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ПСИХОСОМАТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЙНА ГРА «ШЛЯХ ДО 

ФІЛОСОФСЬКОГО КАМЕНЮ» 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА «ПУТЬ К 

ФИЛОСОФСКОМУ КАМНЮ» 

PSYCHOSOMATIC TRANSFORMATIONAL GAME «WAY TO THE 

PHILOSOPHERS' STONE» 

© Хомуленко Т.Б., м. Харків 

Слід зазначити, що недоліком програм психологічного супроводу з 

розвитку й психокорекції є те, що вони потребують включення до них 

початкового мотивувального етапу, що збільшує їх тривалість. Вирішити 

таку проблему дозволяє застосування сучасних засобів ігротерапії, таких як 

трансформаційні ігри (Т-ігри), що за принципом побудови мають потужний 

мотивувальний потенціал. 

Д.Майерс підкреслює, що Т-ігри захоплюють, рівень групового 

збудження, поряд з так званою ігровою відповідальністю, підвищують 

реактивність у ситуації гри. 

Дієвість Т-гри забезпечує також «ефект Зейгарник» – ефект 

незавершеної дії та ефект очікування, який може викликати відчуття 

наближення успіху у досягненні мети. Крім того, за рахунок умов гри, опір 

учасників послаблюється і активується внутрішня мотивація за рахунок 

ефектів поля (К.Левін). 

Історія застосування Т- ігор в психологічній практиці починається з 

першої психотерапевтичної Т-гри «Пори року», яка була створена відомим 

танатотерапевтом В.Баскаковим. Проте деякі принципи побудови та 

функціонування трансформаційних ігор були відомі єгипетським жрецям, 

буддистським та даоським монахам понад тисячу років тому. 

Сучасні Т-ігри мають ряд спільних рис і характеризуються 

наступним. 

Т-гра – є різновидом групових ігор, яка орієнтована на знаходження 

оптимальних шляхів, рішень в складних ситуаціях та значимих векторах 

активності, спрямована на роботу з особистими запитами щодо досягнення 

цілей учасників в умовах змодельованого середовища та символічного 

розгортання сюжету або ритуалу. 

У Т-грі відображаються суб’єктивні (психологічні, особистісні, 

міжособистісні, світоглядні, сенсожиттєві), а не об’єктивні категорії. 

У грі, за переконанням Ретюнських Л.Т., в результаті зустрічі 

звичайного, об’єктивного та ігрового світів формується суб’єктивна 

реальність, через яку учасник створює свою ігрову історію та інтерпретує 

події на шляху гри. Оскільки в ігровий процес вбудована особиста мета, цей 

світ суб’єктивні реальності стає проявленим. 

Аналіз відомих Т-ігор дає можливість стверджувати, що проходячи 

етапи Т-гри людина набуває нового досвіду: 

– аналізу ресурсів та обмежень; 
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– ресурсного використання символів; 

– інтерпретації метафор; 

– прийомів використання візуалізацій; 

– вербалізації внутрішніх подій. 

В результаті відбувається перебудова внутрішньої картини світу і 

самої системи внутрішнього простору. Крім того, учасник отримує 

зворотній зв’язок від внутрішньої реальності, що дає можливість 

скорегувати власний спосіб дій. Метою Т-гри є: 

– створення умов для екологічної діагностики паттернів та сценаріїв 

своєї поведінки, власних установок та переконань як причин поточної 

ситуації; 

– пошук таких моделей взаємодії із зовнішнім світом та векторів 

розгортання змісту внутрішнього світу, які сприяють успіху у досягненні 

цілей та прагнень. При реалізації мети Т-гри важливим є створення таких 

умов для завершення гри, які забезпечують у учасників рефлексію того, що 

здійснено та запуск значних особистісних трансформацій. 

Враховуючи можливості Т-гри для реалізації розвивальних, 

психокорекцій них та психотерапевтичних цілей і недостатність науково 

операціоналізованих, коректно апробованих та верифікованих Т-ігор із 

психосоматичною спрямованістю актуальними виявляються науково-

методичні розробки зазначеного формату. 

Метою роботи була експериментальна розробка психосоматичної Т-

гри (ПСТГ) «Шлях до Філософського каменю». 

Гра – це форма здійснення діяльності чи поведінки, яка відрізняється 

полімотивацією (поєднанням інтересу до процесу і результату) їх суб’єкта, 

засобами символізації, інтерактивності, дивергентності і проявляється в 

ієрархічній реалізації імітативної, рольової, змагальної та маніпулятивної 

функцій. Методика передбачає цілеспрямований вплив на особливості 

функціонування тілесного Я та сприяння процесу індивідуації за рахунок: 

а) активізації імагінації, внутрішньої уваги, інтрацепції, символізації, 

трансцендентної функції психіки; 

б) актуалізації внутрішнього діалогу з тілесним Я, інтернального 

локусу контролю за тілом, пізнавальної активності, спрямованої на 

архетипічні структури, пов’язані з символікою цілісності; 

в) каталізації синхроній і проекцій, як матеріалу для усвідомлення та 

досягнення почуття інтегрованості. 

