
Психічна втома: Люди, які нас виснажують! 

Вчимося спілкуватися! 
 

Багато з нас чули вислів "токсична людина". Що мається на увазі під цим 

поняттям? Токсичні особистості отруюють життя іншим людям. Вони 

навмисно псують вам настрій, знижують самооцінку і провокують на 

негативні емоції. Після спілкування з такою людиною ви відчуваєте 

спустошеність і знесилення. Як розпізнати таких людей і захиститися від 

них? Спробуємо розібратися. 

 

 

Як же розпізнати таку людину? Психологи виділяють наступні ознаки 

токсичних людей: 

*прагнення контролювати; 

*порушення чужих особистих кордонів; 

*безвідповідальність; 

*брехливість; 

*егоцентризм; 

*схильність до психологічних маніпуляцій; 

*виставляння себе жертвою; 

*невміння визнавати свої помилки. 

Це не означає, що така людина володіє всіма перерахованими рисами. 

Адже існують різні типи токсичних людей. 

Як позбутися від токсичних людей? 

 Кращий спосіб позбутися від неприємного і виснажливого спілкування - 

це дистанціюватися від подібного суб'єкта. Однак це часом непросто 



зробити. Адже такі люди не поважають чужі особисті кордони. Навіть якщо 

прямо оголосіть токсичної людині про те, що більше не бажаєте з ним 

контактувати, він буде нав'язливо продовжувати спроби спілкування з вами. 

 

 

 

Тому вам потрібно налаштуватися на поступове дистанціювання. Щоб 

звести до мінімуму спілкування з токсичними людьми, скористайтеся 

наступними порадами психологів: 

 Нічого не пояснюйте. Просто скажіть людині, що вам некомфортно 

з ним спілкуватися. Намагайтеся говорити спокійним тоном, не дратуючись. 

Не вдаватися в пояснення!!! Ви навряд чи зможете донести до токсичної 

людини той факт, що його манера спілкування неприпустима. Адже такі 

люди не люблять визнавати свої помилки. 

 Розмовляйте в публічному місці. Токсична людина може бути 

агресивною. Ваше рішення про розрив відносин він може зустріти зі злістю і 

гнівом. Адже, припиняючи спілкування, ви позбавляєте його енергетичної та 

емоційної підживлення. Розмова в публічному місці буде більш безпечний 

для вас. У будь-який момент ви зможете встати і піти. 

  Не сперечайтеся!  Токсичні люди люблять розпалювати сварки і 

скандали. Якщо ви починаєте сперечатися, то ви тим самим втягуєтеся в 

токсичні відносини. При спробах нав'язливого спілкування відстоюйте свої 

кордони. Ще раз твердо скажіть людині, що ви вирішили припинити з ним 

будь-які контакти. 

 Заблокуйте всі контакти! Токсичний людина може переслідувати 

вас в соцмережах або в листуванні по електронній пошті. В цьому випадку 

вам слід закрити всі свої контакти. Це допоможе вам уникнути нав'язливих і 

неприємних повідомлень. 



Іноді повністю припинити спілкування неможливо. Адже така людина 

може виявитися серед членів вашої сім'ї. У таких складних випадках 

допомагає емоційний дистанціювання. Токсичні люди завжди очікують від 

вас реакції на свої слова. Їм подобається, коли ви виведені з  рівноваги. 

Намагайтеся розмовляти спокійно і холоднокровно, не показуючи своїх 

емоцій.  

Без очікуваної реакції, токсична людина втрачає до вас інтерес і на 

якийсь час зупиняється. 

 

 

 

Якщо ви змушені витрачати багато годин на спілкування з такими 

особистостями, спробуйте трохи говорити, намагатися їх не слухати і 

уявляти собі щось тихе і спокійне. 

Пізніше, спробуйте зробити щось приємне для вас і намагайтеся не 

надавати словам і вчинкам цих людей сильне значення!!! 

Вдалого опанування технік спілкування!!! 


