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ПЕРЕДМОВА 

ЦЕ – ВІДПОІДЬ 

«Веселі, брате, часи настали…» 

Ця методичка – відповідь на вимушену міграцію 
мільйонів українців через війну. Вона написана під сире-
нами повітряної тривоги, у чужій квартирі, чужого мі-
ста, одним із таких переселенців. Який трошки розу-
міється на соціальній психології, конфліктології та зай-
мається переговорами. 

Багато людей стали змушені жити великими сім'ями 
під одним дахом. Жити тижнями в одному просторі з 
друзями, з якими ніколи не проводили більше одного 
дня. І тим більше – з абсолютно незнайомими людьми. 
Та ще й у зовсім незвичних стресових умовах. 

На жаль, я не можу зараз допомогти у тому, щоб захи-
стити наші з вами будинки та повернути всіх нас додо-
му. Але я можу трошки допомогти вам захистити ваш 
стан та ваші стосунки. Допомогти гармонійно ужитися з 
тими, хто поруч, з ким би вас не звела доля. І особливо – 
з вашими близькими, з якими стосунки могли загостри-
тися у напруженій атмосфері військових подій. 



Моя спеціалізація – соціальна психологія та перегово-
ри. У мирний час я допомагав людям оздоровлювати 
їхні стосунки та розвивав школу гармонійного спілку-
вання. Зараз я зовсім не знаю, що буде завтра, і багато 
проектів поки що на паузі, але по-суті, продовжую сіяти 
те саме насіння. 

За перший місяць війни я мав кілька переїздів і безліч 
різних знайомств. Не так щоб дуже багато. Тут я точно 
не рекордсмен. Але я ще раз переконався в тому, що де б 
я не опинився, з людьми можна говорити. І жити добре. 
Навіть якщо вони чужі та дуже своєрідні. І навіть із 
дітьми. І навіть з тими, хто має психічні розлади. 

Наприклад, якийсь час я жив із абсолютно незнайо-
мою сім'єю, з якою познайомився у поїзді і вони запро-
сили мене до себе. Дякую їм велике. Так сталося, що 
двоє її членів мали прикордонний розлад особистості. 
Один з них був вкрай провокативним і часто не помічав 
берегів. Часом доводилося надавати швидку психологіч-
ну допомогу тим, хто потрапив під роздачу. Сказати, що 
це легко – не можу. Але навіть там можна було будувати 
домовленості для більш гармонійного співжиття. 

Хочу зауважити, що, звичайно, чим люди ближчі вам 
за духом, і чим вони більш психічно зрілі, тим легше і 
приємніше вам з ними буде жити. 



І разом з тим я хочу запропонувати вам інструменти, 
які допоможуть вам не бути заручником середовища, а 
керувати ним. Щоб при зустрічі з тими, з ким вам не-
легко, крім варіантів терпіти і постійно переїжджати, ви 
додали собі й силу гармонійно впливати. Щоб ви були не 
наслідком середовища, а могли перетворювати це сере-
довище до більшого комфорту: і особистого, і кожного з 
його учасників. 

Тим більше, зараз, серед постійної напруги та не-
визначеності, міцні та гармонійні відносини з оточую-
чими людьми, виявляють ту їхню особливу цінність та 
значимість, яку ми могли не помічати раніше. Люди – як 
багато хто став зауважувати, це найбільша цінність в 
нашому житті. А людяні стосунки – головна опора серед 
хаосу. Тож давайте їх зміцнювати та утеплювати. З ким 
би і де би ви зараз не були. 



ГЛАВА 1 

НАТЯКАТИ ЧИ ГОВОРИТИ? 

Чому взагалі знадобилася ця книжечка? Дозвольте, я 
трохи згущу фарби, описуючи картину. Але при цьому 
не буду далеким від істини. 

У більшості сімей не було прийнято відкрито обгово-
рювати потреби одне одного. І тим паче – вибудовувати 
відкриті домовленості. 

Швидше за все, все будувалося приблизно так: ви на-
магаєтеся здогадуватися про потреби інших, а натомість 
чекаєте, що вони здогадаються про те, чого хочете ви.  

Плюс кожен чекає від іншого розуміння своїх натяків, 
які здаються дуже зрозумілими (тому хто їх робить). 

Начебто Сашкові має бути зрозуміло, що якщо Маша 
постійно прибирає за ним чашки з робочого столу, то це 
означає, що вона не любить брудні чашки на столі і він 
повинен це помітити, і почати прибирати їх сам. Так 
думає Маша. До речі, Маша потім зривається на Сашка 
за будь-якої зручної нагоди, тому що роздратування від 
чашок нікуди не дівається. Але з погляду Сашка можна 
подумати, що Маші в принципі дуже подобається від-
клеювати його чашки від столу, якщо вона завжди це 
робить. Як гадаєте? 



Що до Люби, то вона з перших днів спільного прожи-
вання взяла на себе приготування їжі. Їй це дуже подо-
балося. А тим паче відволікало від спогадів про вибухи 
ракет. Її співмешканці звикли до цих правил гри і вже 
чекають від неї приготування обіду. Але справа в тім, що 
Люба не хоче готувати весь час. Ця роль приклеїлася до 
неї без свідомого обговорення. А як поговорити, Любі не 
зрозуміло. Страшно, що образяться. Тому вона з важким 
зітханням каже «гаразд»… А в душі чекає, що вони здо-
гадаються і самі запропонують допомогу. 

А от Юля дуже чутливо спить. Особливо з недавнього 
часу. І сама дуже чуйно ставиться до потреб у тиші всіх 
своїх співмешканців. Тихенько зачиняє двері, тихенько 
ходить уночі по квартирі і з особливою обережністю 
веде себе на кухні вранці, поки всі сплять. Але її спів-
мешканці якось не особливо помічають її шляхетність. 
Ходять уночі наче в залізних черевиках і зачиняють 
двері з ноги. А вранці взагалі збирають на кухні бара-
банний концерт з каструль, поки вона ще спить. Потріб-
но якось усе це налагодити, вірно? А як? 

Нас не вчили відкритому спілкуванню словами через 
рот. Тому для більшості існує два режими: або мовчу і 
терплю, або як заговорю, то починаємо сваритися. Ах ні, 
є ще проміжний варіант. Режим "здогадайка". Це коли 
сили терпіти вже закінчуються, а лаятись якось не хо-
четься. Тому я починаю натякати: мовчанням, зітхання-
ми, абстрактним поглядом, регулярним збиранням ча-
шок тощо, з надією, що мене зрозуміють без слів і ви-
правлять свою поведінку. 



Якщо б у мене були лише ці варіанти, я би теж мовчав 
і не ризикнув би відкрито нічого обговорювати. Але да-
вайте спробуємо відкрити для себе іншу реальність. Де 
можна не терпіти, а казати. А кажучи, не сваритись, а 
домовлятися. Почнемо? 

Адже питань, що важно узгодити при спільному про-
живанні досить багато. 

• Як ми ділитимемо оплату за житло, комуналку та 
продукти. 

• Як можемо розподілити хатні обов'язки. 

• Як побудувати зручний режим дня, сну, пробудження. 

• Як домовитись про дотримання особистих кордонів. 
Допустимого та неприпустимого у спілкуванні. 

• Можливо, створити графік прийому душу, щоб не 
створювати приводів для накопичення роздратування 
у довготривалому очікуванні любителів зайняти душ 
на годину. 

• Особисті моменти, такі як створення особистого про-
стору, бажання побути в тиші або небажання отриму-
вати певні жарти в свою адресу. 

• І ще багато інших. Детальний список буде у 4-ї главі. 



Я запитав підписників в Instagram, з якими трудно-
щами та питаннями вони стикаються у процесі співжит-
тя з людьми, щоб зробити цю методичку більш корис-
ною. Ось 10 відповідей. 

1. «Побутові питання завжди псують стосунки з людь-
ми…» 

2. «Відсутність особистого простору» 
3. «Немає можливості якісно зосередитися на особистих 
справах» 

4. «Чужі діти кричать під дверима…» 
5. «З несправедливим поділом обов'язків 
6. «Нерозуміння, різний спосіб життя, сварки» 
7. "Як уживатися з тими, кому все одно, що він тобі за-
важає" 

8. «Контроль роздратування. Часті зриви та напружені 
ситуації» 

9. "Соромно, що заважаю жити своїм життям людям, у 
яких живу." 

10.«З мамою хлопця… Вона хороша людина, але мораль-
но тяжко чомусь…» 

Як ви думаєте, що буде, якщо все це не проясняти? 



ЯКА ГОЛОВНА ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ У 
ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКАХ? 

Воістину, хоч би який випадок ви не аналізували, 
якщо у людей є хоч якісь проблеми, у будь-якій сфері 
життя, вони завжди будуть випливати з відносин, побу-
дованих на натякових угодах. У коханні, грошах, роботі, 
дружбі. І при спільному проживанні, звичайно. 

✏  Натякові угоди – це коли ми відкрито не промов-
ляємо правила та домовленості, і вирішуємо, що всім і 
так все начебто зрозуміло. Ну або чекаємо, що питанням 
прояснень займеться хтось інший. 

Приклади: 

1. Думаю, якщо дивитися в екран телефону, коли знай-
ома розповідає мені нудну історію, то вона сама по-
винна зрозуміти, що мені не цікаво, і перестати. 

2. Думаю, що якщо лягти в ліжко о 22:00, то решта має 
зрозуміти, що я сплю, вимкнути світло, говорити 
тихо і не заважати мені. 

3. Думаю, що за продукти платитимуть чоловіки, а го-
туватиму їжу – жінки. 

4. Думаю, що за моїм мовчанням і важким зітханням 
має бути зрозуміло, що мені не подобаються жарти на 
мою адресу. 

Як думаєте, до чого приводить така поведінка? 



Давайте подивимося на прикладі Марусі. Маруся 
здатна терпіти та підлаштовуватися. Щоб бути зручною, 
не провокувати конфліктів та створювати зовнішнє бла-
гополуччя. Принаймні деякий час. 

Їй здається, що відкрита розмова – це сварка і кон-
флікт. Тому, думає Маруся, краще тримати все в собі, а 
інші там якось самі здогадаються. Проте чомусь ці «інші» 
так і не здогадуються. І знаєте, що відбувається далі? 

А далі напруга сягає певної межі і Маруся вирішує, що 
проблема вже не в тому, що знайома розповідає нудні 
історії, а в самій знайомій. Ну ось така вона важка люди-
на. Або не в тому, що племінник вирішив подивитися 
тік-ток без навушників о 23:00, а в самому племіннику. 
Ну, просто він неуважний і дурний. Правильно? Значить, 
усе. З ними вже ніяк не вийде вжитися. Залишається 
лише з'їжджати. 

Що сталося? Конфлікт перейшов із предметної стадії, 
коли наше питання, власне, у незадоволених потребах, 
які можна задовільнити, у стадію особисту, коли я роблю 
висновок, що проблема у самій людині. А значить ви-
правити вже нічого не можна. 

✏  Предметний конфлікт – коли проблема у незадово-
лених потребах 

✏  Особистий конфлікт – коли проблема у самій лю-
дині 



Якщо незадоволені потреби ще можна задовільнити, 
то, зазвичай, після переходу конфлікту в особисту ста-
дію, багато хто вважає, що залишається тільки розійтися. 
Аж надто багато накопичено особистих невдоволень. 

Але, по-перше, до цього можна не доводити та обго-
ворювати потреби у виникаючих ситуаціях. А по-друге, 
навіть на особистій стадії, можна зіграти в «Давай відмо-
таємо плівку трохи назад» та почати будувати гармоній-
ний контакт. Словами. Через рот. По-іншому: телепа-
тично чи натяками, не працює. Ніколи. 

Так, є люди, які звикли спілкуватися маніпуляціями 
чи провокаціями. Так, є ті, хто ходить уночі по дому з 
гирями на ногах. Так, є ті, хто дуже хоче поговорити і не 
помічає вашої неготовності слухати. 

А ще бувають різні позиційні питання, які потрібно 
враховувати. Чи ви на своїй території приймаєте людей 
чи живете на території іншого? Чи робите ви свій фінан-
совий внесок у життя спільноти, або у вас тимчасово не-
має такої можливості? Все це додає своїх нюансів. Десь у 
вас більше влади, десь менше. 

Але давайте спробуємо? Просто як експеримент. Збе-
ремо досвід будівництва домовленостей з 5-ма людьми. 
А там побачите самі, як це працює чи не працює для вас. 
Як це вплине на ваші стосунки. І найголовніше – якою 
людиною ви від цього станете. Подивитеся на результа-
ти і примете рішення, чи хочете продовжувати. Ну що, 
зіграємо у гру? 



НЕВЖЕ МОЖНА ВІДВЕРТО ГОВОРИТИ? 

✏  Явні угоди – це коли ми відкрито промовляємо своє 

бачення, робимо явними свої потреби, уточнюємо через 
питання потреби інших, вибудовуємо загальні правила і 
домовленості. 
 
Приклади: 
1. «Маша, вибач, будь ласка, я зараз не готовий послу-

хати цю історію. Я взагалі не дуже люблю історію про 
онуків сестри племінника дядька… Але якщо тобі 
важливо поділитися, давай домовимося на 15 хвилин. 
15 хвилин я готовий уважно тебе послухати» 

2. «Друзі, оскільки ми живемо на одній території, про-
поную синхронізувати режими дня та створити певні 
правила відбою та пробудження, щоб нам усім було 
зручно. Що скажете? Які у вас ідеї? Як би вам хотіло-
ся?» 

