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УВОД

О
вај приручник намењен је мушкарцима који су прихватили

одговорност за насиље према партнеркама и укључили се у

психосоцијални третман

Психосоцијални третман служи за заустављање и спречавање насиља

у породици, првенствено насиља у партнерским односима.

То се постиже укључивањем починиоца у структурисани третман, који

спроводе стручњаци са специјализованим знањима и едукацијом.

Третман помаже да починиоци стекну увид и прихвате одговорност за

своје насилно понашање, да усвоје самоконтролу понашања, науче

социјалне вештине и да промене уверења која доприносе

успостављању насилног односа.

Третман обухвата 1-4 индивидуална разговора у циљу процене за

укључивање у третман, сусрет и разговор са жртвом насиља и

Кроз третман починиоци насиља могу да промене своја понашања и

уверења, да науче да контролишу своје поступке, да развијају

равноправне и ненасилне обрасце односа са члановима своје

породице, посебно са својим партнеркама.

Психосоцијални третман није замена за казну која је

прописана у закону .

Психосоцијални третман није лечење психичких болести.

Уколико је починилац завистан од алкохола или дрога услов да се

укључи у третман је да је успешно прошао лечење.

.

и не може бити

Сврха психосоцијалног третмана је заштита жртва насиља и

чланова породица у којима је присутно насиље и повећавање

њихове сигурности.

25

групних сесија

Промена насилног обрасца понашања је дуготрајан процес,

потребна је стручна подршка и праћење починиоца, а овај

приручник има за циљ да их оснажи и едукује да усвоје и трајно

прихвате ненасилне обрасце понашања.

.
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ШТА ЈЕ НАСИЉЕ?

Облици насиља

Типови насиља

Препознајте који је тип насиља за Вас карактеристичан:и облик

Економско насиље

Физичко насиље

Психичко насиље

Сексуално насиље

атеријално насиље

Латентно насиље

Ситуационо насиље:

Релационо насиље

- испољава се преко контроле над економским

ресурсима уз ускраћивање економских ресурса (пре свега новца),

потребних за задовољење потреба жена, или спречавања да обавља

економску активност

се испољава кроз различите форме физичког

напада који подразумева физички контакт ( ударање, гађање,

употреба оружја, завртање руке....)

се испољава преко понашања усмерених на

психолошки интегритет и здравље- директне претње, индиректне

претње , деградирајуће понашање , патолошка љубомора ,

контролишуће понашање, изолација

представља различите облике принуде на

сексуалне односе или нежељене радње током сексуалних односа

ударање врата, прозора, столова, уништавање

имовине, бацање предмета итд.

ефекат насиља у прошлости на функционисање у

садашњости (нпр. због физички насилног чина пре 10 година,

партнерка и сада не изражава своје ставове нити се понаша слободно)

дешава се у ситуацији када се особа осећа

угрожено, немоћно, жели да поврати контролу и нађе излаз из

ситуације

: дешава се континуирано, осећање немоћи је

лично и релационо, његова функиција је да се оствари контрола,

одржи моћ и добије снага

.

M

.

.

.
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Да ли препознајете да насиље ''она то заслужује'’

Да ли препознајете да

''То се десило јер сам попио''

Да ли препознајете да насиље ''не никада је нисам

ударио''

Да ли препозајете да насилни догађај ''само

препирка''

Да ли препозанајете да понекад кажете

''догодило се само пар пута''

који су били насилни према

партнеркама

То су механизми одбране, стратегије за неприхватања одговорности

за насиље

оправдавате

одговорност пребацујете на факторе изван

Вас

поричете

минимизирате

Важно је :

да их препознате,

да их постанете свесни и

да их мењате

Због ових стратегија је тешко да направите промену

Које су ваше стратегије ?

са ?

?

?

-

?

?

На сличан начин размишљају и други

-

-

Не заборавите да је насиље
'' било који чин усмерен ка другој особи, који повређује, оштећује или

вређа на такав начин да приморава ту особу да чини нешто против

своје воље или да престане да ради нешто што би он/она волела да

ради'' (Исдал, 2000.)
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НАСИЉЕ КО ЈЕ ОДГОВОРАН?,

Када почине насиље, уобичајено је да људи имају доживљај да је
у питању била само обична партнерска расправа, препирка, или
да су то урадили зато што су били испровоцирани, изазвани,

љути...

