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Чому я написала 
цю книжку

Я дуже добре пам’ятаю себе підліткою. Я багато чита-
ла, була дуже кмітлива, однак мені бракувало інформації 
про звичайні людські взаємини. Батьки часто не розмовля-
ють із власними дітьми про те, що відчувають, пережива-
ють, що їх турбує. Напевно, мені також не вистачало пев-
них практичних порад щодо того, як пережити звичайні для 
кожного підлітка складні періоди. Не вистачало впевнено-
сті в собі, підтримки і віри в себе. І дана книжка — спроба 
дати дівчатам практичні інструменти, яких бракує задля на-
лагодження свого життя і взаємин з оточуючими.

А ще я не впевнена, що всі важливі й корисні речі змог-
ла донести до своєї доньки. Звісно, вона дуже розумна, гли-
бока й обдарована. Та, можливо, у підлітковому віці їй не ви-
стачало від мене якоїсь інформації. Авжеж, я не ідеальна 
мама. Але ця книжка — спроба надолужити недосказане 
не лишень моїй доньці, а й іншим дівчатам. Поділитися тим, 
що їм не встигли або не змогли розповісти їхні мами.

Зараз я працюю з великою кількістю жінок як пси-
холог і наставник. І  я  бачу  величезну  проблему  в  тому, 



що дорослі жінки не вміють вибудовувати взаємини. Їх ніхто 
цьому не вчив. Дівчаток навчають прибирати оселю, краси-
во вбиратися, бути «милими і добрими». Але катастрофіч-
но мало уваги приділяється формуванню Особистості дівчи-
ни, Жінки. Катастрофічно мало пояснюється дівчаткам про 
те, яким чином їм слід встановлювати свої кордони, як вони 
можуть і повинні себе цінувати, які пріоритети вони можуть 
визначати для себе у стосунках. 

І ЦЯ КНИЖКА — СПРОБА ДОПОМОГТИ 
ДІВЧАТАМ З ЮНОСТІ РОЗВИВАТИ ВЛАСНУ 
САМО ОЦІНКУ, НЕ ЗАЛЕЖАТИ ВІД МАСОВИХ 
СТЕРЕОТИПІВ І ВПЕВНЕНО ПРЯМУВАТИ 
ДО СВОЇХ ЦІЛЕЙ І ПРАГНЕНЬ. 
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Чому варто прочитати 
цю книжку

Вітаю, я Анна Просвєтова. І не лишень я є авторкою цієї 
книжки. Цю книжку зі мною писали дівчата, які проходи-
ли власні складні життєві етапи. Вони давали мені ідеї для 
 написання історій, ділилися власними переживаннями і три-
вогами. Вони просили поради й підтримки. Ця книжка — іс-
торія всіх дівчат, які стикаються з проблемами особистого 
життя, самоусвідомлення, спілкування з оточуючими. І дана 
книжка — Ключ до вирішення цих проблем. Точніше, навіть 
не один Ключ. У ній зібрані 13 Ключів, в кожному розділі — 
інакший.

ЦЯ КНИЖКА — ПРО ДІВЧАТ І ДЛЯ  ДІВЧАТ. 
ЯКІ ЗРОСТАЮТЬ, ДОРОСЛІШАЮТЬ 
І  ВПЕРШЕ В ЖИТТІ СТИКАЮТЬСЯ З РІЗНИМИ 
 ПРОБЛЕМАМИ І СИТУАЦІЯМИ.

Коли важко знаходити друзів, коли не подобаєшся собі, 
коли хочеться чогось важливого і значимого, але не знаєш, 
як його домогтися. Коли дуже боляче від образи і розчару-
вання, коли радісно і ти вперше стрибаєш від неймовірного 



щастя. Коли важко впоратися з нерозумінням оточуючих, 
зі своїми комплексами й емоціями. У цій книзі ти знайдеш 
практичні поради для того, щоб період юності став для тебе 
прекрасним і надихаючим, а не «кризовим перехідним 
віком».

ЧОМУ ТИ ПОВИННА ПРОЧИТАТИ ЦЮ КНИЖКУ?

Щоб зрозуміти власну унікальність і красу. Твоя само-
оцінка — запорука твого успіху. Якщо ти любиш і ціну-
єш себе, то й інші люди ставитимуться до тебе з по-
вагою і позитивом.

Щоб навчитися знаходити нових друзів, знайомити-
ся і спілкуватися з цікавими тобі людьми. Твоє коло 
спілкування — це відображення твоїх інтересів і здіб
ностей. Важливо вміти збирати довкола себе одно-
думців, надихати одне одного, усіляко підтримувати 
і розуміти. 

Щоб навчитися досягати будьяких цілей і здійснюва-
ти свої мрії. Реалізація бажань — це не магія, а зрозу-
мілі техніки і прості дії. І дуже важливо, щоб ти на-
вчилася їх впроваждувати задля реалізації будьяких 
життєвих планів. 



Щоб  розуміти  і  захищати  свої  кордони.  Люди, 
що оточують тебе, часом бувають грубі й агресивні. 
І дуже важливо вміти протистояти негативу і захи-
щати власну людську гідність.

Щоб  розібратися  у  своїх  взаєминах.  Романтика, 
захоп лення, закоханість — це так прекрасно і хвилю-
юче! Але потрібно вміти відрізняти щирі почуття 
від маніпуляцій і не дозволяти людям користувати-
ся собою.

Отже, швидше розгортай книжку і берися до читання! 
Роби закладинки в місцях, які торкнулися твого серця, і смі-
ливо застосовуй інструменти, які знайдеш усередині. І не-
хай твоє життя сповнюється прекрасними подіями, а твоє 
серце — любов’ю до себе і всього світу.



Частина   
Яка дає ключі для 
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Ключ Перший   
Який допоможе тобі подивитися 
на себе з іншого боку



Отже, до справи. 

ЩО ТОБІ В СОБІ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ? ЧИ Є В ТЕБЕ 
«УЛЮБЛЕНІ» КОМПЛЕКСИ? 

Наприклад, у дитинстві мені страшенно не подобався 
мій лоб, бо я вважала його надто високим. І ніс. Певна річ, 
ніс. Майже кожній дівчинці не подобається її ніс. Мій теж 
був надто «довгий», «нерівний», «некрасивий», тож через 
нього я дуже комплексувала. 

Якось ми їхали з подружкою у трамваї, за нами си-
діли незнайомі хлопці. Вони заходилися кепкувати 
з нас, недобре жартувати. Напевне, у такий недолугий 
спосіб вони намагалися привернути нашу увагу, або 
ж грубі жарти на адресу дівчат були нормою в їхніх 
сімʼях. Так чи йнак, а вони поводилися дуже зухвало.

Просто нам у спини сипали неприємними фраза-
ми на штиб: «Ой, а ця капловуха», «А обидві вдягне-
ні, як жебрачки!». А найжахливіше прозвучало, коли 
я трохи повернула голову в їхній бік. Один із них 
на весь вагон вигукнув: «Оце так шнобель!», певно, 
маючи на увазі мій ніс. Зі сльозами на очах я вибігла 
з вагона на найближчій зупинці. Це було дуже боля-
че й прикро!

Тоді, у свої 13—14 років, я ще не знала, що наше об-
личчя змінюється приблизно до 22—23 років. Що і кістки, 
і хрящі, і м’які тканини на обличчі формуються поступово. 
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І що за кілька років я взагалі забуду про те, що в мене 
якийсь «не такий» ніс. Тієї миті я страшенно спантеличила-
ся, адже мені було дуже прикро, що я така потвора і що всі 
це бачать. 

Знаєш, що я робила, щоб якось приховати цей комп-Знаєш, що я робила, щоб якось приховати цей комп-
лекс? Я зосередилася на своїх талантах, здібностях, лекс? Я зосередилася на своїх талантах, здібностях, 
навичках. навичках. 

Я з головою поринула у творчість.

Адже мольберту і фарбам було байдуже до мого Адже мольберту і фарбам було байдуже до мого 
носа; балеткам та паркету було начхати, якої форми носа; балеткам та паркету було начхати, якої форми 
мій лоб; а папір і ручка не переймалися тим, чи ношу мій лоб; а папір і ручка не переймалися тим, чи ношу 
я окуляри. До речі, я мала ще й поганий зір і змуше-я окуляри. До речі, я мала ще й поганий зір і змуше-
на була ходити в некрасивих окулярах. на була ходити в некрасивих окулярах. 

Уявила собі картину? Так от, розвиваючи свої таланти 
і намагаючись не зважати на зовнішність, я й сама не помі-
тила, як зникли всі мої проблеми. Тобто я не перенеслась 
в інше тіло, воно залишилося моє, рідне. Але певної миті 
я припинила бачити в ньому такі жахливі недоліки. 

А найбільший секрет мені відкрився трохи згодом. 
Виявляється, якщо я не помічаю недоліків у собі, не акцен-
тую на них уваги, то й інші їх не бачать! Тоді я зрозуміла най-
важливішу істину про свій вигляд: 
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Я можу бути такою, якою Я себе бачу, 
і тоді всі мене сприйматимуть так, 
як хочу Я!

Однак це прийшло не одразу. Бо спершу мене поглинули 
мої ж обмеження. Як так сталося, що я, попри всі свої стра-
хи і комплекси, стала «зіркою» класу й школи, виграла без-
ліч шкільних конкурсів, була постійною ведучою всіх шкіль-
них заходів? Як мені з часом вдалося влаштуватися на радіо, 
стати телеведучою, працювати з найвідомішими персонами 
нашої країни, дружити зі знаменитостями і самій бути дуже 
успішною і реалізованою дівчиною? У цьому розділі книжки 
поговорімо про секрети підвищення самооцінки, впевнено-
сті в собі та любові до самої себе. 

Спершу маю тебе запитати: 

В ЧОМУ ТВОЯ УНІКАЛЬНІСТЬ?

Саме так, унікальність — не менше. Що в тобі є тако-
го, чого точно немає ні в кому іншому? І не квапся з відпо-
віддю: «Нічого немає». Бо таки є. І дуже важливо це усві-
домити. Усвідомити, що не буває кращих чи гірших дівчат, 
вродливих чи потворних. Все залежить од сприйняття, впо-
добань. Але кожна з нас у чомусь унікальна. В однієї — над-
звичайні очі та почуття гумору, в другої — ямка на щоці 
та неперевершений оптимізм, у третьої — дивовижне во-
лосся і безмежна доброта. Адже важливі не лише зовніш-
ні характеристики, а й внутрішні, чи не так? То повернімося 
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до запитання. В чому полягає твоя уні-
кальність?

Це буде наше з тобою перше 
практичне завдання. 

Отже, розгортай свій за-
писничок, бери ручку і готуй-
ся складати перелік своїх уні-
кальних особливостей. 

Як його складати? Та як тобі зама-
неться! Можна щодня знаходити по од-
ній Унікальній Особливості. Оцінювати її, на-
солоджуватися нею, аналізувати. Спостерігати, як чудово 
вона проявляється в тобі. І додавати до свого списку. А можна 
одразу виявити в собі десяток дивовижних особливостей, до-
дати їх до свого списку і потім щодня нагадувати собі, спосте-
рігати, як вони позначаються на твоєму повсякденному житті. 

Наприклад, ти подивилася зранку в дзеркало і по-
мітила, що в тебе дивовижні, густі і довгі вії. Додай 
це до списку! І насолоджуйся своїми віями, час від 
часу дивися на них у дзеркало, красиво опускай їх або 
зроби пару класних фотографій, на яких вони будуть 
особливо виразні. Пишайся ними, це дарунок приро-
ди тобі, і ти маєш право радіти йому! 

Що далі? Наприклад, тобі вдається римувати слова. 
Ти вмить добираєш десяток співзвучних слів, або екс-
промтом складаєш гумористичні віршики. Чудово, 
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тож ти маєш поетичний талант, занотовуй його 
до свого списку! Намагайся якомога частіше вико-
ристовувати його і радій із цього приводу. 

В школі сталася смішна ситуація, а ти її описала 
у трьох рядках кумедного віршика. Вдома виник пев-
ний казус, а ти розсмішила своїх домашніх вдалим ве-
селим віршиком.

І так тобі слід робити з кожною своєю особливою навич-
кою, здібністю чи зовнішньою рисою. Нехай список зростає, 
відкривай у собі дедалі нові якості. І що більше ти їх виявля-
тимеш, то вищою буде твоя самооцінка. І швидше здиміють 
усі твої комплекси. Важливо запам’ятати просту річ: 

НАШІ КОМПЛЕКСИ МНОЖАТЬСЯ ТОМУ, 
ЩО МИ НАДТО ПЕРЕЙМАЄМОСЯ ДУМКОЮ 
ОТОЧУЮЧИХ. 

Що вони скажуть про мою ходу, що подумають про мій 
голос, як відреагують на мою усмішку? 

Щоб перемогти комплекси, треба зосере-
дитися на собі, а не на думці оточуючих. 
Зайнятися собою, а не намагатися догоди-
ти комусь. Розвиватися, а не підганяти себе 
під чиїсь стереотипи. Тоді у твоїй свідомо-
сті просто не залишиться місця для комп-
лексів та знецінювання себе. 
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ВПРАВА

«ПЕРЕЛІК МОЇХ УНІКАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ»

Знайти в собі чудову рису зовнішності чи характеру.

Додати її до переліку.

Проаналізувати,  як  вона  позначається  на твоєму 
житті. Не забувати про неї, з радістю спостерігати, 
як вона проявляється в тобі.

Провести подібний алгоритм із кожною своєю уні-
кальною здібністю.

І що далі? Адже можна щодня зображати Королівну пе-
ред чарівним дзеркалом і переконувати себе, що «я на сві-
ті наймиліша, найгарніша, найбіліша», але так і не повіри-
ти в себе, так і не навчитися любити й цінувати себе такою, 
якою ти є. 

А чому? Тому що ми живемо не в вакуумі, кожну з нас 
оточують люди, і наша свідомість навчила нас порівнювати 
себе з іншими людьми. З одного боку, це нормально, адже 
все у нашому житті відносне. І кожну людину, подію, явище, 
ми можемо оцінювати лише порівнявши з чимось іншим.

Це можна зрозуміти на простому прикладі. Якщо 
ти зануриш руки у воду кімнатної температури, 
то не зможеш зрозуміти, яка вона — холодна чи те-
пла. Це буде просто вода невизначеної середньої 
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температури. Якщо ж ти спершу потримаєш руки 
в холодній воді, а потім опустиш їх у воду тієї ж кім-
натної температури, то вона здасться тобі теплою. 
А якщо навпаки потримаєш руки в гарячій воді, то піс-
ля неї вода кімнатної температури тобі видасться про-
холодною. 

Такі експерименти психологи проводили, щоби довести, 
що сприйняття у нашій свідомості — відносне й будується 
на порівнянні з чимось. Оцінка «10» — добра порівняно з «6», 
але не досить добра порівняно з «12». Третє місце на конкур-
сі — круто порівняно з поразкою, але погано, якщо порівня-
ти з першим місцем. І ми звикли навіть себе оцінювати, по-
рівнюючи з кимось. Тобто ми думаємо: 

«Окей, я вродлива порівняно з найпотворнішою «Окей, я вродлива порівняно з найпотворнішою 
люди ною на землі, але порівняно з супермоделлю люди ною на землі, але порівняно з супермоделлю 
я дуже негарна!» я дуже негарна!» 

І от саме цієї миті ми потрапляємо до жахливої пастки 
нашої свідомості. 

ДО ПАСТКИ ПОРІВНЯННЯ. 
І полягає вона в тому, що з ким би ми не порівнювали 

себе, порівняння завжди буде не на нашу користь.
Порівнюючи себе з іншою дівчиною, ми обов’язко-

во знайдемо переваги в ній і недоліки в собі. Тим паче, 
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що порівнюємо ми себе не з сусідкою чи однокласницею, 
а обов’язково із зіркою Інстаграма, супермоделлю, відомою 
акторкою чи співачкою. І от тут Пастка Порівняння спрацьо-
вує на повну! Адже ми ніколи не бачимо цю зірку в реаль-
ності, в її домашньому середовищі, без мейкапу та зачіски. 
Ми дивимося на її фото у журналі або в стрічці новин, на ка-
дри після фотошопу, на ідеально оброблені знімки, і думає-
мо, що в житті ці люди бездоганні. А ми — ні! 

І починаються страждання: 

«О, боже, я недосить вродлива!»

Але скажу тобі по секрету, як людина, яка дуже часто 
буває у спільних із зірками екрана та сцени гримерках. 

Вранці, без макіяжу та зачіски, без фото-
шопу і професійного фотографа, всі зірки 
мають вигляд звичайних людей. 

Сонні, з прищиками на обличчі, складочками на живо-
тику. Без накладних прядок їхнє волосся таке ж, як і в кож-
ної дівчини. Без спеціальних масок та фішок гримерів їхні 
обличчя — звичайні, нормальні обличчя живих людей, 
а не іншопланетних ідеальних істот без пор і сальних залоз. 
Масова культура диктує свої закони. Всі обличчя мають бути 
як у ляльки, тіла — немов у скульптур, а до мізків і характе-
ру масова культура жодних вимог не виставляє. Тому всі ді-
вчата переймаються своєю зовнішністю, вважають, що вони 
недосить гарні. А ті, хто не звик надто напружувати свій 
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інтелект, просто сліпо прямують за модою і намагаються 
будь-що скидатися на своїх кумирів. 

Вони забувають лише одне: 

НЕМОЖЛИВО ЗМАГАТИСЯ З НЕРЕАЛЬНИМ 
ОБРАЗОМ. 

А образ у журналі чи в інсті — нереальний. Його немає 
насправді. Це просто картинка, командна робота стиліста, 
фотографа, ретушера і моделі. І не можна порівнювати себе, 
реальну, живу, з образом, який існує лише в цифровому 
форматі. 

ЩО Я ТОБІ ПРОПОНУЮ? 

Адже без порівняння ми навряд чи зможемо обійтися, 
бо надто вже наш мозок любить підкидати ці задачки. І ли-
шається лише одне: порівнювати себе… з собою ж самою!

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ? 

Це означає, що ми можемо порівнювати себе з собою 
ж у минулому. І, відштовхуючись від цього, планувати свій 
розвиток.

Тож я пропоную тобі наступну практику.

ШКАЛА ОСОБИСТИХ ПОКРАЩЕНЬ
Для початку тобі треба визначити, що ти хочеш змінити 

в собі, в чому прагнеш розвиватися. Це можуть бути як зов-
нішні характеристики, так і навички, вміння, здібності. 
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Наприклад, у моїй шкалі особистих покращень (так, 
я її також маю) є пункти, що стосуються моєї фізич-
ної форми (хочу надати рельєф м’язам, навчитися 
підтягуватися та сісти на шпагат) і моїх здібностей 
(вдосконалити англійську, вивчити специфіку просу-
вання каналів YouTube і трохи навчитися грати на гіта-
рі). Звичайно, якщо я порівнюватиму себе з чемпіон-
кою з боді-фітнесу та віртуозом гри на гітарі, я лише 
додам собі комплексів та знищу будь-яку рішучість 
бодай щось робити в цьому напрямі.

Тому я порівнюватиму  
себе із собою ж. 

Я відмічаю свій реальний рівень у всіх цих пунктах. 
І щотижня, щомісяця, раз на півріччя я відмічаю свої 
покращення, свій особистий прогрес. 

Пропоную і тобі скласти власну Шкалу Особистих 
Досягнень. Весь фокус роботи з цією технікою полягає 
в тому, що ти не помічаєш невеличких змін у повсякденно-
му житті. І тебе не надто тішать дрібні кроки. А ця шкала 
допомагає помічати й фіксувати навіть невеличкі проміж-
ні результати. 

Ну а особливу втіху ти відчуєш тоді, коли через певний 
час порівняєш стартовий показник із фінальним результатом. 
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І завдяки цьому ти усвідомиш важливість цінування і ша-
нування навіть дрібних змін. Із них зрештою і складається ве-
ликий результат.

Таку систему часто використовують спортсмени для 
відстеження результатів та налаштування себе на до-
сягнення кращих результатів. 

ТАК МАЛЕНЬКІ КРОКИ СКЛАДАЮТЬСЯ 
У ВЕЛИКИЙ ШЛЯХ. 
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Чи не найулюбленіший спосіб мучити себе: розміркову-
вати, що ж в мені не так, що в мені негарне, непривабли-
ве. Нам тільки і дай порозглядати себе у дзеркало і дума-
ти: «Який жахливий ніс! А щоки! Очі не такі, вії не ті, волосся 
страшне, фігура неідеальна. Та хіба я можу комусь подоба-
тися?». І одразу впадаємо у відчай.

ЧОМУ У НАС ВИНИКАЮТЬ КОМПЛЕКСИ?
По-перше, нас часто привчають до думки, що пишатися 

собою, подобатися собі — це нескромно. А отже, дуже пога-
но. І ми звикаємо шукати в собі якісь недоліки, щоб «не ви-
пендрюватися», не виставлятися. І це переростає у звичку. 
Згодом цими вигаданими недоліками ми виправдовуємо 
власні нерішучість і страх. Адже коли нам хочеться щось 
зробити, саме через наші комплекси ми себе зупиняємо. 