3. «Давайте обговоримо, як ділитимемо витрати на 
продукти. Які у вас ідеї? А також, як можемо поділи-
ти хатні обов’язки, щоб усі були у виграші? Що ска-
жете?" 

4. «Сергію, схоже, тобі дуже подобається жартувати. 
Натомість мені не приємно, коли ти так про мене 
жартуєш. Давай домовимося, про те, що зі мною ти 
не будеш так поводитися. Домовились?» 



Як думаєте, які результати створюватимуть такі мовні 
стратегії? 

Далі ми з вами розберемо як крок за кроком вибудо-
вувати явні угоди в будь-якій групі, щоб гармонійно 
уживатися з ким завгодно. 

У 2-му розділі розберемося у тому, як підготуватися 
до розмови. Особливо якщо ви ніколи раніше не робили 
подібного, і побоюєтеся. 

У 3-й – як підготувати до розмови інших, щоб вони 
були готові вас чути та домовлятися. 

У 4-й дізнаємося як бути найкращим у світі сусідом. 

У 5-й я дам конкретний перелік готових фраз та пи-
тань з різних сфер, щоб можна було використовувати їх 
у вибудовуванні своїх явних домовленостей у вашій 
групі. 

У 6-й розберемо ще один важливий момент – природу 
роздратування і почуттів взагалі. Звідки вони беруться, 
де адекватні, а де ні, як їх не душити і гармонійно про-
живати. 

А в 7-й – ми зберемо все в єдиний практичний покро-
ковий план, щоб було легко піти і застосувати все викла-
дене. Щоб ніде не заплутатися. І здобути класний ре-
зультат. 



ГЛАВА 2 

 

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ 

ДО ВІДВЕРТОЇ РОЗМОВИ 

Я не знаю вашого рівня сміливості та комунікативних 
здібностей. Але про всяк випадок дам найкращу техно-
логію для тих, хто хвилюється та боїться, що щось піде 
не так. Називається вона "Читати з листочка". Я серйоз-
но. 

Суть у тому, щоб скласти грамотне звернення, з 
урахуванням ефективних мовних стратегій (з цим вам 
допоможе ця методичка), записати текст на листку, а 
потім зачитати його та отримати максимально якісний 
ефект із можливих. 

А як підготувати оточуючих людей до вашого публіч-
ного читання, ми поговоримо у наступному розділі. Там 
також є свої фішки. 

Вам може здатися, що читаючи з листочка ви вигля-
датимете смішними в очах оточуючих і відчуватиме ди-
кий сором. Я розумію ваше побоювання та ваші почуття. 
Я думав так само. І водночас, реальність дає інший зво-
ротний зв’язок. 

Коли ви підготуєте себе та слухачів за методом з цієї 
та наступної глав, ви не тільки зможете проявити себе 



як впевнений лідер, але ще й допомогти іншим не боя-
тися вступати у відкрите обговорення. 

У цьому розділі у нас буде два діалоги. Вважайте – два 
сценарії на дві зустрічі з вашими співмешканцями. 

Перший діалог побудований так, щоб усіх підготувати 
та об'єднатися навколо ідеї. І якщо захочуть рухатись 
далі – збираємось на другу зустріч. На другій зустрічі ви-
користаємо діалог номер два. У ньому вже предметна 
розмова для створення відкритих домовленостей. 

Також кожен діалог складається із фрагментів. На-
приклад, перший складається із трьох частин. Бо це не 
монолог. Ви не просто штовхаєте величну промову. Ви 
ведете діалог. А він передбачає паузи, збирання зворот-
нього зв'язоку від співрозмовників, відповіді на питання, 
обговорення та пропозиції. 
 



1 ДІАЛОГ / ПРОПОНУЄМО ІДЕЮ 

Завдання першого діалогу – зробити питання гар-
монійного співіснування актуальним та зацікавити спів-
мешканців у його загальному вирішенні. У вас може 
бути різна позиція у ієрархії спільноти. Ви можете бути 
господарем території чи ні. Ви можете бути старшими 
чи молодшими. Ви можете бути високими або низьки-
ми, багатими і поки не дуже, кароокими і рудими. 

Все це не так важливо. Тому що в данному випадку ви 
приходите з діалогом до спільноти не як вождь племені, 
який все знає та все вже вирішив. Ви приходите як рів-
ноправний член групи, який знайшов цікаву ідею та 
пропонує разом пошукати вигідні рішення. 

Нижче я дам зразкові тексти, як би я будував діалоги. 
До окремих речень я дам пояснення, чому я рекомендую 
говорити саме так, і що це дає. 

Ви можете адаптувати тексти під себе, зберігши сенси 
та додавши свій стиль. Це бажано. По-перше, тому що це 
ваша мова та ваші близькі. Ви краще розумієте і їх, і 
себе. Ну а по-друге, якщо ви говоритимете чужими, не 
властивими вам, словами, рідні можуть запідозрити, що 
ви потрапили в якусь секту. Я серйозно. І можуть почати 
побоюватися вас слухати. Тож буде здорово додати у 
діалоги свій характер. Домовились? 



Фрагмент 1/3 – Проблема 
Уявіть, що всі зібралися на кухні увечері. Люди готові 

вас слухати і уважно на вас дивляться. Як їх усіх зібрати і 
як зробити так, щоби вас слухали, ми розберемося в на-
ступному розділі. А зараз просто уявіть, що це вже є. І от 
ви починаєте діалог із озвучування першого фрагмента 
першого діалогу. 

1. "У мене є ідея, як ми можемо покращити наше 
спільне проживання тут на одній території, щоб 
усім було добре." 
– Тут ви пропонуєте благу ідею для всіх, що об'єднуєте 
групу спільною метою. 

2. «Ви можете не з усім бути згодні. І я радий обго-
ворити з вами ваше бачення.» 
- Так ви заздалегідь утилізуєте заперечення. Дозволяє-
те людям бути з вами не згодними. Тим самим не дає-
те приводу сперечатися та захищатися. Якщо ви зай-
дете в діалог як бос, який знає, як усім жити, люди 
відчують, що на них хочуть впливати. Їхній психічний 
імунітет буде від цього захищатися і не впускати ваші 
ідеї в себе. Інакше вони думають, як погодяться, то 
дозволять собою керувати. Цього ніхто не хоче. Тому 
ви дозволяєте їм бути з вами не згодними і запрошує-
те до обговорення. Вони відчувають, що на них не 
тиснуть і здатні по-справжньому вас чути. Бо самі 
обирають це. Власною волею. 



3. «Я думаю, що у всіх нас є думки про те, як би ми 
хотіли організувати спільне проживання. У всіх 
нас є щось, чого ми хочемо, або не хочемо, що нам 
подобається чи не подобається». 
– Тут ви актуалізуєте те, що кожен має свої потреби. 
Абсолютно кожен з групи. Також валідизуєте наяв-
ність хотілок та невдоволень. Показуєте, що якщо ко-
мусь чогось хочеться або щось не подобається – це 
нормально. 

4. «І якщо ми не обговорюватимемо це, то швидше за 
все у нас накопичуватиметься градус внутрішнього 
невдоволення і ми, ймовірно, почнемо сваритися.» 
– Ви показуєте співрозмовникам негативний сценарій, 
який вірогідно складеться сам собою, якщо зараз нічо-
го не змінювати. Тим самим ви підвищуєте для них 
важливість того, щоб розпочати створювати відкриті 
домовленості. Плюс, знову ж таки, нормалізуєте їхнє 
невдоволення. Вони розуміють, що вони не самотні в 
цьому, і про це можна говорити. 

5. «Я не хочу, аб ми сварилися. Я хочу, щоб ми жили 
разом максимально гармонійно.» 
– Робите відомою свою позицію та побажання. Залу-
чаєте інших до виходу з негативного сценарію і до 
участі у діалозі, який відбувається зараз. 

6. "Для цього, я підготував/підготувала список пи-
тань, ідей та пропозицій, які хочу з вами обгово-



рити." 
– Даєте зрозуміти, що у вас є конкретні пропозиції, які 
зараз можна обговорити і вже почати жити краще. До 
того ж, робите це не з позиції боса, мовляв: «я ось тут 
написав список правил для нас». Ні. Ви заходите з 
рівноправної позиції та відкритістю до обговорення, 
не викликаючи опору, і водночас ведете групу до 
спільної мети. 

7. «Як ви думаєте, чи можемо ми з вами обговорити 
питання нашого спільного проживання та побуду-
вати домовленості, щоб усім нам було добре? Чи 
хочете цього? 
– Завершувати звернення питанням – це завжди хо-
роша стратегія. Так ви запрошуєте співрозмовників 
вступати у вашу гру та розвивати діалог. Плюс дізнає-
тесь про їхні потреби. В данному випадку я задаю за-
крите запитання, що передбачає відповіді або «так», 
або «ні». З 99% ймовірністю ви чутимете відповідь 
«так». Це начебто й так зрозуміло. Але питання все 
одно важливо поставити. Своєю відповіддю людина 
дає згоду на продовження обговорення та участь у 
ньому. Ну або ж ні. Вже тут є частинка виходу з натя-
кових угод у явні, відкрито обговорювані. 

Зачитайте тепер самі пропозиції. Без розшифровок. 
Що відчуваєте? Подобається? Чи є щось «проти шерсті»? 
Чи сподобалося б вам, аби хтось прийшов у вашу групу з 
таким діалогом? Чи бажаєте застосувати? 



Що ми зробили у першому фрагменті? 

• Виявили бажання покращити спільне проживання. 

•Утилізували напругу та опір, через можливість бути з 
нами не згодними. 

•Нормалізували наявність у кожного того, що подо-
бається і не подобається. 

•Показали негативний сценарій, який станеться сам со-
бою, якщо не розпочинати відкрите спілкування. 

•Показали, що для вас важлива гармонія та міцність 
стосунків. 

•Дали знати, що ви маєте, що запропонувати. 

• І поставили запитання, щоб приєднати до вашої ініціа-
тиви бажаючих. Чидовий початок! 

Фрагмент 2/3 – Рішення 
Першим фрагментом ви відкрили діалог та актуалізу-

вали питання гармонійного співіснування. У другому 
фрагменті ми перейдемо до пропозиції людям конкрет-
них ідей. Щоб вони дізналися, що ви задумали і що саме 
хочете їм запропонувати. 

Але спочатку важливо зібрати зворотний зв'язок спів-
розмовників після вашого першого звернення. І переко-
натися, що вони згодні продовжувати діалог. Обов'язко-
во витримайте паузу після заданого питання та зберіть 
відповіді у тих, хто готовий говорити. У вас діалог. І ко-
жен голос у ньому важливий. 



А після цього, можна переходити до вашого другого 
листочка. Його структуру я пропоную зробити приблиз-
но такою. 

1. «Добре. Тепер давайте я з вами поділюся, що я 
хочу запропонувати, і як я це бачу.» 
– Тут ви готуєте людей до того, що зараз вони почу-
ють конкретні пропозиції. 

2. «Ви, також можете бути згодні не з усім, і я буду 
радий нашому спільному пошуку найкращих 
варіантів.» 
– Знову робите перед-утилізацію заперечень, як і ми-
нулого разу. І також запрошуєте до спільного пошуку 
найкращих для вашої спільноти варіантів. До речі, тут 
я непомітно роблю ще й позитивне навіювання про 
те, що найкращий варіант існує, і що ми можемо його 
знайти. Трошки корисних гіпнотичнх маніпуляцій. 
Жартую, звісно) 

3. «Я склав/склала список побутових питань, які, ду-
маю, буде корисним обговорити перш за все, щоб 
створити комфортне співжиття. А потім можемо 
обговорити й особисті побажання кожного. Зараз 
розповім як я це бачу» 
– Починаєте вводити в суть того, у чому ваша пропо-
зиція. 



4. «Наприклад, ми можемо обговорити як ділитиме-
мо оплату за житло, комуналку, продукти. Як мо-
жемо розподілити обов'язки по дому. І як побуду-
вати режим дня, коли встаємо і коли лягаємо спа-
ти. І якщо хочете, навіть скласти графік прийому 
душа, щоб не нудитися в очікуванні, поки хтось 
вийде. Ну і звісно особисті моменти. Наприклад, 
хто і коли хоче побути один, щоб його не чіпали, і 
як про це дати знати іншим або щось у такому 
дусі.» 
– Описуєте конкретну ідею. Тут звучать приклади 
того, що можна обговорювати. Люди починають 
знайомитися з власними думками про те, що це, ви-
являється, можна відкрито обговорювати. Так само, 
як ви прямо зараз уявите собі білого кота, що сидить 
на підвіконні, поки читаєте це речення, так само й 
люди, поки ви озвучуєте їм теми для побутових обго-
ворень, починають самі собі відповідати на ці запи-
тання в голові. Це добре. Ось ми на порозі нової ре-
альності. 

5. Як вам ця ідея? Що думаєте? Що відчуваєте? 
– І, звичайно, закінчуєте свою промову запитанням. 
Збираєте зворотний зв'язок, пропозиції, побажання, 
заперечення. Обговорюєте. Синхронізуєтесь. 

