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Не спя шай це ся 
да ваць ад пор 
іні цы я та ру спрэч кі

Пер шае пра ві ла па во дзін 

у кан флік це — спра вяд лі вае, 

не прад узя тае стаў лен не да 

іні цы я та ра спрэч кі.

— Уся кі між аса бо вы кан-

флікт па чы на ец ца з та го, 

што ў па ры ці гру пе з'яў ля ец-

ца ча ла век, які чымсь ці не-

за да во ле ны, — гэ та іні цыя-

тар кан флік ту. Ме на ві та ён 

вы сту пае з па тра ба ван ня мі, 

прэ тэн зі я мі, крыў да мі і ча-

кае, што парт нёр пры слу ха-

ец ца да яго і зме ніць свае 

па во дзі ны, — тлу ма чыць 

псі хо лаг. — Бо як звы чай на 

рэ агуе парт нёр на іні цы я та-

ра кан флік ту? Вы ключ на ад-

моў на: ві на ва ціць, што той 

«зноў чымсь ці не за да во ле-

ны, за во дзіць спрэч ку з-за 

дро бя зяў», што «яму заўж-

ды ча гось ці не ха пае», «заў-

сё ды яму неш та не так».

Ган на Са ла вей пад крэс лі-

вае, што іні цы я тар кан флік-

ту (за рэд кім вы клю чэн нем, 

ка лі гэ та прос та кап рыз ны, 

ня ўжыў чы вы, склоч ны ча ла-

век) заў сё ды мае свае пад-

ста вы па чы наць спрэч ку. Як 

пра ві ла, за яго не за да валь-

нен нем і прэ тэн зі я мі ста іць 

да во лі іс тот ная пры чы на ці 

аса біс ты ін та рэс: іс нуе ней-

кае ста но ві шча, якое яго 

не за да валь няе, му чыць, 

да стаў ляе хва ля ван не ці 

нязруч насць.

Та кім чы нам, для та го, 

каб кан флікт з пер ша га ж 

кро ку не пай шоў па «кры вой 

да рож цы», вар та спра вяд-

лі ва і цярп лі ва ад не сці ся да 

іні цы я та ра су тык нен ня: ад-

ра зу ж з па ро га не асу джаць, 

не ад мах вац ца, не кры чаць, 

а ўваж лі ва і па маг чы мас ці 

мак сі маль на доб ра зыч лі ва 

яго вы слу хаць.

Дру гое пра ві ла па во дзін 

у кан флік це — вы явіць прад-

мет кан флік ту і не па шы раць 

яго. Пад прад ме там мы ра-

зу ме ем пры чы ну не за да во-

ле нас ці парт нё ра: што яго 

кан крэт на не за да валь няе і 

не па да ба ец ца ў па во дзі нах 

ін ша га. Гэ тае пра ві ла, да рэ-

чы, трэ ба вы кон ваць і іні цы я-

та ру кан флік ту — дак лад на і 

яс на фар му ля ваць, перш за 

ўсё для ся бе, што яго не за-

да валь няе і раз драж няе ў 

ін шым. За тым поў на і зра-

зу ме ла вы ка заць пры чы ну 

сва іх прэ тэн зій.

Час та лю дзі, якія кан-

флік ту юць, не пры трым-

лі ва юц ца гэ та га пра ві ла. 

Не вы раз нае раз драж нен-

не дрэн на ўсве дам ля ец ца 

і ўяў ля ец ца ў вы гля дзе са-

пса ва на га на строю. У та кім 

вы пад ку парт нё ры ўвя за юць 

у не кан крэт ных аб ві на вач-

ван нях, пры дзір ках, кпі нах і 

на ват зня ва гах, за які мі аб-

ві на ва ча ны не ба чыць пры-

чы ны спрэч кі.

— Да дру го га пра ві ла па-

во дзін у кан флік це, а гэта 

ўдак лад нен не прад ме та 

спрэч кі і не па шы рэн не лі ку 

та кіх прад ме таў, вар та ад-

нес ці і ска ра чэн не коль кас ці 

прэ тэн зій за адзін раз. Не-

бяс пе ка па шы рэн ня прэ тэн-

зій у тым, што ў аб ві на ва ча-

на га ства ра ец ца ўра жан не 

аб са лют най ві на ва тас ці ва 

ўсім, што ад бы ва ец ца з іні-

цы я та рам кан флік ту, — рас-

каз вае псі хо лаг.

