
 
 
 
 
 
 

როდის ვითხოვოთ დახმარება? 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ ყველას გვაქვს კარგი და ცუდი, აღმასვლისა და 
დაღმასვლის პერიოდები, ზოგჯერ კი ადვილია თავი გადატვირთულად 
ვიგრძნოთ. სრულიად ნორმალურია მივიღოთ მხარდაჭერა - მეგობრებისგან, 
ოჯახის წევრებისგან ან პროფესიონალისაგან. ზოგიერთი ადამიანისათვის 
დახმარების თხოვნა შეიძლება რთული იყოს, როდესაც ემოციურად უჭირთ, 
შესაძლოა რცხვენოდეთ, ეუცნაურებოდეთ ან სტრესს განიცდიდნენ. თუმცა, 
ემოციური უსიამოვნო მდგომარეობა ძალიან ჰგავს ფიზიკურ უსიამოვნო 
მდგომარეობას. როდესაც ფეხს მოიტეხავთ ან სიცხე გაქვთ, თქვენ ეუბნებით 
მშობლებს ან მიდიხართ ექიმთან. ანალოგიურად, როდესაც ემოციურად და 
ფსიქიკურად ცუდად ვართ, არის მომენტები, როდესაც სჯობს დახმარება სხვებს 
ვთხოვოთ. აქ გაგიზიარებთ, როდის და სად შეგიძლიათ მიმართოთ 
დახმარებას და როგორ დაიწყოთ ამაზე საუბარი. 
 
 
 
 
როდესაც ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობა ყურადღებას საჭიროებს, ის 
გვიგზავნის გამაფრთხილებელ ნიშნებს. ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ 
გამაფრთხილებელ ნიშნებს საკუთარ თავზე ფოკუსირებით: როგორ ვგრძნობთ 
თავს, რას ვფიქრობთ, როგორ ვიქცევით ან ვურთიერთობთ სხვებთან?... ყველა 
ადამიანი განსხვავებულ ნიშნებს განიცდის.  გიზიარებთ რამდენიმე შესაძლო 
მანიშნებლებს, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ დროა ვეძიოთ დახმარება. 
 
 
 
 
 
 
 
  

ემოციები: 
 
Ë გადაჭარბებული შიში და 

ნერვიულობა 
Ë უმწეობის განცდა 
Ë მუდმივად მოწყენილად ყოფნა 
Ë სევდიანი 
Ë დაღლილობა 
Ë უმიზეზო გუნება-განწყობის 

ცვლილებები 
Ë სიამოვნების დაკარგვა 

საყვარელი აქტივობების 
მიმართ 

Ë სტრესის შეგრძნება 
Ë გაზრდილი შფოთვა 
Ë დეპრესიული განწყობა 

ქცევა: 
 

Ë ინტერესის დაკარგვა საყვარელი 
აქტივობების მიმართ 

Ë განმარტოების სურვილი 
Ë დაქვეითებული ყურადღება, 

კონცენტრირების პრობლემები 
Ë სკოლის ნიშნების გაუარესება 
Ë მადის დაკარგვა 
Ë აგრესიული ქცევა (საკუთარი თავის 

ან სხვების მიმართ)  
Ë ძილის პრობლემები (რთულად 

დაძინება, მომატებული ძილიანობა, 
უცებადი გაღვიძება, ხშირი 
კოშმარები..)  

Ë რისკის შემცვლელი ქცევა 
(თვითდაზიანება..) 

Ë ენერგიის და მოტივაციის ნაკლებობა 
Ë დაღლილობის შეგრძნება 
Ë თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი 
Ë გახშირებული ცრემლიანობა 



 

 

 

 

 

 

 

სად ვითხოვოთ დახმარება? 