Що ми зробили у другому фрагменті? 

•Підготували спільноту до того аби почути конкретні 
пропозиції. 



•Утилізували бажання захищатися та заперечувати, доз-
воливши людям бути з вами не згодними. 

• Впровадили позитивне навіювання про те, що  найк-
ращий варіант існує, і ми можемо його знайти. 

• Запропонували теми для обговорення. 

• І зібрали зворотний зв'язок про цю ідею. 

Супер! Йдемо далі. 



Фрагмент 3/3 – Пропозиція 
Ну і фіналимо. Дізнаємось, чи готові люди рухатися 

далі. Хто готовий, хто ні, чому, і що робитимемо далі. 

1. "Добре. Я думаю, що найнезвичнішим для нас буде 
відкрито обговорювати те, що комусь з нас подо-
бається чи не подобається, не боячись через це по-
сваритися. Просто тому, що ми цього раніше не 
робили. І це може бути страшно чи ніяково. Але 
давайте спробуємо. Я думаю що це можливо." 
– Тут ви озвучуєте одну із найчастіших перешкод на 
шляху відкритого діалогу. І робите явною віру в те, 
що ви зможете дати цьому раду. Плюс, говорячи про 
ніяковість, ви робите нормальним сором, страхи, три-
вогу і незручність. Коли вони озвучені, вони почина-
ють втрачати владу над вами та групою. І кожен от-
римує сили діяти та говорити, не зважаючи на свою 
тривогу. 

2. "Добре. Я б хотів/хотіла обговорити на нашій на-
ступній зустрічі спільні побутові питання. Думаю, 
нам не потрібно обговорювати все це саме зараз. 
На цю першу зустріч я мав/мала на меті запропо-
нувати вам саму ідею. Дізнатися, що ви про це ду-
маєте і чи хочете продовжувати обговорення.» 
– Показуєте межі цієї зустрічі. Підводьте до ідеї того, 
що зараз це не потрібно обговорювати. І що зараз го-
ловна мета – зрозуміти, чи ми готові рухатися далі в 



цьому напрямку. 

3. "Якщо вам подобається ідея і ви хочете продовжу-
вати, давайте домовимося, коли можемо зібратися 
наступного разу, щоб обговорити частину тих пи-
тань, які я назвав/назвала вище?" 
– Вони можуть бути готовими обговорювати все це і 
зараз. А може й ні. Дивіться по ситуації та відчувайте, 
так би мовити, простір. Я все ж запропонував би виді-
лити окремий час. Це вигідно тим, що, виділяючи 
конкретний час, люди психологічно готують себе до 
обговорення. Свідомо чи ні, звикають до думки про 
майбутню зустріч. І як результат – такі зустрічі прохо-
дять ефективніше, ніж ті, коли пропонується обгово-
рення прямо зараз. Ви можете запланувати зустріч, 
наприклад, через годину, ввечері або наступного ран-
ку. Вибирайте разом. 

4. «Завтра об 11:00 після сніданку? Добре. Домови-
лися» 
– погоджуєте час. Отримуєте підтвердження. І йдете 
перетравлювати всю ту феєрію, яка зараз неочікувано 
сталася у ваших життях. Яку ви привнесли у ваш 
спільний життєвий досвід. 

Що ми зробили у третьому фрагменті? 

•Озвучили незвичність всього, що відбувається, і нор-
малізували її. Утилізували тривогу та сором перед но-
вим. 



•Намітили вектор того, що хочете обговорити наступ-
ного разу. 

•Домовилися про наступну зустріч, щоб до неї кожен 
учасник готувався: свідомо чи несвідомо, тим самим 
підвищуючи якість цієї зустрічі. 

Як вам? Особисто мені подобається. 

Підсумок першого діалогу 

Всі ці три листочки першого діалогу спрямовані на те, 
щоб запропонувати ідею та дізнатися, чи готові люди 
рухатися далі. Можливо, відгукнуться усі. Хтось більш 
активно, хтось більш пасивно. Це добре. Можливо, від-
гукнеться лише частина людей. Це також добре. Можли-
во – лише один. І це теж добре. І навіть якщо ніхто не 
відгукнеться, це також ок. Ви можете поставити їм пи-
тання «Чому? Що не подобається?" і після цього частина 
таки вступить у вашу гру. Це також добре. 

Зміни створюються малими ініціативними групами, 
що становлять до 5% від більшості. Порівняно з велики-
ми групами, де все дуже заплутано і хаотично, маленькі 
групи мають перевагу. Вони мають спільно прийняті 
принципи, правила, цінності та цілі. Їхня сила в органі-
зованості та визначеності, які поступово стають бажа-
ною опорою і для неорганізованої більшості. 

Так малі групи і творять історію. Вони пропонують 
світові картинку, яка якось його описує та вносить 
визначеність у тому, хто яку роль займає, які наші цілі та 



що кому робити. А визначеність завжди приваблива, 
тому що позбавляє тривоги і дає якісь гарантії на кшталт 
«роби А – буде Б». 

Тож навіть якщо відгукнеться лише одна людина з де-
сяти, вас уже буде двоє. Це вже 20%. Відмінний початок! 



2 ДІАЛОГ / ВІДКРИТЕ ОБГОВОРЕННЯ 

Першим фрагментом ви відкрили діалог та актуалізу-
вали важливі запитання. У другому фрагменті ми перей-
демо до пропозиції людям конкретних ідей та їх обгово-
ренню. 

Фрагмент 1/2 – Безпечний простір 
Зустрічаємося на другу зустріч. Створюємо простір 

для безпечного відкритого обговорення ідей і запитань. 

1. «Радий/рада нашій зустрічі. Я вважаю, що найк-
ращим результатом нашої сьогоднішньої зустрічі 
буде те, щоб ми домовилися, як можемо відверто 
говорити один з одним, щоб це було безпечно. І 
обговорили базові побутові моменти. А який най-
кращий результат зустрічі бачите ви? 
– Тут я використовую елемент «Я вважаю», замість 
ствердження «Найкращим результатом буде». Так я 
показую свою позицію без насильства та примусу. Та-
кож додаю елемент - "Найкращий результат зустрічі". 
Це взагалі топова техніка для початку будь-яких пе-
ремовин. Якщо цього не зробити, кожен говоритиме 
виходячи з картинки у своїй голові. Начебто говори-
тимемо про одне, але якось у різні боки. Хороший 
приклад того, де це не використовується, а було б 
добре, це фільм «Людина, яка змінила все». Там го-
ловний герой гне свою лінію, але не об'єднує свою ко-



манду навколо спільної мети. І команда вставляє йому 
ціпки в колеса, пускаючи всі добрі задуми під три 
чорти. Хоча всі біди можна було б вирішити лише од-
нією мовною стратегією «Найкращий результат 
зустрічі». Якщо розпочати переговори з виявлення та 
синхронізації ідеального результату – ви працювати-
мете як один організм заради однієї спільної мети. 

2. «Я думаю, що нам доволі незвично буде відкрито 
обговорювати те, що комусь із нас подобається чи 
не подобається, не боячись через це посваритися. 
Ми, можливо, ніколи цього не робили раніше. Але 
давайте спробуємо. Я думаю що в нас вийде." 
– Це утилізація. Ви озвучуєте одну із найчастіших пе-
решкод на шляху відкритого діалогу. Пам’ятайте – 
все, що озвучено, потрапляє до вашої області впливу. 
Плюс в кінці ви робите явною віру в те, що ваша 
група може дати раду цьому новому запитанню, що 
постало перед вами. 

3. «Тому я вважаю важливим обговорити певні пра-
вила спілкування, щоб можна було вільно говори-
ти про те, що хочеться сказати і при цьому нікого 
не зачіпати. Я вважаю, що ми всі від цього виграє-
мо.» 
– Чим відрізняються елементи «Нам важливо» та «Я 
вважаю важливим»? Перший більше схожий на ласо, 
яке хочеться накинути на шию групі та примусити їх 
до спільної домовленості. Зазвичай це викликає захи-
сну реакцію на кшталт «А чого це ти за нас вирішуєш, 



що нам важливо, а що ні?». А другий варіант більше 
нагадує транспарант, на якому ви великими літерами 
проявляєте своє бачення. Без примусу. І люди самі ви-
рішують, що вони про це думають. Тому це не викли-
кає бажання захищатися. 

4. «У мене є 3 ідеї, як це зробити. Ви готові їх зараз 
обговорити?» 
– Конкретна кількість (3 ідеї) завжди легше сприй-
мається, ніж необмежена (кілька ідей). Люди можуть 
нудно зітхати від другого, але бадьоро погодитись на 
перше. Також тут звучить запитання, мета якого вам 
вже знайома, чи не так? 

5. "Добре. Давайте я їх озвучу і ви скажете, що про це 
думаєте». 
– Знову групова рівноправність, без примусу бути з 
вами згодними і приймати ваші правила. 

6. «1-я ідея. Ми можемо використовувати я-повідом-
лення замість ти-повідомлень. Наприклад замість 
«тобі треба бути уважнішим» казати «я хотів би, 
щоб ми створили правила режиму тиші». Бо перше 
викликає відчуття нападу та призводить до сварки, 
а друге актуалізує потребу та допомагає знайти 
рішення. Також, якщо хтось скаже щось через ти-
повідомлення, а це нормально, тому що звичніше, 
все ж відповідати не захистом, а я-повідомленням. 
Що думаєте про цю ідею? Чи хочете спробувати?» 



– Ти-повідомлення викликає відчуття нападу, викли-
кає бажання захищатись і призводить до сварки. Воно 
не містить у собі рішення, а перекладає відповідаль-
ність за проблему на іншу людину. Давайте подумає-
мо, що має бути внаслідок такого звернення як «тобі 
треба бути уважнішим»? Людина повинна відчути 
себе винною, відчути себе причиною проблеми та по-
чати виправляти свою поведінку? А хто хоче стати 
причиною проблеми? Таке звернення викликатиме 
захисну реакцію та роздратування. А ось варіант з я-
повідомленням містить у собі і потребу, і допомагає 
знайти рішення. Воно більше схоже не на спис, який я 
кидаю у співрозмовника, а на транспарант, який я 
пропоную йому прочитати. 

7. «2-а ідея. Ми можемо виписати кожен собі список 
того, що подобається і хотілося б зберегти, що хо-
тілося б додати, що хотілося б змінити і що хоті-
лося б прибрати. А потім обговорити. Що думаєте 
про цю ідею?» 
– Пропонуєте ідею. Задаєте питання. Збираєте зво-
ротний зв'язок. 

8. «3-я ідея. Ми можемо створити щось на кшталт сі-
мейної ради і регулярно зустрічатися, щоб вчитися 
обговорювати ці речі. Що думаєте про цю ідею? 
– Пропонуєте ідею. Задаєте питання. Збираєте зво-
ротний зв'язок. 



Що у підсумку першого діалогу другої зустрічі? 

•Почали з синхронізації навколо спільної мети, щоб 
поєднати погляд в одному напрямку. 

•Актуалізували проблеми, з якими ми можемо зустріча-
тися в процесі обговорення. 

• Встановили віру в те, що ми можемо з цим впоратися. 

• Запропонували три ідеї для ненасильницького безпеч-
ного спілкування та обговорили їх зі своєю спільнотою. 

За підсумками обговорень всіх цих ідей зі своєю 
групою, ви можете шукати свої рішення та варіанти. Я 
навіть наполягаю на тому, що не всі ідеї, які я пропоную, 
можуть бути для вас корисні або доречні. Це нормально. 
Беріть те, що вважаєте за потрібне і будуйте свою реаль-
ність як відчуваєте. Можливо, зараз ви готові взяти лише 
одну-дві ідеї зі всіх озвучених мовних стратегій. І це вже 
буде чудовим плавним кроком до нової реальності та 
нового себе. Чудово! 

Фрагмент 2/2 – Відкрите обговорення 
І ось тут ми й приходимо до відкритого обговорення 

всіляких тем та питань. До речі, якісь питання ви будете 
обговорювати разом з усією групою, а якісь віч-на-віч з 
певними людьми. Це ок. Я лише даю загальні формули 
та приклади. А ви видозмінюйте їх під своє життя та си-
туації. 



1. "Добре. Давайте тепер спробуємо обговорити три 
базові побутові питання, зараз для нас актуальні. 
Наприклад, я б обговорив фінанси, хатні обов'язки 
та режим дня. А які питання найактуальніші зараз 
для вас?» 
– Пропонуєте для обговорення теми, задаючи вектор 
бесіди. І запитуєте інших, щоб дізнатися, а що вони 
найбільше хочуть обговорити. Можете їх прямо запи-
сувати в процесі. Це вже буде сильний фактор, що вас 
об'єднує. Коли ви разом проводите брейн-шторм і за-
писуєте теми, ви об'єднуєтеся вже не лише спільними 
ідеями та словами, а й спільною справою. Словом, бу-
дуєте спільний храм, стаєте колегами. Той, хто вкла-
дає свою увагу, час і сили в будь-яку сутність, дедалі 
більше починає цю сутність цінувати. Трошки вам 
секретів тім-білдінгу. 

