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Метод “канапки” 

Сформулюйте свої 
зауваження у вигляді двох 
похвальних висловлювань.  

 

Якщо ваш чоловік, 
наприклад, скаржиться, що ви 
витрачаєте занадто багато 
грошей на дитячий одяг, 
спробуйте застосувати метод 
«канапки».  



Метод “канапки” 

Спочатку хліб:  

«Коханий, я справді дуже вдячна, що ти так 
важко працюєш, щоб ми могли дозволити собі 
купувати гарні речі. Я знаю, як ти нас 
любиш».  



Метод “канапки” 

Потім ковбаса (ваше зауваження):  

«Інколи в мене виникає відчуття, що ти 
вважаєш, ніби я легковажно ставлюся до 
грошей і купую дітям більше, ніж вони 
насправді потребують. Я хочу, щоб ти знав, 
що я намагаюся бути економною і купую лише 
найнеобхідніше, на мою думку».  



Метод “канапки” 

А потім друга скибка хліба:  

«Але передусім ти повинен знати, що ми вдячні 
за твою працю, завдяки якій ми все це 
можемо мати. Ми говорили разом з дітьми, 
що ти чудовий батько і чоловік...» 



Метод “канапки” 

Як правило, апостол Павло, перш ніж 
висловити якусь науку, розпочинає свої 
послання з похвали.  

Послання до Филип'ян починається словами: 
«Дякую Богові моєму щоразу, коли вас згадаю» 
(Флп. 1, 3).  

Навіть люди, які завжди захищаються, більш 
прихильні до зауважень, висловлених у 
доброзичливій формі. 



Метод “канапки” 

Зверніть особливу увагу на один аспект 
методу «канапки».  

 Ви повинні час від часу хвалити свого 
чоловіка, не висловлюючи при цьому 
критики.  

 Інакше він не зможе проковтнути вашої 
«канапки». 



Метод складанок 

Складанки неможливо скласти, якщо 
немає всіх деталей, і так само не можна 
розв'язати проблему, не знаючи всіх 
фактів.  

Іспанською складанки - «rompeca-bezas», 
що означає «ламати собі голову». І саме 
це робитиме ваш чоловік, якщо ви не 
викладете йому всіх деталей. 



Метод складанок 

Ваш чоловік не зможе знайти рішення, 
якщо ви дасте йому лише уривки 
інформації і він змушений буде 
оперувати тільки ними.  

 

Але він знову ж таки не зможе 
зорієнтуватись у всіх фактах, якщо ви 
назвете йому їх одразу 500.  



Метод складанок 

Подавайте йому поступово окремі 
відомості, аж поки не поінформуєте про 
всі факти.  

 

Можна повідомити йому «голі» факти, і 
нехай він сам робить висновки.  



Метод складанок 

Можливо, йому потрібно тиждень, 
місяць, півроку чи більше часу.  

 

Це залежить від суті проблем, від вашого 
способу подавання йому окремих 
відомостей, а також від «якості» ваших 
стосунків.  



Метод складанок 

Метод «складанок» допоможе 
розв'язати особисті проблеми,  

дати пораду дітям,  

прийняти правильне рішення.  
 

Якщо є час, щоб зібрати всі факти, то 
будь-яку проблему можна розкласти 
«по поличках». 



 
Замініть “Ти”  

на “Я почуваюся”, “Мені здається” 

«Ти»-висловлювання містить набагато 
більше звинувачення і критики, ніж ви 
хотіли б висловити; ви створюєте своєму 
чоловікові почуття провини.  

 

Спробуйте замінити «ти» на  

«я відчуваю». 



 
Замініть “Ти”  

на “Я почуваюся”, “Мені здається” 

Приклад: «Ти приділяєш дурній собаці 
більше уваги...» 

 

«Коханий, я знаю, ти не робиш це умисно, 
але я почуваюся так, що собака означає 
для тебе більше, ніж я. Я знаю, що це 
звучить дуже смішно, але я лише хотіла 
розповісти тобі про те, як я почуваюся». 



 
Станьте для нього взірцем і з радістю 

сприймайте його зауваження 

Розуміти і сприймати його критику - це 
мудре рішення, яке сприятиме тому, що його 
кохання до вас зростатиме. 

Якщо чоловік вказує вам на помилку, то не 
відповідайте йому тим самим.  

Продемонструйте йому, як треба сприймати 
критику, не займаючи «оборонних позицій».  

  



 
Станьте для нього взірцем і з радістю 

сприймайте його зауваження 

Визнайте, що його критика містить зерно 
правди, яким би маленьким воно не було.  

Ніщо так не впливає на чоловіка, як 
поступливість його дружини.  

Якщо ви хочете, щоб він з готовністю 
сприймав зауваження, то активно шукайте 
його конструктивної критики.  