Наприклад, хочеться подати заявку на участь у шкіль-
ному музичному конкурсі. І подумки, у своїх мрі-
ях, ти уявляєш себе на сцені, фантазуєш, як ти співа-
єш, як тобі аплодують. Але твої комплекси зупиняють 
тебе. Внутрішній бридкий голос шепоче: «Та вгамуйся 
вже, ну яка сцена, ну поглянь на себе! Який конкурс? 
Це не для тебе, ти не впораєшся, ти зганьбишся!» 
І ти знову сумуєш удома, поки інші впевнено виступа-
ють на конкурсі й отримують визнання та успіх. Отже, 
комплексами ми приховуємо свій страх діяти і знахо-
димо причини-відмовки, через які нам не варто навіть 
намагатися у чомусь себе проявити. 
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Розберімося в цьому. Страх відчувають усі, це природна 
емоція. Ми боїмося виступати, знайомитися з новими людь-
ми, остерігаємося оцінки оточуючих. А що як себе не зупи-
няти? Якщо не дослухатися до того бридкого внутрішнього 
голосу, який переконує, що нічого не вийде, що ти не гідна 
і недосить гарна? Тоді ти просто діятимеш! Просто робити-
меш, що хочеш. Так, ніби й немає цих комплексів. А як у тебе 
все виходитиме, ти впевнюватимешся у власних талантах, 
своїй красі, почуватимешся особливою.

Чому, на мою думку, ці недоліки вигадані? Тому що це при-
таманна риса практично кожної дівчини. 

В юності я мала подругу Олену. Ми познайомили-
ся у літньому таборі «Артек». Олена була моделлю. 
І хоча їй було всього 15 років, вона вже знімалася для 
модних журналів, брала учать у рекламі модних брен-
дів. Мені та іншим дівчатам і хлопцям Олена здава-
лася ідеальною: висока, струнка, з шикарним довгим 
волоссям, з витонченим обличчям. І в якому я була 
шоці, коли Олена поділилася зі мною своїми триво-
гами. З’ясувалося, що вона вважала себе недостатньо 
красивою і боялася, що їй не світить кар’єра моделі. 
Вона вважала, що для моделі в неї непідходящий ніс, 
криві ноги і невиразні очі! Через комплекси вона часто 
замикалася в собі й уникала веселих тусовок. 

У нашій компанії тоді була ще одна дівчина, Ксюша. 
Симпатична, весела, з кумедними кучериками. 
Її не можна було назвати стандартною красунею, 
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їй було далеко до модельних параметрів Олени. Але 
стільки позитиву, впевненості і свободи, скільки я ба-
чила в ній, не було у жодної моєї знайомої. І вона завж-
ди перебувала в центрі уваги, була душею компанії. 
З нею було весело, вона просто заряджала всіх сво-
єю активністю й оптимізмом. Тоді я зрозуміла, що всі 
наші комплекси — лишень у нашій уяві. 

Тому пропоную тобі засвоїти просте 
правило боротьби з комплексами: дій 

так, ніби в тебе їх уже нема. Дивно 
звучить? Можливо, так. Але розбе-
рімося, що я маю на увазі. Хочу з то-
бою поділитися особистим досві-
дом такого підходу. 

Важко навіть у це повірити, 
але колись у мене був страх висту-

пів. Я була дуже сором’язлива. Коли 
я опинялася перед глядачами, я страшен-

но панікувала, в мене шалено калатало серце 
і зводило в животі. Навіть у школі, коли мені потрібно було 
прочитати якогось вірша перед класом, я губилася і нервува-
ла. Та водночас мені дуже хотілося виступати, грати у шкіль-
них виставах, брати участь у концертах. І несвідомо я вико-
ристовувала саме цей підхід. 

Я уявляла собі, як би я діяла, коли б не відчувала стра-
ху перед публікою. Я уявила, як сміливо і легко я б ви-
ходила на сцену, як упевнено промовляла б до зали, які 
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аплодисменти чула б, як я поводилася, коли б узагалі не бо-
ялася сцени. 

Я стала брати участь у всіх шкільних концертах і виста-
вах, займалася у дитячому театрі. Згодом виступала у вели-
ких виставах, дедалі більше розвиваючи свою впевненість 
перед публікою. Певний час я, звичайно, ще хвилювалася пе-
ред виходом на сцену. Але я пам’ятала, як повинна тримати-
ся: так, ніби я не боюся. 

І з часом хвилювання, невпевненість у собі справді зни-
кли. Я змінила свою внутрішню звичку, і невпевненість замі-
нило  інше почуття — радості і драйву від класного виступу. 
Згодом, у дорослому віці, я проаналізувала, що ж сталось, 
як я поборола ці комплекси. І я зрозуміла:

Я ПРОСТО СТАЛА ПОВОДИТИСЯ ТАК, НІБИ 
Й НЕ БУЛО ТИХ КОМПЛЕКСІВ. І ВОНИ 
СПРАВДІ ЗНИКЛИ!
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Ключ Третій   
Який відкриває силу твоєї особистості



Хочу обговорити дуже важливу тему, яка впливає безпо-
середньо на твою самооцінку і самоповагу. 

Поміркуймо, 

ЩО ВИРІЗНЯЄ ЛЮДЕЙ СИЛЬНИХ, ЦІЛЬНИХ, ЯКІ 
ЛЮБЛЯТЬ І ПОВАЖАЮТЬ СЕБЕ?

Для прикладу опишу певну ситуацію: 

Оксана і Дарина — подруги, вчаться в одному класі. 
Дарина перший рік навчається у цій школі і лише вста-
новлює дружні взаємини з учнями. Якось уранці перед 
уроком математики вона попросила подругу Оксану 
дати їй списати домашнє завдання, бо не встигла його 
виконати. Оксана відмовила їй:

— Ні, вибач, це суперечить моїм принципам.

— Що? Яким принципам? А як же дружня допомога?

І Оксана пояснила:

— Розумієш, я завжди гарно навчалась, і багато одно-
класників цим користувалися. Списували мої завдання, 
просили підказати. Тож під час контрольних я намагала-
ся всім допомогти, а на своїх завданнях концентрувалася 
менше. Згодом з’ясувалося, що мої однокласники таки 
стали отримувати непогані оцінки, а от у моїх роботах 
з’являлися помилки. Крім того, я подумала, що нечесно 
регулярно використовувати чужий розум, заробляючи 
високі бали. Відтоді мій принцип — кожен має навчати-
ся самостійно. Якщо я не виконала домашнє завдання, 
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то не проситиму когось списати, зрештою зроблю його 
сама. Але й іншим списувати я теж не даю. 

До яких наслідків призвела відмова Оксани? Спершу 
Дарина дуже роздратувалася, але зрештою їй спало на дум-
ку: «Але ж це круто — мати свої принципи! Мені теж слід про 
них подумати!».

Чому Дарині так сподобалася ідея мати власні принципи? 

Тому що вони допомагають формувати в оточую-
чих повагу до того, хто їх має. 

Та й людина з принципами створює їх для своєї самопова-
ги і усвідомлення власних цінностей. Якщо ми не маємо жит-
тєвих принципів, то ми приймаємо спонтанні рішення, часом 
під тиском котрогось із оточуючих, часом просто в емоцій-
ному пориві. Зрештою такі необдумані або небажані дії при-
зводять до того, що ми докоряємо собі, переживаємо, відчу-
ваємо провину або сором. Ці переживання позбавляють нас 
упевненості, і, як наслідок, наша самооцінка стрімко падає.

Твої життєві принципи — це не просто пра-
вила, якими ти можеш послуговувати-
ся при прийнятті рішень. Це орієнтири, які 
 допоможуть тобі визначити свої цінності, 
твої моральні якості, твої права як особисто-
сті. Ти можеш сама їх створити: власні пра-
вила життя або особистісні принципи. Але 
щоб тобі було легше розібратися у даній 
темі, хочу поділитися однією цікавою ідеєю. 
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Вона полягає у Біллі про права особистості. Адже кожен 
із нас — це передусім Особистість. Унікальна, цікава, зі свої-
ми талантами, прагненнями, ідеями. 

То що таке Білль про права особистості? Це умовний до-
кумент, який визначає, що кожен із нас моє право на своє 
життя, на спілкування з оточуючими. Його поділено на дві 
частини: 

1) на що ти маєш право;
2) що ти не зобов’язана робити. 
Дізнаймося про нього докладніше, розкладімо по 

 пунктах. Їх доволі багато, але я пропоную зосередитися 
на найважливіших. 

Отже, Білль про права особистості.

Ти маєш право:

Іноді ставити себе на перше місце. 

Так, відмалечку нас вчать, що бути егоїсткою пога-
но і треба думати про інших. Та ані ти, ані я ніколи 
не зможемо попіклуватися про інших, якщо не по-
дбаємо про себе. Недарма навіть у літаках кажуть, 
що в екстрених випадках кисневу маску спершу не-
обхідно вдягнути на себе, а потім на того, хто потре-
бує допомоги. Ти також маєш право іноді переду-
сім дбати про власні інтереси і потреби. Нема нічого 
поганого у прагненні комфортних умов. 
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Просити про допомогу та емоційну підтримку. 

Бути твердою як камінь, ніколи не просити і нікому 
не заважати — значить бути зручною для оточуючих. 
Своїм мовчанням ти нікому не завдаватимеш клопо-
ту, але й не одержиш допомоги. А вона часом просто 
необхідна. Навіть якщо допомога полягає у звичайних 
дружніх обіймах чи маминій підтримці. У разі потре-
би не соромся просити підтримки, адже твої рідні чи 
знайомі часом можуть не помітити, що в тебе виникли 
проблеми. І зовсім не страшно сказати: «Мамо, я по-
требую твоєї підтримки», «Друзі, потрібна ваша допо-
мога» — це нормальні фрази для висловлення свого 
прохання про допомогу, не соромся їх промовляти. 

Протестувати проти несправедливого ставлення 
і критики. 

Наша самооцінка падає не лише коли нас критику-
ють, а й коли ми боїмося спростувати цю критику 
і відстояти себе. Якщо ти бачиш, що до тебе поста-
вилися несправедливо, розкритикували, безпідстав-
но звинуватили в чомусь, ти маєш право відстоюва-
ти себе. 

Мати власну думку. 

Так, наслідувати точку зору натовпу не лише не-
ефек тивно, а й давно вже не модно. Ти маєш 
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власну, оригінальну, точку зору? Круто! Не сором-
ся її озвучувати. 

Припускатися  помилок  під  час  пошуку  правильно-
го шляху. 

Багато людей вважають, що помилки — це погано, 
просто жахливо! Це стосується як контрольної з ма-
тематики, так і важливих життєвих рішень. Помилок 
бояться, їх соромляться. Та насправді, якщо завжди 
робити все правильно, то неможливо оцінити пра-
вильність дій. Кожен із нас припускався помилок — 
і це чудово! Тому що на своїх неправильних рішеннях 
можна багато чому навчитися і запам’ятати, як не слід 
робити. Тому кожну свою життєву помилку важливо 
зустрічати з радісною думкою: «Чудово, отже, я набу-
ла важливого досвіду. На цій неправильній дії я чо-
мусь навчилася і тепер знаю, як робити правильно!» 

Казати «дякую, ні», «вибачте, ні». 

Ми часто боїмося відмовити, вважаємо, що від-
мовою образимо людину, змушуємо себе робити 
те, чого зовсім не хочеться, тільки б нікого не обра-
зити. Часом оточуючі можуть цим користуватися. 
Не хочеш ставати для когось вічною «чарівною па-
личкою» собі ж на шкоду? Тоді навчися часом каза-
ти: «Вибачте, але ні, я цього не можу зробити». 

33
Клю

ч Третій. Який відкриває силу твоєї особистості 



Не  зважати  на  поради  оточуючих  і  покладатися 
тільки на себе. 

Це не означає, що ти повинна ігнорувати думку ін-
ших. Але важливо вміти прислухатися до власних 
почуттів, бажань, прагнень та інтуїції. Часто вона 
не підводить. 

Побути на самоті навіть якщо інші прагнуть твоєї 
компанії. 

Іноді нам потрібен час для власних думок, мрій, для 
емоційного відпочинку. 

На власні почуття, незалежно від того, чи розуміють 
їх оточуючі. 

Часом ми чуємо: «Сердитися — погано!», «Обра-
жа тися — негарно!», «Годі вже сумувати, ніякої 
трагедії нема!». І після таких фраз ми починає-
мо думати, що певні наші емоції — неправильні, 
що не можна їх виражати, що це негарно, ба на-
віть соромно. Але це не так. Будь-які наші емо-
ції — це природна реакція на певні події. І будь-
які почуття важливі і потрібні. Авжеж, треба 
вміти розуміти свої емоції і керувати ними. Але 
кожна з нас має на них право.
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Змінювати свої рішення або обирати інший спосіб дій. 

Якщо ми даємо комусь слово щось виконати, зви-
чайно, слід дотримати слова. Та варто пам’ятати, 
що зміна рішення через зміну обставин — це нор-
мально і цілком припустимо. 

А тепер друга частина Білля про права особистості. 

Отже, 

Ти ніколи не зобов’язана:

 Бути бездоганною на 100 %. 

Хух, можна видихнути, адже ми всі — живі люди, 
зі своїми недоліками, неідеальним характером і ча-
сом дивними звичками. І на всій планеті немає жод-
ної бездоганної людини.

Йти за натовпом. 

Так, ти маєш право діяти на власний розсуд і не ко-
ритися думці більшості. 

Любити людей, які завдають тобі шкоди. 

Тут, гадаю, можна і без коментарів.
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Відчувати провину через свої бажання. 

Так, наші бажання не завжди бувають позитивни-
ми, і якщо вони призводять до поганих наслідків, 
то важливо вміти їх контролювати. Але не варто 
себе звинувачувати через них. Адже бажання не пи-
тають у тебе дозволу проявитися J.

Зберігати стосунки, які переросли в отруйні. 

Часом стосунки з друзями і близькими 
заходять у глухий кут. Ти раптом 

можеш усвідомити, що лю-
дина просто користується 

тобою, або ображає тебе, 
прикриваючись при цьо-
му дружбою чи симпаті-
єю. Пам’ятай, якщо сто-

сунки стали неприємними, 
їх краще припинити. Не му-

чити себе і не продовжувати 
їх, при цьому не знижуючи власної 

самооцінки і само поваги. 

Робити щось, що насправді ти не можеш зробити. 

І знову варто згадати про те, що часом необхідно 
сказати: «Перепрошую, але ні». 

Пам’ятай: якщо 
стосунки стали 
неприємними, 

їх краще припинити. 
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Виконувати нерозумні вимоги. 

Якщо хтось вимагає від тебе щось, що ти вважаєш 
безглуздим, ти маєш цілковите право відмовитися 
від цього. 

Віддавати  щось,  що  тобі  насправді  віддавати 
не хочеться. 

Маленьких діточок навчають ділитися, вважаючи, 
що це дуже шляхетно. Хоча дорослі чомусь не ква-
пляться віддавати комусь свої улюблені «іграшки»: 
сукні, коштовності, машини. А для дорослої людини 
автомобіль — це така ж цінна і важлива річ, як для 
малюка — його конструктор чи лялька. Кожній лю-
дині важливо цінувати свою власність, і мати право 
не ділитися тим, чим ділитися не хочеться. 

Відмовлятися від свого «Я» заради когось (будького) 
чи чогось (будьчого). 

Іноді люди ставлять нам умови: змінити себе або 
змінити щось у собі. Заради них, заради дружби, за-
ради кохання. Але важливо розуміти, що ці зміни 
справді підуть тобі на користь, чи вони просто до-
годжатимуть твоїм оточуючим. 

Донька моїх друзів, Христина, поділилася зі мною такою 
ситуацією. 
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Її парубок дуже хотів, щоб вона схудла і змінила колір 
волосся. Вона й так була доволі струнка, але заради 
коханого практично відмовилася від їди, намагаючись 
схуднути. Перефарбувала волосся зі свого натураль-
ного русявого на попелястий блонд. Намагалася йому 
всіляко догодити, стати такою, якою він хотів. В ре-
зультаті жорсткої і нездорової дієти у дівчини погір-
шилося здоров’я, вона потрапила до лікарні. 

Звичайно, хвороба нікого не красить. Коли парубок 
прийшов до неї в лікарню, то не стримав розчаруван-
ня і сказав: «Жах, який у тебе вигляд!». Тож замість під-
тримки і співчуття Христина отримала лише крити-
ку і знецінювання. Тоді вона і зрозуміла, якої помилки 
припустилася, коли вирішила змінювати себе заради 
людини, яка цього навіть не цінувала. Вони розірва-
ли стосунки, а Христина вирішила, що більше не змі-
нюватиметься під чиїсь смаки, а краще знайде люди-
ну, яка не перероблятиме її, а прийме і покохає такою, 
яка вона є. 

ОТЖЕ, ЩО Я ПРОПОНУЮ ТОБІ ЗРОБИТИ? 
Ретельно вивчи пункти Білля про права особистості, по-

міркуй над ними. Згадай, які випадки траплялися у твоєму 
житті, коли тобі було важко прийняти певне рішення. Які 
з цих пунктів могли б тобі допомогти зробити правильний 
вибір у різних ситуаціях? 
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А практичне завдання у цій темі буде таке: сформулюй 
власні принципи. Ти можеш взяти деякі чи всі пункти з біл-
ля, можеш їх доповнити своїми. І сформулюй важливі пра-
вила, які підтримуватимуть тебе, підвищуватимуть твою са-
мооцінку і самоповагу. 
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ЧИ МАЄШ ТИ МРІЮ? 

Таку, яка гріє серце, яка підтримує тебе, коли тобі сумно. 
Мрію, яка не йде тобі з голови перед сном, якою ти мариш? 

Як ти гадаєш, чи може вона здійснитися? Якщо так — 
то це не мрія. Це — мета. І щоб її було досягнуто, потрібен 
план дій і самі дії. І якщо мрія може назавжди залишитися 
просто красивою ідеєю, то мету можна реалізувати і отри-
мати бажане. 

Мрія починає реалізовуватися, із абстрактної ідеї вона 
перетворюється на конкретний план, коли ти починаєш 
щось робити для її втілення. Кожна мрія може стати ре-
альністю. Поговорімо про те, як реалізовувати і втілювати 
в життя свої мрії. 

Отже, уявімо твою мрію. Мрія, наприклад, може зву-
чати так: «Я б хотіла полетіти у космос!». А як звуча-
тиме мета, побудована на цій мрії? Приблизно так: 
«За десять років я хочу стати астронавткою і здій-
снити політ у космос». Чим відрізняються ці фрази? 
У другій фразі визначені умови виконання мрії («ста-
ти астронавткою») і час, коли вона може здійснитися 
(«за 10 років»). Отже, ти вже зрозуміла. Перша умова 
перетворення мрії на мету — це конкретне визначен-
ня чого ти хочеш, коли і як. 

Пропоную просту систему, яка допоможе тобі стави-
ти перед собою мету так, щоб її було легко реалізовувати 
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і щоби будь-яке бажання ти завжди вміла втілити в ре-
альність. 

Розберімо цю систему на прикладі будь-якої мрії. 
Скажімо, нещодавно я почула від доньки моїх друзів, 
що вона хоче стати дизайнеркою одягу, і що вона мріє, аби 
зірки Голлівуду йшли червоним хідником у сукнях із її колек-
ції. Скажеш, що це нереальна мрія для 10-річної дівчинки? 
А я скажу, що цю мрію можна перетворити на мету і реалі-
зувати її. 

Отже, берімося до плану реалізації мрії. Для цьо-
го існують правила визначення мети. Якщо дотримувати 
їх, то будь-яка мета стає реальною для досягнення. 

ПРАВИЛО 1. ФОРМУЛЮВАТИ СВОЇ БАЖАННЯ, 
МЕТУ, ПРАГНЕННЯ НЕОБХІДНО В ПОЗИТИВНО
МУ КЛЮЧІ 

Що це означає? Це означає, що замість «Не хочу завали-
ти контрольну!» краще казати: «Хочу написати контрольну 
на відмінно!». Замість фрази «Не хочу програти!» краще ка-
зати собі: «Хочу перемогти!». 

Чому? Особливість нашого мозку така, що він концен-
трується на основних словах у реченнях і не фокусує уваги 
на другорядних словах. Частки (зокрема частку «не»), при-
слівники, сполучники — все це мозок сприймає як другоряд-
не. І якщо ми скажемо собі: «Лише б не думати про білого 
собаку!», то про що ми подумаємо в першу чергу? Що поста-
не перед очима? Авжеж, білий пес. І тільки після секундної 
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паузи мозок почне заміщувати цього собачку чимось іншим. 
Але цей білий цуцик застрибне до нашої підсвідомості і за-
пам’ятається назавжди. 

