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«ХА ЧУ МІЛЬ ЁН ДО ЛА РАЎ!» 
НА ВОШ ТА ЁН ВАМ?

Па зі цыя — гэ та тое, з чым да 

ме ды я та ра пры хо дзіць ча ла век. Ён 

ка жа «мя не пад ма ну лі», «у мя не 

ўкра лі», «я не згод ны», «я ха чу вось 

так». І на па чат ку не зра зу ме ла, гэ-

та факт ці мер ка ван не. Па куль гэ та 

тое, што ён най перш за яў ляе ўся-

му све ту, — пэў ныя фак ты і мер-

ка ван ні. Ад ны з іх аб грун та ваць 

мож на, ін шыя — не. На прык лад 

ка лі ча ла век ка жа «мне зда ец ца, 

мя не не па ва жа юць» або «я ха чу 

міль ён до ла раў, бо ён мне ві нен», 

трэ ба ка паць глы бей і вы хо дзіць 

на ўзро вень ін та рэ саў, сцвяр джае 

Але ся Пу ха ва.

Ін та рэ сы — гэ та тое, што сха-

ва на за сло ва мі, якія ча ла век 

ка жа на пе ра га во рах у пер шую 

чар гу, акрэс лі ва ю чы сваю па зі-

цыю. У ме жах ін та рэ саў мо жа 

быць не да хоп ін фар ма цыі. За 

пе ра ка нан нем «мя не пад ма ну лі» 

мо жа ста яць мност ва ва ры ян таў 

раз віц ця па дзей. Пад ма ну лі та-

му, што ска зі лі ін фар ма цыю, не 

да лі яе...

Гэ та мо жа быць звя за на з па-

во дзі на мі, бо ўсе пры вык лі да 

пэў на га ал га рыт му: ві тац ца пэў-

ным чы нам, свят ка ваць неш та, а 

гэ ты па ра дак рап там па ру ша ец-

ца. Ад но сі ны ба коў іс ну юць у пэў-

ных звык лых ме жах. На прык лад, 

муж заў сё ды пры но сіць да до му 

зар пла ту, і гэ тая прак ты ка — 

бах! — па ру ша ец ца. Ін та рэ сы — 

гэ та ж яшчэ і каш тоў нас ці: ве ра, 

по гля ды і мно гае ін шае.

— Пры ра зы хо джан ні ін та рэ саў 

і ўзні кае кан флікт. І да ве дац ца, 

які ін та рэс кры ец ца за жа дан нем 

«я ха чу міль ён», і ёсць за да ча ме-

ды я та ра. Ка лі ў ад каз на сло вы 

«я ха чу міль ён» за даць пы тан не 

«на вош та ён вам?», вы пе ра хо-

дзі це на пры ступ ку ні жэй — звяр-

та е це ся да ін та рэ саў. І тут мо жа 

быць міль ярд ад ка заў. На прык-

лад: «Ён мне ві нен. Узяў гро шы, 

хай ад дае. Ён па ві нен тры маць 

ся бе як му жык». У гэ тым вы пад ку 

зра зу ме ла, што міль ён па трэб-

ны не для на быц ця ча гось ці, а 

ча ла ве ку важ на, каб парт нёр 

пры трым лі ваў ся пэў ных пра ві-

лаў — на прык лад, узяў 

— ад даў; яму важ на, як 

пра явіць ся бе парт нёр, а 

не са мо ва ло дан не міль-

ё нам. Яшчэ адзін ва ры-

янт: міль ён па трэб ны яму, 

каб раз лі чыц ца са сва і мі даў га мі, 

інакш ён згу біць улас ных клі ен-

таў. Тут так са ма ін та рэс у за ха-

ван ні ад но сін са сва і мі парт нё-

ра мі, а не ў ва ло дан ні міль ё нам. 

За ін та рэ са мі ста яць па трэ бы. 

І ка лі спы таць, «на вош та вам за-

хоў ваць парт нёр скія ад но сі ны?», 

мож на яшчэ больш па глы біц ца 

ў праб ле му. Бо ча ла век ска жа, 

на прык лад, што яму важ на за ста-

вац ца па ва жа ным у сва ёй сфе ры, 

быць пры зна ным як на дзей ны гу-

лец. І гэ та яго са цы яль ныя па трэ-

бы. Ра зу ме ю чы сі ту а цыю ўжо на 

та кім уз роў ні, мож на да лей і яшчэ 

больш па спя хо ва рас пра цоў ваць 

ва ры ян ты ра шэн няў. На прык лад, 

да па маг чы ства рыць вер сію, пры 

якой ча ла век за ха вае аблічча пе-

рад парт нё ра мі, а не прос та вер не 

свой міль ён. Пры раз бо ры сі ту а-

цыі ў гэ тым кі рун ку той, хто спа га-

няе доўг, сам мо жа пра па на ваць 

вый сце, на кшталт «хай та ды ін шы 

бок па кі не га ран тыю, што гэ та не 

я дрэн ны, а ён не ад дае гро шы ў 

су вя зі з чым я не ма гу на кі ра ваць 

срод кі, ку ды мне трэ ба».

