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Незадоволення однієї з базових людських потреб – потреби в сенсі життя – є причиною масової
невротичної тріади, депресії, наркоманії та агресії. Ці реакції, зумовлені внутрішньою спустошеністю та
безглуздям, можна вважати клінічними ознаками неврозу, що охоплює все більше та більше людей.
Віктор Франкл також ввів термін і поняття «парадоксальної інтенції». Цей метод рекомендовано для
пацієнтів з обсесивно-компульсивними та фобійними розладами, що супроводжуються вираженим почуттям
тривоги або нав'язливими страхами.
Інший метод, який було запропоновано Віктором Франклом –дерефлексія, що спрямований на
подолання невротичної гіперрефлексії. Для подолання страхів, побоювань, нав'язливої рефлексії з приводу
можливих невдач (часто це призводить до розладів сексуального функціонування) використовують здібність
клієнтів до самовідчудження, що виражається в гумористичних реакціях на власні страхи й компульсивні
(внутрішні) реакції. Під час свого 4-го перебування в Австрії, зайнявшись вивченням психозів, крізь руки В.
Франкла пройшло близько 12 тисячі людей, багато з яких хотіли здійснити суїцид, більшість із яких були
жінки, і саме завдяки роботі та бесідам із ними видатного психолога та психіатра, ці люди були врятовані.
Завдяки проведеним багаточисельним дослідженням Віктору Франклу вдалося встановити, що навіть
у найстрашніших, нелюдських, здавалося б, зовсім безнадійних умовах, виживали ті люди, які вдома мали
незакінчену справу, для здійснення якої вони присвятили все своє життя в мирний час та люди, на яких
вдома чекали рідні.
І ми впевнені, що саме відчуття власної потрібності, реалізація власного потенціалу є запорукою
внутрішньої гармонії, що і є ключем та найбільш ефективною панацеєю від багатьох хвороб у сучасному
світі.
ФЕНОМЕН ПАМ’ЯТІ ЯК КЛЮЧ ДО ОСОБИСТІСНОЇ УНІКАЛЬНОСТІ
Коноваленко О.М.
Запорізький національний медичний університет
«Багато хто з нас думає: як знайти шлях для того, щоб краще запам'ятати. Ніхто не працює над
питанням: як краще забути? »
Олександр Романович Лурія
Метою роботи є аналіз феномена пам’яті як основного інструмента в формуванні особистості, що є
унікальною структурою щодо людського існування.
Методи дослідження. Пам’ять – ні що інше як функція, контрольована свідомим і несвідомим, і
знаходиться під контролем так званого «его-комплексу», є першою ендопсіхічною функцією. На основі
спогадів пам’ять пов’язує нас із тим, що йде з свідомості, а також із тим, що витісняється або придушується.
Джерелом спогадів може виступати не тільки особистісний обсяг несвідомого, але і його колективний шар.
Забування – означає випадіння змістів з доступної свідомості області, занурення їх спочатку в предсвідоме,
а потім в несвідоме. Психічні змісти, образи, що містяться в свідомості, занурюються в несвідоме,
забуваються, якщо вони втрачають енергію до рівня нижче порога свідомості, і з’являються в свідомості,
згадуються, якщо їх енергетичний рівень стає вище цього порогу. З особистого несвідомого можуть
вилучатись підпорогові сприйняття, які недостатньо сильні для того, щоб досягти свідомості при первинному
сприйнятті. На базі подібних механізмів вибудовується структура сприйняття з особливостями вибору, за
допомогою якого в подальшому буде здійснюватися будівництво особистості і придбання унікальності.
Незважаючи на вищесказане, крім фізіологічного аспекту має місце патологія: амнезії, парамнезії,
конфабуляції, Корсаковський синдром. Коли людина починає втрачати пам’ять, вона не розуміє, що
відбувається – втрачаючи пам’ять, людина втрачає особистість, і при цьому нема кому усвідомити втрату.
Виходить розрізнена низка вражень і подій без будь-якої послідовності. Людина складається не тільки з
пам'яті, у неї є почуття, воля, сприйнятливість, мораль, але, тільки завдяки пам’яті і усвідомленню себе в
минулому і сьогоденні, людина зможе залишитися особистістю і не втратити свою унікальність.
Висновки. Згідно з роботами (О. Сакса, О. Луріі, К. Юнга, В. Франкла) пам’ять є першим і ключовим
механізмом під час формування особистості та набуття унікальності, при цьому, якщо має місце
патологічний прояв, людина втрачає особистість без усвідомлення втрати, і набуває лише пасивного
існування.
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