
Мені пощастило, адже я могла навчати вчителів і близьких. Мені 

хочеться присвятити цю книгу всім батькам, які продовжують вияв-

ляти глибоку любов, на яку лише здатні люди. Хочу подякувати 

всім своїм учителям, які й надалі діляться зі мною величезною 

глибиною своєї мудрості.

Та насамперед я присвячую цю книгу своїй мамі Меліссі, яка 

живе, наче ангел серед простих смертних, випромінюючи любов, 

вдячність і безмежний оптимізм.
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ПЕРЕДМОВА 

МИ ВСІ ВІДПОВІДАЄМО ЗА СВОЇ ВЧИНКИ, АЛЕ як щодо здатності керувати 
думками й почуттями? Ми розвиваємо навички помічати, визначати свої емоції 
й реагувати на них  не тому, що мали ще в ранньому віці добрих учителів, а тому, 
що це необхідно саме нам. І ми здатні навчитися ліпше регулювати свої емоції. 
Більшість людей — і навіть діти — можуть змінити своє життя й відчувати щастя 
й безпеку, якщо навчаться розуміти почуття, а не просто реагувати на емоції. 
Коли ми розвиваємо відчуття контролю та зменшуємо кількість імпульсивних, 
автоматичних реакцій на власні думки й емоції, це допомагає нам більш усві-
домлено реагувати на довколишній світ та емоції людей, які нас оточують.

Діти — це не просто маленькі ЛЮДИ. Емоційно вони потребують більшої уваги, 
відчуття безпеки й умов, які говорять про їхню важливість. Діти надзвичайно 
тонко розрізняють моменти, коли вони нещасливі, чи коли їх щось засмучує, 
чи коли певні речі їм не до вподоби. Вони не мають такої влади й контролю над 
довколишнім світом, як більшість дорослих, але вміння усвідомлювати власні 
думки, емоції й реакції — це навичка, за допомогою якої можна буде здобути 
цю владу й чимало переваг на все доросле життя. Говорячи від імені дитини 
1970-х років, у якій було багато страху та гніву, я хотів би, щоб і мені хтось дав 
таку книжку, аби я міг якось зарадити емоційному дискомфорту, з яким рано 
чи пізно стикається кожна дитина.

У цьому посібнику Саманта Сновден подає БАГАТИЙ набір корисних практик, 
які допоможуть дітям розвинути навички помічати й керувати змінами у вну-
трішньому стані. Коли у дітей виникає почуття свободи від власних емоцій — не 
шляхом заперечення або відштовхування, а перевіркою процесів і обставини, які їх 
спричинили, — то вони можуть розвинути в собі чудові навички саморегулювання.



11

Я працював із Самантою Сновден протягом багатьох років у різних сферах, 
що стосувалися здоров’я й гарного самопочуття. Вона завжди була для дітей 
улюбленою вчителькою з усвідомленого сприйняття, проявляла співчуття, 
турботу й гумор у кожній ситуації під час навчання. Вона надзвичайно допомогла 
нашим спільним клієнтам і друзям, і я радо погодився на пропозицію написати 
передмову до цієї книжки.

Вправи й текстові пояснення наприкінці книжки допоможуть дітям будь- 
якого віку подолати етап автоматичних реакцій. Юні читачі помітять і зрозуміють, 
як злість і дискомфорт впливають на них. Книга підтримає дітей в адаптуванні 
до своїх емоцій, що допоможе їм діяти швидко й уміло реагувати на почуття та 
менше піддаватися страхам і гніву.

 Ендрю Гілл, доктор філософії, 
директор-засновник Інституту пікових можливостей мозку  

й викладач психології у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі
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Слово  
ДО ДОРОСЛИХ

ВІТАЮ!
За понад десять років роботи із сім’ями я дізналася, що гнів може бути однією 
з найбільших перешкод для досягнення гармонії. Я бачу родини, які застрягли 
в коловерті розчарування від певних ситуацій (наприклад, зміна шкільного 
середовища на домашнє, ігри в гаджетах або вкладання спати).

Сподіваюся, що цей посібник відкриє вам засоби спілкування та взаємозв’язку, 
і ваша родина об’єднається, поки ви працюватимете над спільними цілями, щоб 
досягти розуміння, співпраці й усвідомленості.

Ви можете допомагати дитині виконувати вправи, або вона може самостійно 
працювати з ними. Коли ви вивчатимете запропоновані теми разом, будьте заці-
кавлені й відкривайте не лише звички вашої дитини під час нападів гніву, а й свої 
також. Уникайте звинувачень або засудження. Коли ви продемонструєте власний 
досвід у проживанні гніву, ваша дитина почуватиметься більш комфортно під 
час своєї вразливості. Вона побачить, що гнів — це емоція, яку переживають усі.

У посібнику розкрито такі теми:
• Виявлення звичок і тенденцій у гніві
• Розуміння того, як відчувається злість
• З’ясування причин гніву
• Вираження почуттів, потреб і бажань
• Розвиток доброти до себе, радості та вдячності
Запропоновані вправи мають допомогти дітям довідатися про свої звички під 

час нападів гніву відкрито і з добротою. Коли вони визначать свої звички та їхні 
ймовірні наслідки, то подальші вправи сприятимуть розвиткові більш приємних 
станів завдяки відчуттям вдячності, приязні й доброти до себе.

Нехай ваш досвід із цим процесом принесе насолоду, світло й полегшення. 

