
РОЗВИВАЄМО ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ. 
Як правило, кажучи про інтелект, мають на увазі розумовий . "Він розумний?"і "Як 

у нього з інтелектом?" – однкакові  питання. Але зводити інтелектуальний потенціал до 

розумового інтелекту неправильно: існують різні види інтелекту, або - для різних 

ситуацій потрібно своя різновидність інтелекту. 

 В першу чергу, це життєвий інтелект, розумовий інтелект, емоційний інтелект. 

Іноді виділяють крім цього вербальний, музичний, просторовий і тілесно-кінестетичний 

інтелект та ін. 

Життєвий інтелект - здатність швидко міркувати в навчанні і за життя, 

пристосовуватися до різних життєвих обставин. Приблизно те ж, що здоровий глузд, 

розсудливість. 

Розумовий інтелект - вміння усвідомлено оперувати наявними знаннями, 

використовувати свої знання для вирішення завдань, пов'язаних з предметною сферою і 

знаками.  

Життєвий плюс розумовий інтелект - кмітливість. 

Емоційний інтелект - здатність ефективно розбиратися в емоційній сфері 

людського життя: розуміти емоції і емоційне підґрунтя відносин, використовувати свої 

емоції для вирішення завдань, пов'язаних з відносинами та мотивацією.  

 
 

 

На сторінках нашого сайта я вже писала про емоційний інтелект і його важливість. 

Пропоную вашій увазі методику звільнення неативних ємоцій. 

Цей простий метод, який можно опанувати і отримати при цьому гарний бонус!!! 

 

Метод Седона (метод звільнення емоцій) безсумнівно, заслуговує найглибшої 

уваги кожної людини. На жаль, багато хто не розуміє, наскільки їхнє життя 

обтяжується, коли накопичується занадто багато негативних емоцій. В їх життя не 

тільки приходять випробування, перш за все, все це позначається на їхньому здоров'ї. 

Тому так важливо вчасно відпустити ці емоції від себе і очистити своє емоційний поле. 

http://psychologis.com.ua/index.htm
http://psychologis.com.ua/soobrazitelnost.htm
http://psychologis.com.ua/emocionalnyy_intellekt.htm


Ви легко можете освоїти цей метод і регулярно практикувати. Всі, хто це робить, 

відзначають разючі зміни в своєму житті. 

  Суть Седонского методу дуже проста. 

Він базується на тому, що гармонія і щастя - природний стан кожної людини і 

дани нам від народження. 

Все, що заважає людям бути щасливим, непомітно і поступово входить в наше 

життя і розташовується в нашій свідомості, заповнює його і створює внутрішні 

перепони, забираючи при цьому нашу енергію. 

І все що треба зробити - звільнитися від цього, як від непотрібного мотлоху. 

А звільнення - це питання всього лише Вашого рішення! 

Суть методу полягає в правильних питаннях. Треба ставити їх собі і чесно на них 

відповідати. Для цього вам може знадобитися десь 30 хвилин. 

Всього питань чотири: 

1. Що я відчуваю прямо зараз? 

Зосередьтеся на проблемі, що вас турбує і викликає дане негативне почуття. 

Подивіться вглиб, увійдіть в цю проблему і спробуйте зрозуміти як можна точніше, що 

ви відчуваєте і які думки крутяться в голові. Розгляньте їх як якийсь вчений: відокремте 

одне почуття від іншого, дайте кожному назву. Це можна зробити вголос, а можна і про 

себе. Після цього беремо одне почуття для роботи з ним. 

2. Чи можу я взяти це почуття? 

Ви повинні для себе вирішити, чи можете ви і чи хочете ви жити з цим почуттям, 

чи вважаєте, що воно має право на існування. Відповідь може бути різним: "Так" або 

"Ні" - не важливо, обидві відповіді допустимі. Навіть якщо ви скажіть "Ні", ви все одно 

зможете відпустити свої почуття. 

3.Чи можу я відпустити це почуття? 

Дуже важливо відчути, чи можете ви відпустити цю емоцію, немов ручку з кулака, 

коли його розтискати. Відповідь може бути "Так" або "Ні", чесно відповідайте, що вам 

приходить в голову. 

4.Чи хочу я відпустити це почуття? 

Відповідь "Можу" зовсім не відображає, що ви хочете це зробити. Що буде кращим 

для вас: зберегти це почуття або вигнати його з себе. Чи хочете ви позбутися від нього 

назавжди і бути вільним? 

Якщо ви відповіли "Ні" або важко з відповіддю, то задайте пряме запитання: "Що 

мені краще: залишити це почуття у себе або звільнитися від нього?". 

Якщо ви відповісте "Так, хочу", то відразу ж задайте собі наступне питання 

"Коли?". Хтось каже "Зараз", хтось відкладає процес на потім. Відповідь може бути 

будь-який, але краще відповісти "Зараз" і зробити це. 

Ці чотири питання ви продовжуєте ставити по колу, до тих пір, поки на перше 

питання ви не зможете відповісти: "Заспокоєння, умиротворення". На цьому ваша 

робота вважається закінченою. Деяким людям достатньо одного кола відповідей. Іншим 

потрібно кілька разів пройтися по цих питань, а третім буває і десяти раз недостатньо. 

Згодом кількість питань скорочується до одного питання і 

одного твердження: 

- Чи готовий (а)? 

- Уже! 

І маленький бонус - воно стає автоматичним! 

 



 Все геніальне просто! 

Бажаю успішного опанування методу Седона!!! 

 

А це фото заняття, де ми займались розвитком емоційного 

інтелекту. 

Коли це було? 

А зараз ви – ВИПУСКНИКИ) 

ЩАСТИ ВАМ!!!  

 
 

 



 
 

 

 

 
 


