
Тренуйте емоції!!! 

Ви сьогодні вранці встали «не з тієї ноги»? Ви в поганому настрої, але не знаєте, 

чому? Ваше поганий настрій псує вам і вашим ближнім день? 

Хоч би яка була причина вашого поганого настрою: є простий метод покласти 

йому кінець. Ваш помічник в цьому ваш мозок. Що ж він робить, з хорошим і поганим 

настроєм? 

 

 

 

Наш мозок є високорозвиненим біокомп'ютерів. Коли ми народжуємося, то наш 

мозок «порожній». Там немає програм для читання, письма та арифметики. Ми 

пізнаємо ці та багато інших навичок тільки навчаючись вдома і в школі. Новонароджені 

знають тільки задоволення і біль. Всі інші почуття, такі, як безнадія, почуття провини 

або ревнощів, їм поки чужі. Пізніше, будучи дорослими, ми вже володіємо ними, хоча 

все в різному ступені. Ці почуття будуть записані і зберігатися на «жорсткому диску» 

мозку, як програми для мислення і відносин. Якщо ми не будемо активно позитивно 

брати участь в роботі нашого мозку, він автоматично активує ці програми, і, як 

наслідок, ми почнемо мислити негативно і відчувати негативні почуття. 

Наші думки можуть стати «вбивцями нашого настрою» або навпаки - надихнути 

нас на хороші, добрі справи. Поміняйте руйнівну «тему» розмови з самим собою на 

корисну для вас, і ваші почуття просвітляться, і почнуть «працювати» на вас.  

 

 



 

 

Проста можливість зупинити негативну розмову з самим собою - це почати 

подумки ставити собі запитання, що звертають вашу увагу на щось позитивне, 

радісне! Через питання, які ми задаємо собі, ми можемо контролювати напрям наших 

думок і почуттів. 

Це досить ефективна стратегія для «боротьби» і ослаблення нашого внутрішнього 

негативу. За допомогою регулярного застосування цієї програми ви будете 

«утримувати» ваш мозок в хорошому і, тим самим, уникнете або подолаєте стан 

депресії. Знайдіть хоча б три відповіді на кожне із запропонованих нижче запитань, і ви 

помітите, що ваші почуття змінюються. В подальшому ви можете використовувати ці 

питання періодично для поліпшення настрою, а також навчаючи і тренуючи ваш мозок 

для гарного самопочуття. 

1. Від чого я зміг би зараз стати щасливим? 

2. За що я вдячний? 

3. Чим я дуже пишаюся? 

4. Хто любить мене, і кого люблю я? 

5. Що надихає мене? 

6. Хто мене радує, і кого радую я? 

7. Які у мене найкращі спогади? 

8. Чим найбільше мені подобається займатися? 

9. У які моменти я був особливо сміливим? 

10.В яких областях я відчуваю себе особливо добре? 

  



 

Пам'ятайте, що задоволення і гарний настрій можна тренувати 

також як наші м'язи. Не давайте шансів «захворіти» вашому мозку, 

пускаючи на самоплив ваші думки. 

 

 