Дру гім на ступ ствам мо жа 

быць уз мац нен не раз драж-

нё нас ці аб ві на ва ча на га, які 

не ве дае, чым жа да га дзіць 

іні цы я та ру, ды і ці трэ ба гэ та 

ра біць, ка лі ўсё так дрэн на? 

На прык лад, кан флікт па чаў-

ся з гуч най раз мо вы па тэ-

ле фо не, по тым пе рай шлі на 

ін шае, ус пом ні ла ся спра ва-

зда ча, якая не бы ла зда дзе-

на ў тэр мін, «гуль тай ства» 

аб ві на ва ча на га. І да лей іні-

цы я тар вы клад вае ўсё, што 

на за па сі ла ся ў яго на ду шы, 

а аб ві на ва ча ны, да ве дзе ны 

да край нас ці, так са ма не за-

ста ец ца ў даў гу і ка жа ўсё 

на ўпрост, «ня гле дзя чы на 

асо бы».

Згладж ваць 
сі ту а цыю так са ма 
не трэ ба

Спе цы я ліст звяр тае ўва-

гу, што з дру гім пра ві лам па-

во дзін у кан флік це звя за на 

псі ха ла гіч ная ўлас ці васць 

не ка то рых лю дзей — час-

та не кан флікт ных па сва ёй 

на ту ры. Яны стрым лі ва юць 

ся бе і сы хо дзяць ад спрэч кі. 

Не бяс пе ка ў тым, што ра-

на ці поз на на за па ша ныя 

дроб ныя крыў ды ўтва ра юць 

снеж ны ком, які ўжо цяж ка 

спы ніць. І ка лі прад ста віц-

ца вы па дак, ён рас крые 

та кую коль касць крыў даў і 

не да мо вак, што спра віц ца 

з кан флік там бу дзе прос та 

не маг чы ма.

Вось ча му не рэ ка мен ду-

ец ца сы ход ад кан флік ту па 

ты пе згладж ван ня і асаб лі-

ва па збя ган ня яго. Яны па-

кі нуць у іні цы я та ра і аб ві на-

ва ча на га крыў ду ў вы гля дзе 

ня вы ра ша нас ці. Раз на стай-

ныя ўяў ныя аса цы я цыі, па-

сту по ва на за па шва ю чы ся, 

аб рас та ю чы пад ра бяз нас-

ця мі ін шых су тык нен няў, 

вы клі ка юць аб агуль нен не 

прад ме та кан флік ту. І тут 

парт нё раў спрэч кі ча кае 

іншая не прыем насць — 

мож на зра біць спеш ную вы-

сно ву на конт мэ та згод нас ці 

гэ тых ад но сін уво гу ле.

— Да стат ко ва час та ў 

ма ла дой па ры шлюб і яго 

ска са ван не мо гуць стаць 

звы чай най рэччу. Лёг касць 

раз моў пра рас ста ван не ў 

ма ла дых су жэн цаў не та кая 

ўжо і бяс шкод ная. Спа чат-

ку жар там, а по тым і ўсур'-

ёз на за па ша ныя крыў ды 

пры вод зяць да па спеш ных 

вы сноў і ра шэн няў. Але раз-

бу рыць ляг чэй, чым па бу да-

ваць на ноў. Гэ та да ты чыц ца 

і між аса бо вых ад но сін: нель-

га спя шац ца з вы сно ва мі ў 

да чы нен ні да кан крэт ных 

ад но сін — та ва рыс кіх, сяб-

роў скіх і асаб лі ва шлюб-

ных, — па пя рэдж вае Ган на 

Са ла вей.

Трэ цяе пра ві ла па во дзін 

у кан флік це — фар му лёў-

ка па зі тыў на га вы ра шэн ня 

вост рай сі ту а цыі. Гэ та пры-

му сіць іні цы я та ра, па-пер-

шае, у дум ках уз ва жыць 

усе «за» і «су праць» у сва-

ім аб ві на вач ван ні. Па-дру-

гое, раз лі чыць маг чы мыя 

на ступ ствы кан флік ту для 

ўза е ма ад но сін. І па-трэ цяе, 

са мо му па ду маць за мест 

аб ві на ва ча на га на конт най-

больш спры яль на га вы ні ку 

кан флік ту. Усё ра зам гэ та 

да зво ліць зні зіць не га тыў-

ную на пру жа насць іні цы я та-

ра, уз ва жыць мэ та згод насць 

кан флік ту, ад чуць ся бе ў ро-

лі аб ві на ва ча на га.

