მაშინ თქვენ იყენებთ ძირითად
თვითგადარჩენის სტრატეგიას - გაყინვა/გაშეშებას. ეს არის მექანიზმი, რომელსაც
ხშირად ვხვდებით მცირე ზომის ცხოველებში, როდესაც ისინი საფრთხის დროს
უმოძრაოდ შეშდებიან. ეს არის ჰიპოაქტივაციის რეაქცია, როდესაც აქტივაციის
დონე მინიმუმამდე ეცემა: როდესაც გამოეთიშები სამყაროს, იმობილიზდები.
ადამიანთა უმრავლესობა ზოგჯერ არის ტოლერანტობის ფანჯრის ზემოთ ან
ქვემოთ. ამ დროს ხდება გარკვეული სტრატეგიების ამოქმედება, რაც გვეხმარება
დავუბრუნდეთ საკუთარი ტოლერანტობის ფანჯარას მანამ, სანამ დისკომფორტი
უკიდურესად აუტანელი გახდება.

დამიწების სავარჯიშო შეიძლება გადარჩენილს დაეხმაროს დაუბრუნდეს:

•
•
•
•

აწმყო დროს
“აქ და ამჟამად” ვითარებას
საკუთარ სხეულს და დაიბრუნოს პირადი კონტროლი
იმ ოთახის უსფრთხო გარემოს, რომელშიც იმყოფება

დამიწების სავარჯიშო:

•
•
•
•

რეალობაში აბრუნებს პიროვნებას სხეულის ფიქსირების (anchoring)
საშუალებით, საშუალებას აძლევს კვლავ დაუკავშირდეს რეალობას.
ფოკუსირებულია სუნთქვაზე, აძლიერებს გადარჩენილის აქ და ამჟამად
სიტუაციის აღქმას.
ამცირებს დაძაბულობას და მოაქვს სიმშვიდე.
აძლიერებს

სხეულებრივ

შეგრძნებებს

და

გამოჰყავს

გახევებული

და

დასუსტებული მდგომარეობიდან.

დაგ ნორდაგერის ვიდეო „ტოლერანტობის ფანჯარა“:
https://www.youtube.com/watch?v=ugC4EdmsKWc (In Norwegian.)

მეთოდები – დამიწება/”Grounding”
მიზანი: სტაბილიზაციის ტექნიკებისა და დამიწების ტექნიკის მნიშვნელობის გაგება
და პრაქტიკა
სტაბილიზაცია - დაეხმარო გადარჩენილს დაუბრუნდეს საკუთარი ტოლერანტობის
ფანჯარას

•
•
•

მიდგომა, რომელიც ეხმარება ტრავმასთან დაკავშირებულ რექციებთან
გამკლავებაში
გვსურს, რომ ასწავლოთ გადარჩენილს როგორ დაასტაბილუროს საკუთარი
თავი
დამიწება არის სტაბილიზაციის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება შიშისა
ან ფლეშბეკების ძლიერ რეაქციებთან გამკლავებისათვის, როდესაც უკვე
განცდილი მეხსიერებაში ცოცხლდება და თავიდან განიცდება აქ და ამჟამად.

დამიწება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თერაპიული მიდგომა, რომელიც
გამოიყენება დისოცირებასა და ფლეშბეკებთან გამკლავებისათვის, ასევე
პანიკისა და შფოთვის სიმპტომების შემცირებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია
სავარჯიშოს იმდენჯერ გამეორება, სანამ ეს ახალი უნარი ავტომატურ რეჟიმში
არ გადავა და დისტრესის დროს მოხდება მისი ძალისხმევის გარეშე გამოყენება.
დამიწების მიზანია გადარჩენილის გამოყვანა მისი ტრავმული მოგონებებიდან და
მისივე ტოლერანტობის ფანჯარაში დაბრუნება. ამის გამოყენებით, გადარჩენილი
შეძლებს რეორიენტირებასა და ყურადღების არა წარსულზე, არამედ აწმყოზე
კონცენტრირებას.
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სავარჯიშოები ფოკუსირებულია იმ ხუთ გრძნობაზე, რომლიც გვაკავშირებს საკუთარ
სხეულსა და გარემომცველ სამყაროსთან. სავარჯიშოების შემდეგ უნდა შევამოწმოთ
გრძნობს თუ არა გადარჩენილი თავს სხვაგვარად. ეს ნიშნავს, რომ სავარჯიშოების
დაწყებამდე უნდა ჩავატაროთ „სკანირება“. რადგან თითოეული ადამიანი არის
უნიკალური/განსხვავებული, ამიტომ უნდა მოვახერხოთ სავარჯიშოების იმგვარად
ადაპტირება, რომ ისინი მოერგოს თითოეული გადარჩენილის საჭიროებებს.
დამიწების სავარჯიშოების ეფექტის შესამოწმებლად შეიძლება ვიხელმძღვანელოთ
შემდეგი შეკითხვებით:

•
•
•
•
•

რა ხდება შენს სხეულში?
რა ემართებათ შენს გრძნობებს?
რა მოსდის შენს სუნთქვას?
რა ხდება შენს ფიქრებში?
რა ხდება შენს გულში?

მიეცი საშუალება გადარჩენილს თვითონ შეარჩიოს სად უნდა იჯდეს და რა დისტანცია
უნდა გეჭიროს შენ, როგორც დამხმარეს. შესთავაზე დაიტოვოს გასაქცევი გზა, თუ
მას სურს, სავარჯიშო შეგიძლიათ განაგრძოთ მოგვიანებით.
აუხსენით გადარჩენილს, რომ დამიწების სავარჯიშოს შესრულებისთვის მან:

•
•

უნდა შეარჩიოს მშვიდი და უსაფრთხო მომენტი.
უნდა იყოს მშვიდად და მზად რაიმე ახლის სწავლისათვის; გარკვეული დროის
განმავლობაში უნდა იმეოროს სავარჯიშო.

ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ გადარჩენილი უნდა მოიწვიოთ დამიწების სავარჯიშოში
მონაწილეობის მისაღებად. ეს უნდა იყოს ღია, გულწრფელი დაპატიჟება. თუ
გადარჩენილი არ არის მზად მონაწილეობისათვის, პატივი ეცით მის სურვილს.
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1. სხეულის დამიწება (10-15 წუთი)

3. კუნთოვანი დაძაბულობის პროგრესული/ეტაპობრივი მოხსნა (15 წუთი)

სავარჯიშო ეხმარება გადარჩენილს ჰიპერაგზნების მდგომარეობიდან გამოსვლასა
და ემოციურად გაწონასწორებული მდგომარეობის პოვნაში. ის შეიძლება ასევე
გამოყენებულ იქნას „გაყინულ/გაშეშებულ“ მდგომარეობაში მყოფ გადარჩენილებთან
მუშაობის დროსაც.

სავარჯიშო ხელს უწყობს აჟიტაციის მდგომარეობაში მყოფი გადარჩენილის
დამშვიდებას. როდესაც შფოთავთ/ღელავთ, თქვენი სხეული დაძაბულია. ამან
შესაძლოა გამოიწვიოს მხრების, კისრის ან ზურგის ტკივილი ან ყბების, მხრებისა და
ფეხების დაჭიმვა. თუ გსურთ ივარჯიშოთ ამ დაძაბულობის პროგრესულ მოხსნაში,
მაშინ დაიწყეთ კუნთების გარკვეული ჯგუფის მიზანმიმართულად დაძაბვა და შემდეგ
მათი მოდუნება.

დაჯექით სკამზე მოხერხებულად. შეიგრძენით თქვენი ფეხების შეხება იატაკთან.
დააჭირეთ მარცხენა ფეხი იატაკზე, შემდეგ მარჯვენა. გააკეთეთ ნელა: მარცხენა,
მარჯვენა, მარცხენა. შეასრულეთ რამდენიმეჯერ. შეიგრძენით ბარძაყებისა და
დუნდულების შეხება სკამთან (5 წამი). დააკვირდით უფრო ცხადად თუ უფრო
ნაკლებად რეალურად გრძნობთ ფეხებს მას შემდეგ რაც მათზე დაკვირვება დაიწყეთ.
მოდით ახლა ყურადღება გადაიტანეთ თქვენს ხერხემალზე. შეიგრძენით ხერხემალი,
როგორც თქვენი გამყოფი, შუა ხაზი. ნელა გაჭიმეთ ხერხემალი და დააკვირდით
ახდენს თუ არა ხერხემლის გაჭიმვა გავლენას თქვენს სუნთქვაზე (10 წამი).
გადაანაცვლეთ ყურადღება თქვენს ხელებსა და მხრებზე. მოათავსეთ ხელები ერთად,
ისე როგორც თქვენთვისაა მოსახერხებელი. მიაჭირეთ თქვენი ხელები ერთმანეთს
და შეიგრძენით საკუთარი ძალა და ტემპერატურა. მოდუნდით, გაათავისუფლეთ
ხელები და შეისვენეთ, შემდეგ ისევ მიაჭირეთ ერთმანეთს. მოდუნდით და დაასვენეთ
მხრები.
მოდით ახლა ყურადღება გადაიტანეთ თქვენს თვალებზე. თვალი მოავლეთ ოთახს.
ყურადღება შეაჩერეთ იმაზე, რაც შეგახსენებთ რომ ახლა თქვენ ხართ აქ და ამჟამად
და ხართ უსაფრთხოდ. დააკვირდით როგორ მოქმედებს ეს სავარჯიშო თქვენს
სუნთქვაზე, თქვენს არსებობაზე, განწყობაზე-ხასიათზე და თქვენს ძალაზე.

დააკვირდით კუნთების დაძაბულობასა და მოდუნებას შორის არსებულ განსხვავებას.
იმუშავეთ სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე: თავი, კისერი, მხრები, ზურგი, მუცელი,
დუნდულები, მკლავები, ხელები, ფეხები ან ტერფები. გაზარდეთ დაძაბულობა/
დაჭიმულობა, გაჩერდით დაძაბულ მდგომარეობაში 5 წამის განმავლობაში;
შემდეგ მოდუნდით და იყავით ამ მდგომარეობაში 10 წამის განმავლობაში. იპოვეთ
თქვენთვის შესაფერისი ტემპი/რითმი. დაჭიმეთ და მოადუნეთ კუნთების თითოეული
ჯგუფი, მცირე პაუზებით მათ შორის, თითოეული ათჯერ.

•

•

•

წყარო: Jacobson, E. (1974). Progressive Relaxation.Chicago: The University of Chicago Press, Midway Reprint.

2. ჩახუტება/მოხვევა (5-8 წუთი)
ეს სავარჯიშო ამყარებს, აძლიერებს და აღრმავებს დადებით გრძნობებსა და
გზავნილებს. ის აღებულია EMDR (Eye movement desensitisation reprocessing თვალების მოძრაობით დესენსიბილიზაცია და დამუშავება)-დან, ტრავმის დამუშავების
მეთოდი. მეთოდი მოიცავს ორმხრივ ფიზიკურ სტიმულაციას (ამ შემთხვევაში ხელების
ტყაპუნი/მასაჟი), რომელიც შერწყმულია დადებით გზავნილებთან/ფრაზებთან, რაც
ხელს უწყობს დადებითი შეგრძნებების გაღრმავებასა და გამყარებას. ამ ფრაზების
თქმა შესაძლებელია ძალიან ჩუმადაც.
თქვენი მარჯვენა ხელისგული მოათავსეთ თქვენივე მარცხენა მხარზე. მარცხენა
ხელის გული კი მარჯვენა მხარზე. შეარჩიეთ წინადადება/ფრაზა, რომელიც
გაგამხნევებთ/გაგაძლიერებთ. მაგალითად: „მე საკმაოდ კარგი დამხმარე ვარ“.
ჯერ ხმამაღლა წარმოთქვი ეს წინადადება, შემდეგ მარჯვენა ხელი დაიტყაპუნეთ
მარცხენა მხარზე, ბოლოს კი მარცხენა ხელი მარჯვენა მხარზე.
გააგრძელეთ ტყაპუნი. შეასრულეთ ათჯერ, ხუთ-ხუთჯერ თითოეულ მხარეს და
თითოეულ ჯერზე გაიმეორეთ თქვენი წინადადება ხმამაღლა.
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•
•
•

•
•
•

დაიწყეთ საკუთარ ხელებზე ფოკუსირებით. შეკარით მუშტი, გააჩერეთ 5
წამი, შემდეგ გაშალეთ და მოადუნეთ 10 წამის განმავლობაში. დააკვირდით
განსხვავებას დაძაბულობისა და მოდუნების მდგომარებას შორის. გააკეთეთ
კიდევ ერთხელ.
ყურადღება გადაიტანეთ თქვენს მკლავებზე. წინამხრები მიიტანეთ მკლავების
გასწვრივ და იგრძენით დაძაბულობა მკლავებში, გაჩერდით ამ მდგომარეობაში
5 წამი, მოდუნდით 10 წამის განმავლობაში. დააკვირდით განსხვავებას და
გაიმეორეთ კიდევ ერთხელ.
გადმოაბრუნეთ თქვენი მკლავები და დააკვირდით იდაყვებს. შეიგრძენით
ტრიცეფსების (სამთავა კუნთის) დაძაბულობა, გაჩერდით ამ მდგომარეობაში
5 წამის განმავლობაში, მოდუნდით 10 წამის განმავლობაში. დააკვირდით
განსხვავებას. გაიმეორეთ. როდესაც მკლავებს მოადუნებთ, დაიწყვეთ ისინი
კალთაზე.
ფოკუსირება მოახდინეთ სახეზე. დაძაბეთ შუბლი, აწიეთ წარბები. დააკვირდით
დაძაბულობას, გაჩერდით ასე 5 წამი, მოდუნდით 10 წამით. დააკვირდით
განსხვავებას. გაიმეორეთ.
დაჭიმეთ ყბები. შეჩერდით. მოდუნდით. გაიმეორეთ.
ყურადღება გადაიტანეთ კისრის კუნთებზე. გადმოწიეთ კისერი ისე, რომ ნიკაპი
ეხებოდეს მკერდს, ნელა მიაბრუნეთ თავი მარცხნივ, შემდეგ დააბრუნეთ თავი
ცენტრში, გადახარეთ თავი უკან, დააბრუნეთ ცენტრში, მიაბრუნეთ მარჯვნივ,
დააბრუნეთ ცენტრში. გაიმეორეთ ნელა მას შემდეგ რაც დაძაბულობა
გახშირდება.
ფოკუსირდით მხრებზე. აწიეთ ისინი. შეაჩერეთ ამ მდგომარეობაში და
დააკვირდით დაძაბულობას. მოდუნდით. დააკვირდით განსხვავებას.
გაიმეორეთ.
გადადით ბეჭებზე. გაწიეთ უკან. გაზარდეთ დაჭიმულობა. მოდუნდით.
დააკვირდით განსხვავებას და გაიმეორეთ.
დაჭიმეთ ზურგი ჯდომის ყველაზე ცუდი/არასწორი მანერით. შეჩერდით
დაძაბულ მდგომარეობაში და მოდუნდით, დააკვირდით სხვაობას და
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•
•
•
•
•
•
•

გაიმეორეთ.
დაჭიმეთ დუნდულები. გაჩერდით 5 წამი და მოდუნდით, დააკვირდით
განსხვავებას, გაიმეორეთ.
შეაჩერეთ სუნთქვა. შეწიეთ მუცელი, შეკუმშეთ, და მოდუნდით. დააკვირდით
განსხვავებას, გაიმეორეთ.
დააკვირდით ფეხებს. გაჭიმეთ, იგრძენით დაძაბულობა ბარძაყებში, გაჩერდით
და მოდუნდით.
ისევ დაჭიმეთ ფეხები; ამჯერად ფეხის თითები უნდა იყოს თქვენი სახისკენ
მომართული. დააკვირდით ფეხების უკანა მხარეების დაძაბულობას და შემდეგ
შვების შეგრძნებას, როდესაც მოდუნდებით. გაიმეორეთ.

