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Предговор

След моята смърт отдайте ми така възхвала 
живя някога един човек, но вече го няма 

умря твърде рано 
мелодията на живота му секна на средата 

имаше да изпее още една песен 
и сега тя е изгубена навеки -  

мъката в нея.

„След моята смърт“ 
Хаим Нахман Бялик

Д-р Хаим Гинът почина на 4 ноември 1973 г. след дълго 
и мъчително заболяване. Беше на петдесет и една години. 
Няколко седмици преди смъртта си, гледайки своята пър
ва книга -  „Детето и ние", -  той ми каза: „Ще видиш, Алис, 
тази книга ще се превърне в класика" Предсказанието му 
се сбъдна.

Хаим Гинът беше клиничен психолог, психотерапевт, 
специализирал работа с деца, и наставник на родителите, 
чиито книги -  „Групова психотерапия с деца“, „Децата и ние“, 
„Тийнейджърите и ние“ и „Учителят и детето" -  промениха 
из основи начина, по който родителите и учителите общуват 
с децата. Тези книги бяха бестселъри в продължение на по
вече от година след издаването си и бяха преведени на трий
сет езика. В „Справочник за книгите за самопомощ" от Джон 
Сантрок, Ан Минът и Барбара Камбъл книгите на Гинът по
лучават най-високата оценка („горещо препоръчана“) и фи
гурират в списъка на най-добрите книги за самопомощ.
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Той беше първият щатен психолог в шоуто „Днес“, 
списваше ежеседмична вестникарска рубрика, излизаща 
в различни издания по цял свят, и месечна рубрика в сп. 
„Маккол“. Беше освен това гост-професор по психология в 
Нюйоркския университет и в следдокторантската програ
ма на Университета Ад елфи.

Комуникационните умения, за които той говори в 
своите книги, помагат на възрастните да влязат в света на 
децата с разбиране и грижа и ги учат как да осъзнават дет
ските чувства и да откликват на тях.

Както казва в една от речите си: „Аз съм детски психо- 
терапевт. Работя с деца с проблеми. Да речем, че се виждам 
с децата по един час седмично в продължение на година. 
Симптомите им изчезват, те започват да се обичат повече, 
да се разбират с другите, дори вече не се въртят на чина в 
училище. С какво всъщност им помагам? Общувам с тях 
с нежност и съпричастност. Използвам всяка възможност 
да им помогна да станат по уверени. Ако изпълненото със 
съпричастност общуване може да лекува децата с душев
ни проблеми, неговите принципи и практики трябва да 
се прилагат от родителите и учителите. Може психоте- 
рапевтите да са тези, които лекуват, но само хората, които 
всекидневно общуват с децата, могат да им помогнат да 
бъдат психически здрави“.

Ето защо той сложи началото на групи за обучение и 
наставляване на родители, за да ги научи как да са по-из- 
пълнени със съпричастност и ефективни с децата си, да 
осъзнават своите чувства и да разбират по-добре чувст
вата на децата си. Той искаше да ги научи как да налагат 
дисциплина, без да унижават, как да критикуват, без да 
подценяват, как да хвалят, без да правят оценки, как да 
изразяват гнева си, без да нараняват, как да приемат, а 
не да оспорват детските чувства, възприятия и възгледи. 
Как да откликват така, че децата да се научат да се дове
ряват на вътрешната си реалност и да развиват самоуве
реност.
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Преди да стане психолог, д-р Хаим Гинът е учител в 
Израел. Дипломира се в колежа „Давид Йелин“ в Йеруса
лим. След като преподава няколко години, той осъзнава, 
че не е достатъчно подготвен, за да се оправя с децата в 
клас. Именно тогава решава да постъпи в Учителския ко
леж към Колумбийския университет, където защитава 
докторат.

Въпреки че си отиде сравнително млад, Хаим Гинът 
имаше творчески и пълноценен интелектуален живот. Но
ваторските му идеи за общуване с децата, които той раз
пространяваше чрез книгите си, чрез лекции и вестникар
ски рубрики, отекнаха не само в Съединените щати, но и 
по цял свят. Работата му допринесе за развитието на семи
нари за родители, на които родители и учители се учат да 
общуват с децата с чувствителност и съпричастност.

Макар че английският не беше майчиният език на 
Хаим Гинът, той много го обичаше. Обичаше го като поет, 
използваше го пестеливо и точно. Подобно на древните 
мъдреци, той изразяваше мъдростта си с притчи, алего
рии и епиграми: „Недей да си родител, бъди човек, който 
е родител“.

