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Це Лесюня.



Уранці, коли сходить сонце, Лесюня сповнена 
енергії. Тоді вона біжить на своїх спритних 

лапках вузькими стежками й відвідує друзів.

Лесюня вправна й розумна, бо 
лисички саме такі. 

Лесюня живе в лісі з багатьма іншими тваринами.
Ліс – це її дім. Вона там знає все. 



Понад усе Лесюня любить гратися зі своїм 
другом Борисиком – борсуком. Він риє 

найкращі тунелі: борсуки вправні в цьому. 

Лесюня та Борисик – нерозлийвода.

Лесюня грає у квача з зайчиками.

Зайчики дуже вправні, тому 
бігають швидше за всіх.



У такі миті Лесюня відчуває тепло й спокій 
у своєму серці. Її мама завжди каже: 

«Ти відчуваєш силу лісової магії», 
– і Лесюня засинає.  

Увечері, на заході сонця, сім'я лисички та 
сім'я борсука зустрічаються з багатьма 

іншими лісовими звірятами.   

Вони розповідають одне одному історії 
та разом співають пісні.



Але вони так хотіли б побачити її на власні очі!

Лесюня хотіла б дізнатися,  
звідки береться лісова магія.  

Лесюня та Борисик уже не раз  
намагалися побачити її.  

Вони стежили по черзі, будували пастки –  
а втім так і не виявили її слідів.



Та одного ранку все змінилося...

Однак, прокидаючись уранці, вони 
відчувають, що магія присутня. 

Тоді вони знову бадьорі й 
сповнені енергії.



Ніхто з лісових тварин не був до нього 
причетним, і ніхто не хотів цього вогню.

Він просто з'явився. Прийшов здалека та 
знищив їхній прекрасний ліс. 

У Лесюніному лісі палав вогонь, 
великий і злий вогонь.



Звірі знали, де є секретні печери,  
у які вогонь не зможе дістатися. 

Туди вони й побігли. 

Тут Лесюня вперше побачила сім’ю сови та сім’ю миші. Тільки 
Борисика вона не могла тут знайти. 

Таких печер було багато, адже 
було багато й тварин.

Усі тварини були стурбовані: вони ще ніколи 
не бачили такого вогню. Звірята втікали від 

нього так швидко, як могли. 

Усюди був великий безлад. 



Лесюня також була налякана й 
дуже засмучена.

Прокидаючись уранці, Лесюня 
помітила, що більше не відчуває 

сили лісової магії. 

Лапки Лесюні були набряклими, а 
в голові – жодної розумної ідеї.  

Вони були такі налякані, що без 
упину бігали по колу.

Борисику було дуже страшно в його 
печері. Він чув вогонь попри те, що 
сховав голову в нору й закрив вуха.

Вогонь був дуже гучним.
Він був таким гучним, що Борисик не 

міг поворухнутися від страху.

Зовсім інакше поводилися зайчики. 



Так трапилося дещо дивовижне...

Лесюня сумувала все більше й більше,  
бо їй не вистачало Борисика, а тато був досі в лісі та 

боровся з вогнем, крім того,  
вона відчувала сум і тривогу мами. 

Мама обійняла Лесюню –  
і разом їм стало не так сумно.



А потім і мишки 
приєднуються до співу.

Спочатку мама лише 
слухає, а потім і вона 

підхоплює. 

Почувши це, сова також 
починає підспівувати.

У маминих обіймах Лесюня згадує про чудові вечори з 
Борисиком на заході сонця й про пісні.

І вона починає співати. 



І коли вони стають гучнішими за вогонь…

й  гучніші.

гуч
ніші, гучніші

Їхні го
лоси все 



Борисик виймає голову з нори, 
а зайчики зупиняються.

Звірята впізнають голоси друзів. Тому вони 
приєднуються й співають усі разом, кожен зі 

своїх печер, заглушуючи звук вогню.

за злий вогонь...

Голосніше,

голосніше

голосніше...
ГОЛОСНІше

та все 

Так голосно, що...

...Борисик та 
зайчики також 

чують їх.



Усі звірі спільно відчувають 
силу, яку вогонь намагався в них 

забрати. Вони знайшли її знову за 
допомогою пісень і завдяки тому, 

що вони разом.

Лесюня знову відчуває спритність,  
а Борисик – силу рити тунелі.

Раптом усі звірі розуміють,  
що саме їм потрібно робити...

…навіть лісова магія 
знову знаходить їх.

Голоси допомагають лісовій магії пробратися через 
вогонь, і тепер, нарешті, Лесюня може побачити її 

на власні очі. 