ყურადღებით დააკვირდით მთელ სხეულს. ისევ ხომ არ გრძნობთ მის
რომელიმე ნაწილში დაძაბულობა/დაჭიმულობას? თუ გრძნობთ, მაშინ ამ
ნაწილში ისევ გაიმეორეთ სავარჯიშო.
წარმოიდგინეთ, რომ მოდუნების შეგრძნება მთელს თქვენს სხეულში
ვრცელდება, მიედინება. თქვენი სხეული გრძნობს სითბოს, შესაძლებელია
უფრო ძლიერია, მოდუნებული, მშვიდი.

სავარჯიშო ეხმარება „გაყინულ მდგომარეობაში“ მყოფ გადარჩენილებს, რომლებსაც
გაშეშებისა და დაბუჟების შეგრძნება აქვთ.

•

•
16

•
•

დააკვირდით ფეხის თითებს, გაჭიმეთ წინ რაც შეიძლება შორს. იგრძენით
დაძაბულობა და მოდუნება.

4. უსაფრთხო ადგილის შექმნა (10-12 წუთი)

•

•

მოეწყვეთ კომფორტულად. ფეხები მოათავსეთ იატაკზე. შეიგრძენით და
მოადუნეთ სხეული, თავი, სახე, მკლავები, ხერხემალი, მუცელი, დუნდულები,
ბარძაყები, ფეხები. სავარჯიშოს მსვლელობისას სურვილისამებრ დახუჭეთ
თვალები ან არ დახუჭოთ. ყურადღებით მოუსმინეთ ტრენერის ხმას.
იფიქრეთ იმ ადგილზე, სადაც წარსულში თავს გრძნობდით მშვიდად,
თავდაჯერებულად და უსაფრთხოდ. ეს შეიძლება იყოს გარეთ, სახლში ან
სადმე სხვაგან. ეს შეიძლება იყოს ადგილი, სადაც თქვენ ნამყოფი ხართ
ერთხელ ან ბევრჯერ, შეიძლება ნანახი გაქვთ ფილმში, ან გაგონილი გაქვთ
მის შესახებ ან უბრალოდ თქვენს წარმოსახვაშია. ამ ადგილზე შეიძლება
იყოთ მარტო ან ვინმე ნაცნობთან ერთად. ეს შეიძლება იყოს კერძო, პირადი
საკუთრება, რომლის შესახებ სხვებმა არ იციან, სადაც ვერავინ მოგაგნებთ
თქვენი ნებართვის გარეშე. თუ გსურთ შეგიძლიათ ამ ადგილის შესახებ უამბოთ
სხვებსაც. ეს ადგილი თქვენ უნდა შეგეფერებოდეთ და თქვენს საჭიროებებს
აკმაყოფილებდეს. თქვენ შეგიძლიათ მუდმივად თავიდან შექმნათ ეს ადგილი
ან გადააკეთოთ. ეს არის კომფორტული ადგილი და თქვენი სურვილისა და
გემოვნებისამებრ არის მოწყობილი. აქ ყველაფერია რაც კომფორტისთვის
გჭირდებათ. ეს თქვენთვის ყველაზე მეტად შესაფერისი ადგილია. ის ახშობს იმ
ყველაფერს, რაც თქვენთვის გამაღიზიანებელი და გადამღლელია.

რომ მზე ანათებს, შეიგრძენით ნიავი და ტემპერატურა. დააკვირდით როგორ
გამოგდით იქ დგომა, ჯდომა ან სულაც წოლა, რას გრძნობს თქვენი კანი და
სხეული მასთან შეხებისას.
რას გრძნობს თქვენი სხეული როდესაც ყველა უსაფრთხოდაა და ყველაფერი
კარგადაა?თქვენს უსაფრთხო ადგილზე შეგიძლიათ დაინახოთ, მოისმინოთ
და იგრძნოთ ის რაც თავს გაგრძნობინებთ უსაფრთხოდ. შეიძლება გაიხადოთ
ფეხზე და შეიგრძნოთ ბალახზე ან ქვიშაში შიშველი ფეხით სიარული.
ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაემგზავროთ ამ ადგილზე, რა სიხშირითაც
მოისურვებთ. ეს დაგეხმარებათ იგრძნოთ მეტი სიმშვიდე და თავდაჯერებულობა.
კიდევ რამდენიმე წამი დაჰყავით იმ ადგილზე. შემდეგ მოემზადეთ ამ ოთახში
დასაბრუნებლად, გაახილეთ თვალები, გაიზმორეთ, გაიჭიმეთ, გააკეთეთ
ნებისმიერი რამ რაც დაგეხმარებათ რეალობასთან დაბრუნებაში.

5. აწმყოზე რეორიენტირება (10 წუთი)
ეს სავარჯიშო ეხმარება „გაყინულ მდგომარეობაში“ მყოფ გადარჩენილებს,
რომლებსაც გაშეშებისა და დაბუჟების შეგრძნება აქვთ.
გთხოვთ შეარჩიეთ მეწყვილე და დაჯექით ერთად. თითოეული წყვილიდან ერთმა
უნდა გაითამაშოს დამხმარის, ხოლო მეორემ გადარჩენილის როლი. დამხმარემ
ხელი უნდა შეუწყოს გადარჩენილს თავი იგრძნოს აწმყო დროში და უსაფრთხო
გარემოში.
გაცვალეთ როლები.

•
•

მიმოიხედეთ ირგვლივ და დაასახელეთ 3 საგანი რომლებსაც ხედავთ.
დააკვირდით რაიმეს (საგანი, ფერი ა.შ.)

უთხარით საკუთარ თავს რას ხედავთ
დაასახელეთ 3 რამ რაც გესმით

•
•

მოუსმინეთ ხმებს (მუსიკა, ადამიანის ხმა, სხვა)
უთხარით საკუთარ თავს რისი ხმა გესმით

დაასახელეთ 3 რამ რასაც ეხებით

•
•

შეეხეთ რაიმეს (სხვადასხვა ტექსურა, სხვადასხვა საგანი)
უთხარით საკუთარ თავს რას ეხებით

დააკვირდით საკუთარ მდგომარეობას

•
•

სავარჯიშოს შემდეგ უფრო მკვეთრად გრძნობთ ამ ოთახში ყოფნას თუ უფრო
ნაკლებად?
უფრო მშვიდად ხართ თუ უფრო მეტი ენერგიის მოზღვავებას გრძნობთ?

წარმოიდგინეთ ეს ადგილი. წარმოიდგინეთ რომ იქ ხართ. დაუთმეთ დრო მისი
თითოეული დეტალის შესწავლას: ფერები, ფორმები, სუნი, ხმა. წარმოიდგინეთ,
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6. ძლიერი ჩახუტება (5 წუთი)

•

სავარჯიშო ეხმარება აჟიტაციის მდგომარეობაში მყოფ გადარჩენილს. ის შეიძლება
ასევე დაეხმაროს „გაყინულ„ მდგომარეობაში მყოფ გადარჩენილსაც „აქ და ამჟამად“
სიტუაციაზე კონცენტრირებაში.
გადააჯვარედინეთ ხელები მკერდის წინ. მარჯვენა ხელით დაიჭირეთ მარცხენა
მკლავი. მარცხენა ხელით კი მარჯვენა მკლავი. ოდნავ მოუჭირეთ ხელები მკლავებს
და შეეცადეთ წინ წამოწიოთ. ცოტა ხნით გაჩერდით ამ მდგომარეობაში. იპოვეთ
მოჭერის სიმძლავრის თქვენთვის ოპტიმალური დონე. შეინარჩუნეთ ეს დაჭიმულობა
და შემდეგ მოდუნდით. შემდეგ ისევ დაძაბეთ/მოუჭირეთ და ისევ მოდუნდით. ცოტა
ხნით გაჩერდით ამ მდგომარეობაში.

•

7. საკუთარი სხეულის მასის შეგრძნება (5 წუთი)
სავარჯიშო ეხმარება გაყინულ მდგომარეობაში მყოფ გადარჩენილს აწმყოზე
ფოკუსირებაში.
სავარჯიშო ააქტიურებს ტორსისა და ფეხების კუნთებს და ეხმარება სხეულის
სტრუქტურის აღქმაში. ხშირად, როდესაც გადაღლილები ვართ ჩვენი კუნთები
მკვეთრი დაძაბულობის მდგომარეობიდან გადადის კოლაფსის მდგომარეობაში;
აქტიური თავდაცვის მდგომარეობიდან (გაქცევა და ბრძოლა) გადადის მორჩილების/
დამყოლობის მდგომარეობაში და ხდება უკიდურესად მოდუნებული (ჰიპოტონიური).
როდესაც საკუთარი ძალა და სტრუქტურა კარგად გვაქვს გააზრებული, მაშინ
საკუთარ გრძნობებთან გამკლავებაც უფრო ადვილია. შეგვიძლია ვზიდოთ
საკუთარი გამოცდილება და უკეთ ვმართოთ ფრაგმენტაციასთან (გადაწვასთან/
გადაღლილობასთან) დაკავშირებული განცდები.

•
•
•

ფეხები დადგით იატაკზე. გაჩერდით 5 წამი

•

შეიგრძენით თქვენი ზურგის სკამის საზურგესთან შეხება, გაჩერდით ამ
მდგომარეობაში ცოტა ხნით და დააკვირდით გრძნობთ თუ არა რაიმე
განსხვავებას.

მაქსიმალურად გაჭიმეთ ხერხემალი იმ დონეზე, რომ თქვენი კომფორტული
მდგომარეობა არ დაკარგოთ. რამდენიმეჯერ მოსინჯეთ ხერხემლის
ბუნებრივად შესაძლებელ დონეზე გაჭიმვა. გააცნობიერეთ რას გრძნობთ.
დააკვირდით სუნთქვას. შეისვენეთ 5 წამი. გაიაზრეთ საკუთარი გრძნობები და
განცდები. დააკვირდით სხეულს. შეისვენეთ. დააკვირდით თქვენს ფიქრებს.
შეისვენეთ. ახლა თქვით: „მე სევდიანი ვარ!“ რამდენიმეჯერ გაიმეორე:
„სევდიანი ვარ!“ ნამდვილად გრძნობ სევდას? შეესაბამება ეს ფრაზა თქვენს
ამჟამინდელ მდგომარეობას?

9. კვადრატი - სუნთქვა (4 წუთი)
დაჯექით კომფორტულად. ჩამოუშვით მხრები

•
•

შეხედეთ კვადრატს ან დახუჭეთ თვალები და მოახდინეთ მისი ვიზუალიზაცია.

•

დაითვალეთ ოთხამდე და დათვლის დროს შეიკავეთ სუნთქვა. გადაანაცვლეთ
თვალები კვადრატის ზედა მხარეზე.

•
•

დაითვალეთ ოთხამდე და დათვლის განმავლობაში ჩაისუნთქეთ. დააკვირდით
კვადრატის მარცხენა მხარეს.

დაითვალეთ ოთხამდე და დათვლისას ამოისუნთქეთ. მზერა გადაიტანეთ
კვადრატის მარჯვენა მხარეზე.
დაითვალეთ ოთხამდე და დათვლისას შეაჩერეთ სუნთქვა. მზერა შეავლეთ
კვადრატის ძირს.

იგრძენით საკუთარი ფეხების სიმძიმე. გაჩერდით 5 წამი

გაიმეორეთ ოთხჯერ.

შეეცადეთ ნელა და ფრთხილად დააწვეთ ჯერ მარჯვენა შემდეგ მარცხენა ფეხს,
შემდეგ ისევ მარჯვენა, ისევ მარცხენა. შეიგრძენით თქვენი დუნდულების და
ბარძაყების შეხება სკამთან. გაჩერდით ამ მდგომარეობაში 5 წამი

10. სუნთქვის დათვლა (4 წუთი)

8. ზურგის გასწორება (15 წუთი)
სავარჯიშო ეხმარება გადარჩენილს გააცნობიეროს, რომ მისი სხეულის
მდგომარეობა დამოკიდებულია მის სულიერ მდგომარეობაზე. ჩვენ სხეულს ჩვენი
ხერხემალი იჭერს. შიშზე საპასუხოდ ჩვენი ხერხემალი იღუნება და ეს გავლენას
ახდენს ჩვენს პოზაზე. პოზის შეცვლით ახალ ძალას ვეუფლებით და უფრო მარტივად
შეგვიძლია საკუთარ გამოცდილებასთან გამკლავება და მისი მართვა. უფრო ძლიერ
ზურგს ვეუფლებით და ვაღვიძებთ სხეულებრივ რესურსებს.
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მოადუნეთ მკერდი და ზურგი. დააკვირდით, რას გრძნობთ. გააკეთეთ პაუზა.
რა გავლენას ახდენს თქვენს სუნთქვაზე? ისევ გააკეთეთ პაუზა. გააცნობიერეთ
საკუთარი გრძნობები და განწყობა. გააცნობიერეთ საკუთარი სხეული. პაუზა.
დააკვირდით თქვენს ფიქრებს. ახლა თქვით: „მე ბედნიერი ვარ!“ გაიმეორე:
„ბედნიერი ვარ!“ გრძნობთ ბედნიერებას? ნამდვილად შეეფერება თქვენს
მდგომარეობას ფრაზა: „ბედნიერი ვარ“?

დაჯექით კომფორტულად. ხერხემალი უნდა იყოს სწორად, ხოლო თავი ოდნავ
წინ წამოწეული. ფრთხილად დახუჭეთ თვალები და გააკეთეთ რამდენიმე ღრმა
ჩასუნთქვა.

•
•
•

სავარჯიშოს დასაწყებად ამოსუნთქვისას თქვენთვის თქვით „ერთი“.
შემდეგი ამოსუნთქვისას დაითვალეთ „ორი“, ასე გააგრძელეთ ხუთამდე
შემდეგ დაიწყეთ ახალი ციკლი, ყოველი ახალი ციკლი დაიწყეთ ერთით

გაიმეორეთ ხუთჯერ. არასოდეს დათვალოთ 5-ზე მეტი და დაითვალეთ მხოლოდ
ამოსუნთქვისას. თუ დაითვლით მეტს (რვა, თორმეტი და ა.შ.) მაშინ ყურადღება
გაგეფანტებათ.
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ჩვენ წარმოგიდგინეთ რამდენიმე ძირითადი სავარჯიშო. ზოგჯერ სავარჯიშოს
კარგად დასწავლას ხშირი გამეორება სჭირდება. გადარჩენილებს განსხვავებული
საჭიროებები აქვთ მათი მიმდინარე და ცხოვრებისეული სიტუაციებიდან
გამომდინარე. მოსინჯეთ რამდენიმე საბაზისო სავარჯიშო, რათა შეძლოთ
თითოეული გადარჩენილისათვის შესაფერისი სავარჯიშოს პოვნა.