Има един разказ за някакъв равин, който починал на 
петдесетгодишна възраст. Когато близките му се върна
ли от погребението, най-големият му син казал: „Баща ни 
имаше дълъг живот“. Всички се слисали. „Какви ги гово
риш? Та той си отиде толкова млад!“ „Да, но живя пълно
ценно; написа множество големи книги и докосна живота 
на много хора“.

Това е и моята утеха.

Алис Гинът, 
доктор на науките 

2003 г.



Увод

Никой родител не се буди сутрин с намерението да 
направи черен живота на детето си. Никой не си казва: 
„Днес ще крещя, ще натяквам и ще унижавам детето си 
при всяка възможност“. Напротив -  сутрин немалко роди
тели се заричат: „Днешният ден ще е мирен и кротък. Без 
крясъци, без спорове, без караници“. Ала въпреки благите 
намерения, нежеланата война отново избухва.

Да бъдеш родител е безкрайна поредица от дребни съ
бития, периодични конфликти и неочаквани кризи, които 
изискват реакция. Тази реакция има последици: за добро 
или лошо, тя влияе на личността и самоуважението на де
тето.

Ще ни се да вярваме, че само психически болен ро
дител реагира така, че да навреди на детето си. За жалост 
дори любящите и добронамерени родители също обвиня
ват, засрамват, подиграват, заплашват, подкупват, лепят 
етикети, наказват, четат конско и морализаторстват.

Защо? Защото повечето родители не съзнават руши- 
телната мощ на думите. Без да искат говорят неща, които 
са чували от родителите си, неща, които не мислят наис
тина, и с тон, който не им харесва. Трагедията на подобно 
общуване често се крие в липсата не на съпричастие, а на 
разбиране; в липсата не на интелигентност, а на познания.

Родителите имат нужда от особен начин на отноше
ние и говорене с децата си. Как бихме се почувствали, ако 
хирургът влезе в операционната и преди анестезиологът 
да ни сложи упойка, каже: „То всъщност аз нямам голЯхМ
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опит и знания в хирургията, но обичам пациентите си и 
разчитам на здравия разум“? Сигурно ще изпаднем в па
ника и ще побегнем. Но това не е толкова лесно за децата, 
чиито родители вярват, че любовта и здравият разум са 
достатъчни. Също като хирурзите, и родителите трябва да 
усвоят специални умения, за да добият компетентност при 
справянето с ежедневните изисквания на децата. УТодобно 
на квалифициран хирург, който внимава къде реже, ро
дителите трябва да се научат умело да използват думите. 
Защото думите са като ножове. И те могат да причиняват 
рани -  но не физически, а емоционални.

Откъде да започнем, ако искаме да общуваме по-доб
ре с децата си? Като разгледаме начина, по който отгова
ряме. Дори знаем с какви точно думи. Чували сме нашите 
родители да ги използват с гости и непознати. Това е език, 
който щади чувствата, а не критикува поведението.

Какво казваме на гостенката, която забравя чадъра си. 
Дали хукваме след нея с думите: „Какво ти става? Всеки 
път, като дойдеш на гости, забравяш нещо. Ако не е едно, 
ще е друго. Защо не можеш да си като сестра си? Тя, като 
дойде на гости, знае как да се държи. Та ти си на четирий- 
сет и четири години! Никога ли няма да се научиш? Да не 
съм ти робиня да ходя след тебе? Сигурно и главата щеше 
да си забравиш, ако не ти стоеше на раменете“. Не, не това 
казваме на гостенката. Казваме: „Заповядай, Алис, вземи 
си чадъра". И не добавяме: „Заплес със заплес“.

Родителите трябва да се научат да отговарят на децата 
си така, както говорят на своите гости.

Всеки родител иска детето му да е уверено и щаст
ливо. Никой не се опитва нарочно да направи детето си 
боязливо, свито, неделикатно или неприятно. Но въпреки 
това много деца, докато растат, добиват нежелани черти, 
не успяват да се почувстват уверени и не изпитват уваже
ние към себе си и към другите. Родителите искат децата им 
да бъдат вежливи, а те са невъзпитани; искат децата им да 
бъдат подредени, а те сеят хаос; искат децата им да бъдат
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самоуверени, а те са несигурни; искат децата им да бъдат 
щастливи, но много често те не са.

