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ще на зрялост. „Незрелите“ личности (типичен пример са тийнейджърите) са силно
ориентирани към приемане и одобрение от
връстниците и стремежът им към себеутвърждаване се реализира в повишен интерес към постигането на желан висок статус
в групата; тъкмо това приемане и одобрение
от връстниците е и основния фактор за постигането на благополучие в тази възраст.
„Зрелите“ и високо развити личности
са отдадени на сериозно жизнено дело,
относително автономни са от мнението и
оценката на околните и благополучието им
се определя в по-голяма степен от собствената им самооценка, която се основава
върху реалните им успехи и стойностни
постижения.
Може да се издигне много правдоподобната хипотеза (и си струва тя да бъде
емпирично проверена), че когато двете посоки на себеутвърждаване са в единство
и в смислово равновесие, тъкмо в тези
случаи субектът преживява най-високо
и пълноценно психично благополучие.
Считаме, че именно балансът на двете посоки и нива на себеутвърждаване е една
от основните характеристики на зрялата и
„здравата личност“ (разбирана по С. Джурард, К. Роджърс, Е. Маслоу), а защо не и
на щастливата личност. Ако себеутвърждаването при някои личности се осъществява предимно или само в едната посока,
то тогава навярно придобива его-защитен
характер и се превръща в компенсаторна
стратегия на поведението и на осмислянето на живота.
Целенасоченото изследване и опознаването на феномена себеутвърждаване
може да даде нови възможности за практическото му приложение във възпитателната практика: като подкрепяме, насочваме и дори ръководим процеса на себеутвърждаване, можем да съдействаме за
постигането на психично благополучие у
младите хора и да подпомагаме по-успешното изграждане на тяхната психосоциална идентичност.
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