Тепер Лесюня розуміє, звідки береться ця магія.
Це магія спільних пісень.

Вона така прекрасна.



Борисик риє під вогнем тунелі ще  
глибші й ширші, ніж будь-коли.

Сім’я зайчиків блискавично  
втікає від вогню – так швидко,  

як уміють лише зайці.

Лесюня за допомогою своїх  
спритних лапок пробирається 
стежками, обминаючи вогонь.



Сова також знаходить шлях і, звісно,  
бере із собою мишенятко.



Звірята не самотні, та на них чекають.

Так звірі власними силами  
вибираються з вогню. 

Лесюня й Борисик, лисички й борсуки, зайчики 
й сови з мишками та багато інших тварин, яких 

Лесюня раніше не бачила.

Вони в новому лісі, бо вони 
сильніші за вогонь.



Друзі добре знають, що 
жоден вогонь не горить вічно.





Усі наші імена:  

Лесюня

Вітаю тебе,
ти щойно прочитав(-ла) історію про Лесюню, 

Борисика та інших лісових тварин. Ти переживав 
(-ла) разом із ними та співчував(-ла) їм. Тепер 
ти є частиною спільноти, яка знає цю історію. 

Коли ми ділимося своїми історіями, то ми більше 
не самотні. Це добре. Таким чином ми можемо 

допомагати одне одному й бути сильними разом.

Яка в тебе історія? Як тебе звати? Скільки тобі 
років? Де ти живеш? Хто піклується про тебе?

Яку б історію ти не розповів(-ла), вона особлива, 
тому що ти особливий(-а). Ти унікальна людина!

Ти хочеш вписати своє ім'я в цю книгу? Тоді всі 
зможуть довідатися, що ти знаєш історію Лесюні 

та є частиною спільноти...



Твоя власна сильна сторона
У тебе є власна сильна сторона! 

Кожен із нас – людина чи тварина, великий чи 
малий – має сильні сторони.  

 
Лесюня розумна та має гострий нюх, Борисик 

сильний, а зайці швидкі. З якими іншими тваринами 
ти познайомився(-лась)? Як ти думаєш, у чому 

сила мурах чи сов? 

Можливо, ти вже це знаєш, а можливо, тобі, 
як і звірятам у печері, потрібна допомога, щоб 

знайти свою силу. Спробуй дізнатися, що в тобі 
особливого. Ти можеш запитати своїх батьків, 

друзів чи оточуючих.

Якщо хочеш, намалюй це.

Яка в тебе сильна сторона?



Твої особисті скарби
Лесюня та Борисик почуваються дуже погано в 
печерах, бо їхній світ зруйнував злий вогонь. Він 

спробував забрати в них усе. 

Якщо руйнується те, що ми любимо, це дуже 
боляче. Добре, що є речі, які ніхто, навіть злий 

вогонь, не може в тебе відібрати. 

У Лесюні – це спогади про гарні вечори, розуміння, 
що вона не сама, і пісні, які вона співає разом із 

мамою та іншими тваринами.

Якщо хочеш, намалюй це для скарбнички.

Які в тебе скарби?



Покажіть Вашій дитині плюшеву іграшку/ляльку й підберіть їй ім'я: «Це ... 
Марійка (наприклад)». Поясніть своїй дитині, що Марійка наразі трошки 
засмучена та налякана. Тоді спитайте: «Ти знаєш, чому Марійка засмучена 
та налякана?». 

Дайте Вашій дитині змогу вільно розповідати. Часто таким чином вона 
розповідає про власний пережитий досвід. Потім доповніть: «Марійка також 
засмучена, бо вона далеко від дому та поки що не знайшла друзів. А ще 
хоче, щоб її обійняли та любили. У Марійки немає нікого, хто б піклувався 
про неї».  

Тоді запитайте свою дитину: «Можливо, ти будеш її/його подругою/другом? 
Хочеш про неї піклуватися, обіймати її та брати ляльку з собою в ліжко, щоб 
їй більше не було самотньо?». Якщо Ваша дитина погодиться, то візьміть 
ляльку та покажіть, як треба про неї піклуватися. Важливо, щоб Ви спочатку 
допомогли Вашій дитині дбати про неї. 

Заохочуйте дитину брати ляльку із собою, піклуватися про неї та любити її.  

За допомогою цієї вправи Ви підтримуєте силу самозцілення Вашої дитини. 
Завдяки ляльці вона піклується про свої потреби та створює своє безпечне 
середовище.