Так і з нашими цілями. Якщо ми говоримо «Тільки 
б не забути», то мозок сприймає головне слово «забути», 
і намагається якомога швидше його реалізувати. А част-
ка «не» часом просто губиться. Помічала, як це відбуваєть-
ся в житті? «Хоч би не запізнитися» — і спізнюємося. «Хоч 
би не впустити» — і впускаємо. Тому замість «не запізнити-
ся» краще налаштовувати себе на «прийти вчасно». Замість 
«не забути» — тримати в голові установку «хочу це за-
пам’ятати». 

ПРАВИЛО 2. НЕОБХІДНО ОКРЕСЛИТИ СТРОКИ 
ДОСЯГНЕННЯ ЦІЄЇ МЕТИ 

Наприклад, «Хочу стати чемпіонкою 
світу!» — це просто бажання. А от «Хочу 
стати чемпіонкою світу з плаван-
ня серед юніорів у 2024 році» — 
це вже мета. Нам простіше скла-
дати план дій, коли ми знаємо, 
на який час можемо розраховува-
ти. Нашій свідомості легше налаш-
товуватися на результат, коли є ви-
значені строки цього результату. 

Простіше 
складати план 

дій, коли знаєш, 
на який час можеш 

розраховувати.
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ПРАВИЛО 3. МЕТА МАЄ БУТИ ЧІТКО СФОРМУ
ЛЬОВАНА 

У цифрах, даних, точних визначеннях. Наприклад, «Хочу 
навчитися круто танцювати!» — це не мета. Круто — це як? 
Круто порівняно з ким? А от «Хочу навчитися танцювати 
на рівні професійної танцівниці» — більш конкретно. «Хочу 
добре вчитися» — надто загальне визначення. Добре — 
на чию думку? Добре порівняно з якими показниками? 
А якщо «Хочу закінчити навчальний рік із середнім балом 
9,5» — це чітка, зрозуміла мета. 

Наш мозок часто недобре жартує над нами, коли ми надто 
нечітко формулюємо свої бажання. До речі, коли ми озвучує-
мо свої прохання і бажання оточуючим, це правило теж діє. 
Що точніше ми висловлюємося у своїх бажаннях, то прості-
ше іншим людям допомагати нам у реалізації цього бажання. 

ПРАВИЛО 4. ПРИ ВИЗНАЧЕННІ МЕТИ ОБОВ’ЯЗ
КОВО ВРАХОВУЙ РЕСУРСИ, ЯКІ ТОБІ ЗНАДОБ
ЛЯТЬСЯ. ЩОБ ЗРОЗУМІТИ ЦЕ, СПЕРШУ РОЗБЕ
РІМОСЯ, ЯКІ ВЗАГАЛІ РЕСУРСИ БУВАЮТЬ

Всього у світі існує 5 ресурсів. Для всіх людей, в усіх краї-
нах, на всіх континентах вони однакові. Тільки в когось їх біль-
ше, а в когось менше. Отже, п’ять загальнолюдських ресур-
сів: гроші, знання, навички, контакти, час. І це все? Так. І все, 
що ми маємо, так чи інакше стосується одного з цих ресурсів. 

Гроші. До цього ресурсу належать геть усі матері-
альні накопичення, все, що можна виміряти в грошовому 
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еквіваленті. Речі, коштовності, цінні папери, будь-які мате-
ріальні статки. І це — найбільш переоцінений ресурс. Тому 
що грошей у світі повно. І кожен із нас будь-якої миті може 
отримати цей ресурс. Заробити, попросити, знайти, отрима-
ти — в будь-який спосіб. 

Знання. Інформація — це дуже важливий ресурс. «Хто 
володіє інформацією, той володіє світом», — сказав Натан 
Ротшильд, одна з найбагатших персон свого часу, успішний 
торговець і банкір. І це правда. Іноді потрібні знання вирішу-
ють питання там, де його не можуть вирішити ніякі гроші. 

Навички. Навички, вміння — це не те, що ми знаємо в те-
орії. Це те, що ми можемо робити на практиці. Знати, як при-
бити цвях і вміти його прибити — це різні речі. Навички — 
це те, що ми вміємо робити, чому ми вже навчилися. 

Контакти. «Зв’язки вирішують усе!», — говорять успіш-
ні бізнесмени і з ними не посперечаєшся. Іноді щось мож-
на отримати, дізнатися, знайти тільки якщо ти точно знаєш, 
до кого треба звертатися і хто тобі допоможе. В сучасному 
світі вміння налагоджувати зв’язки, знайомитися з людьми 
і підтримувати добрі стосунки — це не просто необхідність, 
це ціле мистецтво. В будь-якій компанії, в кожному колекти-
ві цінується людина, яка має багато корисних контактів і яка 
може цими контактами ділитися. 

Час. Найбільш недооцінений ресурс. Особливо коли тобі 
чотирнадцять. Здається, що можна взагалі нікуди не поспі-
шати, нічого не роботи, адже часу дуже багато. Але подумай 
про те, що час — це єдиний ресурс, який не поповнюється, 
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і єдиний ресурс, якого завжди стає лише менше. Коли не ви-
стачає грошей, їх можна попросити та отримати. Коли не ви-
стачає інформації, її можна знайти та дізнатися. А коли у нас 
немає часу, ми не розтягнемо його, не візьмемо додаткові 
години в добі, не додамо зайві хвилини до уроку. Тому важ-
ливо вміти цінувати час та правильно ним розпоряджатися. 

Отже, ти мусиш розібратися з ресурсами і виріши-
ти, які саме з них маєш для реалізації мети. 

ПРАВИЛО 5. ПОДУМАЙ, ХТО МОЖЕ ДОПОМОГ
ТИ ТОБІ В РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ 

І обов’язково поміркуй, хто чи що може завадити. Так, 
бувають різні обставини, люди, події, ситуації, які можуть 
нам завадити втілити задумане. Тому на етапі планування 
важливо продумати, звідки чекати спротиву, кому реаліза-
ція твоєї мети буде невигідна. Адже, по правді, далеко не всі 
оточуючі вміють щиро радіти чужим успіхам. А деякі з них 
можуть відкрито заважати через заздрощі, роздратування, 
злість. 

ПРАВИЛО 6. ОБОВ’ЯЗКОВО УЯВИ СОБІ МИТЬ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОЄЇ МЕТИ! 

Продумай, як ти зрозумієш, що ї ї вже досягнуто. 
Детально уяви собі мить, коли твоя мета здійсниться: 
що ти при цьому відчуватимеш, кого і що бачитимеш навко-
ло себе, що ти чутимеш, які запахи відчуватимеш? Уяви все 

46
Ч

ас
ти

на
 1

. Я
ка

 д
ає

 к
лю

чі
 д

о 
ро

зу
м

ін
ня

 с
еб

е 



до найдрібніших деталей. Це називається візуалізацією. 
І це дуже потужний інструмент налаштування твого мозку 
на досягнення бажаного результату. 

ПРАВИЛО 7. ПО ВИКОНАННІ ПОПЕРЕДНІХ 
ПУНКТІВ ЗРОБИ ПЕРШИЙ КРОК НА ШЛЯХУ 
ДО СВОЄЇ МЕТИ 

Просто зараз! Хай це буде невеличкий крок, можли-
во, навіть просто символічний. Але він дасть сигнал дії тобі, 
твоєму мозку, твоїй свідомості і навколишньому простору. 
Сигнал, що ти стала на шлях досягнення мети.

Отже, на прикладі мрії моєї знайомої складімо план до-
сягнення цієї мети. І мрія стати знаменитою дизайнеркою 
отримує конкретний план реалізації. 

Формулюємо позитивно: «Я хочу стати дизайнеркою 
світового масштабу і вдягати голлівудських зірок!».

Визначаємо строки: «До 25 років я хочу стати ди-
зайнеркою світового масштабу і вдягати голлівуд-
ських зірок».

Додаємо конкретики: «До 25 років я хочу стати ди-
зайнеркою світового масштабу, з мережею магази-
нів у Лондоні, Парижі та НьюЙорку, і хочу, щоб мій 
одяг  носили  Анджеліна  Джолі,  Крістен  Стюарт 
та Біллі Айліш».
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Визначаємо ресурси. 

— Мені потрібні гроші на навчання, створення марки 
одягу, розкрутку бренду. Я маю трохи заощаджень. 

—  Мені  потрібні  знання  з  конструювання  одягу 
і створення дизайну. Наразі я вмію шити прості речі 
на швацькій машинці. 

— Мені потрібні навички ведення власного бізнесу. 
Поки що таких навичок я не маю. 

— Мені потрібні корисні зв’язки у світі моди та ди-
зайну. Я підписана в Інстаграмі на модних дизайне-
рів і моделей. А ще я можу відвідувати модні пока-
зи, там заводити корисні й цікаві знайомства. Мені 
потрібен час на навчання і просування своєї роботи. 
Для опановування пошиття модних речей за ролика-
ми в YouTube щодня я можу виділяти 2 години.

1. ХТО МОЖЕ МЕНІ ДОПОМОГТИ 
ЧИ ЗАВАДИТИ?

Мама може мені допомогти знайти ефективні кур-
си з дизайну одягу.

Тато може допомогти відрегулювати швацьку ма-
шинку та придбати необхідні матеріали.
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Інтернет може допомогти у пошуку потрібної ін-
формації про новинки моди, дизайну, маркетингу. 

Подруги можуть допомогти зробити фотосесію 
з речами, які я пошию. 

Хто може завадити? 

На жаль, подружки можуть і завадити, якщо надто 
часто відволікатимуть мене від моїх занять. 

Знайомі можуть заважати, якщо критикуватимуть 
мою мету і знецінюватимуть її. 

Молодший брат може ненароком заважати, якщо 
бешкетуватиме і псуватиме мої речі. 

З подругами я домовлюся, пояснивши, що це важливо 
для мене. Знайомих, які негативно ставитимуться до моєї 
мети, я просто не слухатиму і не впускатиму їх до кола свого 
спілкування. А брата попрошу не бавитися з моїми зразками 
одягу і шанобливо ставитися до моєї роботи.

2. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МЕТИ 

Я детально уявляю крамницю свого одягу. Стильну віт-
рину, красиві речі, якісні світлини моїх робіт. Я бачу щасли-
ві очі людей, які щиро радіють моїм виробам. Я бачу себе 
на подіумі після показу моєї колекції і бачу людей у залі, чую 
бучні оплески. Я почуваюся щасливою! І безмежно вдячною 
собі та світові за те, що моя мрія втілилася в життя і досяг-
ла своєї мети!
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3. ЧАС РОБИТИ ПЕРШИЙ КРОК 

Наразі найпростіший крок — погуглити курси крою 
та шиття або курси дизайну одягу і записатися на перше за-
няття. Отже, у путь! 
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Спокійно, не квапся згортати книжку, бо я розумію, 
що ти зараз відчуваєш. Напевно, тобі вже набридли ці слова: 
мотивація, зосередження, результат. Адже всі батьки тільки 
про це й торочать: як мотивувати дітей учитися, робити уро-
ки, допомагати вдома... Кожен підліток чує, що він мусить 
розвивати мотивацію. 

Ох і набридає ж усе це!
Як по правді, то ніхто не любить гарувати до знемо-

ги. Всім не до вподоби торувати важкий шлях. І це нор-
мально! Нормально людині шукати комфортні варіанти 
дій, зручні шляхи вирішення проблем, дієвих засобів ре-
алізації своїх планів, щоб не заганятися до стану дохло-
го хом’ячка. 

Тому, коли я чую від батьків: «Моя дитина недостатньо 
старається!», я хочу запитати: «Недостатньо для кого? Для 
вас? А чи не замислювалися ви над тим, що, можливо, для 
неї це надмірні навантаження?» Хто взагалі здатен визна-
чити міру моїх старань? Адже тільки мені відомо, скільки 
сил я докладаю і яких зусиль здатна докласти. 

Але інколи власних сил недостатньо. Часом у тебе ви-
никає відчуття, що ти вичерпала всі запаси енергії, втрати-
ла потенціал для певних дій. І наче й розумієш, що треба 
щось робити, але не маєш ресурсів, ніби згасло внутріш-
нє бажання. Натомість виник пригнічений стан і відчуття, 
що все даремно, все не так. А всі довкола тільки й готові, 
що критикувати і нагадувати тобі, що ти сама винна у цій 
ситуації, що це все — твоя провина і твої проблеми. 
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ЧОМУ ТАК ВІДБУВАЄТЬСЯ І ВІД ЧОГО ЦЕ ЗАЛЕЖИТЬ? 
Від нашого мислення. 
Дивно, але ці стани залежать зовсім не від ситуації, в якій 

ми опинилися, а від того, як саме ми сприймаємо цю ситуа-
цію. І саме від нашого ставлення залежить, чи легко і просто 
ми вирішимо проблему, або це перетвориться на нереально 
важку справу, яка звалиться на наші тендітні плечики. 

Є два типи людського мислення, і саме ними визначаєть-
ся, чи успішно людина виходить із різних життєвих обста-
вин, або ж перебуває у постійних проблемах. 

Перший тип мислення — це мислення проблеми. Коли 
люди з таким типом мислення опиняються в неприємній 
ситуації, то думають так: «Це дуже велика проблема! Хто 
в цьому винен? Я! І так завжди! Звісно, мені важко. Але 
це недоречні виправдання! Як мені вирішити цю проблему? 
Адже я не знайду виходу!»

Люди з таким типом мислення так само ведуть розмо-
ву і з іншими людьми, тобто в ключі проблеми. Наприклад, 
розмова двох подруг може звучати так:

— У чому проблема?
— Та не можу написати реферат. 
— І скільки ти з ним возишся? Чи довго це триває?
— Та вже з тиждень.
— І хто в цьому винен?
— Та розумієш, спершу не було часу, потім були інші 
завдання, потім не могла знайти книжки.
— Ой, ти завжди виправдовуєшся!
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— То як, зрештою, мені його написати?
— Це твоя проблема, вирішуй!

Помітила, як одна з подруг активно нав’язує мис-
лення проблеми іншій подрузі? 

У кожному питанні, в кожній фразі звучить слово «про-
блема». Нагадування про те, що інша дівчинка сама винна 
і шукає собі виправдання, тільки підсилюють її стан збенте-
ження й відчаю. 

Що робить із нами таке мислення, розмови в такому 
ключі, питання в такому руслі? Вони роблять нас слабкими, 
вразливими, додають нам відчуття провини та ніяк не допо-
магають виправити ситуацію. 

Біда в тому, що багато людей, які з дитинства звикли 
до подібного мислення, виростають із ним і перетворюють-
ся на дорослих людей із мисленням проблеми. І передають 
таке мислення своїм дітям, які також із ним зростають. 

А БУВАЄ ІНАКШЕ? ЗВІСНО! 
Адже у нас є ще один тип — мислення можливості.
Це такий підхід до вирішення питань, коли ми не кон-

центруємося на проблемі, на тому, хто в ній винен, а зосе-
реджуємося на пошуку рішення. Людина з мисленням мож-
ливості також може опинитися в неприємних ситуаціях або 
припуститися помилок — це нормально, і всі ми часом не-
правильно поводимося і приймаємо хибні рішення. 

Але відмінність цього підходу полягає в тому, що лю-
дина з мисленням можливості каже собі: «Виникла складна 
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ситуація. Що я маю зробити, щоб вийти з неї? Маю три варі-
анти дій. Ок, хто може мені в цьому допомогти? Добре. І які 
важливі висновки я можу зробити, чому мене навчила дана 
ситуація? Чудово, і який варіант рішення я обираю? Обрано. 
Отже, беруся до діла!». 

Відчуваєш різницю? Ніякої провини, жодного 
суму і тривог, замість них — пошук допомоги, рішення 
й адекватний висновок ситуації. 

У двох подруг із мисленням можливості діалог звучатиме так:

— Що сталося?
— Та не можу написати реферат.
— А які є варіанти дій?
— Можна попросити допомоги в мами, або поговори-
ти з учителем, щоб перенести дату здачі. Або не піти 
завтра гуляти, а лишитися вдома і все зробити.
— Тобі хтось допомагатиме?
— Інтернет. А ще я можу попросити тебе або когось 
із однокласників підказати мені, як його краще написати. 
— І який варіант ти обираєш?
— Напевно, завтра я запрошу тебе і кілька наших од-
нокласниць до себе в гості, і ми зможемо разом напи-
сати свої реферати, допомагатимемо одна одній. 
— Чудовий план, так і зробимо!
— Ок. І на майбутнє я знатиму: якщо переді мною по-
стало складне завдання, то я не повинна розкисати 
і відкладати його на останній момент.
— Точно.
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Отже, поговорімо про те, що таке мислення проблеми, 
а що — мислення можливості.

Проблема:

— У чому проблема?
— І скільки ти з цим возишся? Довго це триває?
— І хто в цьому винен?
— Ой, ти завжди виправдовуєшся!
— Це твоя проблема, вирішуй! 

Можливість:

— Що сталося?
— Як ти можеш виправити ситуацію? 
— Які є варіанти дій?
— Чим тобі допомогти? Що ще можна зробити?
— Які висновки можна зробити з цієї ситуації? Який 
урок можна засвоїти з цієї історії? Який досвід 
тобі це дає?
— Що ти обираєш, що зробиш?
— Вперед, дій! У тебе все вийде! 

Чому важливо розвивати в собі мислення можливо-Чому важливо розвивати в собі мислення можливо-
сті? Тому що це — найпростіший і найприємніший сті? Тому що це — найпростіший і найприємніший 
шлях до вирішення задач. шлях до вирішення задач. 
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Одержала погану оцінку в школі? Замість картати-Одержала погану оцінку в школі? Замість картати-
ся і виправдовуватися перед батьками можна поста-ся і виправдовуватися перед батьками можна поста-
витися до цього не як до проблеми, а як витися до цього не як до проблеми, а як до задачі, 
яку просто слід вирішити. Посварилася з подруга-. Посварилася з подруга-
ми? Можна дивитися на це не як на трагедію всьо-ми? Можна дивитися на це не як на трагедію всьо-
го життя, а як на го життя, а як на неприємний інцидент, який можна 
легко врегулювати. І так у всьому. . І так у всьому. 

Якщо ми звикаємо до такого мислення, то нам значно 
легше живеться. Нам часто кажуть: «Та облиш, стався до си-
туації простіше, дивись на речі позитивно!» Але це немож-
ливо, якщо в тебе не треноване мислення можливості. 

ТАК, ЦЕ МИСЛЕННЯ НЕОБХІДНО ТРЕНУВАТИ! 
Наш мозок потребує тренування так само, як і наші 

м’язи. І якщо ми можемо підкачати ноги та прес, то і мис-
лення можливості нам також необхідно тренувати і вмон-
товувати до своєї свідомості. 
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2Частина   
Ключі до розуміння 
твого оточення
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ЩО МОЖЕ БУТИ СТРАШНІШЕ ЗА САМОТНІСТЬ? 
Коли ні з ким поділитися власними думками і тривога-

ми, коли ніхто не може підтримати тебе і заспокоїти, коли 
ти переживаєш, коли не маєш можливості розділити радість 
і спільно посміятися під час перегляду комедії. Коли ти сама, 
складається враження, що всередині тебе величезна порож-
неча діра в душі, яка тебе поглинає. 

Коли немає друзів, коханих, однодумців — це страшно 
і боляче. Але ще страшніше, коли у людини є друзі й близь-
кі, а вона однак почувається самотньою. Тому що не завж-
ди люди, яких ми вважаємо друзями, справді є такими. 
Не завжди вони можуть зрозуміти і підтримати. Не завжди 
вони можуть цінувати і приймати нас такими, які ми є. 

Про спілкування, дружбу та взаєморозуміння існує без-
ліч стереотипів, тобто помилкових точок зору, до яких люди 
просто звикли і які дуже заважають нам заводити справді 
цінні стосунки. І роблять нас залежними від інших людей, їх-
ніх точок зору та їхніх вимог. 

Поговорімо про найпоширеніші стереотипи та міфи 
у дружбі і стосунках. 

МІФ 1. САМОТНЯ ЛЮДИНА НЕ МОЖЕ БУТИ 
ЩАСЛИВОЮ 

Чомусь прийнято вважати, що для того, щоб стати ща-
сливою і справді успішною кожній людині необхідно мати 
багато друзів, постійно бути поруч із кимось. Але це сто-
сується не всіх. Якщо для відчуття щастя нам обов’язково 
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потрібна людина поруч, то це насампе-
ред свідчення того, що ми самі собі 
не завжди цікаві. Якщо мені кепсько 
на самоті, то це свідчить, що я за-
лежна від інших людей. Насправді, 
якщо людина вміє проводити 
час наодинці з собою і при цьо-
му їй не сумно, не нудно, то це оз-
начає, що вона — самодостатня 
особистість, і це чудово. Чи означає 
це, що взагалі варто відмовлятися від дру-
зів і спілкування? Авжеж, ні. Але часто людина, якій дово-
лі комфортно і без великої кількості друзів поруч, вважає, 
що з нею щось не так. Що вона якась «не така», що їй необ-
хідно заводити різні знайомства, адже це загальноприйня-
та норма.

