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Невміння розмовляти одне з  одним  — глобальна про-

блема багатьох із нас. Ми не завжди спроможні відвер-

то говорити про власні емоції, бажання, настрої, часом 

не  вміємо формулювати свої прохання, не  здатні ко-

ректно обговорювати певні непорозуміння і  успішно 

розв’язувати конфлікти.

З дитинства ми привчені мовчати, не заперечувати, 
не сперечатися. Стаючи батьками, не здатні висловлю-
вати власні думки й адекватно відповідати дітям. При-
вчаємо дітей до звичного для нас із дитинства сценарію, 
згідно з яким «мама знає, як треба, а ти поки помовч». 
Тож із покоління в покоління «передається» нездатність 
до елементарної здорової комунікації.

ВВ

Я спостерігаю за батьками, які спілкуються з дітьми тіль-

ки криком. Бачу дітей, які лишень бунтом та  агресією 

можуть подати батькам сигнал про власний диском-

форт. Я  бачу, як  батьки присікають прояви непослуху, 

караючи за нього. І результатом цього є відсутність ро-

зуміння, зв’язку та  контакту поміж батьками й  дітьми. 

Взаємна грубість, агресія, яка, досягнувши піку, часом 

ВСТУП



переходить у ненависть. Звідси — покалічена психіка, 

розірвані родинні зв’язки. 

Щоб цього не сталося, насправді треба просто… Так, 

я розумію, що зараз це прозвучить дивно. Та насправ-

ді, для того, щоб вас правильно сприйняли, часом ви-

стачить змінити всього кілька слів. Змістивши акцент, 

ви отримає зовсім інший результат.

Я помічаю, як у відповідь лише на одне слово людина 

світиться від щастя і радіє: «Мене розуміють!» Я бачу, 

як на ледь змінену фразу реагують діти: «Так, так, мені 

це зрозуміло і цікаво!»

У кожному слові криється колосальна сила. І важливо 

знати потрібні слова, розуміти їх вплив на інших людей, 

вміти правильно сформулювати прохання. Ви  неаби-

як здивуєтеся, коли усвідомите, якою силою наділені, 

яких результатів здатні досягти! Без криків, погроз і по-

карань.

Кожне слово може стати чарівним, якщо ви  знаєте, 

як правильно його застосувати.

Вступ
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Вступ

Навіщо читати цю книжку?

Перед вами книжка, яка може стати ідеальною прак-

тичною інструкцією зі  спілкування з  дитиною. Я  на-

писала її,  спираючись на  досвід комунікації та  робо-

ти з  величезною кількістю батьків, які не  могли знайти 

спільну мову зі своїми дітьми, були переконані, що «діти 

їх не чують», що вони «самі змушують на них кричати» 

або «взагалі не  розуміють, що  їм  говорять». Але вияв-

ляється, що це всього лише наше, батьківське, невміння 

правильно сформулювати власну думку, дати правиль-

ний зворотний зв’язок.

Ця книжка — ключ до здорового спілкування в сім’ї, без 

криків, погроз та істерик.

Якщо вам важко дібрати потрібні слова, якщо ви не зна-

єте, як реагувати на слова і дії дитини, то ця книжка точ-

но для вас.

У КОЖНОМУ СЛОВІ КРИЄТЬСЯ 
КОЛОСАЛЬНА СИЛА 
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Вступ

Чому її важливо прочитати?

1. Щоб навчитися формулювати свої прохання і пра-

вильно звертатися до дитини — і тоді вона вас чу-

тиме й розумітиме з першого разу.

2. Аби припинити безкінечні погрози й  покарання. 

Щоб перевести спілкування з  дітьми у  спокійну, 

доброзичливу форму.

3. Щоб краще чути і  розуміти своїх дітей. Аби діти 

не  боялися вас, а  довіряли вам і  відчували вашу 

підтримку.

4. Щоб навчитися домовлятися з дітьми — без шанта-

жу і маніпуляцій, поважаючи одне одного і дотри-

муючись загальних домовленостей. 