Інтервенція цуценя-обіймашка 
Садє та інші, 2007

Якщо Вас все одно турбує стан Вашої дитини чи у Вас залишилися 
скарги, то зверніться за професійною допомогою до психотерапевта. 

Наслідки травм піддаються лікуванню.
Ваша дитина не має з цим жити.

Зміцнення сили самозцілення:
як Ви можете допомогти 

Вашим дітям 
Лесюня й Борисик змінилися, переживши страшний вогонь. 

Вогонь втрутився в їхній світ та залишив незабутній відбиток 
у житті. Понад усе зараз вони потребують безпеки. Відчуття 

безпеки – упевненість у тому, що вогонь більше не зможе 
їм зашкодити й що вони не самотні. Їм потрібна підтримка, 
щоб вони знову могли гратися у своєму новому лісі та стати 

щасливими.

Діти, які пережили війну та були змушені залишити свої домівки, 
знаходяться в схожій ситуації. Можливо, вони стурбовані, не 

можуть заспокоїтися чи їм сняться жахи. Можливо, проводять 
багато часу наодинці, відчувають страх чи навіть біль, з яким 

зіткнулися вперше.

За допомогою наступної вправи Ви можете 
підтримати своїх дітей.



Наталія Кікенбек  народилася в Україні, 
заміжня, живе в місті Гельзенкiрхен. Вона 
навчається на психолога-психотерапевта 
в Інституті клінічної біхевіоральної терапії 
(AFKV). Вона відповідальна за переклад 
цієї книжки з урахуванням культурних 
особливостей. Вона рада бути частиною 
цього проєкту й мати змогу таким чином 
допомогти людям у скруті.

Моя сильна сторона?
Я оптимістична людина й намагаюсь навіть у важких ситуаціях знаходити 
щось позитивне. Якщо це в мене не виходить, я знаю, що завтра буде новий 
день і в мене буде свіжий погляд на ситуацію. Я ніколи не здаюся, навіть 
коли мені важко, а намагаюся знайти рішення. Упоравшись із задачею, я 
почуваюся сильнішою, ніж раніше. 

Лiза Бюнер  живе та працює в зеленому 
Зауерланді. Оточена природою та тваринами 
– дикими й не дуже – вона створює ілюстрації 
для малечі й дорослих, які можна знайти 
в рекламних проспектах, на плакатах, у 
журналах та книгах чи на стінах. Вона також 
любить зберігати свої (дитячі) спогади, 
маленькі пригоди та чарівні моменти у своїх 
ілюстраціях та ділитися ними з іншими.

Моя сильна сторона? 
Моя найбільш сильна сторона – це моя творчість. Вона допомагає мені не 
тільки малювати гарні малюнки, але й розв’язувати проблеми в складних, 
нових і невідомих ситуаціях. Щоразу я дивуюсь, але й пишаюсь тим, що я 
можу створити, коли вірю в себе й свої сили.

Андреа Бергер  разом зі своїм чоловіком 
живе в місті Реклінггаузен. Вона має 
трьох дорослих дітей. Вона практикуюча 
психотерапиня, яка працює з дітьми та 
підлітками, викладачка, проводить курси із 
самопізнання та працює супервізором для 
психотерапевтів. Андреа також керівниця 
курсів із підвищення кваліфікації на тему 
«Спеціальна психотравматерапія для дітей 
і підлітків (DeGPT)» в Інституті кліничної 
біхевіоральної терапії (AFKV).

Як терапевтка, що спеціалізується на травмах і EMDR (EMDRIA), вона 
супроводжує психологічно травмованих дітей, підлітків та сім’ї на їхньому 
шляху подолання травми. 
«Лесюня сильніша за вогонь» – це її перша дитяча книжка.

Моя сильна сторона? 
Я допитлива та з великою цікавістю ставлюся до нового досвіду з дітьми 
й дорослими. Я із задоволенням кидаю собі виклик, люблю збирати 
гарні речі й часто керуюсь своїми емоціями. Я переконана, що внаслідок 
найгірших подій також з’являються сильні сторони й що ми маємо ресурси 
для подолання травматичного досвіду. Моя робота навчила мене тому, що 
я працюю з найсильнішими й найбільш творчими людьми у світі – дітьми, 
кожен із них шукає і знаходить свій індивідуальний спосіб упоратися зі своїм 
«вогнем».

Дякую всім моїм пацієнтам, великим і малим, за довіру й спільний досвід!