 
Станьте для нього взірцем і з радістю 

сприймайте його зауваження 

Якщо ви відчуваєте, що він чимось 
занепокоєний, попросіть, щоб він вам усе 
розповів.  

Якщо ви бачите, що він споруджує між вами і 
собою бар'єр, не чекайте, доки він сам усе 
пояснить. Самі шукайте його зауважень.  

Лише «мудрі беруть у насліддя славу, доля 
безумних - ганьба» (Прип. З, 35). Що посієм, 
те й пожнем.  



 
Намагайтеся зберегти  
відверте спілкування 

 
Ви можете зруйнувати бар'єри, які постали 
через вашу вразливу натуру.  

Якщо ви до кінця не збагнули свої проблеми, 
то не варто перепрошувати лише для того, 
щоб пом'якшити розмову.  

Ви мусите зрозуміти кожну образу, завдану 
йому, якщо хочете, щоб і на майбутнє чоловік 
сприймав ваші зауваження.  



 
Намагайтеся зберегти  
відверте спілкування 

 
Нехай ваша чутливість допоможе вам 
проаналізувати ці проблеми, щоб ваші 
зауваження не наштовхнулися на невидиму 
стіну. 

Ваша надзвичайна жіноча передбачливість 
буде для чоловіка тим кермом, з допомогою 
якого ваша сім'я ніколи не зійде з правильного 
курсу.  



 
Намагайтеся зберегти  
відверте спілкування 

 
Можливо, ви знаєте відповіді не на всі 
запитання; звичайно, ви не завжди буваєте 
праві; але незважаючи на це, ваша 
передбачливість буде для чоловіка безцінним 
джерелом інформації.  

 

Тактовно поясніть йому, що ви хочете 
допомогти прийняти найкраще рішення.  



 
Намагайтеся зберегти  
відверте спілкування 

 
Скажіть, що інколи ви бачите проблему в 
іншому ракурсі, який міг би бути цікавий і для 
нього.  

Якщо ви таким чином поясните йому свою 
передбачливість, то він не вважатиме вас 
«всезнайкою» і не відчуватиме щодо себе 
загрози. 

 



 
 

Сійте зерно любові 
 

«Що хто посіє, те й жатиме» (Гал. 6, 7). 
Звичайно, ви чули це вже сотні разів, але 
незважаючи ні на що, цей принцип 
залишається актуальним і через тисячі років. 

 Якщо ви невиховані і сварливі, то саме так до 
вас ставитимуться й інші.. Якщо ж ви уважні 
і покірні, то людям буде важко обходитися з 
вами інакше.  



 
 

Сійте зерно любові 
 

Якщо ви виявите потреби свого чоловіка і 
будете намагатися задовільнити їх, то він 
помітить ваші намагання і оцінить їх.  

Якщо ви почнете сіяти зерно любові до свого 
чоловіка і турботи про нього, то через 
деякий час ви пожинатимете його любов і 
повагу. 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Деякі жінки вважають, що вони все знатимуть 
про потреби свого чоловіка, навіть не 
розпитуючи про них.  

Навіть смішно, коли зустрічаємо жінку, що 
все знає про свого чоловіка. Але часто 
достатньо кількох запитань і виявляється, що 
«обізнана» дружина знає про свого чоловіка 
набагато менше, ніж вона думала. 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Ви повинні розпрощатися із стереотипом, 
що він такий, як усі чоловіки, така собі 
звичайна посередність.  

 

Виявивши ХТО він і ЩО він відчуває, ви 
вкладете одну з найприбутковіших інвестицій 
всього вашого життя.  



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Ви могли б якось запитати його: «Що для 
тебе як чоловіка справді важливе?»  

Уважно слухайте, коли він розповідає про 
свої найглибші переживання.  

Спробуйте виявити, що його вражає і 
розчаровує. Іншими словами, справді 
пізнайте свого чоловіка. 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Наступний крок: зосередьтеся на потребах, 
які є спільними для всіх чоловіків. 

  

Але пам'ятайте, що ви не повинні стригти 
свого чоловіка під одну мірку з усіма. 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Чоловіки хочуть бути коханими 

 Якби ваш чоловік хотів жити сам, то він би не 
одружувався з вами.  

 Для кожного чоловіка важливо знати, що 
десь на світі є хтось, хто піклується про нього.  

 Він мусить відчувати щирість і тепло, які 
йому дарує інша людина. 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Чоловіки хочуть, щоб ними захоплювалися 

  

 Майже все, що роблять чоловіки, спрямоване 
на те, щоб ними захоплювалися інші.  