2. «Супер. Давайте зараз візьмемо для обговорення 
ось ці три теми ... » 
– Створюєте межі обговорення, щоб воно мало кон-
кретну вагу і не розпорошувалось. І такими невелич-
кими підходами поступово вирішуєте усі питання. 
Чому це цінно? Уявімо, що ви зібралися і за один раз і 
обговорили 12 питань. Години за 2-3. Як ви почуває-
теся після? Які асоціації у вас склалися про цей захід? 
Це було приємно чи відразливо? Легко чи тяжко? А 
зараз розгляняньмо інший варіант. Ви за 4 дні обгово-
рили 12 питань, по 3 питання на день, витрачаючи 
хвилин 20-40 на одну зустріч, збираючись сімейним 
колом вечорами на кухні у вказаний час. Які звички 



це у вас створює? Як впливає на вашу комунікацію та 
взаєморозуміння? Які асоціації створює таке спілку-
вання з цими людьми? Як це зближує вас? 

3. «Давайте обговоримо, по черзі, хто як бачить пи-
тання 1 (Наприклад, хатні обов'язки). Які бачите 
проблеми, що хочеться прояснити, що подобаєть-
ся, що хочеться змінити, додати, що прибрати? А 
потім обговоримо та проголосуємо.» 
– Ну і, власне, обговорюєте так усі питання.  



Додатково / 

Техніка «Модератор» 

Якщо група від 3-х осіб, то може бути корисним на 
початку переговорів голосувати за того, хто буде моде-
ратором на цій зустрічі. Або голосувати наперед, виби-
раючи модератора на наступну зустріч. Це навіть краще, 
оскільки структурує очікування учасників, допомагає їм 
звикнути до ідеї модерування наступної зустрічі тією чи 
іншою людиною. Готує психіку до конструктивного діа-
логу. 

Суть вибору модератора у тому, щоб спільно домови-
тися про особливі права однієї людини з групи, яка змо-
же керувати процесом спілкування. Наприклад, модера-
тор може мати такі права на час зустрічі: 

•Перебивати чи зупиняти. Щоб повертати діалог до 
конструктивного русла. 

•Пропонувати ідеї та рішення щодо самого процесу об-
говорення. Наприклад, кому дати слово, або які задати 
запитання. 

•Нагадувати про цілі, сенси, часові рамки, аби не пере-
сиджувати і тому подібне. 

Якщо перебивати, пропонувати та нагадувати будуть 
рандомні учасники, це викликатиме захисті реакції у 
членів групи та перетворюватиме обговорення на ієрар-
хічні битви за позицію лідера. Воно вам треба? Якщо ж 
управляти зустріччю буде той, кого спільно обрали мо-
дератором, спільно погодилися з його роллю, та призна-



чили на неї, то це сприйматиметься окейно і допомага-
тиме робити переговори більш конструктивними. 

Модераторів можна міняти на кожній зустрічі. Спіль-
но за них голосувати. Або навіть спробувати кидати же-
реб. Та все ж вважаю голосування кращим методом ви-
бору. Це створює дуже демократичну рівноправну атмо-
сферу, що допомагає не боротися у групі за право голосу, 
а працювати на спільні цілі. 

Подобається? Берете у користування? 



ГЛАВА 3 

 

ЯК ПІДГОТУВАТИ СУСІДІВ 

Уважний читач зауважить, що попередні фрагменти 
діалогів завжди включали такий елемент як підготовка 
людей до того, щоб вони були готові вас чути. Це важ-
ливий крок для будь-якого перемовника. Говорити щось 
іншому, не переконавшись, що він зацікавлений у тому, 
щоб вас чути, не просто неефективно. Я би скоріше ска-
зав, що це працює в мінус. 

Згадайте будь ласка, як ви реагували на бабусині на-
полегливі пропозиції добавки? Впевнений, що коли ви 
були голодні, бабусина їжа була однією з найбажаніших 
земних радощів. Але що як ви, не дай Боже, приходили 
до бабусі ситим? Які, у такому разі, почуття викликала у 
вас її наполегливість у бажанні ощасливити вас своєю 
пюрешкою? 

Один мій знайомий, наприклад, поділився, що така 
наполегливість бабусі призводила до його бажання від-
далятися. І взвгалі не хотіти приходити до неї в гості. 
Хоча мета бабусі, я так думаю, спочатку була спрямована 
на зовсім іншу його реакцію, чи не так? 



Тому запитання до вас. Чи хотіли б ви, щоб люди хо-
тіли приходити до вас у гості на діалог? Чи хочете, щоб 
вони були голодними щодо ваших слів та речень? 

Якщо так, тоді хочу запропонувати вам ідею – завжди 
враховувати готовність співрозмовника вас почути. А 
якщо зараз він вас чути не готовий – не чіпати його. Або 
допомогти запланувати цю готовність у майбутньому. 

Про яку підготовку йтиметься у цьому розділі? По-
суті, ми вже записали на папірцях, що варто сказати. 
Тож залишається лише зібрати всіх разом та зачитати те, 
що ми підготували. Правильно? В принципі так. Ось 
якраз про те, як зібрати всіх разом, а потім якось почати 
читати все це з листочка, щоб вас слухали, і йтиметься в 
цьому розділі. 

1 / Роздайте запрошення на зустріч 

1. «Катрусь, вибач, що відволікаю, можна з тобою за-
раз поговорити?» 
– Що я роблю? Так, я дізнаюся, чи готова Катерина 
відвести погляд від телефону та почути мене. Викори-
стовуйте. 

2. «Я хочу зібратися всім разом, щоб обговорити 
устрій нашого побуту. Запрошую сьогодні на 19:00 
на кухні.» 
– Рекомендую називати конкретну причину зустрічі 
(обговорити устрій нашого побуту), замість загально-
го (щоб дещо обговорити). "Дещо" викликає напругу 



через невизначеність, – це раз. А два – якщо ви озву-
чите конкретну тему, людина структуруватиме свої 
очікування до зустрічі і прийде на неї готовою чути та 
говорити. 

3. «Будеш?» 
– І запитання. Беремо від Каті підтвердження, що 
вона почула і бере на себе зобов'язання прийти та взя-
ти участь в обговоренні. 

2 / Підготуйте людей до читання з листочка 

Ось ви зібралися всі разом на кухні у вказаний час. 
Окиньте поглядом картину. Зазвичай люди рідко меди-
тативно сидять, уважно чекаючи на початок бесіди. Чи 
то від нудьги, чи то від тривоги, їм, швидше за все, буде 
важко всидіти на місці. 

Вони заварюватимуть чай, вставатимуть за печивом, 
гортатимуть новини в телефоні та озвучуватимуть особ-
ливо страшні всім оточуючим, а ще вирішуватимуть 
якісь свої питання, перекрикуючи одне одного. Тому вам 
належить зібрати їхню увагу. І створити поле для розмо-
ви. 

Ну і ще підготувати їх до того, що ви читатимете з ли-
сточка :) 



1. «І так ми зібралися. Спасибі. Скажіть, будь ласка, 
чи готові ви слухати? 
– Зазвичай після цього питання люди починають зби-
рати свою увагу навколо вас, замовкати та відкладати 
телефони. Це може і не дати такого чарівного ефекту, 
тому якщо хтось продовжує дивитися в телефон, ви 
можете звернутися до нього на ім'я та поставити пи-
тання персонально. Але відчувайте контекст. Все за-
лежить від вашої ролі та місця в цьому середовищі. До 
речі, якщо ви не маєте авторитетної позиції у даному 
середовищі, ви можете запропонувати ідею власнику 
помешкання чи лідеру. Він збере усіх, і допоможе їм 
вас почути. 

2. “У мене для всіх нас є ідея. Я хвилююся, але дуже 
хочу вам її запропонувати». 
– Так ви актуалізуєте тему зустрічі. Готуйте людей до 
того, що зараз буде озвучено якусь цінну для всіх нас 
ідею. Плюс повідомляєте про те, що хвилюєтеся, якщо 
реально хвилюєтеся (якщо ні, можете викреслити). 
Визнання у своєму хвилюванні робить вас відкритим і 
люди скидають й свої захисти. Більш того, починають 
прагнути створити безпечне для вас середовище. Їх 
фрази на кшталт «Не хвилюйся, все добре», якраз і 
означають, що «О, не хвилюйся, я на твоєму боці і го-
товий піклуватися про твою безпеку». 



3. «Ми ніколи такого не робили і я знаю, що це може 
бути незвично, страшно чи ніяково. Але давайте, 
як мінімум, спробуємо.» 
– Нормалізуєте незручність та страх. Робите можли-
вим їхнє обговорення. 

4. «Єдине я боюся, що щось забуду чи скажу не так. 
Тому дозвольте я зачитаю вам свої ідеї з 
листочка.» 
– Перед-утилізуєте будь-які думки групи щодо ли-
сточка, пояснюючи їм його призначення. 

5. «Буду радий, якщо, дослухайте до кінця, а потім 
дасте свій зворотний зв'язок.» 
– Прошо їх дослухати до кінця без перебивань, і даю 
зрозуміти, що наприкінці вони матимуть змогу висло-
витися. 

6. "Що скажете?" або «Добре?» або «Домовилися?» 
– Задаєте питання та збираєте зворотний зв'язок.  

В результаті 

• Зібрали увагу людей і підготували їх до того, щоб по-
чути вас. 

• Відкрилися у своїх почуттях та налаштували на відкри-
тість групу. 

•Нормалізували незручність та тривогу. 



•Попросили дослухати до кінця. 

• І зібрали зворотний зв'язок, щоб рухатись далі.  

Тепер люди готові до того, щоб ви озвучили їм ідеї та 
провели діалоги, які ми розбирали у попередньому 
розділі. Супер! 



ГЛАВА 4 

 

НАЙКРАЩИЙ У СВІТІ СУСІД 

У попередніх розділах ми з вами робили акцент на 
організації зовнішнього простору. Разом з тим є ще й 
внутрішнє. Це – ви. Можна скільки завгодно хотіти 
вплинути на сусідів, але так чи інакше ваша єдина зона 
впливу – це ваші власні слова та дії. 

Тож як щодо того, аби стати найкращим у світі сусі-
дом? Щоб усією своєю істотою висловлювати ті ідеї гар-
монійного співіснування, які ви хочете посадити та ви-
ростити у спільноті. Я вважаю це гарна ідея. А що думає-
те ви? 

Гармонійне спілкування складається з трьох рівно-
значних складових: 

•Навички розуміти себе. Наскільки ви розумієте свої 
потреби та вмієте їх формулювати у слова. 

•Навички розуміти іншого. Ваші навички слухати, чути, 
ставити запитання і уважно ставитися до потреб іншо-
го. 

•Навички домовлятися. Навички ведення переговорів, 
використання мовних стратегій, запитань тощо. 

Про розуміння себе ми говорили, коли говорили про 
складання списків потреб, а також поговоримо ще у шо-
стому розділі. 



Навички домовлятися були дані у другій та третій 
главах і тепер чекають вашої практики. 

А ось про розуміння інших, ми поки що говорили зов-
сім небагато. І я боюся, що багато хто міг би цього і не 
помітити. А без цього ви не зможете вибудовувати гар-
монійні стосунки ні з ким. Продавлювати силою – змо-
жете. Розводити через маніпуляції почуттям провини та 
образою – зможете. А ось будувати відкрите гармонійне 
порозуміння – ні. 

Уявіть це як угоду в бізнесі. Ви не приходьте лише зі 
своїми умовами. Вам важливо зібрати всі потреби своїх 
партнерів та дізнатися, що з цього ви можете їм запро-
понувати. 

Наприклад маркетингова агенція «Бабуся», як прави-
ло, ігнорувала цей момент. Бабуся спочатку насипала 
суп, а вже потім питала, чи хочете ви їсти. Та й загалом 
ваша відповідь була не дуже важлива, тому що в будь-
якому разі після неї звучало: «Ну я вже насипала, при-
ходь». 

Якщо ж вам цього було мало, аби скоритися перед її 
маркетинговою кампанією, в хід могли піти маніпуляції 
з розряду "Ти що, бабусю не любиш?" або "Ну я ж стара-
лася і готувала все це!". Це підступні маніпуляції почут-
тям хибного обов'язку, на які дитина рідко може відпо-
вісти. Але почуває себе така дитина вкрай паскудно. 

Чи хотіли б ви бути таким авторитарним маніпулято-
ром, як маркетингова агенція «Бабуся»? Можливо й так, 
не виключаю. Вам, звичайно, видніше, що вам потрібно. 
Але одразу скажу, що це вкрай неефективно. Дозвольте 



мені запропонувати вам підхід, у якому людина – це не 
засіб задоволення ваших потреб. А власне окремий 
суб'єкт. Зі своїми правами, потребами та бажаннями. 

Найкращий сусід у світі: 

• Уважний до себе і не ігнорує свої потреби. Тому не 
накопичує невдоволення і показує приклад сили і вір-
ності собі. 

• Уважний до інших, і помічає їхні потреби, дізнається 
про них та синхронізується, щоб гармонійно жити на 
одній території. 

І якби ви запитали, що одне можна почати робити, 
щоб стати найкращим сусідом, я сказав би – вчитися за-
давати питання. 

МИСТЕЦТВО ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ 

Просто спробуйте цікавитися потребами інших людей 
за допомогою простецьких питань. І вам відкриється ди-
вовижний світ. 

• Як тобі зі мною жити? 



• Що хочеться додати/прибрати/змінити/підсилити/
зберегти? 

