
WENN die SEELE HILFE BRAUCHT

Notfallkoffer
Für Kinder ab 12 Jahre 

Packanleitung

Traut euch kreativ
zu werden, die
Materialien können
auch Gebraucht
oder
selbstgebastelt sein

Stoffbeutel
Saure Kaugummis (zB. Center
Shock)
Aromaöl
brausetabletten
Massageball
akkupressurring
Creme
Kette mit Edelstein oder
Glasperle
Notfallkoffer Kartenset

Packliste: 
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Наб�р карток
для д�тей в�д 12 рок�в

Ukrainisch 



Аптечка в�д страху та пан�ки
 

Ми рад�, що тепер ви у безпец�.
Ця аптечка тепер належить тоб� � твоїй

дитин� � призначена для того, щоб
допомогти вам впоратися з� страхом та

пан�кою.
Це дуже прост� �деї, як� можуть за

невеликим кер�вництвом принести
значн� полегшення.

В ситуац�ї, в як�й ви побували, страх та
пан�ка є нормальною реакц�єю т�ла та

душ� на переробку переживань.
Поклад�ться на себе та на свою дитину
щоб подолати цю кризу. Люди створен�

для того щоб переживати кризи. Цей
стан зараз пройде. Це точно!
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Позаду виснажлив� дн�, ви багато пережили. Те, чого ви ран�ше не
уявляли. І все-таки вам вдалося бути в безпец� зараз!
Думки й образи шляху сюди, турботи про людей, як� ще на твоїй
батьк�вщин�, мабуть, дуже важко переносять � роблять тебе дуже
неспок�йно.
Людський орган�зм може прийняти багато, б�льше, н�ж ми
думаємо. Для дуже важких � загрозливих життєвих ситуац�й
орган�зм має в своєму розпорядженн� «екстренну програму».
Завдяки ц�й програм� можна багато витримати, не зламавшись
повн�стю � якось рухаючись дал�. Водночас це надзвичайне
зусилля � потр�бен час, щоб т�ло, душа � думки знову заспокоїлися.
Ви можете активно п�дтримувати себе та своє т�ло, щоб загалом
в�дчувати себе комфортн�ше та безпечн�ше. Ваше т�ло, ймов�рно,
все ще перебуває у високому стан� збудження, ви пост�йно
в�дчуваєте напружен�сть � пост�йно боїтеся, нав�ть якщо ви в
безпец� ЗАРАЗ! Продовжуйте рухатися, в�дчуваючи дихання, коли
жив�т розширюється вперед, коли ви вдихаєте, � тягнеться назад
п�д час видиху. Завжди нагадуй соб�, що ти живеш, дихаєш � в
безпец�. Страх хоче лише попередити вас про те, що щось дуже
напружене з вами б�льше не трапиться, � тому в�н завжди
присутн�й. Ви можете самост�йно зменшити тривожн�сть �
заспокоїти її, напр. B. з науково доведеними ефективними
методиками з цього нев�дкладного набору.
Не замислюйтесь надто далеко в майбутнє, це вас ще б�льше
збентежить � хто знає, як� реч� чекають на вас :-). Залишайтеся тут
� зараз своїми думками � своєю увагою якомога б�льше, в�дчуйте
своє т�ло � свою життєву силу. Ви отримуєте допомогу, � ви не
самотн�! І сильн�ше, н�ж ви думаєте! Всього тоб� найкращого…
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Наступн� пункти допомагають ваш�й
нервов�й систем�, тобто вашому
мозку, зосередитися на чомусь
�ншому, кр�м страху. Ви можете

працювати з пунктамы окремо або
посл�довно, якщо в�дчуваєте

наближення страху. Ознаками
страху � пан�ки є, наприклад,

тах�кард�я, п�тлив�сть рук, тремт�ння,
озноб, нудота, внутр�шнє

занепокоєння, б�ль у живот�. Це
нормальн� реакц�ї орган�зму, нав�ть
якщо вони не в�дчуваються добре

та нормально.
Подивись, чи є у тебе улюблена

вправа, яка допомагає тоб� та вам
особливо добре.
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Пусти холодну воду на зап'ястя або прикрий шию
холодним рушником.
Масажуй свої руки та ноги кулькою-їжачком/масажним
м'ячиком. Помасажуй спину дитин� масажним м'ячем.
Використовуй маленьке металеве к�льце � помасажуй
кожний св�й палець. Води к�льцем вгору та вниз.
Швидко зб�гай вгору та вниз сходами.
Назви 5 речей, як� ти чуєш, 4 реч�, як� ти бачиш, та 3 реч�,
як� ти в�дчуваєш.
Капни трохи ароматичного масла на зап'ястя, шию або
рубашку.
З'їж кислу жувальну гумку (Center Shock) або поклади до
рота половину шипучої таблетки в�там�ну С (будь
обережним щоб не подавитися).
Змасти м�сце над л�вою груддю кремом � скажи так�
реченя як:
Нав�ть якщо мен� зараз страшно я залишаюсь в
небезпец�.
Я впевнений в себе.
Отже, продовжимо.
Я контролюю ситуац�ю.
Я сильн�ший, чим я зараз думаю � в�дчуваю.
Двома пальцями постукай себе по обличчю м�ж
бровами, м�ж носом та ротом, п�дбор�ддям та грудиною.
В�д 15 до 20 раз�в у зручному для тебе темп�.
В�зьми свою тварину-захисника � знову попроси його
захистити тебе. Положи її поряд з собою, коли ти спиш.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Коли душа потребує допомоги 4



Коли душа потребує допомоги 5


