
ТРАВМОВАНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. 

У цій статті я продовжую розмову про залежні відносини. Це шоста ознака 

залежних відносин. 

Наше "Я" формується у відносинах з іншими людьми. Як каже Стів Гілліген 

(американский психолог и психотерапевт), «ми приходимо у цей світ через інших людей». І 

не тільки у фізичному сенсі, коли з'єднуються дві клітини наших батьків, а й у 

психологічному – коли ми народжуємося, у нас ще немає особистості, і завдання перших 

місяців та років життя полягає у тому, щоб сформувати його та здорове сприйняття себе.  

 
Це відбувається тільки в контакті з іншими людьми, в першу чергу, з батьками та 

людьми, що виконують батьківські функції (бабусями, дідусями, старшими сиблінгами 

тощо). Якщо нам пощастило, і ці перші стосунки були здоровими та наповненими 

любов'ю та підтримкою, то у нас формується здорове  Я та позитивний образ себе. Якщо 

ж перші роки життя ми провели у дисфункціональних нездорових відносинах, у яких дорослі 

самі перебували у тяжкому психологічному стані, то наше Я буде глибоко травмоване. 

 

 
Дивно, але аналогічні процеси відбувається з нами і в дорослому віці, тільки набагато 

повільніше і не так помітно. Наше Я не лише формується, а й продовжує існувати виключно 

у стосунках з іншими людьми. Це підтверджується численними трагічними історіями людей, 

які тривалий час залишилися в ізоляції – їхні приклади свідчать, що без людського контакту 

особистість руйнується. Сьогодні психологи та нейрофізіологи знають, що наше Я не 

індивідуальне, а щонайменше інтерперсонально – тобто залежить від стосунків із важливими 

людьми, і на якомусь рівні є прямим продовженням цих стосунків. 

Тому те, як вас бачать найважливіші люди у вашому житті, впливає на те, якою 

людиною ви самі почуваєтеся. Трохи спрощуючи, можна сформулювати це правило в такий 



спосіб. Якщо важлива для вас людина, з якою ви перебуваєте у близьких відносинах, тісно 

співпрацюєте або навіть живете на одній території, вважає вас дурною – то ви почнете 

дурніти. Якщо вас вважають непривабливим - то ви самі почнете розчаровуватися у своїй 

привабливості і зрештою втратите красу та чарівність. Якщо колеги та керівництво вважають 

вас поганим фахівцем, то все почне валитися з рук, і спочатку ви самі не розумітимете, куди 

поділися ваші навички та таланти, а потім будете змушені погодитися з ними (якщо тільки 

вчасно не вийдете з цих стосунків). Це не містика, а ефект поля, заснований на явищі, яке в 

психоаналізі називається «віддзеркалюванням», а в НЛП третього покоління – 

«спонсорством» (не плутати з матеріальним чи фінансовим спонсорством). 

 
У залежних відносинах ми стаємо жертвами так званого негативного спонсорства. Нас 

бачать слабкими, непривабливими, некомпетентними, ні на що не здатними - і в результаті, 

якщо такі відносини продовжуються протягом досить тривалого часу, ми самі починаємо 

сприймати себе саме так, і саме такими стаємо реальністю. 

У здорових відносинах ми отримуємо достатньо підтримки, уваги, ухвалення. Таке 

ставлення на рівні ідентичності ми називаємо «позитивним спонсорством». В результаті ми 

виявляємося здатні інтегрувати ті якості та ресурси, які в нас бачить інша людина, і вони 

починають виявлятися у реальності та житті. 

 
Бажаю всім учасникам освітнього процесу: і адміністрації, і викладачам,  і студентам, і 

батькам, і співробітникам знаходити "точки порозуміння" на шляху взаємодії під час 

спілкування, навчання та виховання наших студентів!  

Це не завжди так просто. Але це необхідне для формування компетентних та 

професійних особистостей.  

Особистостей, які легко адаптуються до швидко мінливого світу. 

 