Питање одговорности је изузетно важно питање. Заправо, од
начина на који на њега одговоримо, у великој мери зависи да ли
ћемо у следећој кризној ситуацији употребити насиље.

Управо из тог разлога тема одговорности за насилно понашање
се обрађује у овој брошури. Текст који следи Вам може
користити у размишљању о претходним поступцима за које
препознајете да је важно да их преиспитате. Посебно је користан
када сте у кризи, док планирате даље реакције.

Када говоримо о прихватању одговорности за насиље, ми
говоримо о различитим нивоима прихватања одговорности. Ти
нивои се могу посматрати као:

Важно је да своје размишљање анализирате на свим
наведеним нивоима, користећи ову брошуру.

Да ли је у питању насиље, или само обична, партнерска свађа?

I

II

III

I НИВО ПРЕПОЗНАВАЊЕ СВОГ ПОСТУПКА КАО НАСИЛНОГ:

Користећи део брошуре о коме се дефинише насиље ,

преиспитајте свој претходни или планирани поступак.

Препознајете ли у њему елементе насиља?

ПРЕПОЗНАВАЊЕ СВОГ ПОСТУПКА КАО НАСИЛНОГ
ОБЈАШЊАВАЊЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НАСИЉА

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ПРИХВАТАЊЕ ПОСЛЕДИЦА КОЈЕ ЈЕ
НАСИЉЕ ИМАЛО НА ЖРТВУ

6

ЖИВОТ

БЕЗ

НАСИЉА



Пон кад је тешко фокусирати се само на свој поступак.

ЗАПАМТИТЕ,

Многи починиоци су склони да, када препознају своје понашање као

насилно, минимизирају његов значај (размишљају на начин „ударио

сам је, али је то било само једном“, „претио сам, али то нисам мислио

озбиљно“).

Важно је да препознате да је било какво насиље

негативно утиче на оне који су му изложени и као такво је

неприхватљиво.

e

СВАКО ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА СВОЈЕ ПОСТУПКЕ

Насиље никада не можемо дефинисати у категоријама „ “

или „ “

!

!

Мало

Много

Уколико примећујете да сте у вашем размишљању усмерени на другу

страну у сукобу, њене поступке, испробајте следећу технику:

Сада прекријте руком, или избришите колону „Она“. Погледајте све

поступке и поруке у колони „Ја“. Препознајете ли у њима елементе

насиља? Уколико Вам је то важно, погледајте и оно што је исписано у

колони „Она“. Можда ћете и ту препознати елементе насиља.

У колонама „Ја“ и „Она“, веома детаљно представите дијалог и
поступке у сукобу, као да цртате стрип. Нека он буде довољно
прецизан да, када би га неко прочитао, има утисак да се та сцена
одвија пред његовим очима.
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II НИВ ОБЈАШЊАВАЊЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НАСИЉАО:

Када размишљате о томе зашто сте починили насиље,

препознајете ли нека од наведених објашњења?

Ово су типична размишљања којима онај који је починио насиље
објашњава свој поступак. Она делују уверљиво, истинито и често
је тешко да их преиспитамо. Ипак, то је од велике важности.

Оно што је заједничко свим овим објашњењима је то да
одговорност за почињено насиље смештају ван онога који га је
починио.

У преиспитивању објашњења почињеног насиља, или
планирању поступака у сукобу, од користи Вам могу бити
следеће технике:

Уколико се то не промени и насиље не објасни личним
факторима, који су под контролом те особе, могућност
понављања насиља је много већа. Јер, ако нешто не зависи од
нас и не можемо га контролисати, како можемо гарантовати да
ће се то променити?

ЖИВОТ

БЕЗ

НАСИЉА

Нисам могао да се

исконтролишем

Морао сам то да

урадим када ме је

тако понизила

Када попијем, не

знам шта радим

Она ме је

испровоцирала

Рука ми је сама

полетела
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Ако су објашњења Вашег насилног понашања везана за друге
учеснике у сукобу, нпр. „да није изашла из просторије, ја је не бих
насилно зауставио...“или „Она је крива“...