МІФ 2. СПРАВЖНІЙ ДРУГ ЧИ ПОДРУГА — 
ЦЕ НА ВСЕ ЖИТТЯ 

Теж велика омана. Друзі — це люди, яких поєднують 
спільні інтереси і цінності, взаємна симпатія. Однак із ча-
сом інтереси і цінності можуть змінюватися. І якщо рані-
ше тобі було цікаво з подругою, то, наприклад, зараз у тебе 
змінилися погляди, а в неї змінилася поведінка. І ти розумі-
єш, що у вас дедалі менше спільних тем для обговорення, 
що поміж вами дедалі менше радісних митей. Це означає, 
що зовсім не обов’язково триматися за цю дружбу. 
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Адже коли поміж друзями втрачається близький зв’язок, 
але вони продовжують підтримувати ці стосунки, «бо так 
треба і дружба — це на все життя», результат виявляється 
зовсім протилежний. Зростає роздратування, більшає взаєм-
них образ і претензій. В результаті друзі можуть розсвари-
тися і стати ворогами. Щоб не доводити до такого розвитку 
подій, часом краще просто спокійно припинити спілкуван-
ня з людиною, яка вже тобі не близька. При цьому можна 
зберегти хороші, приятельські стосунки і дозволити другу 
чи подрузі йти власним шляхом, із новими друзями та ін-
тересами. 

МІФ 3. ЗАРАДИ ДРУГА ТРЕБА ЙТИ НА ЖЕРТВИ, 
АДЖЕ ДРУЗІ ПОВИННІ РОБИТИ ВСЕ ОДНЕ ДЛЯ 
ОДНОГО 

Це, напевно, найнеприємніша і найпоширеніша маніпу-
ляція серед друзів. Це переконання часом змушує людей ви-
магати від своїх друзів непосильних послуг, невиправданих 
дій. Це переконання дуже грубо порушує кордони і права ін-
шої людини, примушує її ламати свої принципи та йти про-
ти власних переконань. Адже це «заради друга»! Та важливо 
пам’ятати, що справжній друг, розуміючий, чутливий, ніко-
ли не проситиме друга зробити заради нього щось, що йому 
зашкодить. 

Подібні приклади самопожертви дуже ефектні в літе-
ратурі. В Александра Дюма заради друзів мушкетери гото-
ві поступитися не лише власними інтересами, а й віддати 
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життя. В літературі та кіно приклади, коли заради друга лю-
дина відмовляється від свого життя, видаються романтич-
ними, шляхетними. Але в реальному житті варто запитати 
себе: чи справді мій друг цінує мене, або ж хоче примусити 
поступитися заради нього тим, що важливо для мене?

Наведу приклад.

Подружки Олена й Катерина займалися балетом. 
Атмосфера в студії була напружена, конкуренція ви-
сока. Всі дівчата дружили «одна проти одної», об’єдну-
валися в невеличкі групи, плели інтриги, пліткували. 
На носі був серйозний відбір, на якому мали визна-
чити балерин для виступів у новій виставі. Для юних 
танцівниць це був чудовий шанс потрапити на велику 
сцену і показати себе. 

Олена була дуже працьовита, невтомно тренувала-
ся біля станка. Вона розуміла, що як трохи дасть сла-
бинку, то не витримає конкуренції і сильніші дівчата 
витіснять її. Катерина ж навпаки, більше покладалася 
на свої природні здібності, а вона їх справді мала, хоч 
і не так наполегливо викладалася на репетиціях. 

Перед відбором балерин Катерина занервува-
ла, тому що зрозуміла, що поступається деяким ді-
вчатам за рівнем підготовки, зокрема своїй подрузі 
Олені. Але здаватися вона не хотіла. І стала проси-
ти Олену, щоб та танцювала «на пів ноги», не на пов-
ну силу. Щоб навмисно схалтурила, і тоді Катерина 
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на її фоні не виступить гірше за інших. «Це ж заради 
мене, заради нашої дружби!», — вмовляла Катерина. 
Коли Олена не погоджувалася, Катерина вдавалася 
до шантажу і погроз: «Якщо ти не зробиш це заради 
мене, то я взагалі припиню з тобою спілкування!» Але 
Олена стояла на своєму: «Якщо ти спілкуєшся зі мною 
лише для того, щоб захистити власні інтереси, то кра-
ще нам справді припинити дружбу!». 

Після цього випадку дівчата не дружили. Олена про-
йшла відбір, Катерина дуже образилася, що її не взя-
ли. Кожна пішла власним шляхом. Але Олена поді-
лилася зі мною своїми висновками: «Якщо я розумію, 
що подруга хоче, щоб заради неї я відмовилася від 
свого шансу, своєї мрії, своїх принципів — то вона мені 
не подруга». 

МІФ 4. ДРУЗЯМ НЕОБХІДНО ПРОЩАТИ ВСЕ,  
НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ТЕБЕ 

 ОБРАЖАЮТЬ, ЦЕ Ж ДРУЗІ! 

А от і ні. Якщо людина знеці-
нює тебе і користується тобою — 
це не друг, а злісний маніпуля-
тор, якому вигідно тримати тебе 
поруч, щоб була можливість са-

мостверджуватися за твій рахунок. 
Такі дії не можна пробачати. Точніше, 
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їх можна пробачити, але не варто далі продовжувати сто-
сунки з людиною, яка так до тебе ставиться. Це не дружба, 
це жахлива і нелюдська поведінка. Справжній друг чи подру-
га ставитиметься до тебе дбайливо, уважно, поважатиме 
твої почуття і намагатиметься не образити їх. Щоправда, 
важливо і самій уміти відповідно ставитися до своїх подруг 
та друзів.

МІФ 5. ДРУГ ЧИ ПОДРУГА ЗАВЖДИ МАЮТЬ 
БУТИ НА ТВОЄМУ БОЦІ! 

А от і ні. А якщо правда не на твоєму боці, якщо ти дієш 
нечесно? А коли ти поводишся непорядно? І навпаки, якщо 
ти бачиш, що твоя подруга поводиться негідно? Імовірніше, 
за таких обставин правильно чесно сказати подрузі: «Ти мені 
дуже близька, і я зазвичай підтримую тебе. Але зараз ти по-
миляєшся, неправильно вчиняєш. Я не можу підтрима-
ти тебе в негідних учинках». Чесне ставлення до дій друзів 
може піти їм на користь, тому що примусить їх замислити-
ся над своїми вчинками. Це і є справжня турбота про  друга: 
не потурати всім примхам тут і зараз, а дати можливість 
об’єктивно оцінити свою поведінку і виправити помилки. 

МІФ 6. ІЗ ДРУЗЯМИ НЕОБХІДНО ДІЛИТИСЯ ВСІ
МА СВОЇМИ СЕКРЕТАМИ 

Аж ніяк. У кожної людини є особиста зона простору 
і зона особистої інформації. І звичайно, дуже круто, якщо 
з подругою встановлено такий рівень довіри, що їй можна 
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все розповісти, поділитися найсокровеннішими думками. 
І при цьому бути впевненою, що вона збереже секрет, не осу-
дить тебе за певні думки і ніколи не використає це проти 
тебе. Такі подруги — справжній скарб! Але якщо подруга 
примушує тебе відкрити секрети, якими ти ділитися не хо-
чеш, і при цьому вмовляє тебе: «Ну розкажи, ну ми ж подру-
жки, з подругами треба геть усім ділитися!». Тоді будь пиль-
на — це може виявитися маніпуляція. І якщо ти відчуваєш, 
що не готова ділитися своїми таємницями, то й не варто 
цього робити. 

МІФ 7. ПОДРУГИ НІ В ЧОМУ НЕ ВІДМОВЛЯЮТЬ 
ОДНА ОДНІЙ 

Теж хибне твердження. Якщо друг не має можливо-
сті щось зробити, то змушувати його — це нахабна експлу-
атація людини з корисливою метою. Суть дружби поля-
гає не в тому, щоб зробити іншу людину зручною для себе, 
а в тому, щоб розуміти і підтримувати одне одного в міру 
своїх сил і можливостей. 
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А тепер поговорімо про те, 

ЯК ОБИРАТИ ДРУЗІВ, ВСТАНОВЛЮВАТИ ДРУЖНІ 
ВЗАЄМИНИ

І як визначити, підходить тобі людина для дружби чи ні. 
Коли в нас мова йшла про самооцінку, що ще важливо-

го та цікавого ми могли помітити? Впродовж свого життя 
на прикладах багатьох моїх друзів і знайомих я відслідко-
вувала цікаву особливість: що нижче самооцінка у люди-
ни, то гірше оточення, яке вона собі обирає! Тобто вона 
дружить, спілкується, знайомиться не з тими людьми, з яки-
ми б їй дійсно хотілося дружити. А з тими, хто, на її думку, 
зможе дружити з нею. Такій людині доводиться підлашто-
вуватися під якусь компанію, пристосовуватися, відсовувати 
на задній план власні інтереси, догоджати цим друзям, на-
магатися їм подобатися. 

Я знала одну чудову дівчину Єву. У свої 13 років вона 
мала багато друзів. Тільки ці друзі були, як сказа-
ли б батьки, «неблагополучні». 

Компанія, з якою спілкувалася Єва, дійсно не була 
взірцем чудової поведінки. Хлопці й дівчата курили, 
вживали алкоголь, часом розважалися тим, що цу-
пили щось у крамницях. Хтось скаже, що це звичай-
ні підліткові пустощі, та надто вже ці пустощі близькі 
до порушення законів, що зрештою може призвести 
до печальних наслідків. 
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Під час розмови з Євою я запитувала в неї, в чому для 
неї цінність цих стосунків, чому їй важливо перебува-
ти в цій компанії. І її відповідь виявилася зовсім неочі-
куваною: «А хіба хтось інший захоче зі мною дружити? 
Круті й успішні хлопці та дівчата навряд чи зі мною 
спілкуватимуться».

Зʼясувалося, що вона зовсім не вважає цю компа-
нію ідеалом дружби. Просто дівчина була такою мі-
рою невпевнена в собі, що навіть думати боялася, 
що може спілкуватися з успішними і цікавими одно-
літками, які не розважаються крадіжками в магазинах, 
а ходять у кіно, на концерти, відвідують цікаві студії, 
перемагають на конкурсах, та й загалом живуть роз-
маїтим і насиченим життям. Вона вважала себе негар-
ною, нездалою, незначущою, і тому обирала в друзі 
відповідних собі (на її думку). 

Та коли згодом Єва розгледіла в собі позитивні риси, 
яких раніше не помічала, вона зрозуміла, що їй неціка-
во з цими приятелями. Вона відкрила в собі акторські 
здібності і стала займатися в театральній студії, там, 
на превеликий подив дівчини, її вважали дуже симпа-
тичною і чарівною, вона зрозуміла, що може розви-
вати свої таланти. І повірила, що може спілкуватися 
і дружити з тим, із ким захоче. В її оточенні з’явилися 
цікаві й талановиті люди, з якими можна було справді 
круто проводити час. І з якими не треба було цупити 
у крамницях цукерки, щоб заслужити повагу. 
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Саме з цією метою раджу тобі проаналізувати своє ото-Саме з цією метою раджу тобі проаналізувати своє ото-
чення. Подумай, за яким принципом ти обираєш друзів. чення. Подумай, за яким принципом ти обираєш друзів. 
Чи доводиться тобі підлаштовуватися під якусь компа-Чи доводиться тобі підлаштовуватися під якусь компа-
нію? Чи змушена ти робити щось, що вважаєш непра-нію? Чи змушена ти робити щось, що вважаєш непра-
вильним, лише б отримати схвалення та повагу від сво-вильним, лише б отримати схвалення та повагу від сво-
їх друзів? Чи справді ти потребуєш їхнього схвалення? їх друзів? Чи справді ти потребуєш їхнього схвалення? 
Чому воно важливе для тебе? А можливо, варто самій Чому воно важливе для тебе? А можливо, варто самій 
вирішити, яка ти, і з ким тобі дійсно слід спілкуватися?вирішити, яка ти, і з ким тобі дійсно слід спілкуватися?

Що я ціную в дружбі?

Ідеальні друзі — які вони?

Як би я хотіла проводити час із друзями?

З ким би я хотіла подружитися і чому?

ОПІСЛЯ ПРОДУМАЙ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ПИТАННЯ:

Чи добра я подруга, чому?

Які позитивні якості я маю як подруга?

Чому дружити зі мною — чудово і цікаво?

Якщо все це ретельно продумати, то в тебе  вималюється 
картина дружніх стосунків — ідеальних саме для тебе. А коли 
ти знаєш, чого саме прагнеш, то й досягти мети простіше, ніж 
якщо просто плисти за течією і хапати перше, що трапиться. 
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ЯК БУТИ, КОЛИ ТИ — НОВЕНЬКА? 
Новий колектив, всі чужі, дивна атмосфера, незрозумілі 

традиції спілкування. Що робити, як знаходити нових друзів?
Спершу поміркуймо над тим, як варто сприймати нові 

знайомства і нові колективи. 

Багатьох лякає перехід до нової школи 
чи класу, переїзд до іншого району. З од-
ного боку, це, звичайно, важко. Звикання 
до нового місця, нових людей потребує 
і часу, і емоційних сил. А з іншого боку, 
 новий колектив — це прекрасний шанс для 
«перезавантаження», можливість оновити 
себе, власне оточення, дати новий старт са-
мій собі. 

Адже у будь-якому середовищі складно долати роками 
встановлені правила. І переробляти вже усталене сприйнят-
тя себе набагато важче, ніж створити нове.

Тому, якщо тобі належить увійти до кола нових лю-
дей, варто подумати про те, який свій новий образ ти хо-
тіла б створити. Для цього є спеціальна, дуже ефективна 
практика. Для цього потрібні лишень твоя уява і тиха, спо-
кійна атмосфера. 

ОБРАЗ — НОВА Я
Отже, заплющ очі та уяви, що ти неначе «виходиш зі сво-

го тіла» і спостерігаєш за ним ізбоку. Подумки можеш обійти 
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навколо нього, пильніше до нього придивитися. Оцінити всі 
деталі, дрібниці. Придивися до зовнішності, до пози. Яка 
у цього тіла постава, як складені руки, як розташовані ноги. 
Опущено голову чи піднято, зсутулені плечі чи випрямлені. 
Подумай, в якому стані може бути людина, яка стоїть чи си-
дить саме в такій позі, що вона відчуває, про що думає?

Далі тобі належить робота Творця. Ти формуватимеш 
свій образ, ставатимеш такою, якою прагнеш бути. 

Придивися до свого тіла, тільки не вмикай надмірну 
вимогливість і критику. Можливо, ти помітила, що твоєму 
образові бракує нових деталей. Можливо, слід змінити за-
чіску? Трохи скоригувати стиль одягу? «Приміряй» до свого 
тіла ці деталі, подумки внести ці зміни. Оціни. Як тобі?

А тепер подумай, які стани ти хочеш собі додати, які 
відчуття. Впевненості? Яка постава має бути у впевне-
ній в собі людині. Підвищити самооцінку? Яка постава має 
бути у дівчини, яка пишається собою і подобається собі? 
Принадність, харизма? Який погляд, яка усмішка мають бути 
у харизматичної дівчини? Додай усі ці зміни до постави сво-
го тіла, за яким ти зараз подумки спостерігаєш. 

Вивчи це тіло. Перед тобою неначе інша людина. 
Замість понурої і сумної дівчинки ти бачиш впевнену в собі, 
стильну, чарівну дівчину. Вона сповнена сил та енергії, про-
сто неймовірна. І вона — це ти! 

І тепер спокійно подумки знов «увійди» до цього тіла, 
злийся з ним. Оціни силу й енергію, яка зʼявилася в тобі. 
Відчуй позу і поставу тіла, яку ти створила для цього образу. 
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Запам’ятай ці відчуття, ці емоції та їхні прояви в тілі. Тепер 
ти будеш така, якою ти себе створила!

Ну а підправити зачіску або обрати новий одяг вже буде 
простіше, адже головне — це внутрішнє налаштування, 
з цим ти вже впоралася. Тож і зовні ти легко змінишся. 

Розповім тобі одну історію.

Віка з мамою готувалися переїжджати до іншого мі-
ста. Мамі запропонували добру роботу, а в цьому мі-
сті не було за чим шкодувати. Мама й тато Віки не-
щодавно розлучилися, а останні пів року вони тільки 
те й робили, що скандалили. Батьків поглинуло 
зʼясування стосунків, на Віку вони майже не зважа-
ли. Дівчина замкнулася в собі, у власних проблемах, 
до яких дорослим було байдуже. 

У школі з однокласниками теж не складалося. Віка 
уникала галасливих компаній, в яких лідерками були 
«королеви класу». Звичайно, вони були вродливі, ши-
карно вдягалися, тусувалися в модних закладах. У Віки 
ж не було ані грошей, ані відповідного одягу для по-
дібних розваг. Родина перебувала у фінансовій скруті, 
а надто останнім часом, коли батьки переживали про-
цес розлучення. Віка всіх сторонилася, та й одноклас-
ники не надто прагли контактувати з нею. 

Одначе мала Віка одну пристрасть — малюван-
ня. На холсті, папері, планшеті — будь-де в неї ви-
ходили справжні шедеври. З якоїсь причини дівчина 
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приховувала свій талант. Ще вона непогано танцюва-
ла, та й шкільні предмети давалися їй без особливих 
зусиль. Щоправда, вона ніяк не наважувалася подава-
ти заявки на шкільні конкурси та олімпіади. Не хоті-
ла виставлятися, боялася привернути до себе увагу. 
І всередині неї весь час боролися два стани: бажан-
ня показати свої здібності, отримати визнання (адже 
для нас це дуже важливо й необхідно) і страх, що ні-
чого не вийде, що всі лишень кепкуватимуть над нею. 

Однак час переїзду до міста невпинно наближався. 
Батьки остаточно розлучилися, тато залишався тут, 
а Віка з мамою готувалися до нового життя. 

Спочатку Віка страшенно непокоїлася. А що буде 
на новому місці? Як і з ким там спілкуватися? А якщо 
її не приймуть у новому класі? А якщо там будуть не-
доброзичливі люди? Але потім пройманула думка: 
«А хіба тут краще? Тут я однак не маю близьких дру-
зів, я тримаюся осторонь від усіх, на мене й так косо 
позирають. Тут мені нічого втрачати». 

Ця думка дивовижним чином підбадьорила Віку. 
А й справді, якщо ні́чого втрачати, то є надія, що по-
переду буде щось краще. І Віка стала розвива-
ти цю думку. «Отже, якщо цей переїзд — сигнал 
про те, що я можу перезавантажити своє життя? 
що я можу почати щось із чистого аркуша?». Звичайно, 
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не йти знову до першого класу, але обнулити і пере-
запустити свій спосіб життя — це варіант! 

І Віка стала активно планувати, як вона хоче жити 
на новому місці. Чим там займатиметься. Дивно, але 
ці думки додали їй впевненості й рішучості. Слідом 
за цими планами з’явилася ідея: «А що, як не просто 
перезапустити життя, а й змінити свій образ?». Віка за-
ходилася обмірковувати, який би вона хотіла мати ви-
гляд, як би одягалася, як поводилася, як спілкувалася 
б із новими знайомими. 

У новій школі Віка дуже хвилювалася, однак спробува-
ла взяти себе в руки і до нового класу ввійшла з роз-
правленими плечима, пломенистою усмішкою та від-
критим поглядом. Вона вступила у розмову, розповіла, 
звідки переїхала, показала однокласникам свої графіч-
ні роботи. Їй вдалося задати тон спілкування, що ніяк 
не виходило у старому колективі. Адже ти ж памʼята-
єш, що переробляти вже усталене сприйняття себе 
набагато важче, ніж створити нове. І зміна місця про-
живання дала чудовий стимул для змін, і зовнішніх, 
і, що набагато важливіше, внутрішніх. 

Віка з мамою живуть у новому місті вже півтора року. 
І обидві вважають, що переїзд пішов їм на користь. 
Мама успішно реалізує свої професійні проєкти, а Віка 
знайшла нових друзів, змогла розкритися сама і про-
явити власні таланти. 
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І якщо ти готуєшся до нового етапу свого життя, до пе-
реходу до нового колективу, ти можеш створити той образ 
себе, якому завжди хотіла відповідати, але не наважувалася 
реалізувати його в попередніх умовах. 

А щоб легко налагодити контакти з новими одноклас-
никами чи людьми, які з’являються в твоєму оточенні, ско-
ристайся такими порадами:

1. НЕ ПОСПІШАЙ ДОЛУЧАТИСЯ ДО НЕВЕЛИЧ
КИХ КОМПАНІЙ ВСЕРЕДИНІ ВЕЛИКОГО КО
ЛЕКТИВУ 

Придивись уважно, які стосунки між людьми в цій групі, 
хто є лідером, що цінується в цій компанії, на що звертаєть-
ся увага. Ти не повинна миттєво долучатися до якоїсь «зграї», 
не поспішай прямувати за натовпом. Роздивись, проаналізуй 
людей навколо себе, і лише тоді вирішуй, з ким тобі хотіло-
ся б спілкуватися. 

