
«Календар турботи про себе» 

             На себе ми витрачаємо час за залишковим принципом, бо спочатку 

навчання, робота, сім’я, хатні справи. Але з часом ми розуміємо, що собі так 

само необхідно приділяти час і відпочивати. Якщо ми почнемо з того, що 

хоча би 2 хвилини будемо перефокусовувати увагу з зовнішнього простору у 

внутрішній, звертати увагу на те, які сигнали нам подає наше тіло, привчати 

себе до уважності до себе і своїх потреб – ми виявимо, що в нашому житті 

набагато більше ресурсу, радості й усвідомленості, ніж нам здавалося. 

           Кожна людина володіє життєвими ресурсами, якими може 

розпоряджатися і забезпечувати певні процеси. Завдяки особистісним 

ресурсам забезпечуються потреби у виживанні, безпеці, комфорті, 

соціалізації і самореалізації. Іншими словами можна сказати, що зовнішні і 

внутрішні ресурси людини – це його життєва опора. 

Ресурси поділяють на власні (внутрішні) і соціальні (зовнішні). 

        Внутрішні ресурси – це психічно-особистісний потенціал людини, а 

також навички і характер, які підтримують людей зсередини. Зовнішні 

ресурси – це ті цінності, які виражаються в соціальний статус, зв’язки, 

матеріальне забезпечення і всьому іншому, що допомагає людині у 

зовнішньому світі та соціумі. 

          В житті людини дуже важливі внутрішні ресурси, їх слід розвивати, а 

також використовувати для досягнення успіху. До внутрішніх ресурсів 

людини можна віднести: – здоров’я (фізичне і психологічне); – характер; – 

інтелектуальні здібності; – навички, уміння, досвід; – позитивне мислення й 

емоції; – самооцінку та ідентифікацію; – самовладання; – духовність. Для 

досягнення успіху і гармонії зі світом саме ці внутрішні ресурси людини 

повинні бути розвинені до максимального рівня. Люди, які займаються 

самовдосконаленням, в більшості випадків досягають поставлених цілей. У 

них є можливість контролювати в першу чергу себе, а вже потім брати під 

контроль ситуації, що оточують їх. 

         Нижче ви знайдете результат співпраці психологині Світлани Ройз з 

Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГО «Смарт освіта» – 

«Календар турботи про себе». 

        Усі завдання підібрані так, щоб активізувати певний канал сприйняття. 

Канали ресурсу, – зір, слух, нюх, стосунки, рух, тілесні відчуття, смак, 

інтелект (нові знання), інтуїція. Ці 52 прості 2-хвилинні практики 

допоможуть вам повернути собі контакт з реальністю і відновити свою 

ресурсність. 

Перейдіть за посиланням: 

https://osvitanova.com.ua/posts/4461-kalendar-turboty-pro-sebe-52-praktyky-

vidnovlennia-resursnosti 
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