Заправо, одговор на било који од ових питања је увек потврдан

Анализирајте своје размишљање кроз следећу табелу:

Важно је да се сада позабавите питањем, ДА ЛИ ЈЕ ВАШ ПОСТУПАК
ПОСЛЕДИЦА СИТУАЦИЈЕ, ИЛИ ВАШЕГ РАЗМИШЉАЊА О ТОЈ
СИТУАЦИЈИ?

У томе ће Вам помоћи следеће смернице:

познајете ли, или верујете да постоји, бар један човек на свету
који би у истој ситуацији размишљао и деловао другачије?

препознајете ли неки други начин на који сте могли да
реагујете?

Уколико је одговор на било које од ових питања потврдан, то
значи да сте Ви, без обзира на саму ситуацију, ОДАБРАЛИ ВАШ
ПОСТУПАК.

.

Сама ситуација, понашање партнерке... никада нису узрок нашег
понашања.

Када одговорност сместите на право
место, тек онда то можете и мењати.

ОДГОВОРНОСТ ЗА НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ ЈЕ УВЕК
НА ОНОМЕ КО ГА ЧИНИ.

ОПИС СИТУАЦИЈЕ (шта
се догодило, фокус на
чињеницама не на
интерпретацији)

РАЗМИШЉАЊЕ(како сте о
томе размишљали, шта је
та ситуација значила за
Вас, говорила о вама, другим
људима...)

ОСЕЋАЊЕ,ПОСТУПАК(како
сте се у том тренутку
осећали, шта сте урадили)
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Ако су објашњења вашег насилног понашања везана за губитак

контроле, нпр: „Нисам знао шта радим“, „Све се десило само од себе“,

Погледајте следећу листу насилних реакција у сукобу:

МИ СМО ТИ КОЈИ БИРАМО. ДА ЛИ ЋЕМО ПОЧИНИТИ НАСИЉЕ ИЛИ

НЕ. И КАКВО НАСИЉЕ ЋЕМО ПОЧИНИТИ.

Размислите о насилним и ненасилним изборима које сте у критичној

ситуацији имали. Запишите их и анализирајте са аспекта контроле коју

сте имали.

које од ових реакција препознајете да сте чинили, или би у
сукобу могли починити? .

постоје ли оне реакције, за које знате да их никада не би
употребили, без обзира на то колико се осећате
љуто,испровоцирано? заокружите их

Готово све наведене ставке су наши реални избори у ситуацији
сукоба. Као што видите, за неке препознајемо да би смо их
могли учинити, а за неке да никада не би. Сви само одређујемо
своје границе

заокружите их

.

Ми бирамо да ли ћемо
партнерку ударити затвореном или отвореном шаком, којим
јачином, у који део тела и сл. ,као што бирамо да ли ћемо је
уопште ударити.

ЖИВОТ

БЕЗ

НАСИЉА
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Ако објашњења Вашег насилног понашања везујете за
спољашње чиниоце, као што су алкохол, умор..., анализирајте
следеће тврдње и заокружите да ли их сматрате истинитим
или не:

III НИВО ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА КОЈЕ ЈЕ НАСИЉЕ

НА ДРУГЕ

:

ОСТАВИЛО

Ако сте бар једну тврдњу препознали као нетачну, то Вам
говори да било који спољашњи фактор (у овом примеру
алкохол) није узрок ни објашњење насиља.

Неки људи, који врше насиље, буду под дејством алкохола.

Ипак, они понекад почине насиљ и у трезном стању, Са друге
стране, постоје особе које су увек у трезном стању док чине
насиље.

Препознавање и прихватање утицаја које је насилно понашање
имало на друге људе је такође важан аспект прихватања
одговорности, а самим тим и промене понашања.

АЛКОХОЛ, КАО НИ БИЛО КОЈИ СПОЉАШЊИ УЗРОК, НИЈЕ
УЗРОК НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА. РЕШЕЊЕ И ОСНОВ ПРОМЕНЕ
НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА ЈЕ У ОНОМ КО ГА ЧИНИ.