2. НЕ ЧЕКАЙ, ЩО ТЕБЕ «ОБЕРУТЬ» У ПОДРУ
ГИ І СТАНУТЬ З ТОБОЮ ДРУЖИТИ. ВИРІШУЙ 
САМА, З КИМ БИ ТИ ХОТІЛА СПІЛКУВАТИСЯ 

В минулому лишилися часи, коли вважалося, що скром-
ність — окраса людини. Сьогодні однією з ключових пози-
тивних людських якостей є проактивність. Тобто активна 
життєва позиція, ініціативність і сміливі рішення. Роби свій 
вибір, не соромся визначати, хто тобі цікавий, з ким би ти хо-
тіла спілкуватися. 
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3. НЕ СПРИЙМАЙ ПРОПОЗИЦІЮ ДРУЖИТИ 
ЯК ПОСЛУГУ 

Звичайно, коли у нас проблеми з самооцінкою, якщо 
ми самі не віримо, що гідні тільки найкращих друзів і по-
зитивного оточення, то будь-які прояви уваги до своєї пер-
сони ми приймаємо як дарунок долі. «О, клас, на мене хоч 
хтось звернув увагу», — так думає людина, не надто впев-
нена в собі. Але я дуже сподіваюся, що це не твоя істо-
рія. І що комплекси й сумніви, які, можливо, і були в тебе, 
ти успішно перемогла, вони в минулому. А тому ти маєш ціл-
ковите право не радіти «бодай якійсь увазі», а з гідністю при-
ймати її. Знаючи, що ти заслуговуєш на повагу, загальний за-
хват і чудових друзів. 

4. ПРОЯВЛЯЙ ІНІЦІАТИВУ, ЗНАЙОМСЯ З НОВИ
МИ ДІВЧАТАМИ Й ХЛОПЦЯМИ 

В сучасному світі цінуються навички заведення нових 
знайомств, встановлення зв’язків. Пам’ятаєш, ми говорили 
з тобою про ресурси? І про такий важливий ресурс як зв’язки 
й контакти? Неважливо, скільки тобі років, що більше у тебе 
корисних і цікавих зв’язків, то краще. Це може приносити ко-
ристь тобі, а завдяки твоїм контактам ти можеш допомага-
ти й іншим людям. Тому не соромся знайомитися з новими 
людьми. 

Враховуючи, що світ зараз дуже «тісний» завдяки інтер-
нету, твої дружні зв’язки можуть виходити далеко за межі 
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твого класу та школи. Пропоную тобі подумати, з ким із ці-
кавих тобі людей ти хотіла б спілкуватися. Можливо, 
є хтось, хто тебе надихає, тішить, захоплює? Музикант, ак-
торка, спортсменка? Подумай, адже завдяки соціальним 
мережам ти можеш напряму спілкуватися з цими людьми. 
Підписатися на сторінку, писати цікаві коментарі, вести 
діалоги. 

Твій світ стає таким, яким ти хочеш 
його бачити, яким ти його сформуєш. 
Із друзів, інтересів, зав’язків, дій — 
ти сама створюєш свою реальність. 
І вона не має обмежуватися кла-
сом чи під’їздом. Світ величезний, 
але зараз кожна людина в ньому 
може стати тобі близькою.

5. БУДЬ ВІДКРИТОЮ 
ДО ЗНАЙОМСТВ 

Адже часом подумки ми малюємо картину великої 
дружної компанії, де панують сміх і веселощі. Та коли 
хтось намагається з нами познайомитися, ми губимося, 
закриваємося і уникаємо цього знайомства. Чому так від-
бувається? Нас можуть заскочити зненацька. Наприклад, 
тебе хтось зацікавив із твого оточення і ти б хотіла дру-
жити з цією людиною чи людьми. Та коли хтось із них 
тебе щось запитує, намагається поговорити, ти не зна-
єш, що відповісти. І через хвилювання говориш якісь 

Твій світ стає 
таким, яким 

ти хочеш його 
бачити, яким ти його 
сформуєш. Ти сама 
створюєш власну 

реальність.
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нісенітниці. Або взагалі «язика проковтнула» і як рибка ха-
паєш ротом повітря. 

Щоб не опинитися в незручному становищі під час 
знайомства чи перших приятельських розмов подумай, 
як ти можеш відповідати на найбільш поширені запитання. 
Якщо ти — нова людина в колективі, то в тебе обов’язково 
запитають, звідки ти, чим любиш займатися, чим захоплю-
єшся. Продумай заздалегідь, що ти можеш цікавого розка-
зати про себе. 

А щоб твої знайомства проходили легко та цікаво, 
пропоную кілька корисних порад. 

Насправді зав’язувати нові знайомства не так уже й важ-
ко. Більшість людей упевнена, що це мало не наука, мистец-
тво, що потребує спеціальних знань і навичок. Але я впев-
нена, що це не так. Немає нічого складного в тому, щоб 
познайомитися з людиною, це потребує зовсім небагато 
часу і зусиль. Отже, що для цього потрібно? Три основні на-
вички: вміння відрекомендовуватися, завести розмову і від-
повідати на запитання. 

ВМІННЯ ВІДРЕКОМЕНДОВУВАТИСЯ
Здатність подати себе у потрібному світлі, показати свої 

кращі якості і важливі риси називається самопрезентацією. 
До цього поняття входить поєднання зовнішніх якостей, тво-
їх внутрішніх рис характеру, навичок і талантів. Наприклад, 
згідно твого зовнішнього образу ти дуже романтична і неор-
динарна особистість, при розмові згадуєш про свої таланти 
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і сфери інтересів, а ще під час розмови здатна розсмішити 
співрозмовника. Вітаю, ти відрекомендувалася на найвищо-
му рівні! 

Основне завдання самопрезентації — сфор-
мувати у співрозмовника потрібне тобі вра-
ження, зробити так, щоб і ти, і твій образ 
запам’яталися. 

Якщо тобі належить представляти себе перед новим 
колективом, або ти просто плануєш активно знайомити-
ся з новими людьми, то варто вивчити техніку короткої са-
мопрезентації. Що то таке?

Коротка самопрезентація — подача інформації про себе 
за одну хвилину. І це максимум! Тому що незнайома або ма-
лознайома людина, яка поки що не знає про те, яка ти ціка-
ва, навряд чи зможе при першій зустрічі довго вислуховувати 
твої розповіді про себе. Завдання короткої самопрезента-
ції — зацікавити співрозмовника, зробити так, щоб далі він 
уже сам ставив тобі запитання і просив докладніше про 
щось розповісти. 

У короткій самопрезентації слід згадати: як тебе звати, 
звідки ти, чим займаєшся і яка в тебе сфера інтересів. І чу-
дово було б додати ще кілька цікавих фактів про себе. Така 
розповідь дає можливість людям, яким ти це розповідаєш, 
долучитися до подальшої бесіди. 
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ПРОПОНУЮ ПОРЕПЕТИРУВАТИ 
Наприклад, моя коротка самопрезентація буде така: 

Мене звати Анна Просвєтова, я живу в Києві і вивчаю 
психологію. Хоча раніше я працювала на радіо й те-
лебаченні, зараз я кардинально змінила рід діяльно-
сті і навчаю людей психології, пишу статті та книж-
ки, веду різні тренінги. У мене є донька, їй 18 років, 
вона спортсменка світового рівня. Я люблю вишивати, 
ткати, люблю тварин, а надто собак. Надворі не можу 
пройти повз жодного песика, щоб не помилуватися 
ним. Обожнюю мандрівки, нові країни та нові смако-
лики. Так, я дуже люблю смачну їжу. 

Я попросила кількох знайомих дівчат скласти для книж-
ки власні короткі самопрезентації. І от що з цього вийшло. 

Привіт, я Христина. Мені 16 років, я фанатка хіп-хо-
пу, танцюю в цьому стилі з дев’яти років і мрію колись 
побатлитися з найкрутішими світовими хоперами. 
В школі мій улюблений предмет — література. Люблю 
цікаві книжки, але в обов’язковому списку шкільної 
програми чомусь їх дуже мало. У мене не так бага-
то друзів, але є чимало однодумців і класних прияте-
лів. А ще я вмію дуже голосно свистіти і роблю сальто. 

Привіт, я — Оля. Навчаюся у сьомому класі звичай-
ної школи. По правді, я просто ненавиджу математику 
і всі точні науки! Просто не розумію, як люди взагалі 
тямлять у цифрах. Проте мені подобається малювати 
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і робити все власноруч, зокрема ліпити і плести. Я під-
писана на всі можливі сторінки провідних майстрів 
із багатьох ремесел і колись хочу відкрити власну 
школу з виготовлення речей. Я впевнена, що зароблю 
на цьому багато грошей. До слова про гроші: я вже 
продала кілька своїх робіт і придбала собі телефон!

Мене звати Дарина і всі кажуть, що я «розгуба». 
Це правда, я якимось дивним чином примудряюся все 
губити і забувати. Мама каже, що я неуважна, а я вва-
жаю себе просто мрійливою. Я повсякчас про щось 
мрію. Наприклад, я мрію, що мандруватиму всіма кра-
їнами світу і вестиму блог про нестандартні мандри. 
Я мрію, що обов’язково спробую всі види транспор-
ту: і водні, і повітряні, і наземні. А ще я мрію створи-
ти якийсь свій вид мандрівок, який дасть можливість 
усім людям їздити туди, куди вони забажають. У мене 
є три брати, і я сподіваюся, що вони допоможуть мені 
реалізувати мою мрію.

На цих прикладах стало зрозуміліше, як можна корот-
ко представитися і зацікавити слухачів. Адже по кожному 
пункту в описі цих дівчат можна поставити стільки запи-
тань! А які речі ти виготовляєш власноруч? А скільки кошту-
ють твої роботи? А чи маєш ти відео, на якому ти танцюєш? 
Де можна побачити твої виступи? А якими незвичайними 
транспортними засобами ти подорожувала? Маса запитань 
для продовження діалогу і подальшого спілкування. 
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ВМІННЯ ЗАВОДИТИ РОЗМОВУ
Але як? Адже дивно буде просто підійти до люди-

ни і сказати… і що ж сказати? Щоб не соромитися і щоразу 
не добирати потрібну фразу, є чудові варіанти завести роз-
мову. Їх усього три: запитання, жарт і комплімент. 

Запитання. Авжеж, тільки не «котра година?» або «де тут 
зупинка?». Питання, завдяки якому можна зав’язати цікаву 
розмову, має стосуватися людини, до якої ти звертаєшся. 
Наприклад, «Давно тут навчаєшся, подобається тобі тут?», 
«Як гадаєш, чи варто брати факультативні уроки, що запро-
понували в школі?», «Ти цікавишся музикою? Що порадиш 
послухати?». Кожній людині хочеться, щоб з її думкою ра-
хувалися. І якщо твоє запитання стосуватиметься переко-
нань, поглядів та інтересів іншої людини, їй буде приємна 
твоя увага, вона цінуватиме можливість поділитися з тобою 
інформацією. 

Жарт. Дуже потужний спосіб встановити звʼязок із лю-
диною. Та лише в тому випадку, якщо у вас збігаються по-
няття про почуття гумору. Щоб точно не налажати, перш 
ніж жартувати, дізнайся, який гумор подобається людині, 
що видається їй смішним. І тільки коли матимеш певність, 
що жарт спрацює, сміливо дій. Гумор і сміх — найпотужніші 
інструменти зближення з людьми. Люди, що сміються над 
спільними темами, точно знайдуть спільну мову. 

Комплімент. Універсальний засіб завести розмову 
з будь-ким. Можна зробити комплімент зовнішньому ви-
гляду, навичкам, характеру людини. І опісля поставити 
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запитання, щоб розгорнути тему для спілкування. Але для 
цього також варто завчасно «промацати» сферу інтересів лю-
дини. Наприклад, ти знаєш, що дівчина з твого класу, з якою 
ти хочеш подружитися, захоплюється модою та дизайном. 
Почати можна з простого компліменту: «У тебе сьогодні чу-
довий лук. Ти сама компануєш речі, чи з кимось радишся?» 
І далі можна продовжити розмову про те, як стилісти до-
бирають луки, як можна самій навчитися так робити. Які 
дизай нери або марки одягу найцікавіші і так далі. 

ВМІННЯ ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ
Також важливо не просто ставити питання і проявляти 

ініціативу при знайомствах. Важливо і самій вміти відповіда-
ти на такі питання, коли хтось інший говорить до тебе. Адже 
не варто забувати, що ти сама можеш бути для когось дуже 
цікавою і привабливою для дружби та спілкування. І коли 
хтось намагається завести з тобою розмову, відповідай спо-
кійно, без виклику. Долучайся до розмови. І не обовʼязково 
ця бесіда має перерости у велику дружбу. 

Навички ведення «світської бесіди» знадобляться тобі 
в майбутньому. 

Зараз багато дорослих відвідують спеціальні тренін-
ги, на яких їх навчають знайомитися й вести розмо-
ву, бо в їхньому дитинстві мало хто приділяв увагу цій 
навичці. А якщо ти вже вмітимеш вести невимушену 
розмову, це буде великим плюсом для тебе не лише 
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в особистому спілкуванні, а й у майбутній професій-
ній діяльності. 

Відповідаючи на запитання, враховуй такі особливості: 

Не відповідай коротко «так» чи «ні», бо в такий спо-
сіб ти відсічеш подальше обговорення і перетвориш 
його на допит. 

Якщо тобі не подобається запитання, не відповідай 
грубо, але визначай кордони (межі) особистої інфор-
мації. Можна сказати: «Я не готова про це говорити, 
це особисте». Такою відповіддю ти окреслиш свої 
кордони і даси зрозуміти, що їх треба поважати. 

Якщо ти не знаєш, що відповісти, а людина чекає, 
то цілком нормально відповісти: «Я поки навіть 
не знаю, що сказати. Я подумаю. До цієї розмови 
ми можемо повернутися згодом». 
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А ЯКЩО «ДРУЗІ» ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ЗОВСІМ 
НЕ ДРУЗЯМИ?

Не відкрию для тебе Америки, якщо скажу, що серед 
нас трапляються люди не просто неприємні, а навіть дуже 
жорстокі. Є люди, які з особливою насолодою принижу-
ють інших, ображають їх, знущаються над слабшими, де-
монструють свою силу за рахунок тих, хто не здатен захи-
ститися. 

Це явище з’явилося не зараз, завжди, в усі віки були в су-
спільстві жертви і агресори. В дорослих колективах інколи 
одні, сильніші й агресивніші, також принижують і обража-
ють інших, більш слабких і вразливих. Така поведінка пере-
важно формується ще в дитинстві. 

Ситуація, коли хтось постійно знущається над інши-
ми, називається цькуванням, або булінгом (від англійсько-
го слова bullying — цькування, знущання; bully — хуліган, 
задирака).

Можливо, у своїй школі ти помічала такі ситуації, коли 
хтось із твоїх знайомих потерпав од цькувань і образ із боку 
інших учнів. Імовірно (на превеликий жаль), подібне ти тер-
піла від своїх однокласників. А можливо, з необережності 
чи випадково, ти й сама колись цькувала і доймала когось 
із однолітків. 

Від цькування ніхто не застрахований, тож розгляньмо 
його детальніше. У булінгу завжди є жертва, агресор і спо-
стерігачі. Тож розберімося в цих ситуаціях.
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ХТО МОЖЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ? 
Та хто завгодно. Нема якихось окремих критеріїв, за яки-

ми кривдник обирає жертву. Ображати і цькувати можуть 
дітей із небагатих родин, бо вони погано вдягнені. Ображати 
можуть відмінників, бо добре навчаються і дратують ін-
ших дітей своїми успіхами. Потенційною жертвою цькуван-
ня є дитина з дуже позитивної заможної родини, бо їй мо-
жуть заздрити, адже вона має все, чого не мають інші. Єдина 
причина, яка об’єднує жертв булінгу — це м’який характер, 
податливість. Невміння проявити спротив, поступливість. 
Бо людина з твердим характером одразу пошле кривдника 
куди подалі, а от м’яка, довірлива, не може відстояти власні 
кордони, тому стає легкою здобиччю для агресора. 

ХТО ТАКІ АГРЕСОРИ?
Тут не все так просто. 
Доволі часто інших людей цькують і принижують 

діти, які у своїх родинах потерпають від різних видів на-
сильства: фізичного, коли дитину жорстоко карають, 
б’ють; морального, коли родичі чи батьки принижують, 
ображають дитину; емоційного, коли дитині забороня-
ють виявляти емоції і почуття. Але ж емоції накопичу-
ються, образа на родину і на весь світ зростає всередині 
людини. І якщо вона не може вдома відстояти свої кор-
дони, проявити свій характер, то вона робить це деінде. 
Наприклад, у школі. Тому часто діти, які знущаються над 
іншими — це глибоко нещасні, не прийняті люди. За жор-
стокими діями часто криється глибокий внутрішній біль. 
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Та буває й так, що агресор — це просто жорстока лю-Та буває й так, що агресор — це просто жорстока лю-
дина, яка звикла, що їй усе дозволено. Вона не по-дина, яка звикла, що їй усе дозволено. Вона не по-
важає в принципі нікого і вважає, що чимось краща важає в принципі нікого і вважає, що чимось краща 
за інших. за інших. 

Напевно, її ніколи не вчили рахуватися з думками інших 
людей, не пояснили прав інших людей, вона не бачила при-
кладу гідного спілкування та теплих людських стосунків. 

ХТО ТАКІ СПОСТЕРІГАЧІ? 
Це основна маса людей, які перебувають поруч. Вони ба-

чать ситуації цькування, вони знають, що відбувається — тому 
й називаються спостерігачами, що просто спостерігають збо-
ку і нічого не роблять. Часом навіть знімають на телефо-
ни, як один чи кілька кривдників знущаються над жертвою. 
І найжахливіше те, що вони нічого не роблять, щоб допомог-
ти. Хоча варто лише спостерігачам сказати агресору: «Стоп! 
Досить! Припини це негайно!» — і він може зупинитися. Адже 
спостерігачів більше, перевага в силі на їхньому боці. Але часто 
вони просто мовчать, бо звикли, що «не твоя справа — не лізь», 
«всім не допоможеш, не варто й намагатися», «полізеш комусь 
допомагати — самому перепаде на горіхи» і так далі.

Байдужість до чужої біди і чужих проблем стає нормою. 
І, на жаль, часто спостерігачі не розуміють, що хтось із них 
також може стати жертвою, а решта так само мовчки спо-
стерігатиме, і ніхто не прийде на допомогу. 
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У класі Микита був дуже дивний — так 
казали вчителі, адже під час уро-
ку він міг довго дивитися у ві-
кно, ворушити губами так, ніби 
він щось тихо промовляє сам 
до себе. Він часто лишався ос-
торонь всього класу, малю-
вав чудні картини, та й узагалі 
був незрозумілий. На запитан-
ня вчителя міг сказати: «Не запи-
туйте мене про це». А якось на уро-
ці підняв руку і запитав вчительку: «Тамаро Сергіївно, 
а як ви спали сьогодні? Вам щось снилося?». 

Тамара Сергіївна перша охрестила Микиту «чудилом» 
і систематично так називала його перед іншими учня-
ми. Вони ж швидко підхопили це прізвисько, але дода-
ли і грубих епітетів. І от уже Микита став об’єктом для 
глузування. 

Особливо різкі були дві дівчини, найактивніші та най-
помітніші в класі. Вони не просто зачіпали його, а вла-
штували йому справжнє цькування. Писали різну гидоту 
на його парті, підкладали йому в рюкзак усіляке сміття, 
чекали після уроків і діставали його навіть по дорозі до-
дому. Однокласники помітили, що це вже переходить 
всі межі, що Микита весь час потерпає від жахливих зну-
щань. А дівчатка прикривалися підтримкою старших уч-
нів, з якими дружили, тому вважали себе недоторканими. 
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Стали відбуватися речі, які вже зовсім не вкладалися 
в голові. Дівчата стали «витягувати» Микиту на «розбір-
ки», якщо він намагався зупиняти їхні кпини. Двічі вони 
підбивали своїх друзів побити Микиту. При цьому весь 
клас і багато вчителів були в курсі ситуації, але ніхто 
не спинив компанії булерів. Хтось вважав, що то його 
не обходить, хтось говорив, що «Микита дивак і сам 
винен, що дозволив із собою так поводитися», а хтось 
просто не бачив нічого, крім власних інтересів. 

Коли дівчата зі своїми друзями влаштували чергове по-
казове цькування Микити, побили його і відібрали гро-
ші, нарешті втрутилися вчителі і батьки. Микита перей-
шов до іншої школи, з більш дружним колективом. Але 
справа в тому, що дівчата-агресори лишилися у тому 
ж класі. А люди, які звикли бути агресорами, ними 
ж і лишаються. І на місце старої жертви приходить нова. 

Тому невдовзі після того, як Микита пішов, дівчата 
знайшли собі інший об’єкт цькування. У тому ж кла-
сі навчалася тиха і спокійна дівчинка Настя, яка іде-
ально підійшла на цю роль. І дівчата перемкнули ува-
гу на неї. Тепер уже на її парті писали всіляку гидоту, 
діставали обрáзами і злими жартами. Коли дівчата 
булили Микиту, ніхто не втручався, Настя також. Всі 
вважали, що їх це не стосується, адже вони не чудні, 
вони нормальні, навіть класні. Але жертвою може ста-
ти будь-хто, просто того разу «не пощастило» Микиті, 
а тепер «не пощастило» Насті. 
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Насправді везіння тут взагалі ні до чого. Просто важливо 
розуміти, що ролі можуть змінюватися дуже швидко. І якщо спо-
стерігачі лишаються просто спостерігачами, то дуже великий 
ризик того, що невдовзі й вони потраплять до категорії жертви. 

