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Від автора

Наша психіка влаштована таким дивним чином, що: 

• Якщо ви  хочете, щоб ваш малюк виріс упевне-
ним і сміливим, то перший рік життя доведеться 
 завжди бути поруч із ним.

• Якщо дворічку годувати під мультики, згодом під-
літок не здатен буде ані вибрати компанію, ані від-
чути захоплення до душі. 

• Якщо в три роки малюка віддати на заняття, які йо-
му не подобаються, то в 15 він закриється в своїй 
кімнаті і лежатиме зі словами: «Мене нічого не ці-
кавить» і «все остогидло». 

• Принципи поведінки малюка формуються до  7 
років. Уявіть, що за цей період наноситься візеру-
нок на глечик, а у 8 років глечик обпалюється, ха-
рактер закріплюється, і  тоді можна лише зміню-
вати патерни поведінки. Що добре і що погано, 
як діяти і кому довіряти — все вже зафіксовано.

• Якщо ви  прагнете виховати у  вашої дитини 
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, то до 9 років за всі її витівки 
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ви разом просите вибачення і разом виправляєте 
помилки, а не залишаєте дитину на самоті. 

• У 14 років у  підлітка формується психіка дорос-
лої людини. І,  по  суті, у  вашій родині вже є  три 
повноцінних дорослих, попри те,  що  в  одно-
го тіло метр із  кепкою й  обличчя всіяне прища-
ми. Дитина вже така ж доросла, як і ви. Настав час 
заприятелювати. 

• Діти чують нас очима. Вони виховуються не на-
шими словами, а нашими учинками. 

• Якщо не дозволяти хлопчикові плакати, він виро-
сте жорстоким. Чуйність — така ж важлива риса для 
чоловіка, як відповідальність і цілеспрямованість. 

• Якщо дівчинку хвалити за вчинки і досягнення, во-
на стане завойовувати любов і  поводитиметься 
як хлопчик. 

• Коли дитина запитує «звідки я  з’явилася», вона 
не має на увазі секс. 

• Коли ваш підліток у 15 захоче піти з дому, відчи-
ніть йому двері і навіть дайте грошей на перший 
час. Не переживайте — невдовзі він повернеться. 

• Щоб заприятелювати з дитиною, доведеться пе-
режити з нею розлуку. Справжній співдружності 
(коли ми прагнемо бути разом) неодмінно пере-
дує період НЕЗАЛЕЖНОСТІ (коли діти виривають-
ся у своє життя, однак тільки для того, щоб потім 
повернутися). Звісно, якщо раніше їм було добре 
з вами. 
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1Виховання дитини  — це  захопливий експеримент. 
Щоправда, дорогий. І ціна йому — одне людське жит-
тя. Ця книжка — підказки на кожен рік, щоб експери-
мент був вдалим та приніс радість і задоволення всім 
учасникам. Коли усвідомлюєш, що насправді відбува-
ється і  чого справді потребує дитина, життя суттєво 
полегшується.

Ця книжка народжувалася щодня. Численні консульта-
ції підлітків та чимала кількість проведених уроків спо-
нукали до її написання. Спершу це були лише нотатки 
зустрічей, уже згодом вдалося простежити законо-
мірності поведінки батьків з дітьми 3-5 років, які потім 
вилазили боком у підлітковому віці.

Рукописи не  горять! Я  сподіваюся, що  мені вдалося 
передати враження і глибину досвіду від бесід із абсо-
лютно різними дітьми й батьками і вибудувати це все 
в струнку систему Знань вікової психології. 

Щиро,  
Марина Ланге 



Кожен новий рік життя маленька людина стикається 
із  задачами розвитку. Фізіологічні критерії нам добре 
відомі: тримати голівку — 1,5 місяця, сидіти — 6 міся-
ців, перший крок — рік, слово — два роки. Але ваш ма-
люк – не тільки тіло. Психіка ставить перед людиною 
такі ж чіткі виклики, які потрібно своєчасно проходи-
ти. І  якщо фізика тіла спрацює сама, то  в  особистіс-
ному розвитку малюк потребує вашої підтримки, осо-
бистого прикладу, а  головне, РОЗУМІННЯ, що  з  ним 
відбувається та  які задачі саме зараз йому з  вами 
вирішувати.

Каждый год жизни, маленький человек 
сталкивается с задачами развития. 
Физиологические критерии нам хорошо 
известны: держать головку – 1,5 месяца, 
сидеть – 6 месяцев, первый шаг – годик, 
слово – два. Ваш ребенок – не только тело! 
Психика ставит перед человеком такие же 
четкие вызовы, которые нужно 
своевременно проходить. И если физика 
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 «ФУНДАМЕНТ УМІННЯ БУДУВАТИ ВЗАЄМИНИ»

 ПЕРША СОЦІАЛІЗАЦІЯ. НАВИК ГРАТИСЯ 
РАЗОМ, А НЕ ПОРЯД.