 Їх приваблюють ті, хто любить їх і 
захоплюється ними. 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Чоловіки хочуть, щоб їх розуміли і 
визнавали 

  

 Продемонструйте, що ви сприймаєте його 
таким, яким він є. 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Чоловіки хочуть знати, що їхня порада 
цінна 

 Ви сприймаєте його пораду, якщо ви: 

 - покидаєте всі свої справи і уважно слухаєте його; 

 - дивитеся на нього сповненим розуміння поглядом; 

 - використовуєте позитивні аспекти його поради; 

 - даєте йому можливість висловитися; 

 - дякуєте йому, що він знайшов час і розрадив вас. 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Чоловіки хочуть бути визнаними 

 Будьте йому вдячні за всяку турботу.  

 Якщо в нього буде відчуття, що він турбується 
про «великі і малі потреби» своєї сім'ї, то 
зросте його самоповага.  

 Якщо дружина визнаватиме свого чоловіка, то 
його почуття любові до неї буде набагато 
глибшим. 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Поясніть йому свої власні потреби і 
бажання 

 - Складіть список своїх потреб і бажань, які 
повинен виконати ваш чоловік.  

 

 - Поділіть їх на чотири групи: емоційні, 
фізичні, духовні і душевні.  



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

 - Обґрунтуйте свої почуття, щоб список був 
повним.  

 - Потім виберіть лише важливі потреби, щоб 
список не виглядав надмірним. 

 - Обговоріть всі ці потреби зі своїм чоловіком, 
але кожен раз лише якусь одну.  



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

 - Можливо, вашому чоловікові буде важко 
зрозуміти ваші потреби, тоді вам необхідно 
поговорити з ним про відмінності між 
чоловіком і жінкою в емоційному плані.  

 - Якщо ви прагнете здобути його розуміння, то 
повинні уникнути самоспівчуття, ревнощів і 
голосінь. Це відштовхує кожного, особливо ж 
чоловіка. 

 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

 

Демонструйте вдячність, не сподіваючись 
на більше 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Радісно реагуйте на кожну його спробу 
втішити вас 

 - Перший крок полягає в тому, що ви з радістю 
сприймаєте кожну, навіть найменшу спробу 
втішити вас. Це називається «позитивне 
посилення».  

 - Цим ви засвідчуєте, наскільки для вас 
важливе його розуміння. 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

 - Для ваших стосунків так важливо, щоб ви 
хвалили свого чоловіка, коли він намагається 
розрадити вас. 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Будьте для нього добрим прикладом 

 - Будьте для нього добрим прикладом. Коли ви 
помітите, що в нього проблеми, що він 
невпевнений, запитайте про його почуття.  

 - Скажіть, що ви розумієте його. 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Виявіть своє задоволення його допомогою 

 - Коли ви у відповідь на допомогу свого 
чоловіка «сяєте», то цим самим ви не тільки 
збільшуєте його почуття власної гідності, а й 
спонукаєте його допомагати вам у 
майбутньому. 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

  - Якщо ваш чоловік береться виконувати якусь 
хатню роботу, то ви можете відреагувати 
двома різними способами.  

 - Ви або відштовхнете його, якщо будете 
критикувати за помилки, або заохотите, 
похваливши за те, що він зробив добре. 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Ставте свого чоловіка вище за свої потреби 

  

“Важливо не те, що маєш, а те, кого маєш”. 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Будьте в добрій фізичній формі 

 

 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Будьте відкриті і готові на поступки 

 Готовність дати йому змогу виговоритися і 
поступитися в чомусь, якщо ви можете 
зробити це без суперечок зі своєю совістю.  

 Такий спосіб підпорядкування не є слабкістю 
- це знак вашої справжньої зрілості (Еф. 5, 
22). 

 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Вислухайте його спокійно, без негативних 
реакцій 

 Не реагуйте, коли він ще не закінчив 
пояснення, а все спокійно обдумайте і зверніть 
увагу на позитивні аспекти. 

 

 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Бережіть свій шлюб від одноманітності 

 

 - Зміни - це «приправа» в нашому житті.  

 - Отже, «приправте» своє життя. 

 

 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Спільно долайте кризові ситуації 

 

 - Ніщо так не об'єднує людей, як боротьба 
проти спільного ворога.  

 - Практично кожна кризова ситуація: від 
забитої каналізації до вагітності вашої 
незаміжньої доньки - може зблизити вас і 
чоловіка.  



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

 

 - Звичайно, ніхто не шукає собі біди на голову, 
але якщо вас спіткало нещастя, то долаючи 
разом труднощі, ви зміцнюєте цим самим 
свої подружні стосунки. 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Разом приймайте важливі рішення 

 



 
Пізнайте індивідуальні потреби 

свого чоловіка 
 

Розвивайте в собі почуття гумору 

 - Час від часу розвеселіть свого чоловіка. 
Виберіть якісь цікаві замітки з газети чи 
карикатури.  

 - Розслабтеся і щиро посмійтеся, коли він 
розповідає якийсь гарний жарт.  

 - Є багато можливостей додати до вашого 
шлюбу трохи гумору. 