Сви људи под дејством алкохола, кад

су испровоцирани, чине насиље тачно    нетачно

тачно    нетачно
Да би неко починио насиље, мора

бити под дејством алкохола
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ПОСЛЕДИЦЕ НАСИЉА

Многи починиоци насиља имају тешкоће да размишљају о

утицају које је њихово понашање имало на чланове њихове

породице и њих саме. Склони су да их

негирају (не примећују никакве последице),

минимизирају (препознају последице насиља, али сматрају

да су оне мале, да нису толико штетне), или

њихов настанак приписују неким другим факторима

(конфликтима у породици, васпитању, генетици...).

Иако је тешко одредити да ли је неки симптом последица

изложености насиљу или нечега другог, сигурно је да насиље

има веома штетан утицај на развој и добробит свих оних који су у

њега укључени.

Освешћивање овог утицаја може деловати мотивишуће за

ангажовање у промени. Такође, препознавање и прихватање

присутних последица је значајан аспект прихватања

одговорности за насилно понашање, што је основ постизања

трајне промене.

:

Препознавање и доживљавање ових последица је веома

важан сегмент промене насилних образаца понашања.

Последице почињеног насиља су вишеструке и видљиве код

свих чланова породице, без обзира на који начин су

укључени у насилни чин, да ли су:

директне жртве,

томе посредно изложени (присуствују насиљу, чују га из

суседне просторије, препознају узнемиреност директне

жртве), или

починиоци насиља.

ЖИВОТ

БЕЗ

НАСИЉА

12



Значајно је да размислите о утицају које је Ваше насилно

понашање имало на директну жртву, Вашу партнерку.

Сетите се, када размишљамо о последицама нашег насилног

понашања, важно је да их прихватимо онаквим каквим

жртва осећа, без обзира на то какве су биле наше намере и

да ли би ми, исту ситуацију на тај начин доживели.

Од представљених, типичних последица изложености насиљу,

заокружите оне за које препознајете да су присутне код Ваше

партнерке.

Које још, за Вашу партнерку карактеристичне последице

препознајете? Шта Вам она говори? ______________________

_____________________________________________________

Телесне повреде Психолошка повређеност Несаница

Хроничан умор Губитак апетита Страх/ Анксиозност

Безвољност Раздражљивост Пад самопоуздања

Тешкоће у концентрацији Плачљивост

Лоше расположење Депресивност Повлачење

Социјална изолација Заборавност

13



На који начин чињење насиља утиче на Вас саме?

Анализирајте утицај који чињење насиља има на Вас и Ваш

живот. Заокружите оно што код себе препознајете и допишите

оне предности и недостатке које су за Вас карактеристичне

ЖИВОТ

БЕЗ

НАСИЉА

Предности насилног понашања

(шта тиме добијам, зашто то

радим)

Супруга уради оно што желим
“Испразним бес”
Покажем да сам ја “газда”
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Предности промене насилног

понашања (ако одустанем од

насилног реаговања, шта тиме

добијам)

Бићу бољи родитељ и партнер
Поштовање које није засновано на
страху и претњама
_______________________

_______________________

Недостаци насилног понашања

(шта тиме губим, чиме сам

незадовољан)

Ометам развој деце
Лоше партнерство
Кривичне санкције
Здравствене тегобе
Стид
_______________________

_______________________

_______________________

Недостаци промене насилног

понашања (ако одустанем од

насилног понашања, шта тиме

губим)

Неће моја “бити задња”
Губитак контроле
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

нпр.

нпр.

нпр.

нпр.
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Као што видите, насиље починиоцу може донети неке добити,

оно за њега има одређену функцију. Важно је да препознате овај

аспект Вашег чињења насиља, јер је то оно чиме Ви Ваше насиље

одржавате.

Размислите, које потребе стоје иза разлога збо којих чините

насиље? То могу бити потреба за поштовањем, уважавањем...

Постоји ли неки други начин на који ове потребе можете

задовољити?

Препознали сте и негативне последице, недостатке чињења

насиља на Вас саме, Ваше партнерство, родитељство,

функционисање...

Ову технику можете употребити за анализу насилног понашања

уопште, али и за доношење одлуке о реаговању у неким кризним

ситуацијама. Од користи Вам може бити и да размислите о

следећем:

Сагледајте све предности и недостатке 10 година у будућност.