Сердечно —
Саманта
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Слово  
ДО ДІТЕЙ

ГНІВ — ЦЕ СКЛАДНЕ ПОЧУТТЯ. Через нього ми хочемо нищити речі й гово-
рити образливі слова, про які пізніше шкодуємо. Коли ми озираємося на те, що 
говорили й робили, коли сердилися, то відчуваємо провину та шкодуємо, що 
не вчинили по-іншому. Цей посібник-зошит допоможе тобі подивитися на гнів 
по-новому. Замість того, щоб діяти зопалу або відштовхувати злість, ти заціка-
вишся нею, і ця емоція зможе минути, перш ніж вийде з-під контролю.

Цей посібник є безпечним місцем, аби дізнатися про себе більше, спробу-
вати нове, здобути звички, які допоможуть тобі відчути більше щастя, спокою 
та влади над ситуацією, що викликає гнів.

Виконуючи вправи, ти можеш попросити дорослого попрактикуватися разом 
із тобою й обговорити твої спостереження. Пам’ятай, що всі ми іноді сердимося, 
і коли тобі сумно, завжди знайдеться хтось поруч. Навколо тебе є люди, які 
прагнуть допомогти.

Сподіваюся, що цей посібник допоможе тобі відчути більше щастя, приязні 
й безпеки, коли стає важко.

Сердечно —
Саманта



ЧАСТИНА 1

ЧОМУ  
Я  

ГНІВАЮСЯ?
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Що ми дізнаємося
Буває, важко з’ясувати, що нас сердить. Гнів, здається, при-
ходить нізвідки й іноді заскочує зненацька. Декого дратують 
певні люди, а дехто лютує, коли опиняється в певних місцях. 
Коли ми не знаємо, як проявляється гнів і на що він схожий, 
нам важко вирішити, як поводитися в складній ситуації.

Цей розділ познайомить тебе з гнівом. Ти дізнаєшся про 
те, коли може завітати злість і як ти й інші люди відчувають 
цю емоцію. Увімкни свою допитливість — і ти зможеш більше 
довідатися про свої звички, як той учений, що відкриває 
щось нове, дивлячись у мікроскоп.  Аналізуючи свою типову 
поведінку у розлюченому стані, ти помітиш закономірності 
й відшукаєш дієві способи, як знову почуватися спокійно.

Коли ти зрозумієш, чому саме відчуваєш гнів і як він впливає 
на твоїх друзів і родину, т о зможеш   обирати найкращий сце-
нарій поведінки під час нападів злості.
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ЯК МИ 
ВІДЧУВАЄМО ГНІВ?

Уяви, що ти детектив. Детективи відшукують докази й розгадують 
таємниці. У цьому розділі тобі доведеться розкрити такий секрет: 
яким є твій гнів, як його розпізнати й описати.

Існує чимало справ, які ми повинні виконувати щодня, а також 
багато людей, які мають бути навколо. Якщо ми не в гуморі щось 
робити, наприклад ходити до школи, виконувати домашнє завдання 
або ділитися чимось із друзями, то можемо відчувати розчарування, 
роздратування та гнів.

Що ти робиш, коли сердишся? Ти можеш кричати, плакати або 
навіть кидатися речами. Якщо ти розгадаєш причини свого гніву 
 зараз у спокійному стані, то пізніше тобі буде легше впоратися 
зі злістю.

Також ти навчишся звертати увагу на підказки тіла про те, що 
тебе щось засмучує, і зможеш описати їх. Твоє тіло дає знати, що 
воно лютує, прискорюючи серцебиття, піднімаючи температуру або 
змушуючи почуватися так, що хочеться все ламати чи руйнувати.

Ну ж бо, розгадаємо таємницю гніву?
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ВПРАВА 1

Скажи «привіт» своєму гніву
Коли нами опановує гнів, то ми хочемо позбутися 
цього почуття якомога швидше, надто коли відчува-
ємо, що втрачаємо контроль над собою. І це бажання 
цілком природне. Однак якщо ти виявиш ся допитли-
вим і захочеш більше дізнатися про гнів,  то спробуй 
привітати його як гостя, хоч і не надто привітного, 
і запропонуй йому чай і печиво.

Знайди трохи часу, аби дізнатися,  який гнів 
на вигляд.

Коли ти розмірковуватимеш над  відповідями на 
запитання, заплющ очі й уяви різноманітні частинки 
гніву. Після того, як даси всі відповіді, можеш намалю-
вати те, як ти вітаєшся з гнівом і знайомишся з ним.

Який гнів на вигляд?  

Чим пахне гнів?  

Як звучить гнів?  

На що схожий гнів?  
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Якби гнів був персонажем із книги або телешоу, він був би:   

 

Девіз — це слова, які часто повторює певний персонаж. Вони характеризують його 
особистість і його справу. Якби у твого гніву був девіз, як би він звучав? Запиши. 

 

Спробуй написати листа своєму гнівові. Ось кілька рядків для початку. Можеш 
писати стільки, скільки забажаєш. 

ЛИСТ ДО ГНІВУ

Привіт, гніве, мене звати...     .

Якби ти мав колір, то був би...     .

Я помічаю тебе найчастіше, коли…     .

Я хотів би дізнатися про тебе трохи більше.   
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Тепер, коли відбулося твоє знайомство із гнівом, намалюй, який він на вигляд, 
коли навідується до тебе. 