მას შემდეგ რაც ამოიცნობ გამაფრთხილებელ ნიშნებს და გაიგებ, რომ 
დახმარების თხოვნის დროა, მნიშვნელოვანია იცოდე სად შეგიძლია 
მიიღო ეს დახმარება. კარგია, როდესაც გვერდით გყავს ადამიანი, 
რომელიც დაგეხმარება და მხარს დაგიჭერს. შეგიძლია მიმართო 
ოჯახის წევრს, სანდო მეგობარს ან რომელიმე ზრდასრულს, რომელსაც 
ენდობი. ეს შეიძლება იყოს შენი საყვარელი მასწავლებელი, სკოლის 
ფსიქოლოგი ან მეზობელი. თუ დახმარება გჭირდება ზრდასრულისგან, 
მაგრამ ყოყმანობ ან გრცხვენია, რომ კითხვით მიმართო, შეგიძლია 
სთხოვო შენს მეგობარს ან და-ძმას წამოგყვეს ზრდასრულთან.   

დაიმახსოვრე: ხანდახან პირველი ადამიანი, რომელსაც მივმართავთ, 
შეიძლება ვერ დაგვეხმაროს. ასეთ დროს არ უნდა დავნებდეთ და 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება რთული იყოს, უნდა მივმართოთ 
სხვას. დახმარების თხოვნა სიძლიერეა და არა სისუსტე.  

დაუთმე საკუთარ თავს ერთი წუთი და შეეცადე დაფიქრდე ორ 
ადამიანზე, რომელსაც შეგიძლია ენდო. 

არსებობს მრავალი სხვა ვარიანტი, სადაც შეგიძლიათ დახმარების 
ძებნა. მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ აქ. 
 
 

 

 

 

აზრები: 
 

Ë დაბალი თვითშეფასება (მაგ. “ყველას ვაწუხებ. ამას 
ვერასდროს შევძლებ. არ ვარ საკმარისად ჭკვიანი“) 

Ë სხეულის ნეგატიური აღქმა (მაგ. “მსუქანი ვარ, საშინლად 
გამოვიყურები.” “სხვებთან შედარებით, საერთოდ არ 
მაქვს კუნთებო“)  

Ë თვითკრიტიკული (მაგ. "მე ვერასდროს ვიქნები ისეთი 
წარმატებული როგორც ისინი არიან. მეშინია, რომ ამას 
ვერასდროს შევძლებ“) 

Ë ნეგატიური საუბარი საკუთარ თავზე (მაგ. “ყოველთვის 
დავუშვებ ამ შეცდომას. მე არაფერს წარმოვადგენ. 
არავის უნდა ჩემთან საუბარი“)I  

Ë თვითდაზიანებაზე ან სუიციდზე ფიქრი (e.g. “აღარ მინდა 
ცხოვრება. ყველაფერი უკეთესი იქნებოდა ჩემს 
გარეშე“) 



 

 

 

 
 

როგორ ვითხოვოთ დახმარება? 

დახმარების თხოვნა შეიძლება იყოს რთული და დამთრგუნველი. 
ქვევით მოცემულია რამდენიმე რჩევა, თუ როგორ უნდა დაიწყოთ 
საუბარი, როდესაც დახმარების თხოვნა გსურთ: 

 
Ë ჩემთვის მნიშვნელოვანი რაღაცის შესახებ უნდა 

გელაპარაკო... 
Ë მინდა გითხრათ ისეთი რამ, რაც ჩემთვის ადვილი არ 

არის... 
Ë შეგვიძლია ვისაუბროთ? ბოლო დროს ვგრძნობ 

დაბნეულობას, სევდას, შფოთვას… 
Ë ბოლო რამდენიმე კვირაა თავს კარგად ვერ ვგრძნობ… 
Ë შენი დახმარება მჭირდება.  
Ë რთული პერიოდი მაქვს, განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს  
Ë რაღაც მიჭირს...  

 
როდესაც არ ხარ დარწმუნებული, როგორ ითხოვო დახმარება, 
შეგიძლია სცადო დაწერო. მაგალითად, დაუტოვე წერილი ან მინიშნება.  
წერა მეტ დროს გვაძლევს და გვეხმარება ჩვენი აზრების დალაგებაში. 

 

 

 

 

დაიმახსოვრე: 

არ არსებობს ჯანმრთელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე. 
ჩვენ ყველას, ბავშვებსაც და მოზარდებსაც ხანდახან გვჭირდება 
დახმარება და ეს ნორმალურია. დახმარების თხოვნით, შენ ზრდი 

შანსებს, რომ  რომ კვლავ კარგად იგრძნო თავი. 
 
 
 
 