ЩО Ж РОБИТИ, ЯКЩО ТЕБЕ ХТОСЬ ОБРАЖАЄ 
І ПРИНИЖУЄ? ЯК ЗАХИСТИТИСЯ? 

Передусім необхідно зрозуміти механізм виникнення 
цькування. Кривдник обирає собі жертву серед тих, в кого 
мало друзів. Він розуміє, що його нікому захистити. Тому 
важливо мати не просто приятелів, а хорошу дружну ком-
панію, бути в колективі. 

Далі агресор «промацує» жертву. Спершу зачіпає образ-
ливим жартом, коментарем, а потім спостерігає за реакцією. 
Якщо людина ображається, то для булера це стає сигналом: 
«Знайдено слабке місце! Тепер я знаю, куди бити!». І знущан-
ня посилюються. 

Тому важливо навчитися надто болісно не реагувати 
на єхидні коментарі, іноді їх можна взагалі проігнорувати. 
Кривднику нецікаво продовжувати діставати жертву, якщо 
немає реакції. Тому що для булера сенс полягає саме в ре-
акції жертви. Якщо жертва плаче, він насолоджується. Якщо 
жертва страждає, він відчуває свою силу. А якщо «жертва» 
знизала плечима і не помітила образливого жарту, то для 
агресора втрачається весь сенс його дій. 

Тому якщо в твій бік «прилетів» неприємний коментар, 
найліпше його проігнорувати. Та що робити, коли це повто-
рюється і кривдник не збирається здаватися?
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 Не боятися відповісти кривднику. 

Подивитися в очі, розправити плечі і відповідати 
твердо, але не агресивно. Наприклад:

— Агов, що за відстійні туфлі в тебе? На смітни-
ку знайшла?

— Мені здається, не твоя справа, де я беру своє 
взуття. 

Не нападати у відповідь. 

Це лише розпалює булера. Це ж так весело — буде 
бійка, а можливо, і не одна! Це те, чого він і дома-
гається. Важливо продемонструвати, що тобі вза-
галі нецікаво залучатися до цього процесу. 

— Слухай, ти, опудало, ти що, вважаєш себе тут 
найрозумнішою?

— Даремні потуги, я не збираюся на це відпо відати. 

Спробуй поговорити з кривдником віч-на-віч, без 
сторонніх. 

Спокійно і відкрито з’ясувати, чому він так пово-
диться, чим викликане його ставлення. І домовити-
ся про норми спілкування. 
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Аліна прийшла до нового класу після другого се-
местру. Всі діти в цьому класі вчилися з першого 
року, був уже усталений колектив зі своїми лідера-
ми та аутсайдерами. Та коли з’явилася Аліна, увага 
лідерів перемкнулася на неї. І, вочевидь, відчуваю-
чи в ній конкурентку, декілька найяскравіших дівчат 
у класі почали її задирати. То відпустять якийсь 
злий коментар, то підставлять перед учителем. 

Особливо старалася Євгенія, найбільш активна 
й зухвала. В Аліні їй не подобалося все: і зовніш-
ність дратувала (бо була дуже симпатична), і ро-
зум (бо надто вже розумна), і характер (щось дуже 
вже весела). Тому Євгенія Аліну чимдалі дужче не-
навиділа. 

Аліна розуміла, що вести війну з усім класом, який 
об’єднався навколо Євгенії, вона не готова. Вона 
розуміла, що навряд чи однокласники підтрима-
ють її, адже вона — нова людина, а Євгенія — давня 
подруга. Тоді вона наважилася на простий, але до-
волі сміливий крок. Вона підійшла до Євгенії після 
уроків і запропонувала прогулятися і поговорити. 
Євгенія відповіла насмішкою: «Ти гадаєш, мені є про 
що з тобою розмовляти?». Але Аліна вирішила до-
вести справу до кінця: «Ну от, заодно і з’ясуємо». 

Коли вони залишилися сам на сам, без одно-
класників, Аліна прямо запитала: «Я розумію, 
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що чимось тебе дратую. Розумію, що ти хочеш 
мені щось довести. Поговорімо відверто: в чому 
проблема? я тобі чимось заважаю?». 

Євгенія не була готова до такого повороту. Річ 
у тім, що агресори можуть доволі сміливо висту-
пати «на публіку», коли є спостерігачі, коли є пе-
ред ким влаштувати шоу і отримати підтримку від 
глядачів. Коли ж розмова відбувається віч-на-віч, 
така людина часто стає звичайною людиною, та-
кою, яка вона є. 

І Євгенія розгубилася. «Та нема жодних проблем. 
Але так, ти мене бісиш», — вона намагалася три-
мати марку. «Розумію. Повір, ти теж не виклика-
єш у мене захвату. І чесне слово, я теж можу бути 
різкою. Я не думаю, що тобі сподобається, якщо 
я принижуватиму тебе перед твоїми друзями. Тож 
пропоную угоду, — сказала Аліна. — Ти припиняєш 
діставати мене, а я не заважаю тобі. Ми можемо 
скільки завгодно дратувати одна одну, але вести 
війну через це не бачу сенсу». 

Євгенія погодилася. Адже збагнула, що Аліна — 
не така вже й легка здобич, а ризикувати втратою 
авторитету Євгенії зовсім не хотілося. Подругами 
вони, звичайно, не стали. Але нападки на Аліну 
припинилися, і дівчата не заважали одна одній. 
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Я чудово розумію, що подібна реакція потребує величез-
них зусиль із твого боку. Це дуже моторошно — бути жер-
твою таких нападок. І дуже боляче. Це ранить у самісіньке 
серце і часом ти відчуваєш цілковите безсилля перед лихою 
людиною, яка чомусь раптом просто вирішила тебе нена-
видіти. Та коли у відповідальну мить ти зберешся з силами 
і зможеш не показувати свою слабкість, зможеш відстояти 
свої кордони — ти поважатимеш себе ще більше! Твоя впев-
неність зросте — і ти побачиш, якою грандіозною внутріш-
ньою силою володієш! Ти — Сила, ти — Особистість, ти здат-
на розправити плечі і гордо підняти голову!

Так, можливо, потім, на самоті, ти видихнеш і даси волю 
емоціям — це нормально! Ти маєш право сумувати, пере-
живати, маєш право відчувати свою вразливість. Ти можеш 
дати волю сльозам. Але все одно це будуть сльози сильної 
людини, яка перемогла свій страх. 

Та крім твоїх внутрішніх сил, тобі можуть допомогти 
і зовнішні фактори. Отже, завжди варто пам’ятати, що при 
агресивних нападках на тебе не варто мовчати, не треба 
це приховувати. 

Перш за все, слід розповісти про це батькам, учителям, 
друзям. Не соромно і не страшно просити про допомогу. 
Жертва не винна в тому, що її ображають. В насильстві і ць-
куванні завжди винуватий агресор. І важливо не боятися го-
ворити про це. Батьки повинні зв’язатися з батьками булерів, 
із учителями, директором школи. Подібні ситуації потребу-
ють великої мужності від жертв цькування, адже доведеться 
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про це не раз розповісти, знову пережити 
ті жахливі відчуття. Але це необхідно, 

щоб зупинити цькування. 
Що  ще  може  допомогти? 

Підтримка справжніх друзів. 
Та якщо у школі ти не маєш хоро-
ших друзів, яким можеш довіряти, 

не варто впадати у відчай. Школа — 
це далеко не єдине місце, де ти мо-

жеш знайти однодумців і свою «групу 
підтримки». 

Подумай про власні  інтереси,  захоплення. Знайди собі 
секцію, студію розвитку, де б тобі було цікаво. Там точно 
буде більше шансів знайти гідних друзів, з якими тебе поєд-
нуватимуть спільні інтереси, прагнення, заняття, і де ти змо-
жеш знайти підтримку та розуміння. 

І, звичайно, важливо подумати, чи ти сама раптом не ста-
ла агресором стосовно когось? Часом ми бачимо перед со-
бою когось, хто так нам не подобається, так нас дратує на-
віть своїм виглядом, що хочеться йому про це сказати. 

Особисте несприйняття когось — це нормально. У кож-
ної з нас є свої суб’єктивні установки про те, хто і що нам по-
добається, що ми вважаємо жахливим, негарним чи дивним. 
Однак важливо розібратися: а чи всі зобов’язані відповідати 
моїм особистим стандартам? Чи кожна людина має бути та-
кою, як мені того хочеться? 

При агресивних 
нападках не варто 
мовчати, не треба 
це приховувати.
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І дуже важливо зрозуміти, що кожна людина має право 
бути такою, яка вона є. Мені це може не подобатись, я можу 
вважати в людині щось некрасивим чи неправильним, але 
вона має право бути такою, яка є, адже я не мушу змінюва-
ти себе тільки тому, що когось дратує моя зачіска. Я не змі-
нюватиму свого стилю тільки тому, що когось, навіть дуже 
близького мені, цей стиль дратує. І роздратування — точно 
не привід ображати людину, принижувати її.

Ми всі різні, і це чудово. Найкрутіше, що може бути . Найкрутіше, що може бути 
в суспільстві — це право кожного на свою індивіду-в суспільстві — це право кожного на свою індивіду-
альність, а ще ліпше, коли всі поважають це право. альність, а ще ліпше, коли всі поважають це право. 
Хтось із дредами, хтось із рожевим волоссям, хтось Хтось із дредами, хтось із рожевим волоссям, хтось 
у брендовому одязі, а хтось у простому, хтось захо-у брендовому одязі, а хтось у простому, хтось захо-
плюється музикою, хтось — поезією, а хтось рубить-плюється музикою, хтось — поезією, а хтось рубить-
ся у «Майнкрафт». І всі поважають особливості інших ся у «Майнкрафт». І всі поважають особливості інших 
людей. людей. 
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3Частина   
Ключі до розуміння 
твоїх стосунків 
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Одного дня ти просто розумієш, що 

ТВОЄ СЕРЦЕ СТУКАЄ НЕ ТАК, ЯК ЗАВЖДИ 
Одного дня звичайні речі набудуть іншого значення, 

думки обертатимуться інакше, емоції зашкалюватимуть. 
Тобі видаватиметься, що ти втрачаєш себе чи навпаки, відчу-
ваєш піднесення і легкість. І все це тому, що поруч з’явиться 
хтось особливий для тебе. Хтось, через когось серце виска-
куватиме з грудей, як навіжене. Хтось, поруч із ким хочеть-
ся сміятися і поряд із ким стає тепло навіть морозної днини. 
І одного разу ти зрозумієш, що закохалась. 

Якщо тобі вже знайоме це почуття, то вітаю тебе. Вітаю, 
бо закоханість і здатність її відчувати — це прекрасно. Це при-
ємно, хвилююче. Іноді страшно чи незрозуміло. Але безперечно, 
це один із найприємніших станів, які тільки може переживати 
людина. Тому так, я вітаю тебе з тим, що ти пізнала це почуття. 

Якщо у твоєму житті поки що не виникало таких Якщо у твоєму житті поки що не виникало таких 
емоцій, то я тобі навіть трохи заздрю. Тому що ро-емоцій, то я тобі навіть трохи заздрю. Тому що ро-
зумію, що попереду на тебе чекає дещо неймовірне. зумію, що попереду на тебе чекає дещо неймовірне. 

Але такі потужні емоції не завжди дарують радість 
та щастя. І не завжди наше кохання може бути взаємним. 
І не завжди наші почуття можуть прокинутися до когось 
справді гідного. І не завжди людина, в яку ми закохуємося, 
поводитиметься з нами чесно. Тому кожній дівчині важли-
во вміти розпізнавати свої емоції, почуття до іншої людини, 
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але при цьому вміти захищати себе і свої кордони. Не підда-
ватися на маніпуляції. І не стати жертвою, чиїми почуттями 
просто скористалися задля задоволення власних інтересів. 

Отже, у своєму оточенні ти зустріла когось, хто Отже, у своєму оточенні ти зустріла когось, хто 
тебе насправді хвилює і дуже тобі подобається. тебе насправді хвилює і дуже тобі подобається. 
Що ж робити? Мовчки хвилюватися, сподіваючись, Що ж робити? Мовчки хвилюватися, сподіваючись, 
що на тебе звернуть увагу, чи взяти ініціативу у свої що на тебе звернуть увагу, чи взяти ініціативу у свої 
руки? Знай: немає нічого поганого чи соромітно-руки? Знай: немає нічого поганого чи соромітно-
го в тому, щоб не лише приймати знаки уваги від го в тому, щоб не лише приймати знаки уваги від 
когось, а й самій їх проявляти. Ніхто не вміє читати когось, а й самій їх проявляти. Ніхто не вміє читати 
твоїх думок, ніхто не може здогадатися про твої по-твоїх думок, ніхто не може здогадатися про твої по-
чуття. Тому якщо тобі це дійсно важливо, то прояви чуття. Тому якщо тобі це дійсно важливо, то прояви 
свою симпатію. свою симпатію. 

Якось подруга розповіла мені таку історію. 

Вона вже давно закінчила школу, має сімʼю. І от нещо-
давно вона ходила на зустріч однокласників. Звісно, 
всі згадували шкільні роки, і авжеж, завели розмову 
про те, хто у кого був закоханий у школі. 

І моя подруга розповіла своєму колишньому однокласни-
кові, що потайки була закохана в нього у десятому й оди-
надцятому класах. Вона думала, що це його потішить, 
адже вона доволі кумедно описувала, як хвилювалася, 
коли сідала з ним за одну парту, як мріяла, що він візьме 
її за руку чи обійме. Вона жартувала про те, як на День 
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святого Валентина підписувала йому листівки, але не на-
важувалася відправити і зберігала їх у сховку. Розповідала, 
як намагалася не виказати своєї симпатії і вдавала з себе 
неприступну королеву. І хоча вона розказувала про 
це дуже смішно, однокласник чомусь не сміявся. 

Він спохмурнів, відвівши сумний погляд. «Чому ти став 
такий серйозний? Це ж так кумедно, правда ж?», — за-
питала моя подруга. На що він відповів: «Та не дуже. 
Впродовж усіх шкільних років і навіть згодом я був шале-
но закоханий у тебе. Я мріяв про тебе, про твою усмішку, 
іноді просто втрачав розум. Але ти так відсторонено по-
водилася, була така сувора й різка, що я боявся навіть 
натякнути тобі про свої почуття». «Отже, виявляється, 
ми обоє подобалися одне одному і навіть були закохані, 
але тримали дистанцію», — сказала моя подруга. «І, мож-
ливо, упустили щось важливе в нашому житті», — під-
твердив  однокласник. 

Ця історія лише підтверджує, що ти ніколи не можеш 
знати про почуття іншої людини, і не можеш здогадатися 
про них. Тому не варто їх приховувати в собі. 

І якщо ти відчуваєш щодо когось сильні емоції, то варто 
розібратися в них. Симпатія, закоханість, прихильність, ко-
хання, ніжність — існує маса відтінків цих почуттів. А хтось 
не морочиться з цими відмінностями і просто називає це ко-
ханням. Тож що це за почуття?

Про це почуття можна говорити з різних точок зору. 
Романтик скаже, що кохання — це найвеличніший прояв 
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почуттів людської душі. Філософ скаже, що кохання — це най-
більша ілюзія людства. Психолог скаже, що кохання — це на-
бір емоцій і станів, які ми відчуваємо поряд з іншою люди-
ною. Священник скаже, що кохання — це благодать, яку дарує 
Бог. А біолог і фізіолог скажуть, що кохання — це… реакція 
організму! Це справді так, адже ми можемо відчувати цей 
стан на простому, фізичному рівні. Ті стани, про які ми гово-
римо «літати на крилах кохання», «від кохання втратити голо-
ву», «від кохання метелики в животі» — це фізіологічні реакції. 

ЩО Ж ВІДБУВАЄТЬСЯ З НАШИМ ОРГАНІЗМОМ, 
ІЗ НАШИМ ТІЛОМ, КОЛИ МИ ЗАКОХАНІ? 

Всі наші емоції тісно пов’язані з гормонами, які виробля-
ються в нашому організмі. Надлишок певних гормонів при-
зводить до нестабільної поведінки, різких перепадів настрою. 
Тому, коли ми закохані, ми схильні то впадати у відчай через 
якусь дрібницю: «Ой, він не зателефонував мені, все пропало, 
це кінець!»; то радіти і стрибати до стелі: «Ура, він надіслав мені 
смайлика!». Ми погано контролюємо свої емоції, думки взагалі 
не піддаються жодному усвідомленню, і тому ми можемо ро-
бити якісь речі, які б у «нормальному» стані ніколи не зробили. 

Отже, починається все з симпатії. 
Тобі хтось дуже подобається, тебе буквально тягне до цієї 

людини. Хочеться бути з нею поруч, ближче, торкатися, разом 
сміятися. В цей час у твоєму організмі виробляється тестосте-
рон і естроген — гормони, через які в нас з’являються «мете-
лики в животі» і важчають ноги. І так, голова в нас може йти 
обертом не лише від щастя, а ще й через ці гормони. 
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Потім настає закоханість. 
Твій об’єкт симпатії відповідає тобі взаємністю. Ось 

воно, щастя! І, крім щастя, ти можеш відчувати дію дофа-
міну — гормону, який дарує радість і піднесення. Та коли 
щось не так, нас накриває норадреналін — гормон стресу. 
І тоді вже «земля йде з-під ніг», долоньки пітніють, серце 
калатає. А потім ми знову тонемо у хвилях кохання й ніж-
ності — це виходить на сцену гормон серотонін. Якщо його 
мало в організмі, то ми можемо впадати в депресивні стани, 
а от коли його надмір, то ми просто «втрачаємо голову» від 
щастя і радості. 

Ну й опісля з’являється прив’язаність. 
Коли до закоханості додається ще й відчуття звикання 

до людини, близький емоційний звʼязок і почуття поглиблю-
ються. Здається, що вони заповнюють тебе до краю, все твоє 
тіло, думки, емоції. І багато хто саме цей стан і описує як ко-
хання. А на фізичному рівні в організмі виробляється гормон 
окситоцин, саме він дає відчуття глибокого емоційного зв’яз-
ку між людьми. 
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Лев Толстой писав, що «всі родини однаково щасливі, 
а нещасливі кожна по-своєму». 

Так  і в романтичних стосунках. Коли у нас все добре, 
то й говорити нема про що. Все ж зрозуміло: ми разом, у нас 
немає суперечок, обрáз і претензій. А от проблеми у кож-
ної пари можуть виникати свої, у кожному окремому випад-
ку — свої причини їх виникнення. Це можуть бути і ревнощі, 
і образи, і прагнення підкорити собі іншу людину, і егоїзм, 
і агресія, і маніпуляції. Якщо це зʼявляється поміж закохани-
ми і один із партнерів довго це терпить, то такі стосунки на-
зивають токсичними. Тобто, якщо, наприклад, дівчина му-
сить терпіти неприємні ситуації заради збереження кохання, 
вона стає заручницею токсичних стосунків. Такі стосунки мо-
жуть цілком зруйнувати її особистість і завдати величезної 
шкоди її майбутньому. 

Тому дуже важливо, щоб ти вміла обмежити себе Тому дуже важливо, щоб ти вміла обмежити себе 
від подібних проявів у стосунках. від подібних проявів у стосунках. 

Як зрозуміти, чи дійсно ти подобаєшся, а чи тобою ма-
ніпулюють? Людина справді щира у своїх почуттях чи ви-
користовує тебе? Адже коли ми щиро закохані, то можемо 
не помічати певних дрібниць. Ба більше, якщо наші подру-
ги чи близькі вказують нам на негативні моменти у став-
ленні цієї людини до нас, ми можемо сердитися. Думаємо, 
що вони навмисно його обмовляють, хочуть нашкодити 

108
Ч

ас
ти

на
 3

. К
лю

чі
 д

о 
ро

зу
м

ін
ня

 т
во

їх
 с

то
су

нк
ів

  



нашим стосункам. Але суть у тому, що збоку люди бачать 
ситуацію об’єктивно, тоді як ми дивимося на неї крізь роже-
ві окуляри, адже так не хочеться позбавляти себе цього ща-
стя. А те, що заради «щастя» треба потерпіти якісь неприєм-
ні моменти, то нехай. Але насправді це не так. Ти не мусиш 
терпіти те, що приносить тобі дискомфорт, бентежить тебе 
й ображає.

Проаналізуймо і порівняймо, як поводяться люди, щиро 
зацікавлені в комусь і коли просто використовують людину 
заради своїх цілей. 

Коли людина ставиться до тебе щиро, вона 
демонструє до тебе повагу, оберігає тебе, 
прагне піклуватися про тебе, проявляє ува-
гу, цінує ваші стосунки. Найголовніше: вона 
не говорить, що поважає і цінує тебе.  
А демонструє це у вчинках, діях! Як?