Звяр ні це ўва гу 
на тон раз мо вы

Чац вёр тае пра ві ла па-

во дзін пад час кан флік ту 

да ты чыц ца эма цы я наль на-

га бо ку. Ня рэд ка ба кі, якія 

кан флік ту юць, у ста не пра-

віль на вы зна чыць прад мет 

кан флік ту, спра вяд лі ва ад-

не сці ся да іні цы я та ра, вы-

ка заць свае па тра ба ван ні, 

на ме ціць вы ха ды з кан флік-

ту, але ўвесь тон раз мо вы 

зво дзіць гэ тыя да сяг нен ні 

на ні што. Як пра ві ла, кан-

флік ту ю чыя лю дзі ў мо мант 

спрэч кі ад чу ва юць эма цы я-

наль ную на пру жа насць, а іх 

вы каз ван ні ка тэ га рыч ныя, 

без апе ля цый ныя і па тра ба-

валь ныя.

Ня рэд ка іні цы я тар кан-

флік ту па чы нае на ступ лен-

не на па вы ша ных та нах, не 

вы бі ра ю чы вы ра заў. Та му 

са мая аба вяз ко вая ўмо ва 

спрэч кі, су тык нен ня — мак-

сі маль на спа кой ны і роў ны 

тон вы каз ван няў, дак лад-

насць і пра ду ма насць слоў. 

Трэ ба ка заць так, каб у го-

ла се і сло вах не бы ло на ват 

на мё ку на раз драж нё насць, 

гнеў, па прок, не бы ло зня ваг 

у бок парт нё ра. Ка ра цей, 

па фор ме спрэч ка па він на 

быць дзе ла вой раз мо вай 

дзе ла вых лю дзей.

Да рэ чы бу дзе ў су вя зі 

з то нам спрэ чак уз га даць 

фор му зва ро ту на «вы». Яна 

пры ня тая ў дзе ла вых ад но-

сі нах, пры чым не вы пад ко ва 

«Вы» пі шац ца ў ліс тах з вя-

лі кай лі та ры, што ўказ вае на 

па важ лі вае і дыс тан цый нае 

стаў лен не. Іс нуе пэў ная вы-

бар насць ва ўста наў лен ні 

ад но сін «ты» і «вы».

— Асо бы з доб рым са ма-

кант ро лем, са ма рэ гу ля цы-

яй лёг ка ў за леж нас ці ад сі-

туа  цыі пе ра хо дзяць з ад ной 

дыс тан цыі на дру гую. Але 

ёсць і тыя, хто імк нец ца лю-

бым чы нам ска ра ціць дыс-

тан цыю ў ад но сі нах, што ні-

бы та дае ім пра ва «па-свой-

ску» па во дзіць ся бе ў афі-

цый най аб ста ноў цы. У та кіх 

вы пад ках дыс тан цыю мож на 

па вя лі чыць у ад на ба ко вым 

па рад ку, пе ра хо дзя чы на 

«вы» ў лю бой аб ста ноў цы. 

Дыс тан цыя па вя ліч ва ец ца і 

за кошт па збя ган ня раз моў 

на лю быя аса біс тыя тэ мы. 

Ка неш не, фор ма зва ро ту на 

«вы» пры маль ная ў дзе ла-

вых, афі цый ных сі ту а цы ях, 

і яна бу дзе вы гля даць смеш-

на ў аса біс тых, ся мей ных 

ад но сі нах, — звяр тае ўва гу 

Ган на Са ла вей.

І на рэш це, пя тае і са мае 

га лоў нае пра ві ла: па збя-

гай це кан флік таў, якія за-

кра на юць па чуц цё ўлас най 

год нас ці. Нель га да пус каць, 

каб прэ тэн зіі з на го ды гуч-

най тэ ле фон най раз мо вы 

пе ра хо дзі лі ў зня ва гу асо бы. 

На прык лад: «Вы не прос та 

гуч на раз маў ля е це, вы бал-

ба тун, не хо ча це пра ца ваць. 

Вы жы вя це па прын цы пе 

«што б та кое зра біць, каб 

ні чо га не ра біць!»