Об’єктом моделювання гри є етапи актуалізації Архетипу Самості, 

алхімічною метафорою якого є «Шлях до Філософського Каменю». 

Засобами актуалізації цього процесу в грі є: активація імагінації, 

концентрація на внутрішніх відчуттях, каталізація синхроній, метафоризація 

тіла, вербалізація внутрішніх відчуттів і переживань. Середовище гри – 

алхімічна лабораторія, в якій від 4до 8 алхіміків (учасників) під 

керівництвом магістра (ведучого) ідуть шляхом створення Філософського 
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Каменю. 

Етапи гри – нігредо (чорний), альбедо (білий), цитрінітас (жовтий), 

рубедо (червоний) – є назвами етапів алхімічного процесу, етапів 

актуалізації Архетипу Самості та етапів психотерапевтичного процесу в 

юнгіанській термінології. За сценарієм гра схожа на ритуал. Ритуал – це 

сукупність встановлених звичаєм ролей та дій, які об’єднані традиційними 

життєвими ситуаціями і викликають зміну стану свідомості. Кожен, хто 

його проходить – отримує «Панацею», засоби отримання ресурсних станів 

та осяяння щодо обмежень на шляху до мети. Процес розгортання гри є 

рухом гравців від статусу алхіміка-неофіта (початківця) до статусу алхіміка-

адепта (того, що отримав «Панацею») спочатку по клітинам внутрішнього 

кола (символ душі), а потім по клітинам зовнішнього квадрата (символ 

тіла), створюючи «квадратуру кола» – символ Філософського Каменю і 

метафора психосоматичної єдності. 

Перед початком реалізації основних етапів важливе місце у грі 

посідає підготовчий етап, на якому гравці, по-перше, здійснюють вибір 

однієї з 8 ролей Алхіміка, аналізуючи свій свідомий і випадковий вибір. 

Вісім ролей виділяються, ґрунтуючись на культурно-історичному змісті 

символіки архетипу Алхіміка, який включає прагнення, пов’язані з 

творінням, трансформацією, інтеграцією, пізнанням, здоров’ям, золотом. 

Зазначені прагнення входять до переліку векторів активності людини на 

різних етапах її становлення з урахуванням культурно-історичної ситуації їх 

життєіснування. 

У гру учасник вступає з роллю, яка є остаточним вибором і зміст якої 

конкретизується особистою метою (запитом) і символікою обраного каменя, 

який виконує функцією фішки (піріт, лазуріт, амазоніт, флюорит, бірюза, 

місячний камінь, нефрит, танзаніт). 

По-друге, підготовка до основної частини гри передбачає: 

– знайомство з символікою послідовності процесу пошуку 

Філософського Каменю, яка відображена в десяти психотерапевтичних 

юнгіанських картах «Rosarium Filosofoum»; 

– оволодіння прийомами активної уяви з опорою на зміст тих карт 

«Rosarium Filosofoum», які гравець обирає як такі, що містять ресурс та 

симптом гравця. Ці карти та їх вибір піддається обговоренню та рефлексії 

Гравець відповідає на запитання, що активізують імагінацію, зокрема: які 

асоціації викликає і що символізує обрана карта? С ким би ти хотів(-ла) 

поговорити? Хто це? Щоб ти хотів(-ла) спитати? Що тобі відповіли? 

– усвідомлення того, на якому етапі реалізації мети у своєму житті 

знаходиться гравець, що визначається мірою співпадання особистого 

розкладу послідовності «Rosarium Filosofoum» з правильною послідовністю. 

На етапі Нігредо актуальним є стан «Профана», існування якого 

обумовлене неусвідомленими установками, які є не тільки обмеженнями у 

досягненні мети, але і причинами хвороб. Осмислення неусвідомлених 
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обмежень дає можливість перейти на наступний етап. В якості 

формулювань обмежень використані матеріали древніх даоських текстів, 

присвячених проблемам психосоматики, здоров’я і хвороби, єдності душі і 

тіла, які містяться в колоді карт «Обмеження Профана». На цьому етапі 

обговорення спрямовано на активізацію імагінації, інтеграцію досвіду, 

усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків зовнішнього та внутрішнього 

простору, каналізацію синхроній та проекцій, деталізацію засобів 

досягнення мети. Це досягається шляхом обговорення таких питань: Як ти 

розумієш ці обмеження? Як це може завадити на шляху до мети? Яка 

частина тебе каже «ні» цьому обмеженню? Хто це? Спитай чому? Поясни 

йому. Чи хочеш ти почути думку інших? Що, з того що я хочу сказати 

іншим, я маю сказати собі? 