Уво гу ле, каб, як той ка заў, да-

ка пац ца да іс ці ны і зра зу мець, 

ча го хо ча ча ла век, ме ды я тар мо-

жа вы ка рыс тоў ваць тэх ні ку «пя ці 

на вош та». Ка лі за да ваць гэ тыя 

пы тан ні, яны да па ма га юць ме дыя-

та ру па чуць ча ла ве ка і даць да-

па маг чы яму зра зу мець, ча го ён 

хо ча. На пры кла дзе з міль ё нам 

до ла раў гэ та бу дзе дзей ні чаць 

пры клад на так. «Мне па трэб-

ны міль ён до ла раў. — «На вош-

та ён вам? — Я ха чу ку піць вя-

лі кі дом. — На вош та вам вя лі кі 

дом? — Я ха чу, каб ту ды пры-

хо дзі лі шмат гас цей і мы доб ра 

ба ві лі час. — А на вош та вам 

шмат гас цей і ве ся лос ці? — Для 

мя не важ на ка му ні ка ваць і быць 

част кай пэў най гру пы, якая мо жа 

шмат са бе да зво ліць і да па маг чы 

мне вы ра шыць ней кія мае праб-

ле мы. І вось пас ля вы слу хоў ван ня 

гэ та га ад ка зу ста но віц ца зра зу-

ме ла, што са праўд ная па трэ ба 

ча ла ве ка, які хо ча міль ён до ла-

раў, зна хо дзіц ца на ват ні жэй за 

яго  ін та рэс — ён прос та хо ча быць 

част кай пэў най гру пы. І на лю бым 

з гэ тых уз роў няў мож на шу каць 

ней кія ра шэн ні, па тлу ма чы ла ме-

ды я тар. Та кім чы нам гро шы мо-

гуць быць па зі цы яй, ад нак не ін-

та рэ сам і не па трэ бай. Хі ба што, 

за вы клю чэн нем вы пад ку, ка лі 

ва ло дан не гра шы ма зні жае ўзро-

вень стра ху — гро шы ля жаць на 

ра хун ку і ства ра юць па чуц цё бяс-

пе кі тым, што яны прос та ёсць.

«У ЯГО ЁСЦЬ 
ПА ЛЮ БОЎ НІ ЦА. 
НАМ ТРЭ БА 
РАЗ ВО ДЗІЦ ЦА»

«Я аб са лют на ўпэў не на, што ў 

яго ёсць ка хан ка, та му нам трэ ба 

ска са ваць шлюб. Ін ша га вый сця 

я не ба чу». Гэ та па зі цыя жон кі, з 

якой яна пры хо дзіць да ме ды я та-

ра, — яшчэ адзін прык лад, які пра-

па на ва ла ра за браць Але ся Пу ха ва, 

за да ючы ге ра і ні пы тан ні, што да па-

мо гуць вы свет ліць, ча го ж яна на-

са мрэч жа дае.

«Ча му вы так у гэ тым упэў не-

ны? Якія фак ты па цвяр джа юць, 

што ёсць па лю боў ні ца?»

«Ён што ме сяц пры но сіў да-

до му за ро бак, а ця пер — толь-

кі яго па ло ву. Ку ды ён дзя вае 

гро шы?! Вя до ма ж, на ма ла дых 

жан чын!»

«Ці пы та лі ся вы ў му жа, на што 

ме на ві та ён тра іць гро шы?»

«Яшчэ не, але мне зда ец ца, 

што на жан чын!»

— Бачна, што дакладнага адка-

зу тут няма. Магчыма, муж збірае 

грошы на цудоўны падарунак для 

жонкі, і ніякай каханкі ўвогуле 

не існуе, — пракаменціравала 

спецыяліст.

«Ці змя ні ла ся стаў лен не му жа 

да вас?»

«Зда ец ца, не, але мя не пу жае, 

што ён пус ціць усё на ка хан ку, і я 

бу ду жыць горш».

«Як на вас уплы вае на яў насць 

ка хан кі ў ва ша га му жа?»