Кан флік ты з-за дро бя-

зяў ня рэд ка ўспых ва юць 

у транс пар це, ка лі ад на го 

штурш ка ў пе ра поў не ным 

са ло не да стат ко ва, каб па-

сы па лі ся аса біс тыя зня ва-

гі. Та ды на строй псу ец ца 

на доў га, ён пе ра но сіц ца ў 

ра бо чую аб ста ноў ку, да-

моў — ко ла крыў даў на ўсіх 

за мы ка ец ца. Час та на ват у 

да рос лых лю дзей за хоў ва-

ец ца дзі ця чы эга цэнт рызм, 

ка лі лю быя кан флік ты з лю-

бы мі людзь мі ўспры ма юц ца 

як аса біс тыя. Ад но не асця-

рож нае сло ва на ра бо це ці 

до ма — і са ма люб ства за-

кра ну та, хоць тут яно мо жа 

быць ні пры чым. І «зня ва-

жа ная» асо ба га то ва даць 

ад пор па поў най фор ме.

— І апош няя, ба дай так-

са ма іс тот ная за ўва га: ад-

но сі ны па тра бу юць вя лі кай 

пра цы для іх за ха ван ня. 

Пра гэ та не пі шуць у пад-

руч ні ках і гэ та му, на жаль, 

ні хто не ву чыць. Між тым 

раз бу рыць ляг чэй, чым па-

бу да ваць на ноў, — рэ зю муе 

псі хо лаг.

Без за леж нас ціБез за леж нас ці

ПА КУЛЬ 
НЕ ПОЗ НА

Пра пад лет ка вы ал ка га лізм ста лі шы ро ка дыс ку-

та ваць толь кі апош нім ча сам, ка лі пад ле так з бу-

тэль кай пі ва стаў ледзь не аба вяз ко вай част кай га-

рад ско га пей за жу. За апош нія во сем га доў больш 

чым утрая па вя лі чы ла ся коль касць не паў на лет ніх, 

якія зна хо дзяц ца на ўлі ку ў су вя зі са зло ўжы ван нем 

спірт ным.

Як рас ка за ла ўрач-пе ды ятр пад лет ка ва га ка бі не та 

3-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най па лі клі ні кі Зоя ПА-

ЛЯК, згод на са ста тыс ты кай, боль шасць ма ла дых лю дзей 

да лу ча ец ца да ал ка го лю ў 13—16-га до вым уз рос це. Толь-

кі 15 % пад лет каў вя дуць цвя ро зы спо саб жыц ця, 43 % 

ужы ва юць ал ка голь ныя на поі эпі за дыч на, у ма лых до зах, 

31 % — эпі за дыч на, але вы шэй за да пу шчаль ную нор му, 

а 11 % — сіс тэ ма тыч на і ў вя лі кай коль кас ці.

Ал ка га лізм, які фар мі-

ру ец ца ў пад лет ка вым і 

юнац кім уз ростах, на зы ва-

юць ран нім. Ар га нізм пад-

лет ка пры клад на ў 10 ра-

зоў больш ад чу валь ны да 

ал ка го лю, чым у да рос-

ла га, та му і ал ка голь ная 

за леж насць у да рос ла га 

фар мі ру ец ца на працягу 

3-5 га доў, а ў пад лет каў — 

у 1,5-2 ра зы хут чэй.

— У ма ла дым ар га ніз ме ал ка га лізм хут чэй пра хо дзіць 

усе ста дыі фар мі ра ван ня. У да рос ла га пе ры яд знеш ня га 

даб ра бы ту пра цяг ва ец ца не каль кі га доў, у пад лет каў — 

не каль кі ме ся цаў, — рас каз вае Зоя Па ляк. — Та кое зла-

я кас нае ця чэн не вя дзе да хут ка га раз бу рэн ня асо бы, раз-

віц ця за пой на га п'ян ства, для пад лет каў ро біц ца нор май 

піць з лю бой на го ды, пры гэ тым у ста не лёг ка га ап'я нен ня 

яны ад чу ва юць ся бе ня ўпэў не на.

Урач тлу ма чыць, што ля чыць та кіх дзя цей цяж ка і ма ла-

эфек тыў на. Пад лет ка вы вод зяць з вост ра га ста ну, зні ма-

юць «лом ку», але яго амаль не маг чы ма пе ра ары ен та ваць 

аса бо ва. Бо сіс тэ ма жыц цё вых каш тоў нас цяў, ку ды не 

ўклю ча ны нар ко ты кі і ал ка голь, ства ра ец ца не тыд ня мі 

і не ме ся ца мі.