მეთოდები - რას ნიშნავს იყო კარგი დამხმარე
მიზანი: საკუთარი, როგორც დამხმარის ძლიერი მხარეების გაცნობიერება
რას ნიშნავს იყო კარგი დამხმარე? აღმოაჩინე ის უნარები, რაც როგორც დამხმარეს
უკვე გაქვს.
გაითვალისწინე შემდეგი შეკითხვები:

•
•
•
•

რა თვისებები უნდა ჰქონდეს დამხმარეს საკუთარ გარემოში/კონტექსტში?

•

არის თუ არა ზოგჯერ რთული გადარჩენილის დახმარება? რატომაა რთული?

ქალები და მამაკაცები სხვადასხვა გზას მიმართავენ დახმარების დროს?
რას იტყოდი საკუთარ თავზე, როგორც დამხმარეზე?
რას გააკეთებდი, როგორც დამხმარე გადარჩენილის მხარდასაჭერად,
რომელიც არის ძალიან დამწუხრებული, განიცდის შიშს, სირცხვილს და არის
შფოთვის ან გაშეშების მდგომარეობაში?

გადარჩენილებთან მუშაობის დროს:

•
•
•
•
•

მოსმენა, პატივისცემა და მტკივნეული რეაქციების აღიარება

•
•
•

დამიწების სავარჯიშოები

აგრძნობინეთ, რომ „ხედავთ“
უფლება მიეცით გადარჩენილს „ფლობდეს“ საკუთარ ისტორიას
შექმენით უსაფრთხო გარემო
დაეხმარეთ წონასწორობის აღდგენაში „აქ და ამჟამად“ მდგომარეობაზე
ფოკუსირებით
სარელაქსაციო სავარჯიშოები და ენერჯაიზერები
ფსიქო-განათლება

კარგი დამხმარე კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში
გვირგვინი, რომელიც იცავს
დამხმარეს მძიმე ისტორიების
მოსმენის დროს.
დიდი თვალები,
სხეულისა და გონების
მცირედი დეტალების
შესამჩნევად.
პატარა ცხვირი,
რომელიც იცავს
ცუდი სუნისგან.
პატარა პირი,
რომელიც გადარჩენილს
მისცემს ლაპარაკის
საშუალებას.
შარდის ბუშტი,
რომელიც მშვიდადაა
დიდი ხნის განმავლობაში.

ძლიერი ფეხები
დიდ მანძილზე
სასიარულოდ.
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უზარმაზარი ყურები
ყურადღებით მოსასმენად
და ამომწურავი ინფორმაციის
შესაგროვებლად.

დიდი გული,
მძიმე ისტორიების
ემპათიითა და პატივისცემით
მისაღებად.

დიდი ჩანთა
სიამაყისა და წინასწარი
განწყობების შესანახად.

დიდი ტერფები
მიწაზე მყარად
დგომისათვის.
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მეთოდები - დამხმარის მიერ საკუთარ თავზე ზრუნვა
მიზანი: მეორადი ტრავმატიზაციის შესახებ ცოდნა და რატომ და როგორ უნდა
ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე
დამხმარის მიერ საკუთარ თავზე ზრუნვა
ტრავმისგან გადარჩენილებთან საუბარი გავლენას ახდენს დამხმარეზეც.
ერთის მხრივ, დამხმარის ემპათია ეფექტური დახმარების მნიშვნელოვანი და
აუცილებელი კომპონენტია. მაგრამ მეორეს მხრივ, ის არის გადაღლა/გადაწვის,
ვიკარული ტრავმატიზაციის ან მეორადი ტრავმული სტრესის (STS) წყარო. როგორ
ახერხებენ დამხმარეები საკუთარი სტრესის მართვას? მედეგობისათვის ძალიან
მნიშვნელოვანია სტრესის სიმპტომების გაცნობიერება და აღიარება ადრეულ
ეტაპზე. ამის გააზრება აუცილებელია კონფლიქტების, კატასტროფებისა და დაძაბულ
სიტუაციებში მომუშავე ადამიანებისათვის, ისეთ ვითარებებში სადაც პერსონალი
უფრო მეტად მოწყვლადია მეორადი ტრავმატიზაციისადმი. ასევე ცნობილია, რომ
ამგვარი წნეხის ქვეშ მომუშავე ადამიანებს აქვთ სტრესთან ეფექტური გამკლავების
ნაკლები შესაძლებლობის რისკი. ისეთ დიდ ორგანიზაციებსაც კი, რომლებსაც აქვთ
რესურსიც და ცოდნაც ამ კონკრეტული სტრესის შესახებ, ამგვარ რთულ ვითარებებში
შესაძლოა მათაც კი ვერ შეძლონ საკუთარ დაზარალებულ პერსონალზე ზრუნვა.
შესაძლებელია ადგილობრივი დამხმარეებისათვის ხშირად საერთოდ არ
არსებობდეს სტრესთან გამკლავებისათვის საჭირო მხარდაჭერა და რესურსი. HHRIის დამხმარეთათვის განკუთვნილ თემატურ გვერდზე ჩვენ მოვათავსეთ ბმულები,
რაც შეიძლება დაეხმაროს ყველას ვინც ამ მნიშვნელოვან, მაგრამ ძალიან მძიმე
საქმიანობას ეწევა.
გამაფრთხილებელი ნიშნები, რომლებიც შესაძლებელია გაჩნდეს ხანგრძლივი
მუშაობის შემდეგ:
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•
•
•
•
•
•

დამსხვრეული იდეალები და ცინიზმი

•
•
•
•
•
•
•

კოლეგებისა და ხელმძღვანელობის მიმართ უნდობლობა

შეგრძნება, რომ ორგანიზაცია არ აფასებს ან ღალატობს
განწყობისა და მოტივაციის დაკარგვა
საკუთარი მნიშვნელოვნების გადაჭარბებული შეგრძნება
საგმირო, მაგრამ წინდაუხედავი ქცევები
უსაფრთხოებისა და ფიზიკური საჭიროებების (შესვენება, ძილი და ა.შ.)
უგულვებელყოფა
ანტისოციალური ქცევა
გადაჭარბებული დაღლილობა
არაეფექტურობა და ყურადღების კონცენტრაციის დეფიციტი
ავადმყოფობის ან დაავადების სიმპტომები
ძილთან დაკავშირებული პრობლემები
ალკოჰოლის, თამბაქოსა და ნარკოტიკების ჭარბი მოხმარება

ძალიან მნიშვნელოვანია ტრავმული რეაქციების გამომწვევ სიტუაციებთან
გამკლავებისათვის საჭირო სტრატეგიების შექმნა. რა გეხმარებათ სამსახურსა ან
საკუთარი ფიქრებიდან თავის დაღწევაში? როგორ ახერხებთ საკუთარი სხეულისა
და გონების დასვენებას? არის ისეთი საქმიანობა, რაც გახალისებთ ან კარგ
ხასიათზე გაყენებთ? თუ საჭიროდ ჩათვლით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამიწების/
Grounding ტექნიკები, რომლებითაც გადარჩენილებთან მუშაობთ. დამხმარეებს,
რომლებმაც თვითონ გამოსცადეს გენდერზე დაფუძნებული ძალადობა, კიდევ უფრო
მეტი მიზეზი აქვთ სტრესის განვითარებისათვის. ამასთანავე, ეს გამოცდილება მათ
გადარჩენილების მძიმე მდგომარეობისა და მოწყვლადობის შესახებ განსაკუთრებულ
ცოდნასა და გაგების უნარს აძლევს. გადარჩენილების მსგავსად, დამხმარეებსაც
სჭირდებათ მხარდამჭერი ჯგუფები. თუ შესაძლებელია, რეგულარულად შეხვდით
სხვა დამხმარეებს, რათა ერთმანეთს გაუზიაროთ გამოცდილება და განცდები ან
უბრალოდ ერთად აკეთოთ რამე. თუ თქვენი საქმიანობის არეალში მხარდამჭერი
ჯგუფისათვის არასაკმარისი რაოდენობის დამხმარეა, მაშინ შეიძინეთ მეგობარი და
გააფართოვეთ სანდო ნაცნობების წრე, რომლებთანაც ადვილად შეძლებთ საკუთარ
ემოციებსა და განცდებზე საუბარს ოღონდ, იმ გადარჩენილთან დაკავშირებული
კონფიდენციალობის დაცვით, რომელთანაც მუშაობთ.

მეთოდები - ღამის კოშმარებთან და ძილთან
დაკავშირებულ პრობლემებთან გამკლავება
მიზანი: ძილის მოწესრიგების მიზნით, დამხმარეების დახმარება ღამის კოშმარებსა
და ცუდ სიზმრებთან გამკლავებაში
ტრავმული სტრესი ხშირად იწვევს ძილის სხვადასხვაგვარ დარღვევას.
ზესტიმულირებული სხეული და „გადავსებული“ გონება ხელს უშლის ჩაძინებას და
ადამიანი ფხიზლობს. ზოგ ადამიანს ღამის კოშმარების დასიზმრების გამო დაძინების
ეშინია. ზედაპირული (სიზმრის) ძილის ფაზაში ადამიანს სხეულის მოძრაობა
ფიზიკურად არ შეუძლია, ხოლო ღრმა ძილის ფაზაში, პირიქით, შეგვიძლია.
როცა ტრავმაგადატანილი და გადარჩენილი ადამიანები ღამის კოშმარიდან
ფხიზლდებიან, სიზმრის გაწყვეტამ ტრავმული რეაქციები შეიძლება აღმოაცენოს,
რადგან ღამის კოშმარში მეორდება ტრავმა და მისი შეწყვეტა ტრავმული მოვლენის
დროს უმწეო მდგომარეობაში გაჭედვას ახსენებს. ამ დროს გადარჩენილი
გაყინულ მდგომარეობაში შეიძლება გადავიდეს, რაც პასიური თავდაცვის სისტემას
უკავშირდება, რომელიც უაღრესად დამაფრთხობელიც არის და უმოძრაობიდან
გამოსვლასაც აძნელებს.
ღამის კოშმარების მქონე გადარჩენილებისთვის მხარდაჭერის სხვადასხვა ფორმას
გთავაზობთ. ამ ჩამონათვალს თქვენი შემოთავაზებებიც შეგიძლიათ დაამატოთ.
ივარჯიშეთ დღის განმავლობაში - მოიფიქრეთ რისი გაკეთება შეგიძლიათ ღამის
კოშმარის შემთხვევაში
კარგად შეისწავლეთ თქვენი ოთახი დღის განმავლობაში, ასე რომ, ღამის
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კოშმარის დროს ადვილად შეძლებთ ორიენტირებას და გეცოდინებათ, რომ თქვენს
საძინებელში ხართ.

•

გააზრებული გქონდეთ კონტექსტუალური განსხვავებები. ზოგიერთ ადგილზე
შეიძლება არ იყოს ელექტროობა. თუ ასეთ სიტუაციაში ხართ, მაშინ,
ორიენტირდით შეხებასა და ნაცნობი ხმების მოსმენაზე.

შეარჩიეთ ნივთები, რომლებიც დაგაკავშირებენ რეალობასთან და თავს უსაფრთხოდ
გაგრძნობინებენ.
შეგრძნებების საშუალებით ჩვენ შგვიძლია შევიძინოთ ახალი, კარგი გამოცდილება
და ღუზა ჩავუშვათ აწმყოში. ქალმა-პეპელამ აირჩია:

•
•
•

საკუთარ ბალიშთან ჩახუტება და კოღოებისგან დამცავი ბადის შეგრძნება
სინათლისკენ გადაბრუნება (თუ ეს შესაძლებელია) და ოთახის დათვალიერება
წამოჯდომა და ფეხებით იატაკის შეგრძნება

მისთვის სამივე რამ გამოსადეგი აღმოჩნდა. როდესაც მას არ ჰქონდა სინათლე რომ
გადაბრუნებულიყო, მაშინ შეხებას და მოსმენას იყენებდა ორიენტირებისათვის.
გულდასმით შეადგინეთ გეგმა დღის განმავლობაში
კარგად გაიაზრეთ თქვენი არჩევანი დღის განმავლობაში. ამან შესაძლოა უდიდესი
დახმარება გაგიწიოთ ღამის კოშმარიდან გამოღვიძებისას.
შეიმუშავეთ რუტინა ღამის კოშმარიდან გამოღვიძების შემთხვევისთვის

•
•

შეეცადეთ აამოძრაოთ სხეული. დაიწყეთ თავით, თითებითა და მხრებით.
შეეხეთ ისეთ რამეს, რაც შეგახსენებთ უსაფრთხოების განცდას (ბალიში,
კოღოებისგან დამცავი ბადე და ა.შ.)

ნებისმიერ გადარჩენილს სჭირდება მისთვის გამოსადეგი რამის პოვნა.

მეთოდები - მხარდაჭერის მნიშვნელობის ცოდნა
განაცხადის გაკეთების (რეპორტირების) პროცესში,
დადებითი და უარყოფითი მხარეები (pros and cons)
მიზანი: განაცხადის გაკეთების პროცესში გადარჩენილის დახმარება შესაძლო
ფსიქიკურ პრობლემებთან გამკლავებაში. განაცხადის გაკეთების სარგებელისა და
რისკების შეფასებაში მხარდაჭერა.
ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალადობის შემთხვევის შესახებ შესაბამისი
ორგანოების ინფორმირება. განაცხადის გაკეთების მიუხედავად, სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია დახმარებისა და ზრუნვის აღმოჩენა. ზრუნვა და განაცხადის
გაკეთება ორი განცალკევებული ქმედებაა და არ შეიძლება მათი ერთმანეთთან
შერევა. დამხმარე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს განაცხადის გაკეთებასთან
დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და თუ გადარჩენილი
დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს განაცხადის გაკეთებასთან დაკავშირებით,
დამხმარე ამზადებს მას. ეს პროცესი ყოველთვის უნდა დაიწყოს გადარჩენილის
ინფორმირებული
თანხმობით
და
გადარჩენილთან
თანამშრომლობით.
პრაქტიკაში არსებობს კარგი მაგალითები.როდის იღებს გადარჩენილი საკუთარი
გამოცდილების ფორმალურად მოყოლის გადაწყვეტილებას? გაითვალისწინეთ
განაცხადის გაკეთების თანმხლები შესაძლო რისკები.
განაცხადის გაკეთებამდე

•
•
•
•
•

რას ნიშნავს განაცხადის გაკეთება, რას მოიცავს ის რისკების ჩათვლით

•

ავარჯიშე გადარჩენილი დამიწების სავარჯიშოებით, რათა მზად იყოს
ტრიგერების არსებობის შემთხვევისათვის

•
•

წინასწარ განსაზღვრეთ გამოსავალი, იმედები და შიშები
არ დააძალოთ, თუ გადარჩენილი მზად არ არის და/ან არ სურს
თუ მზადაა, გაარკვიეთ როგორ და რამდენად
დაადგინეთ შესაძლო ტრიგერები და მოამზადე გადარჩენილი მათთან
შესავედრად

დარწმუნდით, რომ გადარჩენილი აცნობიერებს, რომ განაცხადის გაკეთებამ
შეიძლება არ მოუტანოს სასარგებლო შედეგი
შეამზადეთ იმისათვის, რომ საკუთარი ამბის თავიდან მოყოლამ შეიძლება
რეტრავმატიზაცია გამოიწვიოს.