«Ну як? Ка лі ў яго ёсць ма ла-

дая і ён на яе тра ціць гро шы, мы 

раз вя дзём ся і я за ста ну ся ні з 

чым?! Не! Мне трэ ба ра зу мець, 

што дом, ма шы на і ін шыя ма тэ-

ры яль ныя да бро ты за ста нуц ца 

са мной».

«Раз вод — адзі ны спо саб вы-

ра шыць праб ле му?»

«Ка лі мы бу дзем раз во дзіц ца 

ця пер, то ў мя не бу дуць па пе ры, 

згод на з які мі мне за ста нец ца па-

ло ва, што на ле жыць мне. Я не ма гу 

ча каць, па куль ён спус ціць усё на 

сва іх жан чын, мне трэ ба за браць 

сваю па ло ву ця пер, за ха ваць яе!»

— Атры маў шы та кія ад ка зы, мы 

вы свет лі лі па трэ бу жон кі ў ма тэ-

ры яль ным за бес пя чэн ні сва ёй бу-

ду чы ні. Яна ба іц ца не раз во ду і не 

на яў нас ці ка хан кі, а бу ду чы ні без 

да брот, якія ў яе ёсць за раз. І пас ля 

ўжо мож на пе ра хо дзіць да по шу ку 

ін та рэ саў жон кі, звяр нуў шы ся да яе 

эмо цый. Па куль ча ла ве ку ня ма ча го 

ес ці і ня ма дзе жыць, ні я кія эмо цыі 

не бу дуць на пер шым мес цы. Та му, 

за да ючы пы тан ні, трэ ба па чы наць 

з ба за вых па трэб, якія ёсць у лю-

дзей, — удак лад ні ла ме ды я тар.

«Якім чы нам, акра мя раз во ду, 

вы мо жа це атры маць для ся бе 

гэ тую бяс пе ку?» — та кім мо жа 

быць на ступ нае пы тан не ў раз-

бо ры па доб най сі ту а цыі.

«Ну, мо жам, на пэў на, пад пі-

саць шлюб ны да га вор».

«Ці мож на гэ та аб мер ка ваць з 

ва шым му жам? Каб ён за да во ліў 

ва шы па трэ бы ў бяс пе цы, пе ра пі саў 

ква тэ ру, вы зна чыў су му алі мен таў, 

каб вам ста ла спа кай ней і вы маг лі 

да лей па ду маць над ва шы мі ад но-

сі на мі».

— Та кім дыя ло гам вы да па ма-

га е це жон цы вы дых нуць і за ду мац-

ца, што ра біць, бо да гэ туль яна 

ба чы ла ад но вый сце — тэр мі но ва 

ска соў ваць шлюб. А вы да па маг лі 

зра зу мець, на вош та ёй гэ та, і як 

інакш мож на вы ра шаць праб ле му. 

І ка лі да су стрэ чы паз ней да лу чыц-

ца муж, то мож на ўжо бу дзе вес ці 

га вор ку і пра іх ад но сі ны, — па тлу-

ма чы ла Але ся Пу ха ва.

Вось пры клад на так і пра цуе 

ме ды я тар, каб вы свет ліць, што 

за ін та рэ сы пе ра сле дуе ча ла век, 

кі ру ю чы ся сва ёй па зі цы яй, і знай-

сці дзейс ныя ра шэн ні, якія мо гуць 

за да во ліць па трэ бы ўсіх. І гэ та 

толь кі адзін ма ле неч кі на вык. Ім 

ава лод вае ча ла век, які вы ра шае 

стаць пра фе сій ным ме ды я та рам 

і ідзе ву чыц ца ў Цэнтр ме ды я цыі 

і пе ра га во раў. Мі ніс тэр ствам юс-

ты цыі, якое вы дае па свед чан не 

ме ды я та ра, вы зна ча ны дак лад-

ная праграма і тэр мін на ву чан ня: 

140 га дзін для тых, хто мае вы-

шэй шую юры дыч ную аду ка цыю, 

і 170 — для ўсіх ас тат ніх. Спе-

цы я ліс ты ка жуць, што ў асно ву 

на ву чан ня ў Цэнт ры па кла дзе ны 

трэ нінг, які дзей ні чае згод на з 

вы слоў ем вя лі ка га Кан фу цыя: 

«Ска жы мне — і я за бу ду ся, па-

ка жы мне — і я за пом ню, дай мне 

зра біць — і гэ та ста не ма ім на-

заўж ды».

