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ДІАЛОГ З ТІЛЕСНИМ «Я» У МЕДІАПРОСТОРІ 

 

На сучасному етапі  міждисциплінарна галузь психосоматика протягом 

майже столітньої історії, навколо феноменології точиться багато суперечок та 

виникає безліч звинувачень в бездоказовості та ненауковості підходу. В зв’язку 

з розвитком інноваційних технологій та трансформації суспільства у турбулентні 

часи. Ця галузь стикається з багатьма проблемами, які мають декілька причин: 

трансформації суспільства в наслідок пандемії COVID-19, розвиток ривком 

інноваційних психотехнологій, неможливістю поєднання медичного та 

психологічного підходу психосоматики та недостатня приділяється увага 

сучасними вченими  феномену тілесності та вивчення нових психосоматичних 

феноменів у кіберпсихології.      

Питання що до проведення діалогу з тілесним «Я» вивчалися вітчизняними 

та вивчаються сучасними вченими такими як: Р. Бернс, М. Владімірова, І.С. Кон, 

В.С. Мухіна, А.А. Налчаджян,  Є.Т. Соколова, О.Ш. Тхостов , Т.Б. Хомуленко, 

І.І. Чеснокова [1., 2., 3.] та інші вчені. Але вивчення питання діалог з тілесним – 

«Я» у медіапросторі недостатньо вивчені вітчизняними на сучасними вченими.  

«Я» - тілесне - це суб’єкт, яке уявляється вмістилище його Я та 

опосередковує  чуттєве і психомоторне взаємодія суб'єкта зі світом; Я-фізичне - 

продукт самосвідомості, один з вимірів Я-концепції людини, що включає в себе 

когнітивну, емоційну та поведінкову складову. Ці складові тілесного 

допомагають людині проводити тілесним – «Я».   

Діалог з тілесним «Я» - це психологічні можливості «Я» - тілесного, за 

допомогою яких відбувається розвиток компонентів  «Я» -  тілесного регуляція 

емоційних почуттів, застосування символіки, комунікація свідомості і 

несвідомого, проведення когнітивних операцій при проведенні діалогу.  

Діалог з тілесним -»Я» у медіапросторі проводиться за допомогою та 

новітніх, інформаційних оздоровчих психотехнологій. За допомогою цього 

діалогу відбувається рівномірний розвиток компонентів «Я» - тілесного 



регуляція емоційних почуттів, застосування символіки, комунікація свідомості і 

несвідомого, проведення когнітивних операцій. В ході проведення  діалогу з  

тілесним – «Я» проходить  розвиток,  регуляція та трансформації тілесності у 

медійному просторі. При проведенні внутрішнього  проведення діалогу з 

тілесним – «Я» у медіапросторі проходить трансформація тілесності, за 

допомогою якої  розвиваються нові  здібності та нові  можливості та  

кіберсоціалізація людини. Для проведенні проведення діалогу з тілесним – «Я» 

у медіапросторі  застосовують новітні психотехнології такі як:  психологічне 

консультування та психологічна корекція в он лайні, он лайн заняття творчою 

діяльністю, дистанційне навчання оздоровчим психотехнологіям на різних 

платформах,  удосконалюватися та оволодіти новими здібностями  у турбулентні 

часи. та інше.   

Підсумовуючи зазначене нами, що проведення діалогу з тілесним - «Я» у 

медіапросторі  допоможуть людині в процесі трансформації світу набути 

навички саморегуляції  для проведення внутрішнього діалогу. Конструктивно 

проведений діалог  з тілесним - «Я» у медійному прості позитивно впливає на 

тілесність та стан здоров'я людини в цілому.   

Рис. 1. Діалог з тілесним я у медіапросторі 
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