განაცხადის გაკეთების პროცესში

•
•

დარწმუნდი, რომ გადარჩენილი საკუთარ თავში დარწმუნებულია

•

დარწმუნდი, რომ გარემო რაც შეიძლება უსაფრთხოა და საჭიროების

წააქეზე გადარჩენილი გამოიყენოს დამიწების ტექნიკები, რათა შეინარჩუნოს
რეალობის განცდა
შემთხვევაში შესაძლებელია მხარდაჭერა
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თუ დამხმარეს შეუძლია განაცხადის გაკეთების დროს გადარჩენილის გვერდით
ყოფნა, მაშინ:

•
•

წინასწარ შეათანხმეთ გადარჩენილთან შეჩერების სიგნალები, რათა მან
განცხადების გაკეთების პროცესში შეძლოს საზღვრების დაცვა
სთხოვე დამხმარეს საკუთარი ისტორიის ზოგად ასპექტებზე საუბარი, რომ
თავი აარიდოს ტრიგერებს.

განაცხადის გაკეთების შემდეგ

•
•

იპოვე გამოსავალი, რომ გადარჩენილმა მოახერხოს დასრულება/დახურვა

•

დაეხმარე გადარჩენილს შემთხვევის გაგრძელების შესახებ ინფორმაციის
გამოთხოვნაში

•

თუ შესაძლებელია, დარწმუნდი იმაში, რომ ხალხს შეუძლია ამ მოვლენაზე
ლაპარაკი

მომდევნო დღეებისათვის დაგეგმე და მოაგვარე უსფრთხოების საკითხები,
თავშესაფარი და ა.შ.

საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით განიხილე განაცხადის გაკეთების
უპირატესობები და რისკები. ამისათვის, როგორც წესი, გადარჩენილმა უნდა
აღწეროს ტრავმა, ზოგჯერ დეტალებშიც კი. სთხოვეთ გადარჩენილს გაითვალისწინოს
დამხმარის შესაძლო ქმედება:

•
•
•

დაეხმაროს გადარჩენილს გადაწყვეტილების მიღებაში - განაცხადოს თუ არა

•

თავიდან ააცილოს გადარჩენილს განაცხადის გაკეთების გამო მოსალოდნელი
საფრთხე და რისკი.

გადარჩენილის რეტრავმატიზაციის რისკის შემცირება
შეეცადოს,
რომ
გამოსავალი
გადარჩენილისათვის სასარგებლო

იყოს

დამაკმაყოფილებელი

და

მეთოდები - მეტაფორებისა და სიმბოლოების გამოყენება
მიზანი: როდის და როგორ უნდა გამოვიყენოთ მეტაფორები და სიმბოლოები
თერაპიული მეტაფორები არის ამბები ან სურათები, რომლებმაც შეიძლება
გამოიწვიოს აღფრთოვანება, შთაგონება ან გონების განათება. მეტაფორები
შეიძლება იყოს მარტივი და ეფექტური ინსტრუმენტი სწავლისა და სწავლებისათვის.
ისინი უფრო ეფექტურია ვიდრე წარსულ გამოცდილებაზე ლაპარაკი. მათ შეიძლება
აღწერონ ჩვენი გამოცდილება; მათ შეიძლება შეასრულონ ლინზების როლი,
რომელთა მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია აღვიქვათ და აზრი შევძინოთ სამყაროს. მათი
დახმარებით ჩვენ შევძლებთ ინსაიტებსა და გამოცდილებას შორის გადაადგილებას.
მეტაფორა არის საზრისი, ფსიქიკური რუკა, რომელსაც შეუძლია დაგვანახოს
საგნების რაობა ან როგორ შეიძლება იქნას ისინი აღქმული. ეს დაგვეხმარება
აქამდე შეუმჩნეველის დანახვაში.
თერაპიაში, პრობლემებთან გარკვეულ დონემდე გამკლავება შესაძლებელია
მეტაფორულად. რადგან მეტაფორა შორსაა გადარჩენილის მძიმე გამოცდილებიდან,
მას შეუძლია დაასვენოს გონება ცნობიერ დონეზე. თერაპიაში მეტაფორების
გამოყენება გვეხმარება ექსტერნალიზებაში; ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი მსჯელობის
მონახაზი გავაკეთოთ და შორიდან შევხედოთ მას. შეგვიძლია გამოვცადოთ ის,
ჩავეჭიდოთ მას, და ჩამოვაყალიბოთ უფრო ხილული და გასაგები მოსაზრებები
შორიდან, უსაფრთხოების განცდის შეგრძნებით.
გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის შედეგების აღსაწერად, ამ ტრენინგზე
გამოვიყენებთ მეტაფორულ ნარატივს. ქალი-პეპელას ამბის თხრობით ავხსნით რა
მიმართულებას იძენს ტრავმა. ეს არის ისტორია კლინიკური დანიშნულებით.
თქვენ
შეგიძლიათ
ალტერნატიული
მეტაფორების
გამოყენება,
მაგრამ
მნიშვნელოვანია ის , რომ ისტორიამ უნდა გადმოსცეს გამოცდილება, ფიქრები და
გრძნობები, რომელთა ახსნა სხვა გზით შესაძლოა ძალიან რთული აღმოჩნდეს.
მსმენელმა სხვა ადამიანის გამოცდილებასა და ფიქრების შესახებ ისტორიებში
შესაძლებელია ამოიცნოს საკუთარი და იდენტიფიცირება შეძლოს სხვა ადამიანთან.
ვიღაცამ შეიძლება აღიაროს რომ ეს მოხდა, სხვამ შეიძლება უარყოს. ამ გზით
შეიძლება მსმენელმა გაბედოს და თქვას რომ ეს აბსოლუტურად მცდარი და
მიუღებელი რამაა, რომ ეს არის აკრძალული ქმედება და უფლებების დარღვევა.
დაბოლოს, ეს ეხმარება თქვან, რომ მათი რეაქციები არ არის „არანორმალური“ ან
„მცდარი“, რომ ეს რეაქციები არის შიშისა და ტკივილის ნიშნები და მათზე ლაპარაკი
შეუძლიათ სურვილის შემთხვევაში. მეტაფორული ისტორია არის ტრავმის ამბის
თხრობის ხერხი, რომელიც ეხმარება გადარჩენილს იგრძნოს საკუთარი ძალა და
დაიბრუნოს საკუთარი ცხოვრების კონტროლის უნარი. დამხმარემ შესაძლებელია
სხვადასხვა გზით გამოიყენოს ისტორია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში,
გადარჩენილს უნდა შევთავაზოთ ისტორიის მოსმენა მშვიდი და კონფიდენციალური
გარემოს პირობებში, ხელი შევუწყოთ მას რომ მოისმინოს და არა ისაუბროს გარდა
იმ შემთხვევისა თუ მას ეს სურს.
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მეთოდები - ქალი-პეპელას ამბის მეტაფორა
მიზანი: როგორ გამოვიყენოთ ისტორია, როგორც ტრავმაზე მუშაობის ერთ-ერთი
გზა

ლის
წარსუ ბები
ნე
მ ოგ ო

სამომავლო
გეგმები
ახალი
უნარების
სწავლა

ამჟამინდელი კარგი
გამოცდილება

ოცნებები და
მისწრაფებები

... ფულის მოგროვება
რემო
თხო გა
უსაფრ დისათვის
სიმშვი

საკმაოდ
ძლიერი

... შვილების
განათლება
ოჯახი ერთად.
რა არჩევანი გვაქვს

მადლიერი

უსაფრთხოება.
მყარი ნიადაგი.

სახელმძღვანელოში გამოყენებულია ქალი-პეპელას მეტაფორა. გამოგონილი
ისტორია ქალზე, რომელიც ჯარისკაცებმა გააუპატიურეს. მეტაფორა გადმოგვცემს
ამ ქალის გამოცდილებას, მისი ცხოვრების შესახებ ცნობებს გაუპატიურებამდე და
მის რეაქციებსა და ფიქრებს. ისტორიაში აღწერილია როგორ განაგრძობს
ცხოვრებას ის ამ ყველაფრის შემდეგ - იძულებულია დახმარება ითხოვოს და ძალიან
მძიმე ნაბიჯებით გააგრძელოს ცხოვრება. ტრენინგის განმავლობაში მისი ისტორიის
თხრობით, ჩვენ აღვწერთ ტრავმას, ამ ძალადობის თანმხლებ რეაქციებს და
დახმარების ყველაზე კარგ საშუალებებს. ისტორიაში ასევე ასახულია რა მიდგომებს
იყენებს დამხმარე გადარჩენილის თანადგომისათვის, რას ეუბნებიან და სთავაზობენ
პეპელას და როგორ უბრუნდება ის საკუთარ ოჯახსა და საზოგადოებას.
გახსოვდეთ, რომ სახელმძღვანელოში მოცემული ქალი-პეპელას გარეგნობა
და ქცევა შეიძლება არ შეესაბამებოდეს იმ ქცევებსა და გარეგნობას რაც
დამახასიათებელია იმ კონტექსტისათვის სადაც ტრენინგს ატარებთ. თუ ეს ასეა
მოძებნეთ ამ გარემოებებისათვის შესაფერისი აღწერილობა. მსმენელს ენდომება,
რომ ისტორიაში საკუთარი თავი და რეალური ცხოვრება ამოიცნოს. მოტივირებისა
და შთაგონების მიზნით, ისტორია უნდა ეხმიანებოდეს მსმენელთა ქცევას, კულტურასა
და სოციალურ ნორმებს. შეცვალე ისტორია და მოარგე ის სამიზნე აუდიტორიას.
ისტორია ტრენინგის გასააზრებლად საჭირო მთავარი ელემენტია. კარგი იქნება
თუ გადარჩენილებთან მუშაობის დროს ისტორიას მშობლიურ ენაზე გამოიყენებთ.
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დააკვირდით რა ხდება გულში, სხეულში, გონებაში, ფიქრებსა და გრძნობებში. ეს
ხაზგასმულია მთელი ისტორიის განმავლობაში. ქალი-პეპელას ისტორია არის
ერთადერთი მეტაფორული ნარატივი, რომელიც აღწერს გენდერზე დაფუძნებული
ძალადობის გამოცდილებასა და მის შედეგებს. ამ ისტორიაში გადმოცემულია
ტრავმის მიმდინარეობა და მიმართულება. ეს არის ისტორია კლინიკური
დანიშნულებით.
ქალი-პეპელას ისტორია/ამბავი
იწყება 43-ე გვერდზე
ერთხელ ერთ პატარა, მწვანე გორაკებით გარშემორტყმულ სოფელში ცხოვრობდა
ქალი-პეპელა. მას ძალიან უყვარდა მდინარის ნაპირას ჯდომა, რომელიც
სოფელთან ახლოს მიედინებოდა. მშვენიერ სახლში ცხოვრობდა მეუღლესა და
შვილებთან ერთად. ჰყავდათ კარგი და არც ისე კარგი მეზობლები. ეძინათ მშვიდად
და იღვიძებდნენ მადლიერების გრძნობით. ქვეყანაში სიმშვიდე სუფევდა და ხალხს
საკმარისი სასმელ-საჭმელი ჰქონდა.
ქალს კეთილი გული და ძლიერი სხეული ჰქონდა. მის ფეხებს შეეძლო დიდი
მანძილის გავლა და მას ჰქონდა ჭკვიანი ხელები. ის ხშირად მღეროდა, შეგეძლოთ
გენახათ როგორ რეცხავდა მდინარეში სარეცხს, როგორ დადიოდა თეძოების
რხევით ან როგორ აქანავებდა შვილებს. მისი მეუღლე ძალიან კარგი ადამიანი იყო.
ქალი კმაყოფილებას გრძნობდა და ამაყობდა. მას სჯეროდა საკუთარი ცხოვრების
და ენდობოდა გარშემომყოფ ადამიანებს. როდესაც რაიმეზე გული ეტკინებოდა
ცოტას იტირებდა და შემდეგ საკუთარ თავს ეუბნებოდა, რომ ყველაფერი კარგად
იქნებოდა. სურდა ისეთი ჭკვიანი და ბრძენი გამხდარიყო, რომ გასაჭირში მყოფი
ადამიანები რჩევის საკითხავად მასთან მისულიყვნენ.
დღეები გადიოდა. ქალს მარცხენა ფრთაზე ჰქონდა ყველა კარგი მოგონება:
მწვანე ბორცვები, მისი საყვარელი მდინარის ხმები, მისი საყვარელი ყვავილების
სურნელი. ხეებსა და ცხოველებზე ფიქრი სიმშვიდეს გვრიდა. სახლის შემხედვარეს
უსაფრთხოების შეგრძნება ეუფლებოდა. გული სიამაყით ევსებოდა, როდესაც
ფიქრობდა როგორ იზრდებოდნენ მისი შვილები. ახსენდებოდა დედის ღიმილი
და მისი საყელოიანი კაბა, რომელიც მეგობარმა აჩუქა. სევდიანი მოგონებებიც
ჰქონდა - საცხოვრებლის შეცვლის დროს მეგობრებთან დამშვიდობება, დედის
ავადმყოფობა და გარდაცვალება. მის ფრთაზე იყო ყველა მისი მოგონება შენახული.
ეს აძლიერებდა მას იმდენად, რომ შეეძლო ეფიქრა, ეგრძნო და ეცხოვრა საკუთარი
ცხოვრებით.
მარჯვენა ფრთაზე ის ინახავდა მომავალზე ოცნებებს და ცოტა დარდსაც, რომელთან
გამკლავებაც არც ისე რთული იყო. ზოგჯერ ოცნებობდა ახალ ტანსაცმელსა და კარგ
ფეხსაცმელზე, რომლებიც წვიმას გაუძლებდა. მაგრამ ყველაზე მეტად ოცნებობდა
შვილების განათლებაზე. ცდილობდა ყოველთვიურად გადაენახა ფული მათი
სწავლისათვის. ფრთებით დაატარებდა ოცნებებს, დარდს, გეგმებსა და სურვილებს.
ეს აგრძნობინებდა რომ ცოცხალი იყო და რომ საკმაოდ კარგად შეეძლო საკუთარი
ცხოვრების კონტროლი. გაღვიძებისას ღრმად ჩაისუნთქავდა და მზად იყო
ახალი დღის დასაწყებად. ყოველ ღამით, დაძინებამდე სახეს ხელებში ჩარგავდა,
ლოცულობდა და მადლიერი იყო კარგი ცხოვრებისათვის.
29
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შემდეგ რაღაც მოხდა და ცხოვრება თავდაყირა დადგა. ეს არ იყო მიწისძვრა,
ქარიშხალი ან ხანძარი. ქვეყანაში ომი დაიწყო და სოფლის მოსახლეობა და თემი
შიშისა და ქაოსის მდგომარეობში ჩავარდა. კლავდნენ ადამიანებს, ბევრი გაიქცა.
ქალს ხშირად ესმოდა ქალების და ბავშვების გაუპატიურების ამბები. ცხოვრება
გახდა არაპროგნოზირებადი და რთულად გასამკლავებელი. ცდილობდა ბევრი არ
ეფიქრა. ისე ხშირად აღარ იღიმებოდა და აღარც ხითხითებდა. მისი ქმარი ხშირად
ბრაზდებოდა. აღარ ეძინა კარგად და მშვიდობისთვის ლოცულობდა.
ერთ დილას მდინარისკენ დაეშვა. ჯარისკაცბმა იპოვეს როდესაც კონტეინერს
წყლით ავსებდა. ამ დღის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა.
ჯერ გაქცევას შეეცადა, მაგრამ თავის დაღწევა ვერ შეძლო. ჯარისკაცები
ხარხარებდნენ როცა დაიჭირეს და მდინარის ნაპირზე მტვერში მოისროლეს.
ის შეეცადა შებრძოლებოდა მათ. გული ამოვარდნაზე ჰქონდა, სახე გაუხურდა,
მხრები იმაზე ძლიერი გაუხდა ვიდრე ადრე. მაგრამ იქ ოთხი ძლიერი მამაკაცი
იდგა, რომლებიც კიდევ უფრო უხეშები და სასტიკები გახდნენ როდესაც ის ბრძოლას
შეეცადა. ურტყამდა ხელებს და ფეხებს, კბენდა, კაწრავდა და ყვირილით ითხოვდა
შველას. მათი სიცილი ყურებში გუგუნებდა. მათი სხეულების სუნმა გული დაუფრთხო
და დაადუმა.
დამწუხრებული, გაბრაზებული,
მარტოსული, ენერგიის
დაბალი დონე,
უამრავი
სირცხვილი,
დარდი
უძილობა