• Що подобається? Що ні? 

• Чого тобі хочеться? Як ти хочеш, щоби було? 

• Що я можу зробити для тебе? 

• Чи потрібна тобі допомога з чимось? 

• Що ти відчуваєш, коли я тобі це говорю? 

• Що ти відчув, коли я тоді це зробив? 

• Що ти думаєш про цю ідею? 

• Що ти насправді думаєш про мене (наприклад після 
того, як я забув злити воду в унітазі)? 

• Тобі ок зараз мене послухати? Якщо ні, теж ок, дай 
знати як є. Я поважаю твоє право на будь-яку відпо-
відь. 

• Хочеш дізнатися, що я думаю про це? (Якщо ні, то не 
продовжувати спроби донести свою велику істину) 

• Тобі потрібна моя порада? (Якщо ні, то не лізти) 

• Що ти відчуваєш? 

P.S. Також можете ставити ці запитання і собі :) 



ГЛАВА 5 

 

ПРО ЩО ВАРТО ДОМОВИТИСЯ 

У цьому розділі я наведу теми, які я знаходжу важли-
вими до обговорення. У вас можуть бути свої теми. І я 
наполягаю на тому, що не все озвучене тут буде для вас 
корисним і актуальним. Вам видніше, що для вас акту-
ально. Запрошую вас ознайомитись, а далі вибрати 1-3 
теми, важливі для вас. І спробувати застосовувати ії у 
спільному обговоренні. 

1. Умови 

•Як довго я можу тут жити? Скільки днів, тижнів, мі-
сяців? (Варіант "Коли закінчиться війна", може бути не 
найкращим. Краще мати конкретні терміни, а потім, 
можливо, передмовлятися на продовження у разі по-
треби. Це дає визначеність.) 

•На яких умовах я можу тут жити? Гроші? Безко-
штовно? За послуги? 

2. Хатні обов’язки 
1) Що робити? 
2) Коли? З якою періодичністю? 



3) Як? Яким способом? За якими правилами? 
4) Хто це робитиме? Визначаємо ролі, будуємо графік чи 
тягнемо жереб? 
5) Хто головний у процесі? Хто має право контролювати 
і вносити правки? 

•Приготування їжі. Хто коли готує? Змінюємо одне 
одного чи ролі фіксовані? Що їмо? Як організуємо їжу, 
якщо їмо різне? 

•Миття посуду. Хто коли? Як мити, куди ставити, чим 
мити, як протирати? Змінюваність по годинах, днях, 
тижнях? Чи фіксовані ролі? 

•Підтримка чистоти. Правила порядку у різних зонах. 
Як прибираємо, миємо посуд, збираємо крихти, вити-
раємо розлитий чай, де ганчірки, якими можна вити-
рати, а якими ні, як користуємося стульчаком унітазу і 
т.п. 

• Генеральне прибирання. В який день? Що до неї вхо-
дить? Хто пилососить, хто миє підлогу, хто миє ванну, 
хто протирає пил? 

•Коли їмо. Разом чи вільно хтось коли хоче. 

• Інші справи. Як заготовляємо дрова, чистимо сніг, ви-
гулюємо собаку, оплачуємо рахунки тощо. 

3. Фінанси 

•Як ділимо фінанси за житло та комуналку? Хто за 
що, скільки? 

•Як ділимо фінанси за їжу? Хто за що, чому? 



•Як ми робимо, якщо у когось немає можливості 
вносити оплату на рівних умовах? Чим компенсує-
мо? Якимись справами? Чи ні? Чи створюємо кредитну 
лінію? 

4. Взаємодія 

•Як спілкуємось один з одним? Чи є правила? Що не 
припустимо? 

•Хто має особисті потреби? Помовчати, усамітнитися, 
поговорити? 

• Графік тиші. Чи є періоди тиші? В який час? У яких 
локаціях? 

• Зона концентрації. Чи є потреба у концентрації на 
особистих справах? Як можемо домовитись, щоб не 
відволікати? Чи не перебивати? Не заважати? Наскіль-
ки це можливо? І як узгоджується з іншими потребами 
інших людей? 

5. Режим дня 

•Коли лягаємо спати? Чи є правила? Що не припусти-
мо? Як враховуємо потреби один одного у відпочинку? 

•Правила тиші. Коли не можна шуміти? Як обгово-
рюємо, якщо хтось галасує? 

•Коли встаємо? Чи є графік? Хто як хоче? З якого часу 
можна шуміти? 



6. Обговорення 

•Як і коли збираємось для обговорень? У який час? 
Як часто? Де? За чітким графіком? Чи щоразу голосує-
мо за новий час? 

•Чи вибираємо модератора? Як? Кого? Які права має 
модератор? 

•Правила ненасильницького спілкування. Чи є пра-
вила спілкування на зборах? Які? Як чинимо у момен-
ти конфліктів? Як піклуємось про безпеку середовища? 

•Як можемо вносити зміни у раніше встановлені 
домовленності? 

7. Особисті моменти 

•Що подобається? За що вдячний? Що хочеться збе-
регти? Що хочеться посилити? 

•Що хочеться додати? Чого не вистачає? Як ти це ба-
чиш? Чому це важливо? 

•Що хочеться змінити? Як? Щоб що? Чому для мене 
це важливе? 

•Що хочеться забрати? Що не подобається? Чому для 
мене це важливе? Чому тобі це важливо? Чи мінімізу-
вати? 



ГЛАВА 6 

 

ЯК НЕ КУРВИТИ ОДНЕ ОДНОГО 

У цьому розділі ми розберемося з тим, що робити з 
роздратуванням, зривами на близьких і на себе. Розбе-
ремося у призначенні почуттів образи, роздратування та 
агресії. Доторкнемося до нейрофізіології, яка пояснить 
нам, чому ми схильні до більшої дратівливості та зривів 
на тлі стресових подій. І розберемося, що із цим можна 
робити. 

Взагалі, тема велика і про неї пишуть окремі книги. 
Але дозвольте, я видам її досить спрощено і стисло, щоб 
ви могли взяти все найнеобхідніше і почати застосову-
вати. 

Я вважаю, що торкнутися її в цій методичці вкрай 
важливо, тому що, крім раціональної людської здатності 
вести переговори і домовлятися, як ми це робили в по-
передніх розділах, є у нас ще й тваринна природа. Вона 
говорить в нас емоційними реакціями. І вони в рази 
сильніші за раціональні докази. Чи це погано? Ні. Емоції 
– це паливо для наших вчинків. Будь-яких. Просто їм 
потрібний мудрий поводир. 



МОЗОК: ДУМАЮЧИЙ І ВІДЧУВАЮЧИЙ 

Нашу раціональну частину можна уявити як хилень-
кого інтелектуала. Він дуже розумний, але сил трошка 
замало. Якщо ви не Іммануїл Кант, звісно. Там раціо-
нальна частина свідомості однозначно виглядала не гір-
ше за Арнольда в золоту епоху культуризму. 

А ось емоційна частина - це величезна волохата гори-
ла, здатна ворочати гори одним пальцем. Щоправда, не 
дуже розумненька. 

Цю метафору запропонував Максим Дорофеєв у книзі 
"Джедайські техніки". Так він художньо описує наші ча-
стини свідомості, які більш математично описані Даніе-
лем Канеманом в роботі «Думай повільно, вирішуй 
швидко». Також про це дуже добре пише вельмишанов-
ний мною Марк Менсон у книзі «Усе замахало. Але надія 
є». Це якщо захочете вивчити питання докладніше. 

Ці інтелектуал і горила повинні навчитися спільно 
працювати заради загальних благих цілей. 

Сам собою наш внутрішній інтеллектуал позбавлений 
потреби у будь-яких діях. Раціональний інтелект потрі-
бен для того, щоб розділити речі на частини, дати їм 
імена та встановити причинно-наслідкові зв'язки між 
ними. 

Наприклад, є дві події: «вечірній тортик» і «ранковий 
прищик». Для емоційної природи перше приносить ра-
дість, а друге – смуток. От тільки зв'язок між ними емо-
ційна природа розглянути неспроможна. Її завдання – 



розділити всі речі у світі на приємні та неприємні, щоб 
на підставі цього приймати рішення. 

Якщо розглянемо діяльність емоційної системи в дав-
нину, то це виглядало приблизно так. Бачу їжу – радість 
– їм. Пробую незрілий банан – гидко – викидаю. 

У дітей, які ще не розвинули у собі здатність до аналі-
зу себе та світу, система мислення виглядає приблизно 
так само. Мокрий підгузник це неприємно, а мамине 
молочко – дуже добре. Солодке морозиво – це кайф, а 
зеленка на рану – це боляче і краще втікати від мами. 

Зауважте, мама знає, що зеленка потрібна і допоможе 
розбитому колінцю зажити швидше. У мами є причин-
но-наслідкове мислення. Вона здатна свідомо потерпіти 
біль від зеленки в обмін на більш швидке лікування. А 
дитина поки що ні. Вона мислить лише у моменті, не 
аналізуючи довгострокових наслідків. 

Саме раціональна частина і займається тим, щоби по-
в'язати події між собою. Аби показати емоційній при-
роді кінцеві наслідки, спираючись на які вона зможе 
прийняти рішення: чи це для нас добре, чи це для нас 
погано. 

Сама по собі раціональна природа ніяк не відноситься 
ні до тортика, ні до прищика, ні до зеленки. Ні тепло, ні 
холодно. Але дає емоційній частині розуміння, як пов’я-
зані між собою події і що її чека після того чи іншого 
вибору. 



СТРЕС И САМОКОНТРОЛЬ 

Є у нашої думаючої іпостасі слабке місце. Емоційні 
частини мозку розвинулися набагато раніше раціональ-
них. І за роки еволюції вони навчилися витрачати міні-
мум ресурсів мозку для максимуму ефективності вижи-
вання. Чого не скажеш про частини раціональні. 

Є у нас у лобовій ділянці мозку так звана префрон-
тальна кора. Вона відповідає за розумність, аналіз, увагу, 
силу волі та самоконтроль. Словом, робить нас люди-
ною. От тільки варто зазначити, що вона витрачає дуже 
багато ресурсів на свою роботу. Та ще й дуже повільна. 

Без неї ми робимо масу помилок у найпростіших зав-
даннях і не здатні планувати життя. Але важливо розу-
міти, що за свої високі виробничі потужності вона спла-
чує швидкістю у прийнятті рішень. А це буває катастро-
фічно важливим. 

Всі, хто, побачивши тигра, пускав сигнал думок через 
префронтальну кору і думав раціональними частинами, 
робив це занадто довго, щоб вижити. Там треба було 
блискавично реагувати. Тому всім, хто вижив, еволюція 
подарувала цікавий перемикач. 

Коли є безпека та час, і потрібно вирішити складне 
завдання, ми можемо дозволити собі розкіш думати го-
ловою. Так ми робимо набагато менше помилок і ство-
рюємо щось прекрасне. Але якщо нам загрожує небезпе-
ка, то нам потрібна швидкість. У цей момент надниркові 
залози викидають у кров адреналін, судини, що забезпе-
чують киснем префронтальні області мозку звужуються, 



кров від них відливає, щоб не було спокуси занадто дов-
го дивитися на тигра, і включаються швидкі емоційні 
реакції: бій або біжи. Такі справи. 

Чому я вам це розповідаю? Я думаю, вам варто знати, 
що також префронтальна кора послаблює свою здатність 
до самоконтролю, коли ви голодні, коли не виспалися, 
коли втомилися, коли вам страшно, коли довго стримує-
те гнів або коли по вашому будинку стріляють ракетами. 

У ці моменти здатність до самоконтролю та довго-
строкового планування сильно знижуються. Людина 
легше піддається спокусам, легше піддається навіюван-
ням (саме тому пропаганда ніколи не інформує, а прово-
кує вас на гнів чи страх), легше робить необдумані вчин-
ки та неконтрольовано зривається на близьких. 

Саме тому зараз може виникати так багато сварок се-
ред тих людей, що до всіх цих стресових подій загалом 
добре уживалися разом. Їхня здатність до самоконтролю 
знижена всіма факторами, що я перерахував вище. І 
емоційна частина, як собака без господаря, бігає, пере-
вертаючи все на своєму шляху, викопує квіти в саду, га-
няється за іншими собаками та гавкає на перехожих. 

Але з вашими близькми все гаразд. І з вами також. Ви 
просто втомилися. Ви все так само любите один одного. 
Ви все такі ж чудові люди. Може тепер ви ще більш люб-
лячі та розуміючі, ніж будь-коли раніше. Ви просто вто-
милися. Але ви любляча і добра людина. І ваші близькі 
теж. 



P.S. Докладніше можете дізнатися про процеси по-
слаблення самоконтролю під впливом стресу у книзі 
Келлі Макгонігал «Сила Волі». 



ЩО ПО ПОЧУТТЯМ? 

Найчастіше при спільному проживанні з будь-ким, 
будь-які конфлікти будуть грунтуватися на наступних 
почуттях. 

1. Образа. 
Виникає, коли реальність не збігається з вашими 
очікуваннями, і ви чекаєте, що хтось інший подбає 
про це. Це почуття властиве дітям. Тому що вони не 
мають сили впливати на реальність та намагаються 
впливати на неї через батьківську постать. Наприклад, 
Маші не запропонували чай, і вона образилася. Зайняла па-
сивну позицію і чекає, що хтось під гнітом провини зрозуміє 
свою помилку та виправить її. 