Приметићете да предности углавном представљају

краткотрајне добити, које се дугорочно претварају у недостатке.

Нпр, показивање „ко је газда“, за 10 година може резултирати

прекидом заједнице, проблемима у понашању деце и сл.

г

Од које добити Вам је најтеже да одустанете?

Који од препознатих недостатака Вас највише мотивише за

промену насилних образаца понашања?

_______________________________________

______________________

________________

_________________________________
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Слабије
оцене у
школи

Пад
концентрације Мањак

самопоуздања
Безвољност

Неприхваћеност
од стране
вршњака

Агресивно
понашање

Злоупотреба
алкохола и
наркотика

ДЕЦА У ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА
ИМА НАСИЉА

Како насиље у породици утиче на децу?

Да ли утиче и када они нису непосредни сведоци?

Које су последице насиља у породици на децу?

Деца не морају бити непосредни сведоци насиља па да оно утиче на

њих. Они често насиље чују из друге собе или виде непосредне

последице насиља (повреде, уништени предмети...)

У неким истраживањима се показало да је утицај насиља на дете још

неповољнији у ситуацијама када је посредно укључено у насиље, због

осећања беспомоћности које у тим околностима развија, и

замишљања догађаја на основу звукова који до њега допиру.

Оно што деца виде или чују за време епизода насиља, или замисле и

доживе, има директан утицај на њихов психофизички развој и може

генерисати интензивне емоционалне реакције и унутрашње

конфликте.

Искуства насиља обликују дечије разумевање интимног живота

одраслих и дају приказ улоге насиља у везама одраслих. Бројна

истраживања сугеришу да деца која су били сведоци породичног

насиља показују тешкоће прилагођавања које укључују здравствене

проблеме, тешкоће у емоционалном функционисању, когнитивном

развоју, адолесцентно непријатељство и агресивност, као и тешкоће

у интимним везама са супротним полом.

Дечаци у чијим је породицама присутно насиље, склонији су да буду

агресивни према вршњацима и емоционалним партнерима и да чине

различита криминална дела, док девојчице често улазе у улогу жртве,

прихватају насиље од стране пријатеља и партнера.

Размислите о Вашој деци. Које, од наведених, могућих последица

препознајете? Допуните оне које су за Ваше дете карактеристичне.

ЖИВОТ

БЕЗ

НАСИЉА
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Како насиље у породици утиче на могућност задовољења

дечијих потреба?

Сва деца имају исте потребе. Међутим, услови у којима деца

одрастају, условљавају да ли ће и на који начин њихове потребе

бити задовољене. Како би боље разумели начин на који

постојање насиља утиче на развој детета, важно је да

препознамо основне законитости задовољења потреба.

удске потребе су хијерархијски организоване То значи, да

нпр. потреба за љубављу и прихватањем, не може бити

задовољена уколико није задовољена потреба за сигурношћу,

односно све потребе које су на хијерархијски нижем нивоу.

Љ .

:Редослед задовољавања потреба је приказан на следећој слици

Коју потребу препознајете као најугроженију када дете расте у

породици у којој је присутно насиље?

17



У породицама где постоји насиље најугроженија потреба је

потреба за сигурношћу

Зашто разговарати са децом о насиљу?

. Због непредвидљивости насиља, бриге за

своју сигурност, сигурност и добробит жртве (најчешће мајке),

потреба за сигурношћу је незадовољена. У таквим околностима, дете

је окупирано покушајима да се осети сигурнијим (да „буде добро и

послушно“, како не би било разлога за сукоб, да интервенише у

кризним ситуацијама и сл.) и не усмерава се на остале, такође основне

развојне потребе.

Важно је, у случајевима искуства са насиљем у породици, да и

починилац насиља буде тај који ће са дететом о томе раговарати

Разумљиво је да је са децом тешко разговарати о насиљу чији сте

актер. Уобичајено је да се код Вас јави осећај стида, дилеме око начина

како да разговарате о томе. Многи починиоци размишљају на начин

да ће тако подсетити дете на стресан догађај и додатно га

трауматизовати, или да то уопште није ствар која се тиче детета и да не

желе да га укључују. Многи страхују од онога што ће од детета чути.

Ипак, разговор са дететом је за њега од вишеструке важности.