На наступному етапі гри (Альбедо) актуальним є стан внутрішнього 

споглядання. На цьому етапі гри починається рух (який задає жереб – білий 

кубик) по клітинам кола, на яких розположені 12 абстрактних архетипічних 

символів, споглядання яких з активацією візуальної, аудіальної та 

кінестетичної модальності дає можливість вийти за допомогою колоди 

«Сила та Мудрість води» на стани, які аналізуються як ресурсні і 

обговорюються як такі, що сприяють досягненню мети. 

Після проходження гравців по колу, на етапі Цитрінітас актуальним є 

процес усвідомлення ресурсів. За допомогою жереба (жовтий кубик)ь гравці 

отримують від 1 до 6 з 21 карт колоди «Поради від Даоса», які сприяють 

усвідомленням для підтримки «Шляху» (до мети, до Філософського 

Каменю, життя, Самості). Кожна із порад коментується гравцями у зв’язку з 

метою і обговорюється за бажанням з іншими. 

На етапі Рубедо актуальним є процес інтеграції. На цьому етапі 

починається рух по клітинам зовнішнього квадрата, символом якого є 

«квадратура кола» – метафора єдності душі і тіла. По квадратурі 

розположені п’ять органів розподільників енергії «ци» – печінка, серце, 

нирки, легені, селезінка та тимус. Останні клітки почергово заповнюються 

гравцями з колоди «органи» випадково витягнутою картою (однією з 18). 

Починає рух по квадрату гравець, який першим закінчив рух по колу. 

Номер клітини показує жереб – червоний шестигранник. Робота гравця з 

органом передбачає систему дій – персоніфікація, асоціації, візуалізація, 

аналогізація. 

Перші три дії – підготовчі (ідентифікація, візуалізація, афірмація), 

четверта – основна, спрямована на психологізацію органа, частини чи 

підсистеми тіла за допомогою аналізу ресурсів і обмежень, які містяться в 

тілесній метафорі (колода «Метафори органів»). 

На завершенні гри кожен учасник отримує «Панацею» (відповідна 

колода карт) – що містить патерни дій, які є ресурсами, що забезпечують 

досягнення індивідуальної мети. 

На етапі рефлексії учасники гри мають визначитись у ресурсних 
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станах (медитативність, безтурботність, впевненості, натхнення, 

зацікавленість, уважність, мрійливість, приплив енергії, розслабленість, 

передчуття, емоційний підйом, відчуття свободи, інтелектуальний підйом, 

спрямованість, спокій, відчуття шляху), які актуалізувалися в грі та 

інсайтах, які були отримані щодо їх причин та наслідків, щодо власних дій 

та вчинків. 
 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТІЛЕСНОГО Я 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЕЛЕСНОГО Я 

TECHNIQUE OF PROJECTIVE DIAGNOSTICS OF CORPORAL I 

© Хомуленко Т.Б., Крамченкова В.О., м. Харків 

Методика незакінчених речень «Вербалізація тілесного Я» є 

самостійним інструментом для вивчення ознак психосоматичної 

компетентності особистості, яка відповідає сучасним вимогам до 

психометричного обґрунтування особистісних методик. Психосоматична 

компетентність розуміється як система здатностей когнітивного компоненту 

тілесного Я, що пов’язана із прийняттям свого тіла, як складової цілісного 

організму, та обумовлює саморегуляцію засновану на досвіді застосування 

внутрішнього діалогу з тілесним Я. 

У структурі запропонованої методики входять наступні шкали, які 

виявляють ознаки психосоматичної компетентності: 

1) обізнаність – знання про тіло взагалі та про власне тіло, як 

продукт пізнання і аналізу власного тілесного досвіду; 

2) прийняття – позитивне та адекватне ставлення до тіла, яке 

проявляється в почуттях зацікавленості, турботи, дружелюбності, 

впевненості, захищеності, спокою; 

3) інтрацептивність – здатність фіксувати та концентрувати увагу на 

внутрішніх відчуттях, яка проявляється у їх диференційованій вербалізації; 

4) метафоричність – здатність до застосування образних порівнянь 

та аналогій для характеристики власного тіла, основана на асоціативності 

мислення; 

5) каузальність – здатність вбачати у тілі причину і наслідок подій 

внутрішнього і зовнішнього простору людини; 

6) діалогічність – здатність вести внутрішній діалог між «Я в тілі» і 

«Я тіло»; 

7) суб’єктність – здатність до суб’єкт-суб’єктної внутрішньої 

комунікації та взаємодії з тілесним Я; 

8) інтегративність – включеність психіки і тіла в процеси один 

одного і їх взаємовплив. 

В процесі обробки та інтерпретації результатів тестування 

оцінюється кількість варіантів завершення речень та їх емоційно-оцінний 

тон. Методика може бути використана для психодіагностики системи 

здатностей когнітивного компоненту тілесного Я, що пов’язана із 