2. Провина. 
Коли ви порушили чиїсь потреби або не реалізували ті 
обіцянки та обов'язки, які мали. Наприклад, не прийшли 
вчасно на зустріч чи розбудили людей уночі грюком дверей. 
Але, на жаль, крім здорової провини, є й провина ток-
сична. Коли ви обіцянок не давали, але вас звинува-
чують у тому, що ви щось винні, і ви з цим погоджує-
теся. Наприклад, співмешканець звинувачує вас, що ви 
егоїст, хоча немає точно прописаного кодексу поділу зон від-
повідальності, який ви погодилися вести і в якому є критерії 
для обґрунтування цього. 



3. Огида. 
Коли щось не відповідає вашим смакам, цінностям та 
потребам. Коли ви не хочете, щоб це було частиною 
вашогоу життя. І швидше схильні до уникнення, аніж 
до відкритого протистояння. Наприклад, дідусь постійно 
цмокає язиком, намагаючись висмоктати шматочки їжі, що 
застрягли між зубами. І ви просто йдете в іншу кімнату або 
вмикаєте музику. 

4. Невдоволення. 
Виникає, коли є точкове порушення потреб. Часто 
одиничне. Наприклад, хтось випадково настав вам на ногу, 
вперше несподівано відвернув вас від роботи або взяв вашу 
чашку. 

5. Роздратування. 
Це невдоволення, що повторюється, в якому не знахо-
диться рішення. Часто виникає як наслідок терпіння 
невдоволення замість відкритого обговорення домов-
леностей. Також варто зазначити, що навідміну від 
пасивного очікування образи, роздратування та злість, 
це активні почуття, що мають на меті виправити си-
туацію власними діями. Роздратування може виникати 
наприклад, коли хтось регулярно бере вашу чашку, гримить 
уночі дверима або не миє за собою посуд. 

6. Ненависть. 
Виникає, коли виникає бажання максимально відда-
литися від об'єкта, якого ви вважаєте причиною по-



рушення своїх важливих потреб, щоб не стикатися з 
проблемами, які він приносить у ваше життя. Напри-
клад, ви живете з людиною, яка любить вкидати маніпуля-
ції, щоб змушувати інших виконувати свої бажання. Ви не 
знаєте, як з ним взаємодіяти, тому намагаєтеся не перети-
натися і не мати з ним нічого спільного. 

7. Злість. 
Виникає, коли ваші потреби сильно порушені та є ба-
жання активно відновити справедливість у свій бік. 
Іноді хочеться усунути або знищити об'єкт, що пору-
шує ваші потреби. Але насправді первинна мета всіх 
почуттів із спектру агресії – це зробити так, щоб ваші 
потреби більше не порушувалися. І крім вбивства на-
бридливого маніпулятора, це бажання можна вдо-
вольнити і через перемовини, вірно? Злість може вини-
кати, коли вас обдурили. Або щось украли. Або знецінили та 
обізвали на очах інших. Або засудили за щось. І т.д. 

Усі почуття, описані вище – нормальні. За кожним із 
них стоїть певна потреба. Тому поганих та добрих по-
чуттів не існує. Правильних і не правильних теж. Швид-
ше є ті, що ви проживаєте, і ті, що ви тримаєте в собі. 

Я прихильник того, що грамотно прожите почут-
тя, це почуття, яке виконало своє призначення, за-
ради якого було народжене. Тобто сприяло реаліза-
ції вашої справжньої потреби. 

Це вже трохи складніші матерії самопізнання, але я 
думаю, що ви впораєтеся. Просто знайте, що за кожним 



вашим почуттям стоїть певна потреба, яка може бути 
реалізована чи ні. 

Чекаєте, що її реалізує хтось інший і вважаєте, що 
саме він за це відповідає, а не ви? З'являється образа. 

Хтось порушив вашу потребу? Не дуже суттєво і 
вперше? Тоді прийде невдоволення. 

Якщо ви порушили чиюсь – то приходить провина.  

Якщо ваша потреба ось-ось задовольниться, це радіст-
не передчуття. А якщо пореба задоволена – радість. 

І наша природа так влаштована, що завжди прагне ру-
хатися від більшого дискомфорту до більшого комфорту. 
На цьому й заснована вся математика потреб та емоцій. 

Здавалося б, все просто. Якщо з'явилося почуття, то є 
потреба, яку хочеться задовольнити, або яка порушена. 
Здійснюєте дії, що ведуть до створення більшого ком-
форту. І все. Завдання виконане. Усі щасливі. Ну, або ж 
принаймні ви. 

Але, схоже, десь на цьому шляху щось йде не так. До 
того ж доволі часто. 

ЧОМУ ХВОРІЮТЬ ПОЧУТТЯ 

Темі того, як помічати свої почуття, усвідомлювати їх 
через потреби та гармонійно проживати, присвячені 
кілька тижнів мого великого курсу гармонійного спілку-
вання. Ця тема не з тих, які можна просто дізнатися, 



щоб вона почала працювати на вас. Тут потрібна прак-
тика, вироблення звичок та перетворення характеру. І 
разом з тим, давайте зараз розберемо три ключові при-
чини того, чому почуття «хворіють». І розберемося в 
найпростіших діях для того, аби зробити перші кроки на 
шляху емоційної усвідомленості. Я у вас вірю. Якщо ви 
дочитали аж до цього моменту, я роблю висновок, що ви 
цікаві самі собі. І зацікавлені у своєму розвитку. Так що 
думаю, що ви з цим чудово впораєтеся. 

1 . Людина не помічає почуттів. 

Уявіть, що у вашому автомобілі не працює стрілочка, 
що показує рівень палива. Може таке бути? Може. Як 
вам тоді їздити? Потрібно весь час возити з собою 
каністру про всяк випадок. Схрещувати пальці, сподіва-
ючись не заглохнути вночі у лісі. Словом, клопоту безліч 
лише через одну єдину стрілочку. 

У мене є двоюрідний братик Микита. Він народився 
глухим. І чути може лише за допомогою спеціальної 
штуки, імплантованої у череп. Як багато може втратити 
людина, яка не здатна чути інших, навколишнє середо-
вище, музику, шум вітру, власні звуки? Думаю, доволі 
багато. Набагато більше, ніж від непрацюючої стрілочки. 

Чому ж люди думають, що закрившись від інших своїх 
почуттів, таких як роздратування чи образа, можна 
уникнути проблем і жити добре? Напевно тому, що на-
слідки не настільки різко помітні, як позбавлення яко-
гось органу чуття. Але історія та сама. 



Людина може так вміло витісняти свою злість, що ду-
матиме, що в неї її немає. Я так робив. Мій тато іноді 
був дуже гарячою людиною, що спричиняло певну біль 
моїй мамі. Та й мені було страшно. І маленький я зробив 
висновок, що людей, які відчувають злість, ніхто не лю-
бить. І якщо я буду злитися, від мене всі відвернутися. І 
я помру. Тому я став дуже хорошим. І на все згодним. 
Аби ніколи ні з ким не конфліктувати. Начебто відрізав 
собі больові рецептори. Один із органів чуття. 

Особливо це набуло карикатурного вигляду, коли у 14 
років я пішов в езотерику. Чакри, вібрації і таке інше. 
Тоді я вирішив бути наче святою людиною, яка всіх лю-
бить і ні на що ніколи не злитися. 

Мені це так чудово вдавалося, що коли моя дівчина 
зустрічалася паралельно з іншим хлопцем і залишалася 
ночувати в нього, я не відчував ніякої агресії. І щиро ка-
зав їй, що люблю її без будь яких умов, незалежно ні від 
чого. Та й сам вірив у це. Зрештою, вона сказала мені, 
що я дурень, відірваний від чесності з собою і не помі-
чаючий своєї злості. І кинула мене. Насправді дякую їй 
за це. Так мені і треба було. 

Після цього я почав шукати у собі злість. І знаєте?
Знайшов. Виявилося, що мені багато чого в житті не по-
добалося, але я з усім погоджувався і без чесності з со-
бою не отримував сил, щоб діяти і щось міняти. 

Так і будь-яка людина, яка витісняє почуття і не помі-
чає їх, може щиро вірити у те, що вона їх просто не від-
чуває. Так собі спокійно й ходить світом, не знаючи, що 



насправді відрізана від реальності. І від справжнього 
себе. 

Така людина не знає чого хоче, тому що потребу мож-
на помітити лише через почуття. А він їх витісняє. Він 
не знає, хто він, куди він, з ким він, навіщо він. Проте 
від того, що людина не помічає своїх почуттів, її потре-
би, власне, нікуди не діваються. 

До речі, пам'ятаєте, хто в нас займається самоконтро-
лем та стримуванням? Наша улюблена префронтальна 
кора. Під час стресових подій вона виснажується і втра-
чає сили стримувати почуття у звичному режимі. І рап-
тово, на подив самої людини, вона почне виявляти в 
собі абсолютно незнайомого персонажа. Який чомусь 
зривається на близьких, або чомусь страшенно вразли-
вий, або насправді дуже сумує і хоче підтримки. Або 
хоче романтики та обіймашок. Виявитися може будь що. 

Щоб почати їхати на своєму автомобілі до бажаних 
цілей, мені потрібні всі робочі стрілочки та лампочки. 

Я часто вживаю такий термін як адекватність. Це сту-
піть зціпки людини з реальністю. Те, на скільки її уяв-
лення про світ і його правила, збігаються з реальніми 
правилами світу. 

Один із важливих факторів такої адекватності – це 
здатність помічати свої почуття. Для цього мені по-
трібно частіше задаватись питанням «Що я зараз від-
чуваю?». 



2. Людина помиляється у причинах почуттів 

Інша причина тому, чому люди можуть починати 
один одного бісити, це помилки на рівні сприйняття ін-
формації. Наприклад, людина може помітити свої по-
чуття. Це файно. Але вони можуть виникати з хибних 
уявлень про реальність. 

Ось тут адекватність набуває ще більш важливого зна-
чення. 

Уявімо ситуацію, в якій ви їдете у ліфті у торговому 
центрі. А разом із вами їде мама з дитиною. Із великими 
пакетами. Швидше за все спускаються на паркінг. Дити-
на натискає на кнопку ліфту замість мами, і та різко спа-
лахує, лаючи її за те, що дитина натиснула не туди, і те-
пер їм доведеться чекати один зайвий поверх, а вона з 
пактами і дуже втомилася. Що відчуває мама? Швидше 
за все – обурення, роздратування. Тільки виявляється, 
що дитина таки натиснула на правильну кнопку. А ось 
мама таки промахнулася б, якби натисла ту, що хотіла 
спочатку. Що тепер із її почуттями? 

Виходить, що її перша реакція була заснована на хиб-
ному уявленні про світ. І роздратування було не адек-
ватне реальності. 

Важливо розуміти, що людина не живе в реальному 
світі. Вона живе у світі своїх уявлень про нього. І від 
того, наскільки ці уявлення відповідають реальній дійс-
ності, власне і залежить успіх людини у різних сферах 
життя. 



Головне моє послання з цієї історії – уточнюйте ре-
альний стан справ, перш ніж робити емоційні висновки і 
нападати на близьких. 

Те саме стосується і новин, і підроблених соціальних 
опитувань. Дивіться, якщо новина не дає вам інформа-
цію, на основі якої ви можете робити власні висновки, а 
викликає у вас емоційну реакцію, то варто збагнути, що 
вона не була створена, щоб надати вам правду. Скоріше, 
направити вас на певні ідеї та дії. 

Перш ніж починати ненавидіти певних людей за те, 
що по телевізору сказали, що 70% з них підтримують 
війну, перевірте будь ласка, хто робив це дослідження, 
на якій вибірці і з якою метою. 

Головне питання для адекватизації причин почут-
тів буде звучати так: «Спираючись на які дані, я від-
чуваю ці почуття? І на скільки ці дані відповідають 
дійсності?» 

Слава адекватності та мудрості! 

3. Людина не усвідомлює своїх потреб 

Третя причина того, чому люди можуть починати 
один одного курвити, це нерозуміння своїх потреб. Лю-
дина може помічати почуття, і робити висновки, спира-
ючись на перевірену реальність. Але при цьому не розу-
міти, що вона у зв'язку з цим, власне, хоче. 

Ми з вами вже говорили про те, що за кожним почут-
тям стоїть певна потреба. І будь-який живий організм 



постійно прагне рухатися від дискомфорту до комфорту, 
задовольняючи свої потреби, спираючись почуття. 

А тепер уявіть, що людина сидить у машині вперше. 
До цього не бачивши це диво техніки. Вона бачить, що 
стрілочка палива на нулі. А ось що з цим робити і навіщо 
– не розуміє. 

Якщо питання для розуміння почуттів звучало як "Що 
я відчуваю?", то для розуміння потреб - «Що я у зв'язку з 
цим хочу?" 

Багато людей, дізнаючись про те, що почуття потрібно 
проживати, чомусь вирішують, що це означає, що треба 
їх озвучувати. Говорити людям навколо, що ви роздра-
товані там, або скривджені. 