Антону дуже подобалася Карина. Він дійсно дуже 
дбайливо ставився до неї: не дозволяв собі грубо-
щів, не відпускав принизливих коментарів. Важливо, 
що він цінував у ній, перш за все, її характер і людські 
якості. Він бачив у ній особистість. Ба більше, різко 
уривав різкі висловлювання в її бік. 

Якось він почув, як однокласники обговорювали 
фото Карини в Інстаграмі. Лунали різні вульгарності 
про її фігуру, хлопці дуже грубо жартували. Антон 
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втрутився, жорстко присік однокласників. І хоча 
спершу хлопці трохи кепкували, але швидко звикли, 
що стосовно його дівчини грубощі неприпустимі. Так 
проявляється повага.

Коли Карина захворіла і не могла ходити на заняття, 
Антон записував для неї домашні завдання і доклад-
но переказував, що було в школі, які теми проходили 
на уроках. Іноді після школи він заходив до неї, приносив 
якісь приємні дрібнички. Так проявляється  піклування.

Він запитував про її настрій, стан здоровʼя. Вони об-
говорювали важливі для них речі, він прагнув дізна-
тися про її мрії, бажання. Про те, що для неї важливо, 
що її бентежить. Так проявляється увага. 

Але важливо розуміти, що у стосунках не може бути 
однобічної поваги, піклування, уваги. Це завжди рів-
ноцінний, повний обмін. І Карина так само ставить-
ся й до Антона. Вона поважає його точку зору, цінує 
його характер. Завжди уважна до його інтересів, на-
приклад, завжди приходить підтримати його команду 
під час баскетбольних матчів. Вболіває за нього, завж-
ди вітає з перемогою і підтримує при поразках. Вона 
знає, хто його улюблений актор, і якщо в кінотеатрах 
виходить новий фільм за його участі, то обов’язково 
запрошує Антона на прем’єру. 

Якщо в парі хтось один звик лише віддавати, а інший — 
лише брати, то з часом той, хто віддає, почуватиметься 
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використаним, а друга людина при цьому стає просто спо-
живачем. Споживачем може бути і хлопець, і дівчина. Ці ролі 
не залежать від статі. Ця поведінка та ставлення залежать 
лише від якостей людини. 

Стосунки, в яких парубок тобою маніпулює і користуєть-
ся, можна легко розпізнати. Важливо лишень реалістично 
проаналізувати його поведінку. 

По-перше, він лестить. 
Він повсякчас намагається «пускати пил в очі», засипаю-

чи тебе нескінченним потоком компліментів. Коли хлопець 
щиро ставиться до тебе, йому дуже важливе спілкування 
з тобою. Він може довго розмірковувати над кожним комп-
ліментом, ретельно добираючи слова. Він може соромитися, 
бентежитися. Хоча багато хто вважає, що це аж ніяк не чо-
ловіча риса характеру, але це хибна думка. Коли чоловік пе-
реживає сильні емоції до дівчини, то стає боязким, від його 
бравади й сліду не лишається.

Якщо ж парубок демонструє поведінку «супермачо», за-
кидає тебе компліментами, гострими жартами, сипле на-
право й наліво вульгарні коментарі, будь пильна. Швидше 
за все, він нещирий. Звертай особливу увагу на те, чого саме 
стосуються його жарти. Якщо коментарі зводяться лише 
до теми сексу та фізичних стосунків, якщо всі думки й фра-
зи стосуються лише твого тіла, йому явно байдуже до тво-
го характеру, бо його цікавиш не ти, а твоя оболонка, яку він 
бачить і хоче. 
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По-друге, він не приділяє уваги тобі, а вимагає уваги 
до своєї персони. 

Всі його балачки зводяться до того, що відбувається 
з ним, як його справи, які в нього проблеми. І коли ти намага-
єшся заговорити про щось своє, він одразу переводить роз-
мову на цікаві йому теми. А тобі відводиться роль слухачки, 
яка має захоплюватися ним і підтверджувати, що він — най-
крутіший мачо цього району. 

До речі, дуже цікаво, що серед багатьох жінок і чолові-
ків досі шириться стереотип, що в парі чоловік — головний, 
а жінка має потурати його бажанням, реалізовувати його по-
треби. Це дуже застарілі погляди. Колись жінка дійсно ціл-
ком залежала від чоловіка і як особистість не становила 
цінності, не мала можливості жити, як їй хочеться. В таких 
умовах жінці дійсно доводилося повністю «обслуговувати» 
всі емоційні потреби чоловіка. Мовчати, коли йому не хо-
тілося з нею говорити, погоджуватися, коли йому хотіло-
ся, щоб із ним погоджувалися, слухати, коли йому потрібно 
було висловитися. І при цьому думати, щоб не роздратувати 
його, не сердити його і бути максимально зручною. 

В деяких культурах і досі жінка не має ані прав, ані мож-
ливостей. Наприклад, у Саудівській Аравії лише в 2018 році 
жінкам дозволили водити автомобіль. У деяких країнах жін-
кам досі не можна заводити розмову без дозволу чоловіка, 
не можна самостійно виходити з дому, не можна обирати 
собі заняття, не можна спілкуватися ні з ким, окрім чолові-
ка. Але весь цивілізований світ давно визнав, що і в житті, 
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і в стосунках жінка й чоловік рівні. І дівчи-
на не має потурати всім примхам свого 
хлопця, бо він буцімто «головний».

По-третє, він знецінює. 
Тебе, твої почуття, досягнен-

ня, бажання. Наприклад, він гово-
рить: «Ой, та облиш, які там у тебе 
проблеми, дрібниці!». Або: «Можна 
подумати, ти реально переймаєш-
ся». Або: «Та ну, кому потрібні ці твої 
страждання, не влаштовуй цирк!»

Для нього твої емоції, почуття, тривоги — дурниці, по-
рожній звук. І коли він так принижує їх, то принижує і твою 
самооцінку. В таких стосунках навіть упевнена в собі дівчина 
почувається загнаною, безвольною, закритою, в неї виникають 
комплекси. Бо такий хлопець повсякчас тисне на її самооцін-
ку, нав’язуючи думку, що вона недостатньо гарна, що навко-
ло повно дівчат значно привабливіших і цікавіших, що вона 
не така вже й важлива, і що він такий затребуваний — он уже 
до нього черга з прихильниць вишикувалася!

По-четверте, він маніпулює і шантажує. І про це варто 
поговорити окремо. 

Навіть досвідчена людина не завжди здатна розпізна-
ти маніпулятора. А коли молодій дівчині так хочеться вірити 
в щирі почуття свого хлопця, то їй  і поготів складно роз пізнати 
непорядне ставлення. Адже маніпулятори вміють так заморо-
чити голову, що іноді просто втрачається відчуття реальності. 
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Для чого людина застосовує маніпуляції? Для того, Для чого людина застосовує маніпуляції? Для того, 
щоб потішити своє самолюбство та отримати під-щоб потішити своє самолюбство та отримати під-
твердження своєї значущості. Заради того, щоб от-твердження своєї значущості. Заради того, щоб от-
римати бажане. Заради того, щоб відчути свою вла-римати бажане. Заради того, щоб відчути свою вла-
ду. Для того, щоб примусити людину робити те, чого ду. Для того, щоб примусити людину робити те, чого 
вона не хоче. Причин багато. вона не хоче. Причин багато. 

Деякі люди користуються маніпуляціями несвідомо, 
просто тому, що не вміють напряму домовлятися і чесно го-
ворити про свої бажання, думки. Не вміють прямо і відкри-
то формулювати свої прохання. Деякі навмисно вигадують 
шляхи маніпуляцій, бо щиро отримують задоволення, коли 
примушують всіх танцювати «під свою дудку».

Особливо небезпечними стають маніпуляції, коли пару-
бок і дівчина переживають етап фізичного зближення. Коли 
хлопцю вже не досить платонічних взаємин і він наполягає 
на «переході до нового рівня», тобто коли мова заходить про 
секс. Про те, як зрозуміти, що ти готова до цих стосунків, 
ми поговоримо згодом. А поки розберімося з маніпуляціям. 
Як вони «звучать»?

«Якщо ти мене кохаєш, то точно маєш погоди тися!»«Якщо ти мене кохаєш, то точно маєш погоди тися!»

Дуже груба маніпуляція. Бо коли людина так говорить, 
то заганяє тебе у безвихідь. Ти ж кохаєш? Так. Значить зобов’я-
зана це довести. І саме у той спосіб, який обрав маніпулятор. 
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Давати те, що давати ти не хочеш, робити 
те, що робити не можеш. Але заради 
нього і заради того, щоб упевнити-
ся у твоїх почуттях, начебто мусиш. 
Зверни увагу: людина, яка щиро 
до тебе ставиться, не вимагає жод-
них доказів твоїх почуттів. Їй про-
сто важливо бути з тобою, вона ці-
нує ваші стосунки. А маніпулятор 
чіпляється за твоє ставлення до нього, 
вимагає доказів і підтверджень. 

У жодному разі не варто вестися на таку маніпуляцію. 
Якщо почнеш «доводити» своє кохання, то це ніколи не скін-
читься. Одного доказу маніпулятору ніколи не досить. І тоді 
ти стаєш заручницею ситуації, коли на кожному кроці муси-
тимеш задобрювати людину, яка тобою користується для 
задоволення власних інтересів. 

«Ти найкраща! Доведи мені це!»«Ти найкраща! Доведи мені це!»

І знову докази. Тільки тепер ти маєш доводити не своє 
кохання, а те, що ти справді класна. Зверни увагу, яка тон-
ка маніпуляція. Тобі доводиться не просто доводити щось, 
а ще й із кимось змагатися. Адже у формулюванні «Ти — най-
краща» криється, що тебе з кимось порівнюють. І поки на-
разі порівняння на твою користь. Але якщо ти робитимеш 
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щось не так, як йому хочеться, то оп — і ти вже не най-
краща, бо хтось з’явився кращий за тебе. Таке ставлення 
формує у дівчини невпевненість у собі, примушує весь час 
перейматися, боятися, бути насторожі, ревнувати. А мані-
пулятору тільки цього і треба. Щоб ти нервувала, боялася 
його втратити й повсякчас намагалася довести, що ти гід-
на його уваги. 

«Якщо не погодишся, я тебе кину!»«Якщо не погодишся, я тебе кину!»

Якщо ти чуєш таку фразу, то з твого боку правильно 
буде сказати: «Що ж, у такому разі я тебе кидаю, просто 
зараз!». Тому що такі маніпуляції треба зупиняти негайно. 
Якщо твій хлопець тобі погрожує, що кине, про що це свід-
чить? По-перше, про те, що він вважає себе ледь не королем 
світу, адже втратити його — це (на його думку) найстраш-
ніше, що може з тобою статися. А отже, ти робитимеш 
будь-що, тільки б не допустити цього. А по-друге, це озна-
чає, що він звик застосовувати погрози і шантаж, і ця фраза 
буде не останньою у ваших стосунках. Варто тобі буде зро-
бити щось не так, ти щоразу чутимеш погрози, що він тебе 
кине, піде, образиться, не розмовлятиме — що завгодно, 
лише б домогтися свого погрозами. І, напевно, ти й сама ро-
зумієш, що перебувати у стосунках з людиною, яка регуляр-
но тебе шантажує — це справжнісіньке пекло. Тому не бійся 
відразу ставити крапку у таких спробах. 
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Як присікати маніпуляції і не попадатися на них? Як присікати маніпуляції і не попадатися на них? 
Перш за все, варто запам’ятати основне правило ма-Перш за все, варто запам’ятати основне правило ма-
ніпуляцій: тільки-но ти зрозуміла, що тобою мані-ніпуляцій: тільки-но ти зрозуміла, що тобою мані-
пулюють, маніпуляція втрачає силу. Щойно ти її роз-пулюють, маніпуляція втрачає силу. Щойно ти її роз-
пізнала, то вже вийшла з цієї схеми. І навіть якщо пізнала, то вже вийшла з цієї схеми. І навіть якщо 
ти дуже цінуєш людину, яка намагається тобою ма-ти дуже цінуєш людину, яка намагається тобою ма-
ніпулювати, не бійся твердо сказати: «Ні, це маніпу-ніпулювати, не бійся твердо сказати: «Ні, це маніпу-
ляція, я не піддамся на неї». Демонструй, що ти ви-ляція, я не піддамся на неї». Демонструй, що ти ви-
крила шантаж, що ці методи з тобою не пройдуть. крила шантаж, що ці методи з тобою не пройдуть. 

Але важливо сказати і про інший бік цього питання.  
До маніпуляцій вдаються не лише хлопці. Дівчата До маніпуляцій вдаються не лише хлопці. Дівчата 
часом також маніпулюють почуттями парубків. часом також маніпулюють почуттями парубків. 
Сподіваюся, це не твої методи, адже ти розумієш, Сподіваюся, це не твої методи, адже ти розумієш, 
що здорові, справжні, стосунки базуються не на об-що здорові, справжні, стосунки базуються не на об-
мані й інтригах, а на взаємній повазі та довірі. А інак-мані й інтригах, а на взаємній повазі та довірі. А інак-
ше — який сенс? ше — який сенс? 

Обманом і маніпуляцією заманити людину у стосун-
ки і користатися її ресурсами, можливо, й неважко. Та якщо 
ти розумієш, що ці стосунки базуються на маніпуляції, зна-
чить вони несправжні. Тоді виходить, що людина перебуває 
в них не з власної волі, а з волі маніпулятора. То хіба прино-
ситимуть такі взаємини щастя?
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Який нагадує, що завжди є вихід



ГРУБІ МАНІПУЛЯЦІЇ З БОКУ ПАРТНЕРА МОЖУТЬ 
ЗАТЯГУВАТИ ТЕБЕ У ТОКСИЧНІ СТОСУНКИ

Можливо, ти вже чула такий вираз. Що він означає? 
Токсичні стосунки — це такі взаємини, за яких один із парт-
нерів цілком підкорюється волі іншої людини, стає залеж-
ним від неї, втрачає себе у цих стосунках. 

Аліса познайомилася з Артемом у фітнес-центрі. Вона 
була спортивною дівчиною, займалася йогою і фітне-
сом. Він також стежив за своїм здоров’ям, займав-
ся спортом. Вони одразу сподобалися одне одному 
і знайшли багато тем для спілкування на тлі спільних 
інтересів у спорті. Вивчали види тренувань, ходили 
на фітнес-інтенсиви. Після тренувань разом готували 
здорову їжу.

І здавалося б, чого ще бажати: симпатія, романтика, 
спільні інтереси. Але якось непомітно Артем став ви-
магати від Аліси певних змін в її стилі, поведінці, звич-
ках. Спочатку він натякнув, що їй дуже пішла б ко-
ротка стрижка. Потім почав наполягати на тому, щоб 
вона змінила зачіску. Вона дуже хотіла йому подоба-
тися, тому погодилася. 

Потім він став нервувати, що вона часто ходить 
до спортзали, його дратувало, що там на неї звер-
тають увагу інші хлопці. І він дедалі дужче вислов-
лював невдоволення цим, а потім і взагалі заборо-
нив їй займатися в залі. Переконав її, що вона цілком 
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може тренуватися вдома, щоб не привертати до себе 
«зайвої» уваги. Хоча насправді ця увага була зайвою 
лише для нього, в його уяві. Згодом його напружу-
вало її спілкування з подругами, і він його обмежив. 
Натомість він став вимагати дедалі більше уваги 
до себе. Замість занять і хобі Аліса мала допомагати 
Артемові у виконанні домашньої роботи і підготовці 
до фітнес-змагань. А якщо йому нічого не було потріб-
но, то вона мала би просто сидіти вдома і без нього 
нікуди не виходити. 

Всі подруги почали помічати зміни в Алісі. Від спортив-
ної, життєрадісної красуні не лишилося й сліду, вона 
перетворилася на тінь колишньої себе. Незрозуміла 
стрижка, безформний одяг, пригнічений стан. 

Коли нарешті Аліса і сама усвідомила, що сталося, 
то прийняла рішення негайно припинити спілкування 
з Артемом. Але навіть із цим виникли складнощі, адже 
маніпулятор, який заманює людину у токсичні сто-
сунки, так легко її не відпустить. І коли Артем почув, 
що Алісі некомфортно у цих стосунках, що вона бу-
квально втрачає свою особистість, своє життя і друзів, 
він вдався до інших маніпуляцій: канючив, що без неї 
він нічого не зможе, що як вона не хоче його зрозумі-
ти, то вона жорстока егоїстка. Потім пішли вмовляння, 
ніби вона сама не розуміє, кого відштовхує. Адже він — 
справжній красень, за ним упадають мало не всі дівча-
та, а він обрав її, невдячну Алісу, яка не цінує цього. 
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Більше двох тижнів він умовляв її, тиснув, маніпулю-
вав. Але Аліса вчинила правильно, попросивши під-
тримки у мами і подруги. На щастя, мама з розумін-
ням поставилася до ситуації. І в миті, коли дівчині 
було важко втриматися і не піддатися на вмовляння 
та маніпуляції, мама з подругою підтримували її, від-
волікали від сумних думок. Зрештою Аліса поверну-
лася до своїх друзів, до власних інтересів і вподобань. 
Щоправда, вона придбала абонемент в іншу спортза-
лу, щоб більше не перетинатися з Артемом. 

Ти помітила, що відрізняє токсичні стосунки від здоро-
вих? Ось основні ознаки:

Твій хлопець вимагає, щоб ти змінювала зовнішність 
на догоду його смакам.

Від тебе вимагається змінювати звички, тобі дово-
диться відмовлятися від своїх захоплень.

Тобі намагаються заборонити спілкування з подру-
гами, друзями, людина обмежує твоє коло спілку-
вання та всю твою увагу перемикає на себе. 

Він критикує та принижує тебе і твої досягнення.

Твої досягнення, почуття й думки знецінюються, він 
вважає їх неважливими.

Тобою постійно маніпулюють, ти відчуваєш, що твоя 
самооцінка стрімко котиться донизу.
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Тому важливо пам’ятати: якщо людина поводиться з то-
бою токсично, не бійся припиняти ці стосунки, навіть якщо 
у тебе сильна симпатія. Ніякої романтики і глибокої дружби 
нема і не може бути там, де тобою користуються і руйнують 
твою особистість. 

І, до речі, токсичні стосунки можуть проявлятися 
не лише поміж закоханими, друзі також можуть поводи-
тися токсично. І в цьому випадку теж дуже важливо вміти 
позначати свої кордони. І знати, що твоя внутрішня ціліс-
ність, твоя особистість завжди важливіша за будь-які зв’яз-
ки та стосунки. Тим паче, якщо ці стосунки руйнують твій 
внутрішній світ. 
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Оскільки мова вже зайшла про такі важливі речі у взає-
минах, то варто поговорити і про те, до чого вони переваж-
но призводять. Авжеж, мова йтиме про секс. Не переживай, 
я не читатиму тобі моралей, що це погано й соромно. Я хочу 
поговорити з тобою відверто.

А якщо говорити відверто, то секс — це найприємніше 
та найдивовижніше у людських стосунках. Фізичний кон-
такт зближує й емоційно, адже це щось, що стає доступ-
ним тільки парі, що робить партнерів винятковими одне для 
одного. Але важливо розуміти, що секс — це чудова части-
на стосунків дорослих, самостійних і відповідальних людей. 

Чому саме так? Тому що секс — це не просто розва-
га і приємне дозвілля. Фізичний контакт доволі сильно по-
значається і на психіці, і на взаєминах, тож потребує відпо-
відального і розважливого підходу. Адже може нести прямі 
наслідки для твого здоров’я і життя. 

Тому, коли хлопець і дівчина підходять до цього етапу 
стосунків, важливо, щоб вони разом розуміли і ризики, які 
з цим пов’язані. Емоції, почуття, піднесення — це чудово. Але 
важливо і раціонально розуміти, про що варто подумати. 

По-перше, треба переконатися, що ви обоє здоро-
ві. Хвороби, які передаються статевим шляхом, скоро-
чено називаються ІПСШ. Тому перед початком статевих 
стосунків необхідно впевнитися, що твій партнер здоро-
вий. А як спитати про це? Невже вимагати довідку від лі-
каря? Взагалі, так. Саме довідку від лікаря. Адже запев-
нення «Та ти що, та я в нормі» нічого не важать. А деякими 
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інфекціями можна заразитися навіть не займаючись сексом, 
і вже потім, під час сексу передати своєму партнеру. Тому, 
хоч як дивно це звучить, але підтвердження стану здоров’я 
необхідне. 

Якщо ж ваші статеві стосунки стають регулярними, 
то необхідно здавати тести з певною періодичністю. 
Наприклад, кожні пів року. Тому що твоє здоров’я — це най-
важливіше для тебе питання. І не варто перекладати на ко-
гось відповідальність за нього. 