 Мудрість
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 ПСИХІЧНІ ЗАДАЧІ/ ПОТРЕБИ 
ОСОБИСТОСТІ НА КОЖЕН РІК 
ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ

 Страх

  «ЗАКАРБОВАНО»

 «Всеїдність» взаємин
та інформації

 3 і 13 кризи самостій-
ності Їсть під мультик  Ранній розвиток

 «НІЧОГО НЕ 
ХОЧУ»

 Вижити

 Ст
ра

х

 Гармонія

 Радіти спілкуванню

 Дружити

 Духовність

I 
 Ф

ІН
ІШ

 
 Ф

ізи
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а 
ст

аб
іль

ніс
т

ь
II

  Ф
ІН

ІШ
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их

ічн
е д

ор
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ліш
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ня

 Пізнавати таєм-
ниче і незвідане

 Потреба 
в Повазі

 Почуття

 Усвідомити емоції 
«Хочу - не хочу»

 По
чу

т
тя

 Філософія

 Запитувати

 Виклик жити 
по-дорослому

 Діловитість

 Досліджувати світ 
навколо себе
«Я сам!»

 Досліджувати 
гендерні відмінності

 Перше кохання. 
Піднести пережи-

вання

Пристрастна 
закоханість

 Егоїстична закоха-
ність. Мене ніхто 

не турбує
 Пошук взаєморозу-

міння

 Я самостійний. 
Встановлення своїх 
зон відповідальності.

 Розібратися з 
почуттями всередині 

мене

Д
іло

ви
ті

ст
ь

 Давати поради

 Сепарація і твер-
дження «Я сам!»

1

8

15

2

9

16 17 18

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

 «ФУНДАМЕНТ УМІННЯ БУДУВАТИ ВЗАЄМИНИ»

 ПЕРША СОЦІАЛІЗАЦІЯ. НАВИК ГРАТИСЯ 
РАЗОМ, А НЕ ПОРЯД.

 Мудрість
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1РІК

Страх

1 рік  Страх



14



15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Що ми знаємо про страх? ЩО ВІН Є! У кожного. І вва-
жаємо це нормою. Та чи так це насправді? 

Ціннісно-орієнтована психологія стверджує: страх 
супроводжує людину перші сім років життя. І  щоро-
ку страх набуває нових форм. Однак навряд чи наше 
призначення  — все життя боятися. У  цьому світі все 
навдивовижу доцільно. Це буде один із основних по-
стулатів нашої бесіди. 

# ДОЦІЛЬНО!

Отож, страх має певну задачу. І виконавши її в першо-
му циклі, у  перші сім років, ми  можемо подарувати 
нашій дитині життя в довірі, а не в страху. Насправді 
буває страх доречний, часом він оберігає нас від без-
глуздих учинків, часом штовхає на поступ. Погано, ко-
ли страх стає постійним супутником життя і підсвідо-
мою причиною дій. 
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Почнімо з базового, найпотужнішого — страху смер-
ті, боротьби за виживання. Саме цьому присвячений 
перший рік життя людини. 

Немовля практично безпорадне. Страх цілком 
заволодіває його свідомістю. І батьки, добрі 
Ангели, підносять йому перший урок довіри — 
ми завжди поруч, ми подбаємо! У перший рік 
батьки закладають довіру до світу, до Бога, адже 
світ — турботливий, а ми із Богом — завжди 
поруч. 

Якщо з  будь-якою людиною завести розмову на  те-
му її страхів, невдовзі стане очевидним — ми боїмося 
не самого страху (висоти, собак, обмеженого просто-
ру, темряви або смерті). Жахає невизначеність. Ляка-
ють наші незнання. І ось саме зараз ви щодня формує-
те в малюка усвідомлення: що б не сталося, є завжди 
ТОЙ, хто допоможе. За цей рік ви не вбережете ма-
люка від усіх можливих небезпек, але ви  подаруєте 
йому головне — упевненість і довіру, що він у цьому 
світі не самотній. 

Отже, криза проявляється в  страху виживання. І  як-
що день за днем   малюк відчуває, що він не сам, захи-
щений і про нього піклуються, на все його подальше 
життя формується світогляд ДОВІРИ і ДОСТАТКУ цьо-
го світу. Усвідомлення, що він ніколи не буде самотній. 
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1Надалі така людина керуватиметься мотивом не стра-
ху, а цілі й бажання. 

Першого року проявляються материнські енергії. 

Припис: мама завжди має бути поруч. Якщо ж ні, у ма-
люка закладається програма загрози цього світу і са-
мотності, основою якої на  все життя залишається 
страх і недовіра. Якщо зазирнемо в майбутнє, то по-
бачимо неймовірну цінність цього короткого періоду 
в масштабах життя! — деградація або розвиток люди-
ни закладається саме зараз. Зневіра і страх — основа 
мислення злочинців — нагнати страху на інших, бо ли-
ше так можна вижити, використовувати і контролюва-
ти. Подаруйте своїй дитині довіру й упевненість. Будь-
те поруч. 