Ральфу Вестгофену і Петрі Касагранді – за те, що познайомили нас, 
Наталію Кікенбек та Андреа Бергер, а також за фінансову підтримку 
від імені AFKV (Інституту кліничної біхевіоральної терапії); Майке Зібольд 
– за підтримку на перших етапах; Крістіане й Резі Торманнaм – за ваш 
перший ентузіазм; Анні Вестгофен та Анніці шольц – за головну редакцію 
німецького тексту; Наталії Трембач – активну підтримку під час перекладу 
та головну редакцію українського тексту; Пітеру Кліппель – за професійне 
ноу-хау під час друку; Rotary-Club Heidenheim-Giengen та LIONS-Club Es-
sen-Assindia – за фінансову допомогу; Хельзі штроеле, Франку Гоффманну, 
Уте Зодеманну та Ангелі шютте – за нашу співпрацю та вашу підтримку 
проєкту від імені TraumaAid.  

Також ми висловлюємо подяку всім нашим друзям в Україні та Німеччині, які 
вичитували та редагували цю роботу: Ользі Мороз, Вальтрауду Ліксфельду, 
Олександрові Яловенко, Марі Дюмеланд, Анастасії Бобух-Вайс, Дорле 
Кліхе, Ірині Компанієць, Світлані Олефіренко, Лісі Торман, Ользі Переваловій, 
Наталі Флорек, Людмилі Лисаченко, Татьяні Айфлер-Йілмаз, Марії Трибушко, 
Сандрі ертмер, Олесі Клімов, Ігореві Кошелю, Наталії Кошель, Ірині Лимар.

Андреа Бергер висловлює особисту подяку своїй сім'ї: Вальтрауду, 
Вернеру й Міхаелі Ліксфельдам – за вашу підтримку й віру в мене; Габі та 
Ульріху Бергерам – за підтримку в будь-яких життєвих ситуаціях; і жодних 
слів не вистачить, щоб подякувати моєму чоловікові Патрику Бергеру, який, 
як ніхто інший, розуміє й невтомно підтримує мене, а також моїм трьом 
дітям – Тому-Феліксу, Анні й Тіло – за те, що ми маємо змогу бути частиною 
вашої подорожі, й за те, що, ви зробили наш світ ще яскравішим.

Наталія Кікенбек висловлює особисту подяку: особливо моєму братові 
Ярославу Кузубову та його дружині Марії Короткевич – за натхнення 
підтримати українських дітей у цей важкий час. Дякую вам за вашу творчість 
та активну допомогу при перекладі, а також за імена персонажів; моєму 
чоловікові Нільсу Кікенбекy – за те, що він допомагає втілити всі мої мрії в 
реальність і надихає мене виходити за межі моїх можливостей; моїй сім’ї – 
Аллі Наводнiчій, Ральфу й Біргіт Кікенбекaм – за безумовну підтримку.

Дякуємо, без вас цей проєкт був би не таким! 
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Перше видання

Проєкт
Благодійний книжковий проєкт для підтримки людей у надзвичайних 
ситуаціях та для покращення травматерапевтичної допомоги.

Коли Росія почала агресивну війну проти України, багато сімей, деякі 
з дітьми, особливо в Маріуполі, були змушені шукати притулок у 
бомбосховищах чи підвалах. У цей момент і народилися ідея цього проєкту. 
Андреа Бергер написала цю історію для дітей, щоб посилити їхні ресурси 
й допомогти подолати важкі життєві ситуації. Цю історію, з урахуванням 
культурних особливостей, переклала Наталія Кікенбек. Цільовою групою 
цієї книжки є сім'ї з кризових регіонів, біженці та діти, які неминуче, навіть 
до війни в Європі, змушені були зіткнутися з такими темами, як війна, втеча 
чи новий початок після жахливих подій.

TraumaAid e. V. Німеччина
TraumaAid Німеччина — це некомерційна німецька організація, 
заснована у 2000 році. Вона пропонує професійне навчання 
травматерапії в кризових регіонах та об'єднує людей та 
установи з усього світу, що працюють у сфері 
психологічної травми та EMDR.

Ми — невелика, небюрократична, професійна й цілеспрямована група 
людей, об'єднаних у всесвітню мережу, які створюють проєкти з лікування 
психологічних травм у країнах, де психотерапія є недоступною чи 
недостатньою. 

Наші цілі:
• Відновлення емоційної стабільності травмованих дітей і дорослих 
• Розірвання кругу насилля за допомогою своєчасного лікування травм
• Мирне майбутнє — для всіх нас 

Цей проєкт став можливим завдяки багатьом людям у Німеччині та в 
Україні, які доклалися до нього своїми знаннями та ідеями, а також завдяки 
фінансуванню від:

QR-код 
www.traumaaid.org