Уколико га на адекватан начин водите, помоћићете детету да:

се осети сигурнијим

се ослободи стеге„породичне тајне“

изрази своја осећања и научи да је испољава

разуме своју улогу у насилном чину

ослободи осећаја кривице

се осети важним

се

s

s

s

s

s

s

Једини ефикасан начин да заштитимо дете од ових последица, је

да у породици престане насиље.

Размислите, шта је оно што Вас највише мотивише разговарате са

Вашом децом?

ЖИВОТ

БЕЗ

НАСИЉА
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Када разговарате са дететом важно је :

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

питате дете да ли је у реду да разговарате о насилном догађају

разговарајте онда када детету то одговара

објасните да ам је важно да дете ас чује, а да ће само одлучити

да ли жели да разговара о томе како је то утицало на њега или не

поштујте одлуку детета, његов избор око тога шта и колико жели

да говори

без обзира да ли је дете спремно да говори о свом доживљају,

важно је да и говорите о вашем делу одговорности

запамтите да, уколико пошаљете поруку да аше чињење насиља

зависи од аше супруге, неких спољашњих околности, или уопште

није под ашом контролом, шаљете поруку да је насиље

непредвидиво и неконтролабилно, чиме само погоршавате

последице које аше дете има

говорите само о себи, не о другим учесницима сукоба

не објашњавајте детаљно ситуацију која је претходила насиљу,

усмерите се на јасно диференцирање одговорности и аше одлуке

о будућем реаговању

препознајте и уважите утицај који је овај догађај имао на Ваше

дете

уколико је оно спремно да о томе говори, саслушајте, и не улазите

у дискусију да ли је нешто истинито или не. рихватите оно што ам

говори као његово виђење ствари

уколико дете према ама испољава негативна осећања, уважите

их и разумите

не тражите од детета да „бира стране“, или доноси одлуку о томе

ко је од учесника сукоба у праву.

В В

В

В

В

В

В

В

п В

В

19



БЕС И УПРАВЉАЊЕ БЕСОМ

Бес је је потпуно природна и уобичајена људска емоција. Како је

сасвим извесно да ће свако од нас повремено бити у ситуацији на коју

реагује бесом, љутњом, веома је важно да развијемо вештину како да

својим бесом управљамо.

Управљање бесом је вештина која се може увежбати и научити. Под

овим се подразумева самоконтрола беса, његово адекватно

испољавање (на начин који не угрожава друге људе, или саму особу) и

рационално планирање неагресивних стратегија за постизање онога

што нам је важно.

Сви на различите начине испољавамо бес. Такође, разликујемо се и

по томе који знаци беса су за нас карактеристични у првој фази

његовог настанка , док је интензитет беса низак.

Управо те знаке је важно да освестимо, јер је бесом много лакше

управљати када је ниског интензитета.

Када у некој ситуацији препознате код себе неке од знакова беса које

сте заокружили, корисно је да примените технику -а.

Као што на утакмицама користе тиме оут да направе стратегују даље

игре тако и ви користите то време да на бољи и конструктвнији начин

испланирате своје понашање и реакцију

Time out

,

.

Запамтите, не значи да сте одустали од своји ставова,

намера, жеља и циљева

Time out х

!

Погледајте наведене знаке испољавања беса. Заокружите оне који су

за Вас типични:

Препознајете ли неке, за Вас карактеристичне знаке беса, који овде

нису наведени? ______________________________________________

ЖИВОТ

БЕЗ

НАСИЉА

КритиковањеСтиснути
зуби

Бацање и
ломљење
предмета

Напети
мишићи у
пределу

врата/главе

Убрзан пулс

Вређање Псовање

Знојење Љутити
покрети

Лице
поцрвени

Стиснуте
песнице

Дрхтање
рукуУпућивање

претњи
Сарказам Викање
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Стратегија за примену а се укратко може

представити овако:

Time out-

s

s

s

s

када препознате прве знаке беса,
зауставите се!
уздржите се од било каквих реакција и
разговора
саопштите саговорнику да сте љути и
да вам је потребно да се смирите, а
да ћете након тога разговарати