უნდობლობა

ტრავმული
მოგონებები
გაჩერებული
გული

ტკივილი
სხეულში

არავითარი გეგმა

იმალებოდა, ჯარისკაცებს შორიდან უყურებდა, ხედავდა როგორ უკეთებდნენ მას
ცუდ რაღაცას. როგორც ფილმის სცენას ისე ხედავდა, არაფერს არ გრძნობდა.
თითქოს კაცები უცნობ ადამიანს ტანჯავდნენ, მან უბრალოდ იცოდა, რომ ვისაც
ტკენდნენ ის თვითონ იყო.
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რამდენიმე საათი უნდა ყოფილიყო გასული, როდესაც სოფლიდან მოსულმა ორმა
კაცმა მდინარის პირას იპოვა დაჭრილი ქალი-პეპელა. ქვიშა წითელი იყო მისი
სისხლისაგან, ქალი გაყინული შუშის თვალებით მიშტერებოდა და სიტყვის თქმას
ვერ ახერხებდა. ამის შემხედვარე კაცებს ისე შეეშინდათ, რომ ქალის სახლში
წაყვანის ნაცვლად ბუჩქებში დაიმალნენ.
ქალი უკიდურეს სისუსტეს გრძნობდა. საკუთარ თავს ჰკითხა: უკვე მოვკვდი? შეამჩნია,
რომ სისხლს შეეღება მისი ყვითელი კაბა და კაბა ნაფლეთებად იყო ქცეული. მან
გაიგონა მდინარის ხმა და ფიქრობდა სადმე უცნობ ადგილას ხომ არ იყო. მდინარე
მტრულ ხმებს გამოსცემდა. მისი გული გამალებით ძგერდა მკერდში. უკან ხომ არ
დაბრუნდებიან ჯარისკაცები? სხეული დაუბუჟდა. საერთოდ არ ჰქონდა წამოდგომის
ძალა. მხრები და ფეხები მკვდარი ხორცივით იდო. მთელი სხეული ტკიოდა და
არავითარი განცდა და ემოცია არ ჰქონდა ჯერჯერობით.
იმ ღამით ქალი მიატოვეს. ქმარმა უთხრა წასულიყო! მოხუცებმა უთხრეს რომ უკან
აღარ უნდა დაბრუნებულიყო! ბავშვები ტიროდნენ. სახლი უნდა დაეტოვებინა.
მდინარისგან შორს, ტყეში მიეხეტებოდა. მის გარშემო ხეები გაშავდნენ და მტრებად
იქცნენ. სიმყიფეს და სისუსტეს გრძნობდა, თითქოს მკვდარი ცოცხლობდა. ფეხები
ძლივს მიათრევდნენ სხეულს. გაშეშებას და დაბუჟებას გრძნობდა. თითქოს სხვისი
ხელები ჰქონდა მიბმული. არავითარი ღიმილი მის გულში, მხოლოდ სიბნელე.
სხეულში სიცივეს და დუმილს დაესადგურებინა, თითქოს ის აღარ იყო ცოცხალი,
თითქოს მისი სული შორს, მისივე მოფართხალე გულის სიღრმეში დამალულიყო.
დასვენება არ შეეძლო. ჯარისკაცების თვალებს ხედავდა, მათი სიცილი, სუნთქვა და
სიტყვები ესმოდა. მათი სუნი მის ფილტვებს ავსებდა. ოფლი მოსდიოდა, სიბრაზისა და
სასოწარკვეთილებისაგან ტიროდა. თავშესაფრის პოვნა არ შეეძლო და გამუდმებით
მწვანე ბორცვებს ამოწმებდა ჯარისკაცები ხომ არ მოდიოდნენ. მისი ყველა ოცნება
და სურვილი დაიმსხვრა. ტანჯვამ დაიპყრო მისი გონება და საკუთარ თავზე უცნაური
და მძიმე ფიქრები შემოაწვა. გიჟდებოდა? ერთდროულად განიცდიდა სირცხვილს,
გაბრაზებასა და ღრმა მწუხარებას.
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დაუცველობა, საფრთხის
შემცველი გარემო

მისი ფეხები, ხელები და მხრები თითქოს მოკვდნენ. სახე გაუფითრდა და არაქათი
გამოელია. ესმოდა მდინარის ხმა და ჯარისკაცების სუნთქვა. მცირე ხნით
თვალთახედვა წაერთვა. თითქოს საკუთარი სხეული დატოვა, თითქოს გულში
30

ადრე ფრთებით დაატარებდა მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან მოგონებებსა და
სურვილებს. ახლა ისინი ძალიან აშინებდნენ. გადაწყვიტა მათგან დისტანცირება
მოეხდინა. თავს ძალას ატანდა არ ეფიქრა და არ ეგრძნო. ქმრის სიტყვები
ეჭრებოდა მარჯვენა ყურში. არ შეგიძლია დარჩენა. ავადმყოფი, გიჟი, ბინძური და
ჩემთვის საშიში პიროვნება ხარ. აქ არ მჭირდები. წაეთრიე! მდინარისაგან შორს
დაეხეტებოდა, ფრთხილობდა და ეცემოდა. თითქოს მძინარე დადიოდა, შვილები
უკან დარჩა. ცრემლი გაუშრა. საშვილოსნოში მძაფრი ტკივილი ჰქონდა, მაგრამ
ოდნავ გრძნობდა მას.
31

ქალმა-პეპელამ უთხრა, რომ განწირული, განადგურებული და დანგრეული იყო.
გვერდი 55
ქალი-პეპელა ბუჩქების უკან იმალებოდა. რამდენიმე დღის ხეტიალის შემდეგ
მიხვდა, რომ სრულიად მარტოა და წასასვლელი არსად აქვს. მარტოობა ყინულივით
ეფინებოდა კიდურებზე. მკვდარივით გაშეშებული იწვა. მისი ყვითელი კაბა ძონძებად
იყო ნაქცევი.
ქალის გაუპატიურების შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ ჯანმრთელობის
ცენტრის თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს მისი მოძებნა. ძებნის დაწყებიდან
გარკვეული ხნის შემდეგ დამხმარემ შეამჩნია, რომ ბუჩქის უკან რაღაც გაინძრა
და ქალმა დაიყვირა: წადით აქედან! დამხმარე ნელა გადაადგილდა და გაჩერდა,
რათა ქალს შორიდან შეემჩნია. არ უნდოდა მისი შეშინება, ამიტომ ჩუმად დაჯდა
და დაელოდა, შემდეგ ქალ-პეპელას უამბო როგორ დაეხმარა მის მდგომარეობაში
მყოფ ქალს. ქალმა-პეპელამ ისევ დაუყვირა რომ წასულიყო. მისი ხმა სავსე იყო
სასოწარკვეთილებით, შიშითა და ბრაზით. დამხმარე ისევ იჯდა და უმეორებდა, რომ
მის საშველად იყო მისული.
ცოტა ხნის შემდეგ ქალმა-პეპელამ მოსმენა დაიწყო. გრძნობდა, რომ მის შიგნით
ყინულმა ლღობა დაიწყო და მხრებისა და ფეხების მოძრაობა შეეძლო. ლაპარაკი
არ შეეძლო, მაგრამ თანდათან გრძნობდა, რომ იმ ქალს მისი დახმარება სურდა.
სანდოობის შეგრძნების დაწყებამ შიშისა და სირცხვილის განცდა შეუმცირა.
წამოჯდომა მოახერხა. შემდეგ შეეცადა მზერა გაესწორებინა და დამხმარისათვის
თვალებში შეეხედა. შეეძლო დაენახა, რომ დამხმარეს არ ჰქონდა ზიზღიანი
გამომეტყველება და სითბო ჰქონდა თვალებში. როგორც იქნა ქალმა-პეპელამ თქვა:
მოდი. დამხმარე ნელა მიუახლოვდა და მის გვერდით ჩამოჯდა. ცოტა ხანი ჩუმად
ისხდნენ. თანდათან შემოღამდა. ქალმა-პეპელამ იგრძნო როგორი დაღლილი იყო,
დამხმარისკენ გადაიხარა და ამ უკანასკნელმა ქალ-პეპელას თავი საკუთარ მხრებზე
დაადებინა.

დამხმარემ ჰკითხა რამდენი ხანია რაც ასე გრძნობდა თავს, მან უპასუხა რომ იმ
საშინელი მოვლენის შემდეგ ასეა, რომ ამის გამო ოჯახი დაკარგა. დამხმარემ
თხოვა ეთქვა რა გავლენა მოახდინა მისმა ტანჯვამ მისივე ფიქრებზე, გრძნობებზე,
სუნთქვაზე, გულსა და სხეულზე. ქალმა-პეპელამ უთხრა ცუდი ფიქრები მოსდის
თავში, ფიქრობს რომ ცუდი ქალია, ღირსება დაკარგა და მალე ჭკუიდან შეიშლება.
მან დაასკვნა კიდეც, რომ გრძნობს უკვე ცოტა გიჟია და აღწერა სირცხვილის,
ბრაზისა და შიშის ქაოტური განცდები. მან უთხრა, რომ სხეული დაძაბულიცაა და
ამავდროულად დაუძლურებულიც. ძალა სრულიად გამოცლილი აქვს და გრძნობს,
რომ ამ ავადმყოფობისთვისაა სამუდამოდ განწირული. მას ასევე სჯეროდა, რომ
ბოროტი სულები ჩაუსახლდნენ.
დამხმარემ აუხნა, რომ ეს იყო ძალიან ბუნებრივი რეაქციები ძალიან არანორმალურ
მოვლენაზე და რომ ამის დადასტურება ცენტრში მყოფ ყველა ქალს შეეძლო.
დამხმარემ ქალს შესთავაზა ჯგუფში მონაწილეობა, სადაც ქალები საუბრობდნენ
საკუთარ გამოცდილებაზე და ცდილობდნენ ეპოვათ საკუთარ ტკივილთან
გამკლავების გზები.
ამ საუბრის შემდეგ ქალმა-პეპელამ ოდნავ უკეთ იგრძნო თავი, გრძნობდა რომ
ნაკლებად შეშლილი და ნაკლებად მარტოსული იყო. შვება მოუტანა იმის გაგებამ,
რომ სხვა ქალებიც იგივეს განიცდიან რასაც თვითონ.
გვერდი 61
ცენტრში მოსვლისთანავე საჭირო იყო ქალი-პეპელას ვიზიტი ჰოსპიტალში, რადგან
სტრესი. სიმყიფე.

კარი ჯახუნობს

ტრავმული
მოგონებები

გამქრალი
ფიქრები

გვერდი 59

არავითარი
ნდობა

დამხმარემ ქალ-პეპელას ჯანმრთელობის ცენტრის შესახებ უამბო. უყვებოდა რა
ადგილია ეს და რომ იქ უამრავი გაუპატიურებული ქალი მიდის.
შესთავაზა გაჰყოლოდა ჯანმრთელობის ცენტრში და იქ დარჩენილიყო, შემდეგ
ჩანთიდან ამოიღო სუფთა ტანსაცმელი და ქალ-პეპელას მისცა.
ქალი ცოტათი გასუფთავდა და სუფთა ტანსაცმელი ჩაიცვა.
დამხმარეები და სხვა ქალები მიესალმნენ ქალ-პეპელას და მან კეთილგანწყობა
იგრძნო. საერთო საცხოვრებელში გამოუყვეს სუფთა ლოგინი, სადაც სხვა ქალებთან
ერთად იქნებოდა. ამ საზარელი მოვლენის შემდეგ პირველად მოახერხა დასვენება.
ჯანმრთელობის ცენტრში თავისივე სურვილით განმარტოვდა (იზოლირდა),
ცხადი იყო რომ იტანჯებოდა. დამხმარემ კონსულტაცია შესთავაზა და ჰკითხა მის
განსაცდელზე.
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არავითარი
იმედი