— Мно гія за да юць пы тан не: што ра біць? За ба ра ніць 

вы пі ваць? За ба ра ні лі, а што да лей? Хто мо жа ўтры маць 

ад спірт но га? Пры чы ны, якія пры му сі лі дзі ця па каш та ваць 

ал ка голь, роз ныя — ці каў насць, са ма за цвяр джэн не, скла-

да нас ці ў кан так та ван ні з ра вес ні ка мі, сы ход ад праб лем. 

У цэ лым для пад лет ка ва га ўзрос ту ха рак тэр на экс пе ры-

мен та ваць, — раз ва жае ўрач. — А як вя до ма, за ба ро не ны 

плод са лод кі. Та му і атрым лі ва ец ца, што дзе ці ні бы та і 

ве да юць пра шко ду ал ка го лю і нар ко ты каў, але ім ці ка ва 

па спра ба ваць на са бе. Адзін, па спра ба ваў шы, спы ніц ца, 

а ін шы пач не зло ўжы ваць.

Шмат за ле жыць ад стаў лен ня да ал ка го лю ў сям'і. Ка лі 

ся мей ныя свя точ ныя за стол лі цяг нуц ца не каль кі дзён з 

вя лі кай коль кас цю спірт но га, то дзе цям скла да на рас тлу-

ма чыць, ча му піць дрэн на і шкод на. Да ка за на, што сам 

ал ка га лізм ге не тыч на не пе рад аец ца, а пе рад аец ца толь кі 

схіль насць да яго. Та му ў якас ці пра фі лак ты кі не аб ход ны 

хоць прос тыя ве ды пра тую не бяс пе ку, якую ён то іць.

Мо жа быць і ін шы ва ры янт: у цал кам пры стой най сям'і 

баць кі ўсе сі лы ад да юць ра бо це, а дзі ця за ста ец ца без 

ува гі. Та му ад но з пра віл для та кіх баць коў — па ста рац ца 

мак сі маль на за гру зіць яго воль ны час. Гурт кі, сек цыі, му-

зыч ная ці мас тац кая шко ла — усё па ды дзе. Важ на толь кі, 

каб вы бра ны за ня так пад лет ку быў да спа до бы. І вель мі 

важ на з дзець мі раз маў ляць, ву чыц ца з імі ра зам доб ра-

му на строю без до пін гу. Як ні дзіў на, у наш час га джэ таў 

і роз ных за баў дзе цям час та не ха пае ду шэў на га цяп ла 

бліз кіх лю дзей.

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

Вель мі важ на з дзець мі 
раз маў ляць, ву чыц ца 
з імі ра зам доб ра му 
на строю без до пін гу. 
Як ні дзіў на, у наш час 
га джэ таў і роз ных за баў 
дзе цям час та не ха пае 
ду шэў на га цяп ла бліз кіх 
лю дзей.

Раз бу раць заў сё ды ляг чэй
Пра ві лы па во дзін пад час кан флік ту

Ці мож на па збег нуць кан флік таў у дзе ла вых ці аса-

біс тых зно сі нах? «Не!» — ад ка жа лю бы пра фе сійны 

псі хо лаг. Кан флік ты як эк стрэ маль ная фор ма вы ра-

шэн ня су пя рэч нас цяў не па збеж ныя, але імі мож на 

кі ра ваць. Для гэ та га не аб ход на на ву чыц ца ад па вед-

ным па во дзі нам пад час кан флік ту і ве даць ва ры-

ян ты вы ха ду з яго ў за леж нас ці ад абра най ма дэ лі. 

Ка рыс на ве даць і асноў ныя пра ві лы або эты ку па-

во дзін пад час кан флік ту. Пра гэ та мы па раз маў ля лі 

з псі хо ла гам Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га 

дыс пан се ра Мін ска Ган най СА ЛА ВЕЙ.

Як пра ві ла, 
кан флік ту ю чыя 
лю дзі ў мо мант 
спрэч кі ад чу ва юць 
эма цы я наль ную 
на пру жа насць, 
а іх вы каз ван ні 
ка тэ га рыч ныя, 
без апе ля цый ныя 
і па тра ба валь ныя.
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