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Пропонуємо практичним психологам, соціальним педагогам, студен-
там і всім, хто цікавиться психологією відносин «чоловік-жінка», ТРЕТЄ 
ВИДАННЯ книжки Олени Тараріної «Образи на мужчин і жіноче здо- 
ров’я», доповнене і доопрацьоване. У ній представлений десятирічний 
досвід автора в практичній психології і проведенні тренінгів за темати-
кою «ОБРАЗА» на життєвих прикладах їх учасників.

Ви знайдете відповіді на багато хвилюючих питань: яку роль відіграє 
образа в нашому житті, як вона впливає на здоров’я та на духовний 
розвиток, чому образа виникає у подружньому житті та на багато інших. 

Дизайн обкладинки 
Наталії Задорожної

Переклад з російської 
Тетяни Щегельської



Про автора

Олена Тараріна — одна з найтитулованіших арт-
терапевтів України, бізнес-тренер, сертифікований 
навчаючий арт-терапевт, президент Східноукраїнсь- 
кої асоціації арт-терапії, організатор Міжнародного 
фестивалю розвитку особистості «Життя як диво» та 
Міжнародного жіночого фестивалю «ЛАДА-ФЕСТ», 
практичний психолог вищої категорії школи-гімназії 
«Нове покоління», кандидат педагогічних наук.
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Образи на мужчин  
i жiноче здоров’я 

Книжка, котру Ви тримаєте в руках, адресована 
практичним психологам, соціальним педагогам, фа- 
хівцям широкого спектра педагогічних та допоміж- 
них професій, студентам. Посібник являє собою 
квінтесенцію десятирічного досвіду авторки в прак- 
тичній психології та тренінгах з тематики образ. 
Приклади, описані в ньому, отримані під час про-
ведення занять і консультацій на базі творчої ла- 
бораторії ГО «Східноукраїнська асоціація арт-тера- 
пії» (cxid-art.org.ua).

Особливу подяку авторка висловлює батькові, чо- 
ловіку та синові за нескінченне розуміння, підтрим- 
ку, безцінний досвід взаємодії в процесі вивчення та 
описання станів образи.

Образи — це палаюче вугiлля, котре ми на- 
бираємо в долонi й чекаємо слушного моменту, 
щоб кинути його у кривдника. 

Ця книжка запрошує вирушити на пошуки ви- 
токів незвичайного, чарівного, такого усім нам знайо- 
мого відчуття ОБРАЗИ.

«Сховався. Я в будиночку. Геть усі. Як ти міг так 
зі мною вчинити?» Схожі слова та багато несправ-
джених очікувань сповнюють людину тоді, коли во-
на перебуває у стані образи. 

Цікаво, чи шкідливий для людини оцей стан? 
Чи, може, він корисний?



Ця книжка запрошує Вас до дослідження цього 
стану, щоб дізнатися, яку роль образа відіграє у на-
шому житті, як в науці описані типи вразливих лю-
дей, різновиди образ та способів ображатися, як стан 
образи відбивається на здоров’ї людини і на її сто-
сунках з іншими людьми. Чому образа виникає у 
сімейному житті, якаю є найважливіша функція об-
рази у взаєминах матері та дитини, чоловіка й жін- 
ки, індивідуума й суспільства? А найголовніше: 
книжка допоможе Вам зрозуміти, як стан образи 
впливає на духовний розвиток.

Скільки років люди живуть, рівно стільки років 
вони й ображаються. Можливо, в цьому стані все ж 
таки є якась вторинна вигода? Жодні винаходи тех- 
нічного прогресу не змогли спрямувати людину хоч 
трохи вбік від властивості ображати й ображатися. 
То, можливо, якась користь в образі є? Можливо, 
відповідь на це запитання лежить в іншій площи- 
ні — у сфері нашого духовного «Я»?

Відповісти на ці та інші запитання, по-новому по-
глянути на образи, вибудувати свій особливий еко- 
логічний простір сприйняття образ без шкоди для 
психологічного здоров’я допоможе ця книжка.
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Грамотна взаємодiя  
зi станом образи —  

одна з умов Вашої  
особистої ефективностi 

Дуже складно бути успішним і щасливим, якщо 
Ви не здатні проживати складні періоди та ситуації, 
які трапляються в житті практично в кожної люди-
ни.

Перше запитання, котре допоможе нам розібра- 
тися в темі образ, сформулюємо так: «Коли Ви чуєте 
слово „образа”, скільки, на Вашу думку, суб’єктів 
бере участь у цьому процесі? Яка цифра першою ви- 
никає у Вас у голові?»

Запама’ятайте цю Вашу найпершу інтуїтивну від- 
повідь, бо на це запитання Ви відповісте ще раз на- 
прикінці книжки.

Для більш чіткого розуміння того, що означає об-
раза саме для Вас, виконайте просту вправу. Візьміть 
аркуш паперу, ручку, напишіть великими літерами 
слово «ОБРАЗА» і уявіть, що це абревіатура, котру 
Вам потрібно розшифрувати. Ну, як СРСР, ВЛКСМ 
тощо. Розшифруйте словами кожну літеру.

Ось які відповіді найчастіше дають учасники се- 
мінарів «Образи та духовне здоров’я людини»:

«О» — озлоблення, обезволення, одинокість, об’єд- 
нання, окреслення, обривання та інше. Зазвичай це 
слова, котрі так чи інакше пов’язані з проявом руху. 
Ми пояснюємо це тим, що в стані образи людина час- 