По-друге, важливо розуміти ризики незапланованої ва-
гітності. Ні для кого не секрет, що секс призводить до за-
чаття. І, коли ти з партнером не плануєш вагітності, необ-
хідно правильно запобігати цьому. Найбільш правильний 
спосіб підбору контрацептивів — консульта-
ція у гінеколога. Твій лікар може підібра-
ти для тебе засоби, які максимально 
підходитимуть тобі і захищатимуть 
тебе. Обов’язково варто поговори-
ти про це і з твоїм партнером. Він 
має знати про нюанси і нести з то-
бою рівну відповідальність у цьо-
му питанні. 

Однак це не найголовніше, 
що варто розуміти про секс. Ключове пи-
тання — в якому віці і за яких обставин пра-
вильно починати статеве життя. Хтось скаже, що сексом мож-
на займатися лише після весілля. Хтось говорить, що до сексу 

Твоє здоров’я — 
понад усе! Завжди 

пам’ятай це.
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можна переходити після певного періоду стосунків. Хтось 
говорить, що секс можливий лише при великому взаємно-
му коханні. А хтось думає, що сексом треба займатися, лише 
якщо хочеш зачати дитину. Кожен має право на власну думку, 
і ти сама здатна визначитися, яка точка зору тобі ближча. Але 
є основна незаперечна істина, яку ти маєш усвідомити: сексом 
можна займатися тільки якщо ти сама цього справді хочеш. 

Зауваж, не «згодна», а «хочеш». Відчуваєш  різницю? 
Секс — це фізична дія. І бажання ним займатися теж відчу-
вається на фізичному рівні. Сексуальний потяг проявляється 
фізично, в тілі. А згода — це формальне підтвердження, доз-
віл. Якщо немає бажання, то згода по суті — це дозвіл скори-
статися тобою і твоїм тілом. На жаль, багато чоловіків і жі-
нок не розрізняють ці поняття. 

Сексом не можна займатися, бо «він умовив, а я по-Сексом не можна займатися, бо «він умовив, а я по-
годилася». Не можна займатися, тому що «так тре-годилася». Не можна займатися, тому що «так тре-
ба у стосунках, та й уже пора». Не можна займатися ба у стосунках, та й уже пора». Не можна займатися 
сексом, тому що «просто шкода його». Всі ці причи-сексом, тому що «просто шкода його». Всі ці причи-
ни виключають бажання. Сексом можна займати-ни виключають бажання. Сексом можна займати-
ся тільки в тому випадку, якщо ти сама дійсно цьо-ся тільки в тому випадку, якщо ти сама дійсно цьо-
го жадаєш. Тому що тоді це буде приємний досвід, го жадаєш. Тому що тоді це буде приємний досвід, 
який вас зблизить. який вас зблизить. 

А якщо парубок наполягає, а ти просто погоджуєшся, 
без твого бажання, то це — одна з форм насильства. Так, 

126
Ч

ас
ти

на
 3

. К
лю

чі
 д

о 
ро

зу
м

ін
ня

 т
во

їх
 с

то
су

нк
ів

  



не дивуйся. Насильство не завжди проявляється через синці 
й подряпини. Насильство може бути і моральним, коли тебе 
вмовляють, примушують, тиснуть через маніпуляції, щоб 
ти погодилася зробити те, що ти насправді робити не хочеш. 

Пам’ятай: ти завжди маєш право 
 сказати «ні». 

Дослухайся до своїх відчуттів, свого тіла, своїх думок 
і емоцій. Якщо в тілі немає бажання, а в емоціях — сум’яття 
й невпевненість, сміливо став крапку. Кажи: «Ні, я не хочу». 
Якщо ти чуєш питання: «Коли у нас буде секс?», то єди-
ною правильною відповіддю буде така: «Тоді, коли я буду 
до цього готова і коли у мене буде бажання!». Коли це буде? 
Невідомо, воно не вмикається якоюсь кнопкою, це складний 
механізм психологічних і фізіологічних реакцій. 

Чому важливо орієнтуватися на свої бажання в цьому пи-
танні? Якщо ми підняли таку серйозну тему, то можемо по-
говорити відверто до кінця. Багато дівчат ідуть на вмовлян-
ня своїх хлопців і починають із ними статеве життя, зовсім 
не відчуваючи фізичного бажання. Що тоді відбувається? 
Якщо жінка не відчуває фізичного збудження, того само-
го бажання, то під час сексу вона не може відчути задово-
лення. Деяким дівчатам секс взагалі неприємний, але вони 
терплять його, тому що хочуть догодити своєму хлопце-
ві. Деякі дівчата не відчувають дискомфорту, але й задо-
волення не отримують. Система нашого організму працює 
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так: якщо нема бажання, збудження, то нема і задоволення. 
І дівчата звикають займатися сексом без радості, без при-
ємних відчуттів, просто ради задоволення свого партнера. 
Вони дорослішають, стають зрілими жінками, одначе так 
і не можуть отримувати задоволення від сексу. Організм 
звик до того, що це — просто механічний акт. А жінка звик-
ла до того, що для сексу її бажання не потрібне. Вистачить 
і згоди. У підсумку багато жінок просто погоджуються, доз-
воляють використовувати своє тіло для задоволення іншої 
людини. 

Але, напевно, ти розумієш, що це зовсім неправильно. 
Адже твоє тіло — це частина тебе, це не пристрій для отри-
мання чийогось задоволення, це не іграшка. І твої почуття, 
бажання, стани під час сексу так само важливі, як і відчут-
тя твого партнера. Тому, будь ласка, пам’ятай: якщо ти маєш 
сумніви, чи хочеш ти цього, то варто почекати. Якщо є сум-
ніви, значить, нема бажання. Коли ти справді будеш впев-
нена, коли сама хотітимеш цього, жодних сумнівів у тебе 
не  виникатиме. 

Соня відновлювалася після дуже важкого періоду 
свого життя. Вона пережила важку операцію, лежа-
ла у лікарні. Тепер вона відвідує психолога і проходить 
реабілітацію. 

А починалося все дуже красиво. Вони з Єгором зустрі-
чалися вже пів року, і здавалося, що це і є ідеальні сто-
сунки. Вона закінчувала школу, а він навчався на пер-
шому курсі інституту. Він зустрічав її після школи, 
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вони проводили разом усі вечори. І Єгор дедалі часті-
ше підводив розмову до того, що час уже розвивати 
їхні взаємини, переходити до сексу. 

У нього вже були дівчата, Соня поки що не мала дос-
віду в цьому питанні. І що довше вони були разом, 
то активніше Єгор наполягав на сексі. Поступово в хід 
ішли всі відомі маніпуляції. І про те, що треба до-
вести своє кохання, і про те, що інші дівчата з раді-
стю готові з ним переспати, і що він такий класний 
у цьому, що тільки дурепа відмовиться від такого ща-
стя. Нарешті домовилися, що година «Х» настане піс-
ля святкування дня народження Соні. Єгор жартував, 
що це буде його подарунок їй. Так, він дуже високо ці-
нував себе, адже направду вважав, що секс із ним — 
безцінний дарунок коханій дівчині. 

Соніни батьки дозволили доньці святкувати день на-
родження з друзями у квартирі, а самі поїхали. Соня 
дуже їх просила, щоб їм надали свободу, адже нічо-
го поганого статися не могло, всі її друзі — адекватні 
й нормальні люди. Так і було. 

Свято пройшло чудово, і коли всі гості розійшлися, 
вони лишилися з Єгором удвох. Він промовисто по-
глянув на Соню: «Ну що? Час подарунку?». Соню кину-
ло в холодний піт. Так просто? По-діловому, ніби мова 
йде про те, щоб зайти до крамниці поміряти кросівки. 
Вона нервувала, завела розмову про те, що, можливо, 
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таки не зараз, що вона не готова. Але Єгор не зда-
вався: як домовилися, то вже домовилися. «Ти обіця-
ла! Невже порушиш обіцянку, яку мені дала? То я для 
тебе нічого не вартий? А якщо я порушуватиму свої 
обіцянки?». 

Звісно, під таким тиском Соня здалася. Погодилась. 
Вона боялася. Боялася, що буде боляче. Боялася, 
що щось раптом піде не так. Дивно, але все відбуло-
ся швидко, болю особливого не було, одначе й радо-
сті теж. Якісь механічні рухи, трохи незручності, трохи 
дискомфорту — і все. 

Єгор був задоволений. Він сяяв: «Ну от бачиш, не було 
підстав перейматися!». Але Соню щось немов гризло 
зсередини. Вона чекала, що перша близькість із ко-
ханою людиною буде сповнена ніжності, що це буде 
щось особливе. А склалося таке враження, що для 
Єгора це був спортивний інтерес, привід поставити 
якусь свою «галочку». 

Відтоді вони періодично займалися сексом і Соня че-
кала, що, можливо, нарешті з’являться ті близькі, ніж-
ні стосунки, які вона собі уявляла. Іноді вона казала 
Єгору, що їй не вистачає саме ніжності, його пестощів, 
його теплих емоцій. Але він відповідав: «То я ж із то-
бою, розумієш? Я ж кохаю тебе і сплю лише з то-
бою, що тобі ще треба?». Так спливли кілька міся-
ців, Соня закінчила школу, готувалася до навчання 
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в університеті. І буквально за пару тижнів до початку 
навчального року вона помітила, що в календарі дав-
но не відмічала свій цикл. Її обдало з голови до ніг хо-
лодною хвилею. Затримка? Тільки не це! Але тест по-
казав, що «саме це». І гінеколог підтвердила: 8 тижнів 
вагітності. 

Що робити? Батькам казати не можна за жодних об-
ставин, це буде катастрофа! Аборт? Де взяти гроші? 
До того ж це небезпечно! Що робити? Треба погово-
рити з Єгором, він підкаже і допоможе. 

«Ну, грошей в мене зараз нема. Але ти ж щось приду-
маєш?», — не розгубився Єгор. 

«Я? Що я можу вигадати?». 

«Ну, не знаю, всі дівчата щось вигадують у таких ви-
падках». 

«Тобто ”всі”? У тебе що, вже виникали такі ситуації?». 

«Та яка різниця? Тільки не вішай на мене ці проблеми. 
Ти, між іншим, сама мусиш дбати про контрацепцію». 

Соня звернулася до подруги. Та по великому секре-
ту розповіла, що її сусідка — акушерка на пенсії. І вона 
іноді приймає пацієнток у себе вдома. Комусь щось 
підкаже, чимось зарадить. А інколи допомагає і тим, 
кому потрібен терміновий аборт, але на офіційну клі-
ніку нема грошей і треба зберегти це в таємниці. Після 
тижня терзань і болісних роздумів Соня наважилася 
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на похід до «сусідки». Сусідка виявилася повновидою 
жінкою з прокуреним голосом, яка приймала пацієнтів 
у вітальні. На дивані, застеленому клейонкою. Соня 
прийшла до «сусідки» разом із подругою, але псевдо-
лікарка веліла подрузі вийти і не заважати. Соня вкла-
лася на клейонку і подумки повторювала про себе: 
«Просто трохи потерпіти. Потім усе буде добре, все 
буде добре». Сусідка вколола Соні у вену якісь ліки, 
сказала, що це — анестезія. І що коли Соня прокинеть-
ся, то все вже буде завершено. 

Соня поринула у дрімоту наркозу. Але раптом вона 
опритомніла від різкого болю внизу живота. Вона сіп-
нулася і відчула стусан від акушерки у стегно: «Не бор-
сайся, тихо. І так уже проблеми!». Соня опустила очі 
вниз і побачила, що по клейонці розтеклася пляма 
крові, живіт нестерпно ниє і всередині все болить так, 
ніби їй вигризають нутрощі. Вона скрикнула від болю 
і страху. На цей крик прибігла подруга, яка чекала в ін-
шій кімнаті. «Викликай швидку!», — промовила Соня. 
Акушерка раптом заверещала: «Викликайте свою 
швидку та вимітайтеся звідси! Мені ваші проблеми 
не потрібні! Все, вас тут не було, вставай!». 

Певна річ, Соня не могла звестися на ноги, від болю 
та слабкості вона не спроможна була навіть пово-
рушитися. На щастя, швидка прибула вчасно і Соню 
госпіталізували. Лікар сказав, що її врятували лише 
тому, що вона отямилася і відчула недобре. І коли 
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б не швидка, вона б померла від втрати крові, тому 
що під час підпільної операції відкрилася внут рішня 
кровотеча. 

Після всіх цих перипетій Соня мала розмову з Єгором. 
Говорила про те, як їй боляче, що він не підтримав 
її, як гірко, що він не хоче нести відповідальність 
за цю ситуацію, як прикро, що він лишив її саму з цією 
проблемою. Єгор відповідав просто: «Тільки не тре-
ба робити з мене монстра! Можна подумати, я тебе 
ґвалтував! Ти сама розуміла, що робиш. І ти сама 
цього хотіла!». І тут Соня зрозуміла: «Я не хотіла. Я… 
Погоджувалась. Я просто піддалася на твої вмовлян-
ня і погодилась. Я дозволила тобі зробити це. Але 
я не хотіла». Сльози градом покотилися з очей. Тому 
що це було, напевно, найстрашнішим усвідомлен-
ням за все її життя. Вона дозволила іншій людині ко-
ристатися її тілом. Без її бажання, але з її згоди. І те-
пер вона сама повинна впоратися з наслідками цього. 
Тому що той, хто просто користується, не несе відпо-
відальності. Він споживач — не більше. І тепер вона 
відповідає за чужі бажання. 

То був дуже жорстокий урок. Але висновок запам’я-
тається на все життя: хотіти і погоджуватися — це різ-
ні речі. 
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Коли ти стоїш перед вибором і хочеш зрозуміти, чи го-
това ти почати статеве життя, варто поставити собі наступ-
ні запитання. 

Наскільки я довіряю своєму партнерові? 

Під час сексу ми геть беззахисні перед партнером, 
ми цілком відкриваємося перед іншою людиною. 
Тому якщо ти не впевнена, що можеш спокійно роз-
критися перед своїм коханим, то й не варто поспі-
шати. Без цілковитої довіри буде некомфортно, 
ти сумніватимешся, тривожитимешся. 

Чи справді я цього хочу? 

Якщо це не твоє бажання, а вмовляння хлопця 
або поради подружок, що вже давно пора, це на-
зивається хибним бажанням. Важливо розібрати-
ся, чи не підштовхує тебе хтось до цього рішення, 
не нав’язує його? І якщо ти розумієш, що тебе май-
же примушують і тиснуть на тебе в цьому питанні, 
то варто замислитися над тим, чи потрібні тобі сто-
сунки, в яких тебе примушують приймати рішення, 
яких ти не хочеш. 

Що мене пов’язує з цією людиною крім сексу? 

Чи проводимо ми час разом, чи цікаво нам удвох, 
чи є у нас спільні теми, інтереси, заняття? Чи цінує 
партнер мене як особистість, чи поважає мою дум-
ку? Якщо відповіді на ці запитання будуть негативні, 
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то не варто й піднімати тему сексу. Тому що тоді 
стає очевидним, що від тебе просто чекають задо-
волення фізичних потреб, а сама по собі ти не важ-
лива і не цікава. Якщо не хочеш стати для когось 
просто розвагою, без жалю припиняй ці стосунки. 

Отже, секс — це добровільний вибір двох дорослих Отже, секс — це добровільний вибір двох дорослих 
людей. Відповідальних, самостійних і адекватних людей. Відповідальних, самостійних і адекватних 
людей. Для сексу з боку кожного партнера необхід-людей. Для сексу з боку кожного партнера необхід-
ні і бажання, і згода. І пам’ятай: ні і бажання, і згода. І пам’ятай: ти маєш право ска-
зати «ні» будь-якої миті. Навіть якщо тобі здалося, . Навіть якщо тобі здалося, 
що ти готова до цього етапу стосунків, але в остан-що ти готова до цього етапу стосунків, але в остан-
ню мить розумієш, що не готова, що це не те, чого ню мить розумієш, що не готова, що це не те, чого 
ти хочеш, що ти не впевнена у своєму рішенні, смі-ти хочеш, що ти не впевнена у своєму рішенні, смі-
ливо і відразу зупиняй свого хлопця! Ніхто не має ливо і відразу зупиняй свого хлопця! Ніхто не має 
права щось робити без твого бажання. права щось робити без твого бажання. 

Часом дівчина не наважується зупинити хлопця, адже 
вона ж «начебто вже погодилася». Це не має значення. Навіть 
якщо ти була згодна і думала, що хочеш цього, це ні до чого 
тебе не зобов’язує. Ти не повинна йти проти своїх бажань 
і почуттів. «Ні» — значить ні, будь-якої миті ти можеш припи-
нити те, що тобі не подобається чи стає неприємним. 

Пам’ятай раз і назавжди: з твого боку має бути не про-
сто згода, а бажання. Коли ти фізіологічно його відчува-
тимеш, ти це зрозумієш. Якщо ти не відчуваєш бажання, 
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то згоди недостатньо. Секс без твого бажання — це теж на-
сильство. Для того, щоб відмовити, іноді треба більше сили 
та мужності, ніж для того, щоб погодитися. Але якщо ти ці-
нуєш і  поважаєш себе, тобі важливо навчитися казати «ні». 

Пам’ятай: у будь-яких стосунках, а тим паче статевих, 
ніщо не може і не повинно відбуватися без твоєї цілковитої 
згоди і сильного, свідомого бажання.
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Насамкінець

Звісно, обмежена кількість розділів і сторінок аж ніяк 
не охоплять усіх важливих і цікавих тобі тем. Та я сподіва-
юся, що ця книжка дасть тобі орієнтири для усвідомлення 
основних, ключових питань. І якщо тобі сподобається, наше 
спілкування може продовжитися на сторінках наступних 
книжок.

А поки хочу тобі дещо побажати.
Будь смілива. Не бійся йти власним шляхом, мати власну 

точку зору. Думка більшості — не завжди істина. Прямувати 
за натовпом — не завжди розумний вибір. Обирай лишень 
те, в чому відчуваєш потребу. Будь смілива у своїх мріях і ці-
лях, і тоді ти здобудеш усе, що побажаєш. Не бійся фарбу-
ватися у той колір волосся, який тобі до вподоби. Не бій-
ся озвучувати близькі тобі принципи. Не бійся чинити так, 
як велить тобі твоє серце.

Не вір. Не вір тим, хто намагатиметься тебе обмежува-
ти. Не вір тим, хто руйнуватиме твою мрію. Не вір тому, хто 
скаже, що ти не гідна своїх цілей. Не вір жодному слову, яке 
знецінюватиме тебе. Не вір тим, хто скаже що ти «не така»: 
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занадто гладка або худа, занадто боязка або розкута, занад-
то розумна або надто недалека. Вір собі, своїм думкам, сво-
їм цінностям.

Будь сильна. Ти не «слабка стать». Усередині тебе — по-
тужна сила, і навіть не намагайся притлумити її на догоду 
комусь. Не терпи те, що тобі не подобається, не мирися з об-
разливим ставленням. Не закопуй власну самооцінку, ти — 
найцінніший дар, що є в тебе. Поки у тебе є ти і твоя сила, 
ти ніколи не самотня. Але це не означає, що ти повинна бути 
воїном-роботом. Ти — людина зі своїми емоціями, почуття-
ми, розчаруваннями і радощами. Не бійся своїх сліз: сильні 
люди теж плачуть. 

Не бійся поразок: їх усі переживають. Неможливо бути 
бездоганною, достатньо вміти виправляти свої помилки.

Рухайся. Рухайся фізично. Твоя активність — аж ніяк 
не для того, щоб бути красивою і всім подобатися, вона 
потрібна для твого здоровʼя і задоволення собою. Рухайся 

у своїх думках і планах, рухайся менталь-
но. Розвивайся. Вчися новому, відкри-

вай нові теми, нові вміння. Твої вмін-
ня ніколи не завадять, життя часто 
пропонує пройти тест на той чи ін-
ший навик. Знання і досвід завж-
ди знадобляться. Рухайся у про-
сторі. Відкривай нові міста, країни, 

континенти. Світ величезний і ціка-
вий. Шукай місця, які роблять тебе 

Ти така, яка є,  
і саме цим 

ти прекрасна!
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щасливою, які дарують тобі радість і натхнення. Якщо тобі 
не до вподоби твоє оточення, якщо воно тебе обмежує, шу-
кай інше. У цьому світі багато місць, де ти можеш бути віль-
на і щаслива. Виходь за рамки звичного, створюй власне 
коло спілкування, створюй власний простір.

І не змінюйся. Не змінюйся на догоду чиїмось смакам 
і вимогам. Не підганяй себе під стандарти, які тобі не по-
добаються. Не ламай себе за чиєюсь примхою. Ти така, яка 
є, і саме цим ти прекрасна. Розвивайся в тому, що тебе ціка-
вить. Змінюй тільки те, що потрібно тобі, важливе тобі, по-
добається тобі. 

Не женися за увагою. Будь цікава сама собі, і ти заціка-
виш інших. Поважай себе — і отримаєш повагу оточуючих. 
Люби себе — і ніколи не почуватимешся самотньою.

І ПАМ’ЯТАЙ: ТИ ГІДНА НАЙКРАЩОГО, 
ТОЖ БЕРИ ВІД ЦЬОГО ЖИТТЯ 
МАКСИМУМ!
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