5. Щоб перестати бути «папугою», який по сто разів 

марно повторює одне і те саме.

6. Щоб розвивати дітей у  здоровій атмосфері не-

насильницького спілкування і стати батьками, які 

вміють зробити своїх малюків щасливими та задо-

воленими.

Тож швидше беріться до  читання, виділяйте корисні 

думки і переходьте до практики! Пам’ятайте: тільки за-

кріплені на практиці знання можуть дати максимальний 

результат.



Розділ 1
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Кожен з нас має те перше, найважливіше, найдорожче, 

що  дається нам при народженні й  навіть залишається 

після смерті. Найважливіший маркер нашої самоіденти-

фікації — ім’я. При знайомстві передусім ми цікавимося 

іменем людини; імена коханих використовуємо як  па-

ролі до акаунтів; своє ім’я красиво виводимо на персо-

нальній печатці — підписові.

А тепер проаналізуймо, як часто і в яких варіаціях чують 

діти своє ім’я з уст батьків. Виявляється, значно рідше, 

ніж могли б і хотіли цього.

Надто вже часто батьки замість називати дитину на ім’я, 

вигадують для неї якісь прізвиська, застосовують евфе-

мізми тощо. Добре, якщо ці прізвиська круті й мотивую-

чі (про них ми невдовзі поговоримо). Та, на жаль, замість 

звертання на  ім’я батьки використовують і  принизливі 

прізвиська, практикують безособистісні звертання і на-

віть агресивні вигуки.

Ми дуже недооцінюємо значення форми звертання 

до будь-якої людини: те, як ми її називаємо, що вона чує 

про себе. А дарма. Адже слова, якими ми називаємо ди-

тину, формують у неї сприйняття себе.
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Звертання

Безособистісні звертання

«Мийте руки і  сідайте до  столу!», «Здається, хтось 

там дуже загрався!», «А  хто взуття складатиме, скіль-

ки я маю це повторювати?» — і ще кількасот сакрамен-

тальних батьківських фраз, які просто розчиняються 

у  просторі. Знайомо? Авжеж. Невже після проголо-

шення цих «магічних» фраз діти прожогом мчать мити 

руки, вимикають комп’ютер або біжать складати взут-

тя? Аж  ніяк. Просто ми  не  розуміємо, що  подібні сен-

тенції — марні риторичні фрази. Вони не вимагають ані 

відповіді, ані реакції. Як і риторичні питання, що не по-

требують відповіді. «У чому правда життя?», «Що таке 

щастя?», «Коли вже буде порядок на цьому столі?» Хіба 

не так? На всі ці запитання немає і не може бути логіч-

ної і єдино правильної відповіді. Тож годі марнувати час 

і нерви на слова, які не досягають мети, а тільки ство-

рюють видимість — для нас же самих, що ми «принайм-

ні спробували впливати на дитину».

Також важливо пам’ятати, що  уривчасті наказові фра-

зи звучать радше як  команди на  плацу, а  не  звертан-

ня люб лячого батька до дитини. «Стій!», «Ходи сюди!», 

«Негайно вимкни телевізор!» Це  звучить неприємно, 

знецінювально, викликає бажання ухилитися від вимог, 

а не виконувати їх.
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Просто уявіть, що  впродовж робочого дня ви  тіль-

ки й  чутимете: «Надіслати!», «Мовчати!», «Результати 

звіту мені на стіл!», «Здається, до когось ніяк не дійде, 

що  обідня перерва  — не  гумова!»… Якщо подібне вам 

казатимуть колеги або начальник, в  такому колекти-

ві ви почуватиметеся просто нестерпно, адже там зне-

цінюють, повсякчас до вас придираються й командують 

вами. А діти у схожій атмосфері часом живуть роками, 

при цьому батьки навіть не помічають, що спілкування 

з дитиною звели до набору коротких команд. 