изађите из ситуације

s

s

s

s

s

s

одаберите место на коме ћете се
осећати сигурно, на коме нема ствари
или особа на које реагујете
повећањем беса
дозволите себи да испољите
осећања, на начин на који нећете
повредити себе или друге људе
смирите себе
размислите о томе која је ваша
потреба незадовољена
испланира ј те сво ј у реакци ј у,
размислите о утицају коју свака од
ваших реакција има за вас и ваше
ближње
дајте себи онолико времена колико
вам је потребно, пре него што изађете
из а-time out

s

s

саопштите саговорнику да сте
спремни за разговор

примените ону реакцију за коју сте

проценили да је најадекватнија
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О

п

покушајте да сагледате позитивне стране проблема

д користи Вам могу бити и ове препоруке:

ангажујте се у некој физичкој активности; обзиром да бес

подразумева и физиолошку реакцију, овакве активности Вам могу

више пријати од пасивнијих облика ангажовања
разговарајте са неким у кога имате поверења

користите методе за релаксацију као што је дубоко дисање и

замишљање мира

oкушајте да сагледате другу перспективу, тако што ћете

замислити да сте на месту друге особе.

,

Размислите о краткорочним и дугорочним добитима и губицима и

једног и другог начина реаговања.

Значајно је да анализирате дугорочне и краткорочне добити и

губитке сваког начина реаговања, у односу на друге, ама важне људе.

Како то утиче на њих?

В

Имајте у виду да промена насилних образаца понашања

захтева више од учења вештина управљања бесом.

Корисно би било да водите евиденцију о ситуацијама на које сте

реаговали љутњом или бесом. То ће Вам помоћи да стекнете увид у

ситуације које су за Вас ризичне, и да се за њих припремите.

Значајно је да себе додатно мотивишете за примену описане технике.

Сагледајте добити и губитке неадекватног испољавања беса, у

односу на алтернативне реакције:

Изливи беса Алтернативно понашање

добити/

предности

губици/

мене
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Завршили сте психосоцијални третман. То је велики корак за

Ваш лични развој и промену.

И након завршетка третмана важно активно радити на процесу

промене насилних образаца понашања.

Ваша партнерка може бити одговорна за своје поступке,

али она не може бити крива за насиље које сте учинили

Ви сте договорни за своје поступке

увек постоје ненасилни начини за решавање сукоба

ако Вас партнерка и након завршетка третмана напусти,

прихватите то као њену одлуку. Сетите се да насиље

оставља веома озбиљне последице

Ваше понашање штетно утиче на развој деце било да су

директни или индиректни сведоци насиља

ако у некој ситуацији осетите ризик да ћете поновити

насиље, потражите помоћ стручњака. Увек се можете

обратити Саветовалишту за брак и породицу, тиму

стручњака који ради са починиоцима насиља у породици

уколико поновите насиље, важно је да за то преузмете

одговорност. Сами се пријавите надлежним службама и

прихватите последице

разговарајте са  мушкарацима који имају исти проблем и

који су препознали да су промене у понашању могуће и

веома корисне

ако имате проблема са алкохолом или дрогама, обратите

се за то посебним службама у оквиру здравства

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Направите добар избор за себе и своју породицу!

Увек имајте на уму да:
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Ова брошура је првенствено намењена починиоцима

насиља у партнерским односима који су прошли

психосоцијални третман.

Промена насилних образаца понашања је могућа. Она се

може покренути и остварити кроз третман који сте

завршили, али свој прави смисао добија у Вашем

свакодневном функционисању, промени односа према

партнерки.

Промена насилних образаца понашања је процес

Основна идеја брошуре је да Вам у кризним ситуацијама

помогне да истрајете у Вашој одлуци „живота без насиља“.

У њој су садржане основне теме које су обрађиване током

третмана. Поред подсећања на основне теоријске садржаје,

кроз вежбе које су саставни део брошуре моћи ћете да

преиспитате и усмерите своја размишљања.

Брошура има за циљ и да мотивише починиоце насиља

у партнерским односима да се ангажују у промени насилног

понашања.

Уколико сте се препознали у неком од садржаја брошуре,

вероватно је да имате проблема са насиљем. Веома је

важно је да започнете да радите на томе и преузмете

одговорност

Један од начина је да се укључите у психосоцијални

третман