ტრავმაში
დაბრუნება

ოფლის სუნი

განგაში
ავტომატური
რეაქციები

არავითარი
არჩევანი

სისხლის ფერი

არამყარი ნიადაგი
არასტაბილური ურთიერთობები

გაუპატიურების დროს მრავლობითი დაზიანებები მიიღო. იცოდა, რომ ექიმებსა და
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ექთნებს მისი მორჩენა სურდათ, მაგრამ როგორც კი სამედიცინო მაგიდაზე დაწვა და
ფეხები უნდა გაეშალა გამოკვლევის მიზნით, გაუპატიურების საშინელი მოგონებები
დაბრუნდნენ. უეცრად მოეჩვენა, რომ ექიმი ის ჯარისკაცი იყო რომელმაც
გააუპატიურა. შეეცადა გაქცეულიყო. მოგონებები მის ფიქრებსა და სხეულს მოეფინა
და მათი გამიჯვნა ჰოსპიტალში რეალურად მიმდინარე მოვლენებისაგან ვეღარ
შეძლო. ჭკვიანი ექთანი იმეორებდა და იმეორებდა ქალი-პეპელას სახელს მშვიდი
და ძლიერი ხმით. მან უთხრა: ახლა შენ ჰოსპიტალში იმყოფები, შენ უსაფრთხოდ
ხარ, დღეს არის... (ოთხშაბათი, 2016 წლის 12 მარტი). ჩვენ შენი დახმარება
გვსურს. ექთნის ხმა და მისი ნათქვამის შინაარსი დაეხმარა ქალ-პეპელას აწმყოში
დაბრუნებულიყო. გააცნობიერა, რომ ჰოსპიტალში იმყოფებოდა დახმარების
მისაღებად და დამშვიდება მოახერხა.
ჭკვიან ექთანს ესმოდა, რომ ქალი-პეპელას გაუპატიურებასთან დაკავშიერბული
მოგონებები აქტუალური იყო და შესაძლოა სამედიცინო გამოკვლევებმა, რომელიც
მისთვის უნდა ჩაეტარებინათ, ამ მოგონებების პროვოცირება მოახდინა. მან
გადაწყვიტა ქალი შეემზადებინა და აუხსნა, რომ გაუპატიურების შესახებ მოგონებები
შეიძლება პროვოცირდებოდეს შემასენებლებით. მათ ისაუბრეს სამედიცინო
გამოკვლევების დროს ქალი-პეპელას რეაქციებზე. ექთანმა შესთავაზა სავარჯიშო,
რომელიც გონებაში ძველი მოგონებების შემოჭრის პრევენციას ახდენს. სთხოვა
ქალ-პეპელას თვალი მოევლო მის გარშემო არსებული საგნებისათვის და ხმამაღლა
ეთქვა საკუთარი თავისათვის რას ხედავდა. ქალმა-პეპელამ შეასრულა ინსტრუქცია
და გააცნობიერა, რომ უფრო მეტად გრძნობდა თავს რეალურ სამყაროში, უფრო
მეტად აღიქვამდა აქ და ამჟამად სიტუაციას. შემდეგ ექთანმა სთხოვა: როდესაც
ფოკუსირებას ახდენ აწმყოზე, წარსული რჩება წარსულად. ქალმა-პეპელამ ასევე
ისწავლა დამიწება შეხების შეგრძნების გააქტიურებით. მას ხელში ეჭირა ქვა და
გრძნობდა მის წონას, სიგრილეს და ფორმას. ორი ქალი ერთად ასრულებდა ამ
სავარჯიშოს და ექთანმა სთხოვა ქალ-პეპელას მანამდე ეკეთებინა სავარჯიშო,
სანამ ძველი მოგონებები არ დაბრუნდებოდნენ. ექთანმა ასევე უთხრა, რომ ის მის
გვერდზე იქნებოდა, რათა საჭიროების შემთხვევაში შეეხსენებინა, რომ ჰოსპიტალი
უსაფრთხო გარემო იყო მისთვის.
გვერდი 63
ქალი-პეპელა ახლა უფრო მეტად იყო მომზადებული სამედიცინო გამოკვლევებისა
და მკურნალობისათვის. როდესაც გაუპატიურების შესახებ მოგონებები მოეძალა,
მან გარშემო მიმოიხედა და შეძლო სახელი დაერქმია დანახულისათვის. ხელში
მაგრად ეჭირა ქვა. ექთანი თბილად ეუბნებოდა: შენ უსაფრთხოდ ხარ ჰოსპიტალში.
შენ დახმარებას გიწევენ. შენ ძლიერი ქალი ხარ. ძალიან კარგად გამოგდის
ყველაფერი. კარგად გამოგდის ნასწავლი სავარჯიშო. ვამაყობ შენით. შენც უნდა
იამაყო საკუთარი თავით. პეპელა ცოტაოდენ სიამაყეს გრძნობდა.
ამის შემდეგ ქალი-პეპელა სარეაბილიტაციო ცენტრში დაბრუნდა. აქ გატარებული
გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის სიმშვიდეს გრძნობდა.მხრებში, ფეხებსა და ზურგში
ძალა მოემატა და გულიდან სიმძიმე მოეხსნა. იღიმოდა და უფრო გარკვევით
შეეძლო ფიქრი. შვებას გრძნობდა.
ერთ დღეს, როდესაც გული მსუბუქად უცემდა, ბაზარში წავიდა. იქ ჯარისკაცები
დაინახა და თითქოს ელვამ დაარტყა, პანიკაში ჩავარდა და ცენტრში გაიქცა. თითქოს
34

ყველაფერი თავიდან ხდებოდა, თითქოს მის თავში კინოფილმს აჩვენებდნენ.
ჯარისკაცების ყოველ დანახვაზე იგივეს განიცდიდა, მოგონებები ბრუნდებოდნენ და
ის კონტროლს კარგავდა. ცოტა ხანში თითქმის ყველა მამაკაცის მიმართ დაეწყო
შიში. მას ჰქონდა გაქცევის რეაქცია, ჰიპერაგზნების სიმპტომები და შფოთვა.
რამდენიმე დღის შემდეგ დაარტყა კაცს, რომელიც ქუჩაში მის უკან მიდიოდა. ქუჩა
ძალიან ვიწრო იყო, თავს საფრთხეში მომწყვდეულად გრძნობდა და კაცს ძლიერად
დაარტყა. კაცის ფეხის ხმამ გამაუპატიურებლები გაახსენა. ფიქრი არ შეეძლო,
მხოლოდ რეაგირება.
როდესაც შეშინებული ცენტრში დაბრუნდა, პანიკაში იყო და უეცრად ენერგია
სრულიად გამოეცალა. თავს ზომბივით გრძნობდა და დასაწოლად წავიდა. მხრებსა
და ფეხებში არსებული ენერგია გაქრა და ნათლად ფიქრიც აღარ შეეძლო. ვეღარ
იღიმოდა. მწუხარება მოეძალა და დაბნეულობის გრძნობა გაუჩნდა. ეშინოდა არ
გაგიჟებულიყო. რამდენიმე დღე დასჭირდა რომ ისევ შეძლებოდა აქტივობებში
მონაწილეობის მიღება.
გვერდი 67
ბევრ საგანსა და სიტუაციას შეეძლო მისი მოგონებების გაღვიძება. მისი სხეულის
ზოგიერთ მდგომარეობას შეეძლო დაებრუნებინა მოგონებები. მაგალითად,
მენსტრუაციის დროს მუცლის ტკივილი და სისხლის დანახვა გაუპატიურებას
ახსენებდა. ყვითელი ტანსაცმელი (მას ყვითელი კაბა ეცვა გაუპატიურებისას)
გამუდმებით ახსენებდა საკუთარ თავს სისხლით დასვრილ ყვითელ კაბაში.
საღამოობით, მზის ჩასვლის წინ სხვადასხვა სახის სინათლეები ან მდინარის ხმა ასევე
ახსენებდა გაუპატიურებას, რადგან ეს მზის ჩასვლის წინ მდინარის პირას მოხდა.
ტრავმის სხვა ძალიან ძლიერი მაპროვოცირებლები იყო ძალიან გაბრაზებული
ხმები და მძიმე სუნთქვა.
ჯანმრთელობის ცენტრში ქალი-პეპელა ძირითადად მშვიდად იყო. ორი თვის
შემდეგ თავს გაცილებით უკეთ გრძნობდა. შეუერთდა ქალთა სიმღერისა და ცეკვის
გუნდს. ამ გუნდმა მასში სიცოცხლისა და სიხარულის ხალისი გააღვიძა. მისივე
მსგავსი გამოცდილების მქონე ქალებთან ყოფნა თავს ნაკლებად მარტოსულად
აგრძნობინებდა. მათ ერთმანეთის მხარდაჭერა შეეძლოთ. ქალი-პეპელა ხელმარჯვე
იყო და კერვის კლასში ჩაერთო, სადაც ტანსაცმლის კერვა ისწავლა. ზოგიერთი
ქალი ყვებოდა, რომ ვაჭრობით შეეძლოთ თავის რჩენა, ისინი გაუპატიურების გამო
უარყოფილნი იყვნენ საკუთარი ოჯახებისა და საზოგადოების მიერ.
გვერდი 85
ქალი-პეპელა შვებას გრძნობდა დამხმარეებს, ექთნებსა და ტრავმა გადატანილ
ქალებს შორის. მან გააცნობიერა, რომ მისი რეაქციები ბუნებრივი იყო და ესმოდა
როგორ ხდებოდა მისი ტრავმული მოგონებების პროვოცირება, რაც ავიწყებდა სად
იმყოფებოდა და რომ უსაფრთხოდ იყო.
დამხმარემ აუხსნა ქალ-პეპელას, რომ მას სჭირდებოდა საკუთარ თავთან
დაკავშირების გზების პოვნა და რომ უნდა ესწავლა აქ და ამჟამად სიტუაციაში
დაბრუნება. დამხმარემ უთხრა: თუ ფოკუსირებას მოახდენ აწმყოზე, მაშინ წარსული
მოგონებები დარჩებიან წარსულში. ქალ-პეპელას გაუჭირდა ამის გაგება. დამხმარემ
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უთხრა: გაუპატიურების მოგონებებს აწმყოში შეუძლიათ შემოჭრა და გართმევენ
დროისა და ადგილის შეგრძნების უნარს. მან აუხსნა, რომ ტრავმული მოგონებები
წარსულს მიეკუთვნება. მთელი საიდუმლოება ისაა, რომ აწმყო შეგრძნებებით უნდა
განიცადო - ეს გვაფიქსირებს აქ და ამჟამად სიტუაციაში.
დამხმარემ მათ წინ, მაგიდაზე მოათავსა ჩაი და ორი ფინჯანი და უთხრა: ყური
დაუგდე, რა გესმის? შემდეგ ჩაი დაასხა ფინჯნებში. ქალი-პეპელა უსმენდა, ცოტა
ხნით გაჩერდა და თქვა რომ ესმოდა ჩაის დასხმის ხმა, ჩიტების ჭიკჭიკი და ქალების
საუბარი გარეთ. დამხმარემ უპასუხა: შენ ფოკუსირებული იყავი სმენაზე. ეს ხმები
გეუბნებიან რა ხდებოდა სწორედ ახლა, აწმყოში. ასე შეგიძლია საკუთარი ყურების
გამოყენებით აწმყოსთან დაკავშირება. ახლა დაიჭირე ფინჯანი და გამოიყენე
შეხების შეგრძნება. იგრძენი ფინჯანი.
ქალი-პეპელა გრძნობდა მის სითბოს. შემდეგ მათ გამოიყენეს ჩაის არომატი
გემოს შესაგრძნობად.
ქალი-პეპელა გრძნობდა ჩაის სურნელსა და გემოს.
დამხმარემ ჰკითხა: რა ხდებოდა შენს მოგონებებთან დაკავშირებით როდესაც
ჩვენ კონცენტრირებულნი ვიყავით ხმების მოსმენაზე, ფინჯნის შეხებასა და ჩაის
დაგემოვნებაზე? ქალმა უპასუხა, რომ მოგონებები არ იყო.

გაკონტროლებასა და ატანაში? ქალმა უთხრა, რომ მზად იყო.
დამხმარემ ქალ-პეპელას სავარჯიშო შეასრულებინა.
გვერდი 91
დამხმარემ ჰკითხა ქალ-პეპელას: გრძნობ რაიმე განსხვავებას? დიახ, უპასუხა მან.
უფრო მეტ თუ უფრო ნაკლებ დაღლილობას გრძნობ? ნაკლებს, უპასუხა ქალმა,
მაგრამ ჯერ კიდევ არ ვარ ბოლომდე აქ. მაშინ გავაგრძელოთ, უთხრა დამხმარემ.
პაუზის შემდეგ დამხმარემ ჰკითხა: უფრო მეტად გრძნობ თავს აქ თუ ნაკლებად?
ახლა ვგრძნობ, რომ აქ ვარ უპასუხა ქალმა-პეპელამ. დამხმარემ თქვა: ახლა შენ
გაავარჯიშე და გამოცადე ისეთი აღმდგენი უნარები, რომლებიც დაგეხმარება როცა
გადაიღლები და აწმყოს დაშორდები. ახლა შენი საშინაო დავალებაა ყოველდღე
ივარჯიშო ამ უნარების გაძლიერებაში მანამ, სანამ თავს არ იგრძნობ მშვიდად და
უსაფრთხოდ.
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დამხმარემ ქალ-პეპელას შეუქო კარგი სამუშაო. მან უთხრა, რომ ჩვენი შეგრძნებები
ის ჭიშკრებია, რომლებიც აწმყოსთან გვაკავშირებს. როდესაც ვფოკუსირდებით
ჩვენს შეგრძნებებზე, იმაზე თუ რას ვხედავთ, გვესმის, ვაგემოვნებთ და ვეხებით,
რასაც ვგრძნობთ რეალობად იქცევა. ასე რომ მნიშვნელოვანია, საკუთარი
შეგრძნებების გახსნა და იმაზე ფოკუსირება, რაც შეგვახსენებს რომ აქ და ამჟამად
ვართ უსაფრთხოდ. ამას ჩვენ დამიწების სავარჯიშოს ვეძახით, რადგან ის გვაძლევს
აწმყოსთან მჭიდრო კავშირის საშუალებას.

ქალმა-პეპელამ თქვა, რომ ნაკლებად გრძნობს გადაღლას, მაგრამ ჯერ კიდევ
სუსტადაა და დამხმარემ დაინახა, რომ მას მკერდი და სხეულის ზედა ნაწილი შიგნით
ჰქონდა შეწეული. დამხმარემ ქალს შესთავაზა ხერხემლის გაჭიმვა. ჯერ თვითონ
აჩვენა და შემდეგ ქალ-პეპელას ჰკითხა სურდა თუ არა სავარჯიშოს შესრულება. მას
სურდა და დაიწყო ხერხემლის გასწორება ძალიან ფრთხილად. მან მაშინვე იგრძნო
ოდნავი სიმსუბუქე და ძალა.
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ქალმა-პეპელამ დამხმარეს რჩევა ჰკითხა. მან თქვა: რა დამემართება? გავგიჟდები?
სამუდამოდ დაინგრა ჩემი ცხოვრება? და აღწერა რა ხდებოდა მის გონებაში. თავს
ისე მარტოსულად ვგრძნობ. შიგნით სრული სიბნელეა. ჩემს გულს და სულს სძინავს.
ძალიან ცუდი ფიქრები მაქვს, კოშმარები მესიზმრება და ყველაფრის მეშინია. მალე
ვბრაზდები და ხალხს ვეჩხუბები. საკუთარ თავს ვერ ვცნობ.

