
 

ЯК НАВЧИТИСЯ НІКОЛИ НЕ ЗЛИТИСЯ: ПОРАДИ ВІД НЕЙРОБІОЛОГІВ 

 

 

 
 

Можна спробувати відволіктися, але хіба це допоможе? 

Допоможе. 

Енергетичні ресурси вашого мозку обмежені, так що якщо ви переключаєте 

увагу на щось ще, мозок вже не може концентруватися на постійному 

обмірковуванні неприємних ситуацій. 

 

Що ви знаєте про тест Маршмеєллоу? 

Дитині давали один шматочок зефіру і залишали його одного в кімнаті, 

пообіцявши в кінці видати два шматочки зефіру, якщо він зможе втриматися і не 

з'їсти той, що у нього вже є. Діти, які змогли взяти себе в руки і не з'їли зефір, в 

майбутньому досягли найкращих результатів у кар'єрі. 

Уолтер Мішел, автор дослідження, коментує: 

«Діти знайшли, чим себе зайняти: вони наспівували мелодії, копирсалися в 

вухах, грали з пальцями або з тим, що змогли знайти в кімнаті. Таким чином, вони 

згладили внутрішній конфлікт і усунули неприємну ситуацію очікування». 

І ця методика працює і з іншими видами сильних емоцій, таких як, 

наприклад, гнів. 

Є спосіб: переоцінка. 

Ще раз детально уявимо ситуацію: хтось стоїть в декількох сантиметрах від 

вас і кричить на вас, як попало. Вам дуже хочеться відповісти тим же або навіть 

гарненько прикласти «співрозмовника».  

Але що якщо я вам скажу, що ця людина вчора втратила матір? 

Або ж він переживає важкий розлучення, і вчора у нього відібрали права на 

дітей? 

Ви б, швидше за все, не приймали його гнів так близько до серця, а можливо, 

навіть поспівчували б. 

Що змінилося? Та нічого! 

Просто передісторія, яку ви собі розповіли, змінила ваш погляд на ситуацію. 

Як сказав Альберт Еліс: «Ви ображаєтеся нема на події, а на власні думки». 

 



Наступного разу, зіткнувшись із ситуацією, коли хтось почне зривати на вас 

злість, просто скажіть собі: «Я тут ні при чому. У нього просто поганий день». 

Як тільки ви міняєте ваше уявлення про ситуацію - мозок змінює ваші емоції 

по відношенню до неї. 

Таким чином, якщо ви скажете самі собі: «у нього просто поганий день», 

ваше уявлення про дійсність зміниться, і негативні емоції будуть витіснені 

позитивними. Результат не змусить себе довго чекати. 

 

Щоб позбутися від гніву потрібно:  
 

 не пригнічувати гнів - може, навколишні і не бачать його проявів, але зате 

дуже добре відчувають ваш стан, і відносини все одно псуються. 

Не накручувати себе, вивалюючи свої емоції на оточуючих - висловити 

причину свого невдоволення спокійно і конструктивно - будь ласка. Але не 

розгвинчувати свій гнів ще більше - вам же буде гірше. 

 

 переоціните ситуацію - просто скажіть собі: «я тут ні при чому - у нього 

просто важкий день». 

Іноді переоцінка ситуації може допомогти вам змінити свої емоції і замінити 

почуття гніву співчуттям  або розумінням. 

 

 Тепер залишається останній крок на шляху до збереження хороших 

взаємин - пробачити. І це потрібно вам, а не вашому співрозмовнику. 

Згадайте старе прислів'я: тримати зло на кого-то - те ж саме, що пити отруту 

самому, думаючи, що помре хтось інший. 

 

 

 