Так, іноді це справді потрібно. Коли ви з людьми їдете 
по життю в одному автомобілі. Тоді їм потрібно знати 
про те, які лампочки світяться на вашій спільній панелі 
приладів. Але є моменти, коли це зовсім недоречно. Так 
само недоречно, як озвучувати людям на вулиці свої по-
чуття спраги чи холоду. 

Адже ціль не просто зробити ваші почуття відомими, 
вірно? Ціль у тому, аби задовольнити потреби, що за 
ними стоять. Попити води, зігрітися тощо. Згодні? 

Дитинка може собі дозволити інформувати батьків 
про свої почуття спраги, холоду, голоду, чи бажання гра-
тися машинкою. Бо сама не може взяти відповідальність 
за реалізацію цих потреб. Але з дорослішанням, людина 
все більше і більше бере на себе відповідальність. І отри-
мує силу не чекати вдоволення своїх потреб дорослими, 



а вдовольняти їх власними діями. Що думаєете на раху-
нок цього? 

Добре, давайте ще один приклад, і ходімо далі. Уявіть 
собі Сергія. Сергій був змушений виїхати з рідного міста 
через війну. І зараз живе із групою волонтерів-пересе-
ленців. Серед них є Катя, котра дуже любить поговори-
ти. Тяжкі роздратовані зітхання Сергія, і його відверне-
ний у телефон погляд, не дають Каті ясно зрозуміти, що 
йому не цікаво. Тому що іноді він із цікавістю її слухає. 
Або робить вигляд.. Тут вже й не зрозуміти. Власне 
подвійні послання і таке інше. 

Як думаєте у чому завдання Сергія? Чи в тому, аби 
озвучити своє роздратування? Ну припустимо. І що по-
тім? Який результат він очікує внаслідок цього? Які цілі 
він цим може задовольнити? А які нові проблеми ство-
рити? 

Озвучення почуттів ймовірно приведе до зніяковіння 
Катерини. Можливо, вона відчує себе винною. І, може, 
навіть, із почуття провини приготує Сергію чайок. Але 
чи покращаться між ними стосунки? Чи створить Сергій 
своєю відвертістю простір відкритих домовленостей та 
взаєморозуміння? Щось мені підказує, що не дуже. 

Давайте подумаємо з кінця. Від результату. І вже від 
результату запропонуємо Сергію відповідні дії. Це нази-
вається стратегічним мисленням. 

Наприклад, він розуміє, що в ідеалі було б побудувати 
такі домовленості, за яких вони могли б з Катею мали 
змогу вільно давати один одному знати, коли готові го-



ворити, а коли ні. Без кривд та образ. Супер! То що тоді 
варто сказати, відповідно до цієї цілі? 

«Кать, вибач, я не дуже знаю, як тобі про це сказати. 
Загалом, я зараз не готовий говорити і хочу побути у 
своїх процесах. Давай домовимося про те, що ти можеш 
мене запитувати, чи готовий я зараз тебе послухати, і я 
тобі щиро відповідатиму. Добре? Що ти про це думаєш?" 

Ключове питання цього пункту – А чого я хочу в 
результаті? Щоб що?". І вже від нього будувати свою 
комунікацію. Десь буде важливим озвучити почуття, 
дес щось запропонувати, десь поставити запитання, 
тощо. 

Чудово. Йдемо далі! 

4. Людина не діє у сфері свого впливу 

Ну і четвертий момент, де може виникати затик по-
чуттів, який виливається у роздратування та зриви, це 
неграмотне їх проживання. 

Глобально проблема тут одна. 

Відповідно до основного принципу філософії стоїциз-
му, у світі є два типи речей та процесів. Ті, що у сфері 
вашої влади, і ті, що поза нею. Все. 

Мої думки, слова, дії – у моїй владі. Думки, слова, по-
ведінка інших людей, погода, курс долара та ін. – поза 
моїм впливом. 



Якщо я не беру відповідальності за те, що у моїй владі, 
я страждаю. І починаю звинувачувати у проблемах ті 
процеси, що поза моєю владою. Інших людей, світ і т.д. 

Якщо я починаю намагатися контролювати те, що 
поза моєю владою, я відразу втрачаю владу над тим, що 
в моїй зоні впливу. 

Словом, все, що потрібно робити – це робити те, 
що у твоїй владі, для вдоволення потреб, які по-
мітив, ґрунтуючись на почуттях, рухаючись до біль-
шого комфорту, відповідно до вибру, зробленого, 
спираючись на стратегічне мислення і розуміння ба-
жаної довгострокової цілі. 

Можливо складно написав. Але ось вся суть в одному 
реченні :) 

І у мене для вас гарна новина. Ви помітите, що ви на-
багато сильніші і впливовіші, ніж думали про себе рані-
ше. Просто раніше ви намагалися впливати на те, що 
поза вашим контролем і щоразу стверджувалися у своїй 
безпорадності та залежності від середовища. А тепер 
почнете діяти в області своєї зони контролю, і кожним 
таким вчинком будете підтверджувати свою силу і впли-
вовість. Запрошую вас до цього приємного дослідження. 



КУДИ ДІВАЮТЬСЯ 

НЕ ПРОЖИТІ ПОЧУТТЯ 

1. Эскалація. 
Якщо нічого не робити з невдоволенням, воно пере-
твориться на роздратування. А якщо нічого не робити 
і з ним, то в ненависть. Потім злість. Гнів. І т.д. Чим 
раніше ви почнете їх проживати, тим краще. Якщо ви 
уявите собі шкалу агресії від 1 до 100, то приблизно 
до 50 – це ресурсні почуття, які допомагають вам 
тримати активну життєву позицію, відстоювати свої 
цілі та досягати поставленої мети. А все що вище – 
вже більше схоже на велику собаку, яка вигулює вас, а 
не ви її. І контролю там вже замало. Звісно, навіть 
там її можна приручити. Але буде дуже файним роз-
винути звичку жити на оптимальних градусах вашого 
градусника агресії, використовуючи її творчу силу, і 
не втрачаючи розсуд. 

2. Мутація. 
Якщо ви довго колисаєте в собі образу, не беручи ак-
тивної відповідальної позиції у задоволенні бажаних 
потреб, вона може перетворитися на щось інше. На-
приклад безсилля, смуток, ненависть чи ще щось. По-
чуття можуть мутувати, коли замкнені всередині. Так 
що проживайте, поки свіженькі та актуальні. 

3. Экстраполяція. 
Це коли не виражене почуття до однієї людини пе-
ретікає і на іншу, тому що ваші гормони шукають ви-



ходу та розрядки. Наприклад, людина відчуває гнів 
до путлера, але прожити його ніяк не може, бо путлер 
у бункері і це поза зоною впливу. У цьому разі можна 
зайнятися тим, що у сфері моєї влади. Наприклад по-
тренувати тіло, або допомогти у волонтерстві. Але 
якщо я цього не робитиму, то мій гнів шукатиме 
ближніх, щоб розрядитися. Наприклад, як ділився у 
своєму подкасті Марк Лівін, цей гнів може вилитися 
на бабусю, яка не хоче йти до бомбосховища. Хоча 
він її любить. І гнів спочатку виник зовсім не до неї. 

4. Аутоагресія. 
Почуття, що не проживаються, можуть бути повер-
нуті проти самого себе. Наприклад, ви можете почати 
злитися на самих себе від того, що не можете висло-
вити агресію своєму кривднику, тому що боїтеся зіп-
сувати стосунки. Аутоагресія може переходити в са-
молайливість, звинувачення, приниження і навіть у 
заподіяння собі болю і фізичної шкоди. Тож будь лас-
ка, проживайте почуття гармонійно. Любіть себе. 

5. Хвороби. 
Ну і варто розуміти, що постійна емоційна напруга не 
може пройти непомітною для нервової системи. Зо-
крема вегетативної. Тому можуть з'являтися різні по-
рушення, починаючи від не страшних холодних кін-
цівок, до більш серйозних аритмії, розладів шлунко-
во-кишкового тракту та гормонального дисбалансу. 
Тож давайте любити себе і дбати про себе, рідненькі. 
Добре? 



Тож як не курвити одне одного? 

• Проживати. 
Діяти відповідно до стратегічних цілей, задовольняю-
чи потреби, а не просто озвучуючи свою злість близь-
ким та далеким. 

• Фізично рухатися. 
20 присідань і ваша злість плавно перетворюється на 
деструктивну, на відчуття своєї сили та бажання бачи-
ти. Коли ви активуєтесь і добре дихайте, ви утилізуєте 
норадреналін, адреналін та кортизол із вашої крові. 
Плюс значно підвищуєте серотонін, який вкрай по-
кращує самоконтроль та усвідомленість вашої пре-
фронтальної кори. Відмінно працює ходьба, розтрус 
тіла, 5 хвилин танцю під музику, пробіжка, вправи зі 
своєю вагою. 

• Щиро говорити із близькими. 
Ви можете дати їм знати, що ви зараз відчуваєте 
злість і роздратування. Що вам боляче від усього, що 
відбувається. І сказати їм, що ви зриваєтеся не через 
них, а тому, що вам не вистачає сил із цим справляти-
ся всередині. Це чудово покращує взаєморозуміння. 



ГЛАВА 7 

 

РЕЗЮМЕ І ПОКРОКОВИЙ ПЛАН 

Ну, як ви там? Зовні, можливо, ще нічого не змінило-
ся. Але всередині, я сподіваюся, ви можете почати відчу-
вати в собі більше сил, впевненості та влади над перебі-
гом свого життя. У наші непрості часи це особливо важ-
ливо. 

Авраам Лінкольн якось сказав: «Найкращий спосіб пе-
редбачити майбутнє, це створити його». З цим самим 
посилом Альберт Сафін запрошує людей до ідеї того, 
щоб бути причинами наслідків у своєму житті, а не на-
слідками причин життя. І я хочу до них приєднатися у 
запрошенні вас до того, аби не середовище визначало 
вас, а ви визначали його. Своїми новими думками, сло-
вами та діями. 

Безперечно, ви не всемогутні. Ви не можете керувати 
людьми, впливати на їх бажання та поведінку. Ви не 
здатні керувати погодою або курсом біткоїну. Від того 
середовища, в якому ви знаходитесь, дійсно багато що-
залежить. Але далеко не все. 

Звичайно, тим краще вам буде жити, чим ближчі вам 
за духом, і чим більш психічно зрілі люди будуть вашими 
сусілами. І разом з тим, я вважаю, що сподівання на змі-
ни у зовнішньому середовищі, очікування того, що знай-
дуться класні люди, або того, що ваше оточення почне 



застосовувати фішки з цієї методички, – всі ці надії спо-
кушають вас до того, аби зняти з себе відповідальність і 
скласти ручки в очікуванні чудес іззовні. Спокушають 
вас увімкнути режим дитини, яка чекає на дії від відпо-
відальних батьків. Спокушають повірити у свою слаб-
кість і відати свою силу обставинам. 

Але ви маєте вибір. Ви можете обрати силу та владу. 
Не над людьми та не над світом. Але над своїми словами 
та діями. А інші люди, зустрічаючись із вашими словами 
і діями, зможуть бачити нові варіанти поведінки і прий-
мати нові рішення. І створювати разом із вами нову ре-
альність. 

З ким би вас не звела зараз доля, у вас є сили та знан-
ня, щоб покращити ваші стосунки. Навіть якщо зовсім 
трішечки. Це вже буде багато. 

Бо той ви, хто зробить хоча б один крок на цьому 
шляху, і той ви, котрий цього не зробить, це люди, які 
йдуть у зовсім різне завтра. У них різні характери, сила, 
воля, мудрість і масштаб впливу. І ніщо, крім вашого 
власного вибору, не обмежує вас, щоб плавно зробити 
цей перший крок. 

Я знаю, вам може бути страшно, дискомфортно, нія-
ково, соромно. Це нормально. Давайте спробуємо замі-
нити слово "страшно", словосполученням "не звично". 
Адже все, що вас лякає в комунікації, швидше за все, 
просто являє собою темну кімнату, повну невідомості. У 
вас просто немає в цьому достатнього досвіду, щоб смі-
ливо на нього спертися. Це не стільки небезпечно, скіль-
ки просто не звично. 



А що можна зробити для того, щоб почати освітлюва-
ти темну кімнату світлом? Що можна почати робити, 
щоб робити незвичне зрозумілим та звичним? 

Так. Плавно поступово отримувати новий досвід. За-
палювати лампи досвіду у цій темній кімнаті. І з приєм-
ним подивом виявляти, що в цій кімнаті куди більш 
комфортно, ніж у тій, у якій ви жили раніше. Та ще й 
безпечніше. 

Я вас обіймаю! Бажаю сил та мудрості! 

Покроковий план 

побудови домовленностей 

1. Підготуйтеся до відкритої розмови (2 розділ) 
1.1) Прочитайте цю методику. Гадаю, ви це зробили. 
1.2) З розділу 3 випишіть собі на листочки тексти 
діалогів. Там буде 3 фрагменти з першого діалогу. І 2 
фрагменти у другому діалозі. 

2. Підготуйте людей (3 розділ) 
2.1) Запросіть людей на зустріч, призначивши час, 
дату та місце зустрічі. Візьміть із них підтвердження, 



що вони будуть. Можете почати з особистих бесід віч-
на-віч або в малих групах, з якими вам комфортно. 
Сценарій запрошення у розділі 4 текст1. 
2.2) На першій зустрічі озвучте людям текст 2 з глави 
4 про те, що читатимете з листочка, щоб їм було зро-
зуміло, чому ви читатимете із заготівлі. 