დამხმარემ გააგრძელა ახალი მეთოდების სწავლება. მან უთხრა ქალ-პეპელას:
ყველა ადამიანი ერთნაირი არ არის, ამიტომ მეტი ეფექტურობისათვის
განსხვავებული სავარჯიშოები გვჭირდება. ჩვენ საკუთარ შეგრძნებებს ახალი, კარგი
გამოცდილება უნდა შევძინოთ, რაც შეგვახსენებს, რომ ვიმყოფებით აქ და ამჟამად
და უსაფრთხოდ.
დამხმარემ ასევე აუხსნა, რომ აუცილებელი იყო ამ სავარჯიშოს ყოველდღიური
შესრულება, სანამ სიმშვიდეს არ მოიპოვებდა: რადგან ამის შემდეგ შეძლებ მის
ავტომატურად გამოყენებას დისტრესის დროს. როდესაც ტრავმული მოგონებები
ამოტივტივდება სავარჯიშო დაგეხმარება შეამცირო ამ მოგონებათა ძალა და
ზეგავლენა.
შემდეგ შეხვედრაზე ქალმა-პეპელამ უთხრა ექთანს, რომ გადაიღალა მტკივნეული
განცდებისაგან. შეეცადა „სახელდების“ სავარჯიშო შეესრულებინა და ის დაეხმარა,
მაგრამ მას უფრო მეტი სჭირდებოდა საკუთარი გრძნობების გასაკონტროლებლად.
დამხმარემ გაუმეორა: როდესაც ჩვენი ემოციები ძალიან მძაფრია, ჩვენ გვეშინია
კოლაფსის ან სრული ფრაგმენტაციის. ზოგიერთი სავარჯიშო გვეხმარება
დავუბრუნდეთ რეალობას და ვაკონტროლოთ ემოციები. ეს დაახლოებით იგივეა,
რაც კუნთების გააქტიურებით საკუთარი სხეულის ძლიერ კონტეინერად გარდაქმნა.
გინდა გავაკეთოთ სავარჯიშო, რომელიც დაგეხმარება საკუთარი გრძნობების
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ყველამ ზურგი მაქცია. ძალიან ცუდი და ბინძური ვარ. ზოგჯერ სიცოცხლე არ მინდა.
საიმედოს ვერაფერს ვხედავ! შემიძლია ამ ყველაფრისგან თავის დაღწევა?
დამხმარემ იფიქრა, რომ შეიძლება ქალი-პეპელა უკვე მზადაა საკუთარი ისტორიის
მოყოლისათვის. დამხმარეს ადრე ჰქონდა ნაკითხი იყო თუ არა მზად საკუთარი ამბის
მოსაყოლად, მაგრამ ქალ-პეპელას არ სურდა. დამხმარე მოსასმენად მოემზადა,
მაგრამ წინასწარ უნდა მიეღო გარკვეული უსაფრთხოების ზომები.
ქალი-პეპელა ფიქრობდა რა უნდა ექნა იმ საშინელი ისტორიისათვის რომელშიც
ცხოვრობდა. მან იცოდა, რომ შესაძლებელი იყო ამგვარი ქმედებების შესახებ
შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება, მაგრამ ჯერ უნდოდა დალაპარაკებოდა
დამხმარეს, რომელსაც შეეძლო მისთვის კრიტიკის გარეშე მოესმინა და არ ეტყოდა,
რომ ცუდი რამ ჩაიდინა. უნდოდა ჩაღრმავებოდა დეტალებს, გაეგო რა მოუვიდა,
რა გადახდა, იმ იმედით რომ ეს ცოტათი გაუთავისუფლებდა გონებას. ზუსტად არ
იცოდა როგორ უნდა გაეკეთებინა ეს, მაგრამ გადაწყვიტა, როდესაც დამხმარე
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კიდევ ერთხელ შეეკითხებოდა სურდა თუ არა საუბარი, დათანხმებოდა. წინათ
ყოველთვის უარობდა და დამხმარეც თბილად და პატივისცემით ეთანხმებოდა მის
გადაწყვეტილებას.
ახლა მას სურდა მოეყოლა რა გადახდა. როგორ დააგდეს, შეურაცხყოფა მიაყენეს,
შეეხენ, იძალადეს, როგორ გააუპატიურეს ჯერ ერთმა და მერე ბევრმა და მერე
როგორ დასცინეს. იცოდა, რომ ამის მოყოლა ადვილი არ იქნებოდა, მაგრამ ისიც
ესმოდა, რომ იქნებ მოყოლა სჯობს, მითუმეტეს რომ ამის შესახებ უნდა განაცხადოს.
დამხმარემ სთხოვა და მან მორცხვად დაიწყო თხრობა, არათანმიმდევრულად,
ხან ცრემლები მოსდიოდა, ხან ცახცახებდა. დამხმარე ეუბნებოდა, რომ ის მასთან
იყო, რომ არავის ეტყოდა, უფრო ახლოს შეეძლო დაჯდომა თუ მას სურდა და
როცა მოუნდებოდა მაშინ შეეწყვიტა თხრობა თუ გაგრძელება გაუჭირდებოდა.
დამხმარე უსიტყვოდ იჯდა, მაგრამ აგრძნობინებდა რომ უსმენდა, ახსენებდა
რომ ქალი-პეპელა უსაფრთხოდ იყო, რომ მას თავს დაესხნენ და თავს არ უნდა
იდანაშაულებდეს, ეუბნებოდა, რომ არავის არ ჰქონდა მისი ღირსებისა და სიამაყის
წართმევის უფლება.
გვერდი 101
ერთ დღეს ქალ-პეპელას გაუპატიურების შესახებ მოყოლა მოუნდა. მას სურდა ამ
ფაქტის შესახებ განეცხადებინა და იურისტის დახმარება მიეღო. სურდა ჩადენილი
დანაშაულისათვის გაესამართლებინათ ის კაცები, რომლებმაც გააუპატიურეს.
დამხმარემ გააფრთხილა რომ გაუპატიურების შესახებ საუბარი შეიძლება ძლიერი
მაპროვოცირებელი გამხდარიყო. დამხმარეს სურდა ქალი-პეპელას მომზადება,
რათა მას შეძლებოდა დისოცირებისა და გადაწვის გარეშე გაეკეთებინა ის რაც
სურდა. დამხმარემ უთხრა: ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიის ფართო ჭრილში
მოყოლა, მოერიდე დეტალების თხრობას, რადგან დეტალები ძალიან ძლიერი
ტრიგერებია და ისევ გამოაღვიძებს ტრავმულ მოგონებებს.
გვერდი 103
დამხმარემ ქალ-პეპელას ასწავლა შეჩერების სიგნალი (stop signal). მან უთხრა:
მხოლოდ შენ ხარ გადაწყვეტილების მიმღები. შეგიძლია შეწყვიტო ან გააგრძელო.
შეგიძლია მოითხოვო შესვენება თუ ძალიან მძიმე იქნება გაგრძელება და
შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. ის გააკეთე რაც შენთვის მისაღები და ბუნებრივია.
შეგიძლია „არა“ გამოხატო ხელის აწევით. დემონსტრირებისათვის დამხმარემ ხელი
ასწია და ხელისგული მიმართა წინ, მსმენელისაკენ. როგორ ფიქრობ, შეძლებ ამას?
- ჰკითხა ქალ-პეპელას. მოდი ერთად მოვსინჯოთ.
ქალმა-პეპელამ შეარჩია მისთვის მისაღები შეწყვეტის სიგნალი. მან თქვა „შეჩერდი“
და ხელი ასწია ხელისგულით წინ. მან დამხმარესთან ერთად იმსჯელა რა მეთოდები
და რესურსები შეეძლო გამოეყენებინა იურისტთან საუბრის დროს. ახლა მას უკვე
ნასწავლი ჰქონდა დამიწების ტექნიკა, გადაწყვიტა იურისტთან საუბრის დროს
ხელში ჰქონოდა პატარა ქვა, რომელიც გაახსენებდა მას აწმყოს შესახებ. მან
ივარჯიშა ხერხემლის გასწორებასა და ფეხების დამიწებაში. ქალმა-პეპელამ
სთხოვა დამხმარეს მის გვერდით ყოფილიყო იურისტთან შეხვედრის განმავლობაში
და დახმარებოდა საკუთარი თავის რეგულირებაში.
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დამხმარემ და ქალმა-პეპელამ ასევე იმსჯელეს თუ რა მოლოდინი ჰქონდა პეპელას
განაცხადის გაკეთების შემდეგ. მან იცოდა, რომ ხშირად მოძალადეები დაუსჯელნი
რჩებიან, მაგრამ მაინც სურდა მოესინჯა. შეიძლება ამ ქმედებას სხვები დაეცვა მისი
მსგავსი გამოცდილებისაგან.
გვერდი 105
დამხმარე დაპირდა ქალ-პეპელას, რომ ის მის გვერდით იქნებოდა იურისტთან
შეხვედრისა და განაცხადის გაკეთების დროს. მათ ასევე შეადგინეს გეგმა, თუ
როგორ უნდა დაესრულებინათ სამუშაო პროცესი.
გვერდი 107
დღითიდღე უკეთ გრძნობდა თავს ქალი-პეპელა. თუმცა, ჯერ კიდევ ესიზმრებოდა
კოშმარები და შველა ითხოვა. დამხმარემ უთხრა: სიზმრის ძირითადი ფუნქციაა
ღვიძილის დროს მომხდარის გადამუშავება. ღამის კოშმარები ჩვენი ყველაზე
მძიმე სიზმრებია. როდესაც შენს გაუპატიურებაზე კოშმარები გესიზმრება, შენ
თავიდან განიცდი ტრავმას. კოშმარის დროს გაღვიძება ძალიან მძიმეა. როდესაც
კოშმარი გესიზმრება სხეულსა და გონებას არ შეუძლია მომხდარის მნიშვნელობის
პოვნის დასრულება, ამიტომ კოშმარს ახასიათებს განმეორების თვისება. სიზმრის
დროს მოძრაობა არ შეგვიძლია. შეიძლება პარალიზი კოშმარიდან გამოღვიძების
შემდეგაც გაგრძელდეს და ძალიან საშიში და მაპროვოცირებელი იყოს. ღამის
სიბნელე ასევე შეიძლება იყოს მაპროვოცირებელი ფაქტორი. ზოგჯერ ტრავმა
ღამით ხდება. სიბნელეში ასევე რთულია ორიენტირება და იმის გააზრება სიტუაცია
საშიშია თუ არ არის საშიში.
სიზმრების გამო ქალ-პეპელას დაძინების ეშინოდა. დამხმარემ უთხრა რომ ძილის
მოგვარება შესაძლებელი იყო. მან უთხრა, რომ ამისათვის კარგი იქნებოდა რუტინის
შექმნა. მათ ისაუბრეს რისი გაკეთება იყო შესაძლებელი და დამხმარემ შეადგინა
სახლში შესასრულებელი მნიშვნელოვანი აქტივობების სია ქალი-პეპელასათვის,
რაც მას ძილის მოგვარებასა და კოშმარებთან გამკლავებაში დაეხმარებოდა.
გვერდი 111
თანდათან დაიბრუნა ძალა ქალმა-პეპელამ. განუმტკიცდა ნასწავლი უნარები და
ისე ძალიან აღარ ეშინოდა პროვოცირების. როდესაც დასჭირდა, ძალიან სწრაფად
მოახერხა რეალობაში დაბრუნება.
მაგრამ, მისი ცხოვრების ერთი ასპექტი ჯერ კიდევ იწვევდა მასში აუტანელ
ტკივილსა და სასოწარკვეთილებას. ცდილობდა არ ეფიქრა ამაზე, რადგან ამას
ქალისთვის გაუსაძლისი ტკივილი მოჰქონდა. ერთ დღეს ამ საკითხზე ჩამოაგდო
სიტყვა დამხმარემ ისე რომ მისთვის არ უკითხავს. დამხმარემ უთხრა, რომ დრო
იყო საუბარი დაეწყო ქმარსა და ოჯახზე, რათა ენახათ შეიძლებოდა თუ არა მათთან
კვლავ მიკავშირება.
ამის მოსმენისთანავე ქალ-პეპელას თვალწინ დაუდგა ქმრის ხატება გაბრაზებული
და შეშინებული თვალებით, ღია პირით, რომელიც უყვიროდა სახლიდან წასულიყო.
ცხადად დაინახა ატირებული შვილები და გული ჩაეგლიჯა. ატირდა და კანკალი
აუტყდა, მაგრამ მოახერხა დამიწება და აწმყოში დაბრუნება.
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მან და დამხმარემ განაგრძეს საუბარი ოჯახთან მის შესაძლო დაკავშირებაზე.
დამხმარემ დააწყნარა და აუხსნა რომ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გაეკეთებინათ.
დამხმარეებმა ვიზიტი განახორციელეს სოფელში, რათა ესაუბრათ ქალიპეპელას ოჯახთან და სოფლის სხვა მაცხოვრებლებთან. ქალმა-პეპელამ
უზარმაზარი მხარდაჭერა მიიღო თანასოფლელი ქალისაგან, რომელიც მასავით
გაუპატიურებული და საკუთარი ოჯახისაგან უარყოფილი იყო. ისინი ერთმანეთს
უწევდნენ თანადგომას, ერთმანეთს ახსენებდნენ ახლად ნასწავლი დაძლევის
უნარების გამოყენებას.
ერთმანეთს ამხნევებდნენ სოფელზე სასიამოვნო
მოგონებების მოყოლისას, ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, რომ ამგვარად ისინი საკუთარ
სხეულსა და გონებას გამოიხსნიდნენ ცუდი მოგონებებისაგან.
გვერდი 113
სოფელში მისულმა დამხმარეებმა გადაწყვიტეს ეპოვათ რაიმე რესურსი, ადამიანები,
რომელთაც შეეძლოთ გადარჩენილის დახმარება. მათ სოფლის თავკაცს და
მოძღვარსმიმართეს. დამხმარეებმა აუხსნეს მათ ტრავმა და ტრავმული რეაქციები
და უთხრეს, რომ არ შეიძლება გაუპატიურებული ქალის დადანაშაულება იმაში რაც
მოხდა. მღვდელმა და თავკაცმა გააცნობიერეს, რომ ქალი იტანჯებოდა და მისი
დადანაშაულება არ შეიძლებოდა. ისინი შეთანხმდნენ დაეცვათ გაუპატიურებული
ქალი საზოგადოებაში და სურვილი გამოთქვეს წაყოლოდნენ დამხმარეს ქალის
ოჯახთან დასალაპარაკებლად.