Якщо ж у сім’ї двоє і більше дітей, батьки мають звер-

татися до  кожного окремо. Дитині дуже важливо 

чути своє ім’я, чітко розуміти, що говорять саме до неї. 

«Діти», «хлопці», «малюки» — коли батьки звертають-

ся до всіх і ні до кого персонально, не чекайте миттє-

вої реакції. Колективна відповідальність — досить тонка 

штука, кожна дитина намагатиметься «загубитися» се-

ред братів і сестер. Якщо вам важливо привернути ува-

гу кожної дитини, називайте їх поіменно. «Оленко, Да-

ринко, Кириле, ходіть снідати!» замість «Діти, сніданок 

на столі!»

Отже, безособистісні звертання до дитини не привер-

тають її уваги, не дають розуміння, до кого саме ви звер-

таєтеся, а  отже, зовсім марні. Відтак у  вас з’являється 

переконання, що  ви  «просите по  сто разів, але ніхто 

не реагує». 
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Звертання

Правила звертання

Якщо ви хочете, щоб вас почули і відреагували на ваші 

слова, дотримуйтеся простих правил:

1. Встановіть зоровий контакт із  дитиною, до  якої 

звертаєтеся. Або приверніть її  увагу в  якийсь ін-

ший спосіб і впевніться, що вона вас дійсно чує.

 Присядьте, щоб бути на одному рівні з дитиною — 

так їй буде комфортніше. Тільки уявіть, що відчуває 

дитина, якій доводиться постійно захиляти голову 

і спілкуватися з велетнями, людьми на метр вищи-

ми за неї, які до всього ще й горлають так, що хо-

четься кудись сховатися чи просто зникнути.

2. Зверніться до дитини на ім’я. 

 Якщо ви  хочете сказати дитині щось важливе 

і серйозне, краще назвати її на  ім’я — жартівливі 

прізвиська у даному випадку недоречні. Залиште 

їх для ігор. Скажіть «Дарино», «Олесю», «Олеже» 

замість «Їжачку мій солоденький» чи «Цукерочко 

моя золота».

3. Посильте звертання тактильним контактом. 

Це приверне увагу до ваших слів.

 Злегка доторкніться до дитини, покладіть їй руку 

на плечико. Зоровий, слуховий чи тактильний кон-

такт сприятиме максимальному «включенню», 
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посилить увагу. При цьому уникайте різких зайвих 

рухів, достатньо буде звичайного дотику.

4. Стежте за своєю інтонацією. Голос має бути спо-

кійний і м’який. Вам, мабуть, аж не терпиться за-

питати: «Як  я  можу залишатися спокійною, якщо 

він разів зо  двадцять обіцяв вимкнути комп’ютер 

і не робить цього?» Ось тут і криється наша най-

більша помилка. Ми переконані, що дитина почує 

нас тільки тоді, коли ми зірвемося на крик. Не хо-

четься вас розчаровувати, але це не так. Доклад-

ніше про те, чому ми кричимо і чому не варто так 

робити, ви прочитаєте в окремому розділі.

Окрім загальних, знеособлених звертань, в  запасі до-

рослих є цілий арсенал інших способів знецінити дити-

ну, зруйнувати її самооцінку.
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«Цей взагалі від рук відбився, — каже мама сво-
їй сусідці, тицяючи пальцем у сина, який стоїть 
поряд.  — Я  йому весь час торочу, що  за  собою 
треба прибирати, он який вимахав, а його тіль-
ки комп’ютер цікавить. Такий нетяма росте  — 
і в кого воно таке непутяще вдалося!».

Дитина понуро опускає голову, відвертається, 
а мама не вгаває:

«Бач, ото так завжди відвертається, коли мама 
правду каже!»

Та й  не  дивно. Ви  б  теж так відреагували, якби 
ваш чоловік у  компанії друзів при вас казав 
гостям:

«А знаєте, що ця нещодавно мені сказала?» або:

«У моєї з цим взагалі проблеми. Просто жах!»

”
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