3. Зберіться на першу зустріч (2 розділ 1 діалог) 
3.1) Озвучте їм фрагмент 1/3 першого діалогу із 
третього розділу. Зберіть зворотний зв'язок. Вислу-
хайте. 
3.2) Озвучте листочок 2/3 першого діалогу із третьо-
го розділу. Зберіть зворотний зв'язок. Вислухайте. 
3.3) Озвучте листочок 3/3 першого діалогу із третьо-
го розділу. Зберіть зворотний зв'язок. 
3.4) Призначте дату, час та місце другого діалогу. 

4. Зберіться на другий діалог (2 розділ 2 діалог) 
4.1) Озвучте фрагмент 1/2. Зберіть зворотний зв'язок. 
Вислухайте. 
4.2) Озвучте фрагмент 2/2. 

5. Створюйте відкриті домовленості. 
5.1. І далі робіть діалог в обговоренні всіх тих, які 
вважаєте важливими. Можете брати теми із четвер-
того розділу. 



ПОДЯКА 

Якщо ця міні-книга була вам корисна – я радий! Ви 
можете матеріально подякувати за її користь для вас і 
цим підтримати наші корисні проекти, спрямовані на 
освіту у сфері здорових стосунків та психічного здоров’я.  

При підтримці нашої спільноти я маю більше можли-
востей працювати над новими відео, книгами, курсами, 
публікаціями та подкастами. Дякую! Разом творимо світ 
дорослих, люблячих, мудрих та щасливих людей! 

• Patreon – підписка зі щомісячним благодійним плате-
жем в розвиток корисних проектів → https://
www.patreon.com/kompaniets 

•Одноразова підтримка – у будь-якій сумі донатом на 
картку → 

• PayPal – одноразова підтримка по логіну Dmytro 
Kompaniiets 

• BTC: 16yJPCCwTrhwiDQMgEPmGgRm1vnEYeAhKN 
• ETH: 0x30588C2514DFB02c1b2c378952B892534991Fc1 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWZsT2F4S1FiaWk5NnRlWnZvcXZOZFB5d05WUXxBQ3Jtc0trZFZ5OHpHXzdsa0dmdzh1QnYwM2tMUXp5dVp1SG5WdTB3aTdLcm5iNGt1QkFvZFUxaHNMcUxSaVlvOTdxOWdmb1Z1NU1HNnBLUG04RnQ3MG9fX3hCY2dfTk1tcE54WktwZkIyaEVha0xaWThXbXp6VQ&q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2Fkompaniets
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWZsT2F4S1FiaWk5NnRlWnZvcXZOZFB5d05WUXxBQ3Jtc0trZFZ5OHpHXzdsa0dmdzh1QnYwM2tMUXp5dVp1SG5WdTB3aTdLcm5iNGt1QkFvZFUxaHNMcUxSaVlvOTdxOWdmb1Z1NU1HNnBLUG04RnQ3MG9fX3hCY2dfTk1tcE54WktwZkIyaEVha0xaWThXbXp6VQ&q=https%3A%2F%2Fwww.patreon.com%2Fkompaniets
https://secure.wayforpay.com/page?vkh=62433481-d5e4-4d61-96b8-210e22d1dba8
https://secure.wayforpay.com/page?vkh=62433481-d5e4-4d61-96b8-210e22d1dba8


ПРИЄДНУЙТЕСЬ 

🧠  Telegram → Тут усі новини, матеріали, пости, відео, 
підкасти, ефіри. Підписуйтесь, щоб нагадувати собі про 
важливе, вдосконалювати себе та стосунки з людьми. 

🦄  Спільнота однодумців → Це група, де іноді спілку-
ються люди, об'єднані духом розвитку навичок гар-
монійного спілкування, саморозвитку та людяності. Мо-
жете внести свою активність, ставити запитання та під-
тримувати один одного. 
 
💡 Instagram → Тут теж пости, і іноді сторіс. Веду про-
сто тому, що гарно і трендово. А так телеграм більш все-
осяжний :) 

https://t.me/dmitrykompaniets
https://t.me/+z_K_evYS5zw2OGEy
https://www.instagram.com/dmitry_kompaniets/


ЗАЛИШИЛИСЬ ЗАПИТАННЯ? 

Якщо після того, як ви прочитали цю міні-книжку, у 
вас залишилися запитання, на які ви не знайшли відпо-
віді, ви можете задати їх у чаті спільноти однодумців, із 
заголовком «Питання до книжки». Так ми з вами змо-
жемо вдосконалити матеріал до наступного видання.  

Також ви можете надати свій відгук у спільноті одно-
думців, відповівши на такі питання. Він також піде у 
вдосконалення матеріалу для наступних видань. 

• Що більш за все сподобалося? 

• Що хочеться додати? 

• Що хочеться прибрати? 

• Що хочеться змінити? 

Ставити запитання та надавати зворотній зв’язок ви 
можете у чаті спільноти однодумців. 🦄  Спільнота од-
нодумців → 

https://t.me/+z_K_evYS5zw2OGEy
https://t.me/+z_K_evYS5zw2OGEy


БІБЛІОТЕКА ТЕХНІК 

Тут зберемо фішки мовних стратегій та переговорів, 
які були озвучені у цій методичці. 

1. Дозвольте бути незгодними. 
«Ви можете не з усім бути згодні. І я радий обговорити з 
вами ваше бачення.» 
– Так ви заздалегідь утилізуєте заперечення. Дозво-
ляєте людям бути з вами не згодними. Тим самим не 
даєте приводу сперечатися та захищатися. Якщо ви 
зайдете в діалог як бос, який знає, як усім жити, люди 
відчують, що на них чиниться тиск. Їхній психічний 
імунітет буде від цього захищатися і не впускати ваші 
ідеї в себе. Вони можуть думати, що якщо погодяться, 
то дозволять собою керувати. Цього ніхто не хоче. 
Тому ви дозволяєте їм бути з вами не згодними і за-
прошуєте до обговорення. Вони відчувають, що на них 
не тиснуть і здатні по-справжньому вас чути. Бо самі 
обирають це. 

2. «Негативний сценарій» 
«І якщо ми не обговорюватимемо це, то швидше за все у нас 
накопичуватиметься градус внутрішнього невдоволення і ми, 
ймовірно, почнемо сваритися.» 
– Ви показуєте співрозмовникам негативний сценарій, 
який складеться сам собою, якщо зараз нічого не змі-
нювати. Так ви підвищуєте для співрозмовників важ-
ливість того, щоб розпочати створювати відкриті до-



мовленості. 

3. Актуалізація своєї позиції 
«Я не хочу з вами сваритись. Я хочу, щоб ми жили разом 
максимально гармонійно.» 
– Робите відомою свою позицію та побажання. Долу-
чаєте до виходу з негативного сценарію до участі у 
творчому діалозі. 

4. Завершуйте звернення питанням 
«Як ви думаєте, чи можемо ми з вами обговорити питання 
нашого спільного проживання та побудувати домовленості, 
щоб усім нам було добре? Чи хочете цього?» 
– Завершувати звернення питанням – це завжди хо-
роша стратегія. Так ви запрошуєте співрозмовників 
вступати у вашу гру та розвивати діалог. Плюс дізнає-
тесь про їхні потреби. Вже тут є частинка виходу з на-
тякових угод у відкрито обговорювані. 

5. Нормалізація 
«Ми, можливо, ніколи цього не робили. І це може бути 
страшно чи ніяково. Але давайте спробуємо. Я думаю що це 
можливо." 
– Тут ви робите нормальними сором, страхи, тривогу 
та незручність. Коли вони озвучені, вони починають 
втрачати владу над вами та групою. І ви можете роз-
мовляти та проявлятися, без їх перепон. 

6. «Я вважаю» 
«Я вважаю, що…» 



– Чим відрізняються елементи «Нам важливо» та «Я 
вважаю важливим»? Перший більше схожий на ласо, 
яке хочеться накинути на шию групі та примусити їх 
до загальної домовленості. Зазвичай це викликає за-
хисну реакцію на кшталт «А чого це ти за нас вирі-
шуєш, що нам важливо, а що ні?». А другий варіант 
більше нагадує транспарант, на якому ви великими 
літерами проявляєте своє бачення. Без примусу. Люди 
самі вирішують, що вони про це думають і що хочуть 
робити. 

7. Найкращий результат зустрічі 
«Я вважаю, що найкращим результатом нашої сьогоднішньої 
зустрічі буде те, щоб ми домовилися, як можемо відкрито 
говорити один з одним. А який найкращий результат 
зустрічі бачите ви?» 
– Це взагалі топова техніка для початку будь-яких пе-
ремовин. Якщо цього не зробити, кожен говоритиме 
виходячи з картинки у своїй голові. Начебто говори-
тимемо про одне, але якось у різні боки. Хороший 
приклад того, де це не використовується, а було б 
добре, це фільм «Людина, яка змінила все». Там го-
ловний герой гне свою лінію, але не об'єднує свою ко-
манду навколо спільної мети. І команда вставляє йому 
ціпки в колеса, пускаючи всі добрі задуми під три 
чорти. Хоча всі біди можна було б вирішити лише од-
нією мовною стратегією «Найкращий результат 
зустрічі». Якщо розпочати переговори з виявлення та 
синхронізації ідеального результату – ви працювати-
мете як один організм заради однієї спільної мети. 



8. Я-повідомлення 
«Наприклад замість «Тобі треба бути уважнішими» – «Я 
хотів би, щоб ми створили правила тиші».» 
– Ти-повідомлення викликає відчуття нападу, викли-
кає бажання захищатись і призводить до сварки. Воно 
не містить у собі рішення, а перекладає відповідаль-
ність за проблему на іншу людину. Що має бути вна-
слідок такого звернення? Людина повинна відчути 
себе винною, відчути себе причиною проблеми та по-
чати виправляти свою поведінку? А хто хоче стати 
причиною проблеми? Таке звернення викликатиме 
захисну реакцію та роздратування. А ось варіант з я-
повідомленням містить у собі і ясну потребу, і допо-
магає знайти рішення. Воно більше схоже не на спис, 
який я кидаю у співрозмовника, а на транспарант, 
який я пропоную йому прочитати. 

9. Готовність чути 
«Скажіть будь ласка, чи готові ви слухати?» 
– Хочу запропонувати вам ідею враховувати готов-
ність співрозмовника вас чути. А якщо зараз він вас 
чути не готовий – не чіпати його. Або допомогти 
створити цю готовність у майбутньому. Це важливий 
крок для будь-якого переговорника. Говорити щось 
іншому, не переконавшись, чи він зацікавлений у 
тому, щоб вас чути, не просто неефективно. Я скоріше 
сказав би, що це працює в мінус. І навпаки – діалог з 
людиною, яка свідомо прийняла рішення вас чути, на-
буває особливої конструктивності. 



10.Техніка «Модератор» 
Суть модератора полягає в тому, щоб домовитися про 
особливі права однієї людини в групі, яка зможе керу-
вати діалогом. Наприклад: 
– Перебивати чи зупиняти. Щоб повертати діалог до 
конструктивного русла. 
– Пропонувати ідеї та рішення щодо самого процесу 
обговорення. Наприклад, комусь дати слово. 
– Нагадувати про цілі, смисли, тимчасові рамки тощо. 
 
Якщо це робитимуть рандомні учасники, це виклика-
тиме реакції захисту та перетворюватиметься на бит-
ви за ієрархію та лідерську позицію. Якщо ж це роби-
тиме той, кому всі дозволили це робити, погодилися з 
його роллю, призначили на неї, це сприйматиметься 
окейно і допомагатиме робити переговори більш кон-
структивними. Модераторів можна міняти у кожному 
діалозі. Спільно за них голосувати. Усе це створює 
дуже демократичну рівноправну атмосферу, працюю-
чу не на особистий авторитет, а на взаємно-корисні 
цілі. 

 



АВТОР 

Дмитро Компанієць 

Дякую за увагу до теми 
здорових стосунків! Я ра-
дий, що нас, людей, що 
вчаться розуміти себе, ро-
зуміти інших, домовлятися, 
любити, стає дедалі більше. 
Дякую вам за цей вибір! 

• Займаюся перемовинами, медіацією у вирішенні кон-
фліктив, відносинами у сімейних та робочих ролях. 
Дуже люблю цю справу. 

•Є консультантом у когнітивно-поведінковій терапії, 
коучем у клієнт-центрованому методі та комунікацій-
ним коучем. 

•Створюю та розвиваю школу гармонійного спілкуван-
ня, де ми в групах за допомогою комунікаційних тре-
нувань розвиваємо навички за допомогою грамотного 
спілкування успішно справлятися з різними ситуація-
ми у різних сферах та ролях. 

• Я веду однойменний ютуб-канал про психологію, спіл-
кування та саморозвиток з 300к+ підписників. Заходь-
те у гості. 

https://www.youtube.com/channel/UCtE6wfwueyKTrOzx8Q2kY7g


• Також буду радий бути з вами на зв'язку через теле-
грам-канал, де збираю всю свою творчість і корисні 
для людей матеріали. 

https://t.me/dmitrykompaniets
https://t.me/dmitrykompaniets


Обійняв!
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