
"Як мен� розп�знати
 свої кордони...  

Джерело: https://zeitzuleben.de/vom-setzen-und-durchsetzen-personlicher- 
grenzen/

"Що таке кордони?" 
У кожної людини є дуже р�зн� особист� меж�. Наш� особист� меж� мають
в�дношення до наших моральних ц�нностей, позиц�й, досв�ду та розвитку. 
Не �снує гарних чи поганих меж. Кожна людина має право самост�йно
визначати, що для неї добре, а чому казати “н�”. 

 

...� як їх встановити?" - Поради Інституту ж�ночого 
� чолов�чого здоров’я В�дня/Проєкт Neda

 
"Як я можу визначити, що мої кордони порушен�?"

Ми можемо не усв�домлювати меж� � в�дчувати їх лише тод�, коли їх порушують. 
Подумайте про це: хто заходить занадто далеко, що примушує вас в�дчувати 
тиск чи пригн�чення з їхнього боку? Коли ви почуваєте необх�дн�сть захищати 
себе? Коли ви почуваєтеся погано через те, що робите щось, чого насправд� 
робити не хочете?

 
  

"Чому люди порушують мої кордони?"
Меж� мають бути пов�домлен� оточуючим, тому що �нш� люди автоматично не
знають ус�х наших потреб. Тим не менш, �нод� можливо важко вчити межам,
оск�льки ви можете боятися насл�дк�в, напр., розчарувати когось. Встановити
здоров� меж� – це не про те, щоб в�дгородитися ст�ною, це про здатн�сть
ц�нувати себе. 

 
"Як я можу навчитися встановлювати кордони?"

Захист власних кордон�в має багато сп�льного з сп�лкуванням.
Встановлення меж означає навчитися говорити “н�”. Наприклад, ви маєте
виразити �ншому те, що ви не хочете, що ви не готов� робити � що ви
хочете, щоб хтось �нший цього не робив. 
Щоб навчитися казати “н�”, потр�бна чимала практика!

FEM (д�вчата/ж�нки): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien - Tel.: +43 1 27700 5600 
FEM Elternambulanz (батьк�вська кл�н�ка): Klinik Ottakring, Montleartstraße 37, 1160 Wien (Pavillon 20) - Tel.: +43 1 49150 4277
FEM Süd (д�вчата/ж�нки): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien - Tel.: +43 1 60 191 5201
MEN (хлопц�/чолов�ки): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien - Tel.: +43 1 60 191 5454
www.fem.at

"Чому кордони так важлив�?" 
Наш� особист� меж� служать, перед ус�м, захисту нас самих. А саме: щоб ми не
були перевантаженими, розчарованими чи ображеними. Через визначен� й
ч�тк� меж� ймов�рн�ше, що наш� потреби будуть задоволен�. 
Меж� особливо допомагають нам в сп�лкуванн� з �ншими людьми. 
Поставтеся серйозно до власних меж!
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