ისტორიები კარგი
მომავლის შესახებ
მო ვ ნ ო
სასია
მო

ახალი და კარგი
გამოცდილება აწმყოში

გო
ნე
ბე
ება
ვიძ
აღ
სგ
ბი

ქაოსი
ტრავმული
მოგონებები

მე ვარ
მე მივეკუთვნები
მე მინდა. მე შემიძლია
მე გადავრჩი
მე მაქვს არჩევანის საშუალება
მე შემიძლია საკუთარი
ისტორიის ფლობა
მე შემიძლია გავხდე ბრძენი
და დავეხმარო სხვებს
ჩემს ცხოვრებას აზრი აქვს

მათ, რომ ქალი ტრავმირებული იყო, იტანჯებოდა და გამოჯანმრთელდა. მათ
ასევე უამბეს, რომ ქალმა-პეპელამ ახალი უნარები შეიძინა, მაგალითად კერვა,
რაც მათ ოჯახს თავის რჩენაში დაეხმარებოდა. სოფლის თავკაცმა უთხრა, რომ
გაუპატიურებული ქალი ისევე იყო დაჭრილი, როგორც ჯარისკაცები ბრძოლის
ველზე. მან ასევე თქვა, რომ თემი მხარდაჭერას გაუწევდა ქალ-პეპელას და
დაეხმარებოდა თავი შერცხვენილად არ ეგრძნო.
სანამ ქალი-პეპელა ცენტრში იმყოფებოდა, დამხმარეები რამდენიმეჯერ ეწვიენ
მის ოჯახსა და თემს. ეს ძალიან რთული იყო. ბავშვები გამუდმებით კითხულობდნენ
დედის ამბავს, მაგრამ ქმარი დედის სახელის ხსენებას და მის მონახულებას
უკრძალავდა ბავშვებს. გარკვეული დროის შემდეგ მან აზრი შეიცვალა და ცოლის
ნახვა მოინდომა და ამაში მას მთელი ოჯახი გვერდით დაუდგა.
ამასობაში ქალმა-პეპელამ მიაღწია ისეთ მდგომარეობას, როდესაც ის უკვე მზად
იყო ქმართან შესახვედრად და კვირების განმავლობაში მოუთმენლად ელოდა
შვილებთან შეხვედრას.
გვერდი 115
ბოლოსდაბოლოს დადგა ქალი-პეპელას ოჯახში ვიზიტის და მასთან შეხვედრის
დრო. ძალიან ნერვიულობდა და უჭირდა ყურადღების კონცენტრირება.
თანასოფლელ ქალთან ერთად გამძაფრებული მუშაობდა რაც შეიძლება მეტი კარგი
რამ გაეხსენებინა სოფელთან დაკავშირებით და ამით ცუდი მოგონებების სიმძაფრე
შეემცირებინა.
დამხმარემ გააფრთხილა, რომ სოფელი და მასთან დაკავშირებული ყველაფერი
ძალიან დიდი ტრიგერები შეიძლება ყოფილიყვნენ. დამხმარემ უთხრა: გამოიყენე
დამიწების ყველა ტექნიკა რაც ისწავლე. მიწაზე მყარად რომ იგრძნობ თავს კიდევ
ერთი სასარგებლო სტრატეგია შეგიძლია გამოიყენო. ეს არის შემდეგი: კარგად
დააკვირდი როგორ განსხვავდება აწმყო მომენტი იმ მომენტისაგან როდესაც ტრავმა
მოხდა. შენ იცი, რომ ტრავმის შემხსენებელმა ფაქტორებმა შესაძლოა ტრავმული
რეაქციები გამოიწვიონ. თუ შეატყობ, რომ მდინარის ხმა იწყებს ტრავმული რეაქციების
აღძვრას, სწრაფად დაიწყე განსხვავების პოვნა ახლანდელ და მაშინდელ მდინარეს
შორის. ამისათვის კარგად დააკვირდი მდინარეს და საკუთარ თავს უთხარი, რომ
ახლა მდინარე მშვიდია, ჯარისკაცები აქ არ არიან და ა.შ. საკუთარ თავზე სრული
ორიენტირება და უსაფრთხოების განცდა დაგეხმარება სოფელში მომხდარი
ცვლილებების აღქმაში და წარსულსა და აწმყოს შორის სხვაობის დანახვაში. ამით
ახალ გამოცდილებას მიიღებ, რაც მალე სასიამოვნო მოგონებებად გადაიქცევა. ეს
დაგეხმარება გაძლიერებაში, აწმყოსთან დაკავშირებასა და წარსული მოგონებების
წარსულში დატოვებაში. ეს გაგრძნობინებს ასევე, რომ საფრთხე დამთავრდა.
ხმამაღლა უთხარი აღმოჩენილი განსხვავებები საკუთარ თავს.
ქალი-პეპელა მზად იყო სოფელში წასასვლელად და საკუთარ ქმარსა და ბავშვებთან
შესახვედრად.

დამიწება

დამხმარესთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილება წასვლის შესახებ.

როდესაც ქალი-პეპელას ოჯახის წევრებს ესაუბრებოდნენ, დამხმარეებმა უამბეს
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კარგი დასასრულის შექმნა

•
•
•
•

კარგად გაიაზრე „წარმატების“ მნიშვნელობა და დაეხმარე ჯგუფს რეალური
დასასრულის კონსტრუირებაში.
აუხსენი გადარჩენილს რა სირთულეები შეიძლება წარმოიშვას თემში
დაბრუნებისას და რა დაეხმარება საზოგადოებაში წარმატებულად და უფრო
ადვილად დაბრუნებაში
გახსოვდეს, რომ შეიძლება ზოგიერთი ქალი
უარყოფილია საკუთარი თემისა და ოჯახის მიერ

მარგინალიზებული

ზოგიერთ ქალს შესაძლებელია აღარ უნდა ძველ ცხოვრებაში დაბრუნება.

და

დაიმახსოვრეთ
თითოეული შემთხვევა და თითოეული გადარჩენილი უნიკალურია
დამხმარე თვითონ უნდა ფიქრობდეს და ყოველთვის უნდა იყენებდეს საკუთარი
წარმოსახვისა და განსჯის უნარს გადაწყვეტილების მიღების დროს, რათა სწორად
განსაზღვროს რა ისტორია უამბოს გადარჩენილს, რა რჩევა მისცეს მას და დამიწების
რომელი სავარჯიშო გამოიყენოს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, საკუთარ თავს დაუსვათ შემდეგი შეკითხვები:

•
•

რა რესურსი უნდა გამოიყენოს დახმარემ, როგორც საკუთარი, ასევე სხვისი?

•

როგორც დამხმარემ, რა ვიცი მისი სიტუაციის შესახებ? საკმარისი ინფორმაცია
მაქვს?

•
•
•
•

მე, როგორც დამხმარე რეგულარულად მოვინახულებ მას, რამდენიმეჯერ თუ
მხოლოდ შემთხვევით?

თუ მას ვთხოვ, რომ მენდოს შევძლებ ამ ნდობის შენარჩუნებას?
მაქვს იმდენად საღი პოზიცია, რომ რჩევების მიცემა შევძლო?
როგორც დამხმარე, ძალინ ბევრ დაპირებას ხომ არ ვიძლევი?
შევძლებ დაპირებული დახმარების გაწევას?

არასოდეს მოგერიდოს იკითხო რჩევა პროფესიონალებისა და სხვა გამოცდილი
ადამიანებისაგან, მათგან ვისაც ნამუშევარი აქვთ ტრავმა-გამოვლილ ადამიანებთან
და როდესაც საჭირო და შესაძლებელია აუცილებლად გდაამისამართეთ
გადარჩენილი მომსახურების სხვა მომწოდებლებთან.

42

43

ძირითადი ტერმინები
Survivors/გადარჩენილი: ადამიანი, რომელმაც გამოსცადა სქესით განპირობებული
ძალადობა. უფრო მსუბუქი ტერმინია ვიდრე მსხვერპლი.
დამხმარე: ზრუნვის განმახორციელებელი, ვინც ხვდება და ესაუბრება გადარჩენილს.
სექსუალურ ძალადობასა და GBV/გენდერზე დაფუძნებულ ძალადობას შორის
სხვაობა: ტერმინი „გენდერზე დაფუძნებული ძალადობა“ გამოხატავს ძალადობას,
რომლის სამიზნეა ერთი სქესის მქონე ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი. სექსუალური
ძალადობა არის სქესით განპირობებული ძალადობის ფორმა, რომელიც მოიცავს
სექსუალურ ექსპლოატაციასა და სექსუალურ შევიწროვებას. ის მოიცავს სექსუალური
შინაარსის მქონე ნებისმიერ აქტს, მცდელობას ან მუქარას, რომელიც იწვევს ან
სავარაუდოა რომ იწვევს ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ და ემოციურ ზიანს.
http://www.irinnews.org/feature/2004/09/01/definitions-sexual-and-gender-based-vio
lence
თერაპიული
მეტაფორა:
გამოიყენება
გადარჩენილის
პიროვნული
ტრანსფორმირების, განკურნებისა და ზრდის პროცესში დასახმარებლად. მეტაფორა
არის საზრისი, ფსიქიკური რუკა, რომელსაც შეუძლია დაგვანახოს საგნების არსი
ან როგორ შეიძლება იქნას ისინი აღქმული. ეს გვეხმარება აქამდე შეუმჩნეველის
დანახვაში. თერაპიულ მეტაფორას შეუძლია გამოიწვიოს როგორც ლიტერატურული
მეტაფორისათვის დამახასიათებელი წარმოსახვები, ასევე პირად გამოცდილებაზე
დაფუძნებული რელაციური სიახლოვე. თვითონ ისტორია (პერსონაჟები, მოვლენები,
გარემოებები) უნდა მეტყველებდეს მსმენელთა ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე და
ამას მარტივი და გასაგები ენით უნდა ახეხებდეს.
http://grammar.about.com/od/rhetoricstyle/a/13metaphors.htm
სტაბილიზაცია: აქ და ამჟამად სიტუაციაში ყოფნის განცდის გაუმჯობესება. ტექნიკები
ან თერაპიული ქმედებები, რომლებიც ეხმარება გადარჩენილს მისთვის ყველაზე
ბუნებრივი გზითუპასუხოს სტრესულ ფაქტორებს.
Grounding/მიწაზე დაშვება/რეალობასთან დაბრუნება: მიწაზე დაშვება არის
სტაბილიზაციის გზით შიშით გამოწვეულ მძიმე ემოციებსა ან ფლეშბეკებთან
გამკლავების მეთოდი, როდესაც გონება მიიჩნევს და განიცდის წარსულში
მომხდარს როგორც აწმყოში მიმდინარეს. მიწაზე დაშვება არის პანიკისა და
შფოთვის რეაქციებისა და სიმპტომების, რომლებიც მოიცავენ გადარჩენილის
გადაწვის საფრთხეს, შემცირების ერთერთი გზა. არსებობს სხვადასხვა პირობა,
რომელმაც შეიძლება ისეთი მძიმე შფოთვა გამოიწვიოს, რომ ადამიანს სრულად
დაუბუჟდეს სხეული, ვერ იგრძნოს ფეხები, ვერ იგრძნოს მიწაზე დგომა, ისე როგორც
ეს სიზმარში ხდება, ან ჰქონდეს აწმყოსთან კავშირის დაკარგვის განცდა. ასე რომ,
აწმყოს აქ და ამჟამად და მიწაზე მყარად დგომის უკეთ შესაგრძნობად ვაკეთებთ
მიწაზე დაშვების სავარჯიშოს.
ტრიგერები: ტრიგერები არის გარე მოვლენები ან ვითარებები, რომლებმაც
შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტული ემოციური ან ფსიქიატრიული სიმპტომები,
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როგორიცააშფოთვა, პანიკა, სასოწარკვეთა. ტრიგერები ან ტრავმის შემახსენებლები
შეიძლება იყოს მოვლენა, საგანი ან სიტუაცია რომელიც აღვივებს ტრავმულ
მოგონებებს. მისი ამოცნობა შესაძლებელია ფიქრებში, განცდებში, სუნთქვაში,
გულსა და სხეულში.
ფლეშბეკი: არის მოულოდნელი და იწვევს წარსული ტრავმის თავიდან მწვავე
განცდას.მათი მაპროვოცირებელი შეიძლება იყოს - სუნი, სურათები/ხატები, ხმები,
შეხება. შეგრძნებები არის მეხსიერების მაპროვოცირებელი ჭიშკრები.
მეორადი ტრავმატიზაცია: ზოგჯერ დამხმარეებს უვითარდებათიგივე სიმპტომები
რაც აქვთ გადარჩენილებს. ტრავმის ისტორიის მოსმენის ან გადარჩენილთა
ტანჯვის ყურების შედეგად მათშეიძლება ჰქონდეთ ჰიპერაგზნება, განრიდება ან
დისტანცირება, შემოჭრითი ხასიათის ფიქრები და ღამის კოშმარები. შეიძლება
ერთმა ისტორიამაც კი გამოიწვიოს ინტრუზიები (სახელმძღვანელოს 139-ე გვერდი).
განაცხადის გაკეთება/რეპორტირება: განცხადება, რომელშიც დეტალურადაა
აღწერილი მოვლენა ან თავდასხმა. არსებობს განაცხადის გაკეთების სხვადასხვა
ადგილი მაგალითად პოლიცია, სამხედრო ხელისუფლება, ბავშვზე ზრუნვის
ოფისები, UN სააგენტოები და ა.შ.პიროვნება ან სამსახურები, რომლებიც ასე თუ
ისე პასუხისმგებელნი არიან შესაბამისი ზომები მიიღონ მომხდარი დანაშაულის
საპასუხოდ.
მეთოდები: ნებისმიერი რამ, რაც გამოიყენება დასახული მიზნისა და ამოცანების
მისაღწევად, ამ სახელმძღვანელოში ყოველგვარი სისტემატიზირებული ცოდნა
გამოყენებულია გადარჩენილთან მუშაობის პროცესში.
გაყინვა: გადარჩენის სტრატეგია, როდესაც ტრავმულ მოვლენაზე ისეთი ფიზიკური
რეაქციები, როგორიცაა გაქცევა ან ბრძოლა, შეუძლებელია, მაშინ ვითარდება
გაყინვა/გაშეშება, ენერგიის დონე მაღალია, მაგრამ სხეული დემობილიზებულია
(ატონია/კუნთოვანი დემობილიზაცია).
გარდაცვლილის როლის მორგება: როდესაც გადარჩენის არცერთი სტრატეგია
აღარ არის გამოსადეგი, მაშინ დამორჩილება ან „გარდაცვლილის როლის
გათამაშება“ შეიძლება აღმოჩნდეს გადარჩენის საბოლოო სტრატეგია. კუნთები
პარალიზებულია, ენერგიის დონე ძალიან დაბალია და სხეული დემობილიზებულია.
ფსიქიკური ჯანმრთელობა: კარგად ყოფნის/კეთილდღეობის მდგომარეობა,
როდესაც ადამიანი აცნობიერებს საკუთარ პოტენციალს, შეუძლია ნორმალურ
სტრესთან გამკლავება, შუძლია ნაყოფიერი და სასარგებლო საქმიანობა და
შეუძლია საკუთარ საზოგადოებაში წვლილის შეტანა.
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en
დაძლევის მექანიზმი: სტრესზე ადაპტირების უნარი, რომელიც დაფუძნებულია
გაცნობიერებულ არჩევანზე და რომელსაც შეუძლია ქცევის კონტროლი ან მოაქვს
ფსიქოლოგიური შვება.
ადამიანთა უფლებების პერსპექტივა: ეს არის კონცეფცია, რომელიცხელს უწყობს
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ხალხის ცნობიერების ამაღლებას საკუთარი უფლებებისა და მათი უკეთ დაცვის
შესახებ, ასევე ზრდის იმ ადამიანებისა და ინსტიტუციების შესაძლებლობებს და
პასუხისმგებლობას, რომლებიც ანგარიშვალდებულნი არიან ადამიანთა უფლებების
პატივისცემაზე, დაცვასა და აღსრულებაზე. ეს გულისხმობს ინდივიდებისათვის
მათი უფლებების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის
შესაძლებლობის მიცემას. აღნიშნული საკითხი ასევე გულისხმობს ადამიანთა
უფლებების დაცვაზე მომუშავე პირთა შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და
პასუხისმგებლობის დაკისრებას.
http://eqhria.scottishhumanrights.com/eqhriaaddvalpolicy.html
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ბროშურა გამოცემულია
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და
სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის მიერ