Са праў ды, па спра ба ваць вы-

ка рыс тоў ваць па доб ную прак ты-

ку пе ра га во раў і за да ваць пы тан-

ні пры жа дан ні мо жа кож ны, каб 

за ха ваць ад но сі ны з бліз кі мі. Тыя, 

хто прай шоў на ву чан не, на ват 

не збі ра ю чы ся пас ля ста на віц ца 

ме ды я та рам, ка жуць, што іх паў-

ся дзён ныя ўза е ма да чы нен ні з 

людзь мі якас на змя ні лі ся. І яны 

зра зу ме лі сут насць вы слоўя: «са-

мыя шчас лі выя — тыя, хто змог 

вы бу да ваць доб рыя ад но сі ны з ін-

шы мі людзь мі».

Спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства юс ты цыі, Бе-

ла рус кай на та ры яль най па ла ты, Рэс пуб лі-

кан скай ка ле гіі ад ва ка таў і га лоў ных упраў-

лен няў юс ты цыі абл вы кан ка маў і Мінск ага 

гар вы кан ка ма бяс плат на пра кан суль ту юць 

мам па пы тан нях пра цоў на га, гра ма дзян ска-

га, ся мей на га і жыл лё ва га пра ва.

Экс пер ты Мі нюс та бу дуць пра ца ваць з 

ма ма мі 14 каст рыч ні ка ў фар ма це пра мых 

тэ ле фон ных лі ній з 11.00 да 13.00. Пе ра лік 

ну ма роў тэ ле фо наў і спе цы я ліс таў ве дам-

ства мож на знай сці на сай це Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі і ў Тэ ле грам-ка на ле прэс-служ бы 

Мі нюс та.

Спе цы я ліс ты Бе ла рус кай на та ры яль най па-

ла ты за пра ша юць жан чын, якія вы хоў ва юць 

тра іх і больш дзя цей, звяр нуц ца да на та ры у са 

па пы тан нях спад чын ных пра воў, ад чу жэн ня 

ма ё мас ці, скла дан ня за вя шчан няў, за свед-

чан ня да ве ра нас цяў, здзяйс нен ня вы ка наў чых 

над пі саў і ін шых праб лем, у вы ра шэн ні якіх 

мо гуць да па маг чы на та ры у сы. Поў ны спіс на-

та ры яль ных кан тор і на та ры яль ных бю ро, час 

іх пра цы і ну ма ры тэ ле фо наў мож на ўдак лад-

ніць на сай це belnotary.by ў раз дзе ле «Знай сці 

на та ры у са». Фар мат зно сін з на та ры у сам так-

са ма мож на ўдак лад ніць па тэ ле фо не.

Ад ва ка ты да па мо гуць ма мам вы ра шыць 

пы тан ні, якія да ты чац ца ся мей ных, жыл лё-

вых, гра ма дзян скіх і пра цоў ных пра ва ад но-

сін. А ме ды я та ры раска жуць, як па збег нуць 

сур' ёз ных праб лем з да па мо гай ад наў лен чай, 

школь най і ся мей най ме ды я цый.

14 каст рыч ні ка — 
пра ва выя 
ад ка зы 
для мам

Будзь у курсе!

Тэх ні ка «пя ці на вош та»
Як ме ды я та ры да па ма га юць зра зу мець са праўд ную пры чы ну кан флік ту

Ву чым ся да маў ляц ца

Прын цып па спя хо вас ці пе ра га во раў — умен не 

раз маў ляць на ўзроў ні ін та рэ саў, а не па зі цый, 

сцвяр джа юць ме ды я та ры. Зра зу мець, што 

ў ча ла ве ка — па зі цыя, а што — ін та рэс, і што 

ён пе ра сле дуе, ка лі ўсту пае ў кан флікт з ін шым 

бо кам, і ёсць за да ча ме ды я та ра — спе цы я ліс та 

па да су до вым урэ гу ля ван ні спрэ чак. Ме на ві та 

гэ тыя лю дзі за не каль кі су стрэч са спра чаль ні ка мі, 

а ча сам і за ад ну, да па ма га юць лю дзям па чуць 

адзін ад на го і зра зу мець, што на са мрэч ім па трэб на, 

за што яны, зда ра ец ца, не адзін год б'юц ца ў су дах. 

Як шля хам прос тых пы тан няў ад крыць лю дзям во чы 

на іх са праўд ныя, а не на ду ма ныя ін та рэ сы, Але ся 

ПУ ХА ВА, біз нес-юрыст, ме ды я тар Цэнт ра ме ды я цыі 

і пе ра га во раў, пра па на ва ла ра за брац ца на пры кла дах.

Матэрыялы падрыхтавала 

Іры на СІ ДА РОК.


