
ВІДНОСИНИ. 

Всі люди без винятків хочуть жити краще, ніж живуть зараз. Навіть ті, у кого є 

все, теж бачать вектор, в напрямку якого хочуть слідувати. Тому що там - розвиток, 

без якого жити тут, на Землі нудно і безглуздо. 

І, здавалося б, чого простіше? Дивись не тих, хто живе краще за тебе, учись у 

нього, йди за хорошим прикладам, і розвиток забезпечень! 

Однак люди замість цього цілком зрозумілого плану дій чомусь воліють 

заздрити, ревнувати і дратуватися замість того, щоб вчитися! 

Стосунки між людьми — складна система, яку постійно досліджують 

психологи. 1986 року відомий психіатр і фахівець в області транзактного аналізу 

Стівен Карпман запропонував власну теорію людських відносин — драматичний 

трикутник Карпмана. 

Трикутник Карпмана - це «поранений дитина», і не важливо, скільки йому 

років - 10 або 70. Ці люди можуть так ніколи і не вирости !!! 

Я пропаную вам пройти тест. 

Тест відносин: 

Прочитайте історію і виберіть (не замислюючись, спонтанно) один з чотирьох 

варіантів відповідей. 

Зимовий день. М'яко падає сніг. Намело замети. Ви йдете по вулиці і раптом ... 

За вашою спиною хтось «звалився» в сніг! Ви оглядаєтесь. (Це несподівано 

відбувається.) Вона(він) дико сміється. 

Ваша реакція? 

 

 
 

 Варіанти відповідей: 

1.Протягну руку допомоги. 

2.Пройду, тихо заздрячи. 

3.Від переляку закричати: 

  – Що це ви посеред робочого дня так дико смієтеся ?! (можливо посварити) 

4.Упасть поруч з нею (ним) і голосно засміятися! 



 
 

Інтерпретація: 

1. Це роль СПАСИТЕЛЯ. (Турботливий батько) 

2. Це роль: ЖЕРТВИ (внутрішня дитина пригнічена) 

3.Це роль КОНТРОЛЕРА – ПЕРЕСЛІДУВАЧА. 

3.Це роль ПЕРЕМОЖЕЦЬ – не плутаємо з соціальною роллю (внутрішній 

дитина спонтанний, активний, якщо він в плюсі, якщо дитина в мінусі - це може 

бути і «тиран» в житті, або людина «без розуму») 

 

Якщо ви не чули про трикутник і за допомогою теста не зрозуміли хто ви у 

відносинах, запрошую до кабінету психолога з метою навчитися ефективним 

технологіям спілкування!!! 

 

Будьте творцями свого ЖИТТЯ! 