МАМА ЗАВЖДИ ПОРУЧ
Допомога решти членів сім’ї полягає в тому, 

щоб мама була задоволена і щаслива.  
Mama is happy — everyone is happy
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СИТУАЦІЯ 

На час написання цих рядків мої діти вже зробили 
крок у перехідний вік. Але Господь дав мені можли-
вість спостерігати за розвитком дітей моїх подруг 
і знайомих. 

Дмитрикові було приблизно сім місяців, коли його 
мама в розпачі зателефонувала мені: «Сил моїх більше 
немає. Його око знову закисло. Ми щойно оперували-
ся! Отоларингологи й окулісти лише розводять рука-
ми. У нього з ока тече гній, розумієш! Це ж зір!» Моя 
подруга була засмучена і спантеличена. Ніхто не хотів 
брати на себе відповідальності. Проблема зі слізними 
каналами малечі на сьогодні досить поширена і усу-
вається лише за допомогою оперативного втручання, 
але Дмитрикові це не допомогло. На щастя, саме в той 
період я захопилася психосоматикою* і запропонувала 

*  Психосоматика і Нова Німецька Медицина (ННМ) Докто-

ра Хамера. Психосоматику я вивчала з В’ячеславом Ной-

фельдом, учнем і послідовником доктора Хамера. Ви мо-

жете знайти ці  знання, ввівши в  пошуку «Нова Німецька 

Медицина», краще на  сайті В’ячеслава, оскільки в  інтер-

неті багато аматорських перекладів, а все, що стосується 

здоров’я, має бути точним, тут помилки небезпечні. Осно-

вою методу є доцільність усіх реакцій організму, визначен-

ня «хворої» тканини і конфлікту, що призвів до неї. Тобто 

коли з’являються симптоми (традиційно на що і звертаємо 
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1розібрати ситуацію. Отож, слізні канали, як і всі залози 
нашого організму, — найдавніші тканини і відповіда-
ють за наше виживання. Тобто реагують на конфлік-
ти, пов’язані з базовими потребами. Цей малюк напо-
легливо хоче щось або когось бачити, але не бачить. 
У його світобаченні це базова потреба виживання. — 
Як ти вважаєш, що це може бути? Що є найціннішим 
в його полі зору? — Ми обидві знали відповідь, але 
подрузі було неймовірно важко зізнатися, що дитині 
бракує саме мами. І що проблеми з очима — це реакція 
«достатності» мами, яка весь час зникає з поля зору. 
Якщо ти реально хочеш допомогти синові, то повинна 
бути з ним 24/7, навіть у ванній і туалеті, розмовляй 
із ним хоча б крізь прочинені двері. Ти ж проявляла ак-
тивність практично з дня його народження. За сім міся-
ців у маляти накопичився страх. Діти живуть сьогоден-
ням. У них немає проєкції майбутнього або минулого. 
І якщо цієї миті мами немає, то для дитини це означає 
«назавжди». І це означає, що «я не виживу».

увагу) і  вигукуємо «захворіли», в  ННМ вважається оду-

жанням. І організм точно знає, що робити. Варто лишень 

створити умови для подолання хвороби. А щоб допомог-

ти: 1 — усвідомлено усунути актуальність конфлікту; 2 — 

приймати ванни з  сіллю; 3  — слухати спеціальну музи-

ку, яка вібраціями налаштовує організм на  відновлення. 

Це схематичний опис. Якщо ви теж вважаєте, що всі хво-

роби — це сигнали мозку на наші емоційні реакції, позна-

йомтеся детальніше з ННМ! Нашу сім’ю ці знання справді 

врятували від багатьох «хвороб».
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Накопичений страх необхідно очистити успішним до-
свідом, що МАМА ЗАВЖДИ ПОРУЧ. Це потребувало 
зусиль і часу, однак уже до року малюк тішив нас чис
тими здоровими очима. А якщо глибше — спокійною 
й упевненою психікою, що надалі допоможе сформува-
ти відповідальність і цілеспрямованість, якості справж-
нього Чоловіка. 

9–12 місяців  — чудова пора розкрити призначення 
дитини. Тільки-но малюк навчиться впевнено повза-
ти, проведіть із  ним експеримент. На  моєму досвіді 
десятки пар пропонували малюкам таку гру і, на ди-
во, повторюючи її через пів року і рік, дитина впевне-
но вибирає той самий предмет! 

Усе дуже просто. На рівній відстані від центру кімнати 
або килима покладіть чотири предмети: 

• книжку

• іграшкову зброю

• гроші 

• інструмент 

ЛЮБІТЬ ЙОГО!
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