Родителите могат да помогнат на всяко дете да стане 
човек, състрадателен, отговорен и смел, човек, чийто жи
вот се ръководи от вътрешна сила и почтеност. За да пос
тигнат тези хуманни цели, родителите трябва да усвоят 
хуманни методи. Любовта не стига. Проницателността не 
стига. За да бъде човек добър родител, трябват му умения. 
А добиването и прилагането на тези умения е главната 
тема на тази книга. Тя ще помогне на родителите да пре
върнат желаните идеали в ежедневни действия.

Надяваме се, че тя ще помогне на родителите и да 
осъзнаят целите, които имат по отношение на децата, и ще 
им предложи методи за постигане на тези цели. Родите
лите се сблъскват с конкретни проблеми, които изискват 
специфични решения; не им помагат клишета от рода на: 
„Давайте на детето повече любов“, „Окажете му повече 
внимание“ или „Отделете му повече време“.

Дълги години ние работихме с родители и деца под 
формата на индивидуална и групова психотерапия, как- 
то и на семинари за родители. Тази книга е плодът на 
нашия опит. Тя е практическо помагало; дава конкретни 
предложения и предпочитани решения за справяне с дел
нични ситуации и психологически проблеми, с които се 
сблъскват всички родители. Тя дава конкретни съвети, 
произтичащи от базисните комуникационни принципи, 
които ще помагат на родителите да живеят с децата 
си така, че взаимно да се уважават и да зачитат дос
тойнството си.



ПЪРВА ГЛАВА
Кодове на комуникация: 

Разговорите между родител и дете

Детските въпроси: скритите значения

Умението да се разговаря с децата е особено изкуство 
със собствени правила и значения. Децата рядко биват на
ивни, когато общуват. Посланията им са често закодирани 
и този код изисква дешифриране.

Десетгодишният Анди пита баща си: „Колко са изос
тавените деца в Харлем?“ Бащата на Анди, адвокат по про
фесия, е доволен че синът му проявява интерес към соци
алните проблеми. Изнася дълга лекция по темата и след 
това прави справка за точният брой. Но Анди изглежда не 
е удовлетворен и продължава да задава въпроси по същата 
тема: „А какъв е броя на изоставените деца в цял Ню Йорк? 
А в Съединените щати? А в Европа? Ами в целият свят?“

Най-накрая бащата на Анди разбира, че синът му се 
тревожи не от социалните проблеми, а от лично свой проб
лем. Въпросите на Анди произтичат не толкова от съчув
ствие към изоставените деца, колкото от собственият му 
страх да не бъде изоставен. Той иска да получи не точния 
брой на изоставените деца, а уверение, че самият той няма 
да бъде изоставен.

Така баща му успява да откликне на тревогата на Анди 
и му отговаря: „Ти се тревожиш, че ние можем някой ден 
да те изоставим, както са постъпили други родители. По
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вярвай ми, ние няма да те изоставим. И ако някой ден пак 
изпиташ страх за това, моля те, кажи ми“.

Когато отишла за пръв път в детската градина, преди 
майка й да си тръгне, петгодишната Нанси огледала зака
чените на стената рисунки и попитала на висок глас: „Кой 
е рисувал тези грозни картинки?" Майката на Нанси се 
притеснила. Тя погледнала с укор дъщеря си и побързала 
да й направи забележка: „Не е хубаво да казваш, че тези 
картинки са грозни, когато са толкова красиви“.

Учителката обаче разбрала значението на този въп
рос, усмихнала се и казала: „Тук няма нужда да рисуваш 
красиви картинки. Можеш да рисуваш и грозни, щом така 
искаш". Лицето на Нанси се озарило от усмивка, Защото 
тя била получила отговор на скрития си въпрос: „Какво 
се случва на момиченце, което не може да рисува толкова 
добре?“

После Нанси вдигнала една счупена пожарна кола и 
попитала строго: „Кой е счупил тази пожарна?“ „Какво 
значение има кой я е счупил? -  отвърнала майка й. -  Ти не 
познаваш никого тук“.

Всъщност Нанси не се интересувала от конкретни 
имена. Тя искала да разбере, какво се случва с децата, кои
то чупят някоя играчка. Учителката отново разбрала въп
роса и дала подходящия отговор: „Играчките са за игра. 
Понякога се чупят. Случва се“.

И Нанси явно се успокоила. Подходът й донесъл нуж
ната информация: тази жена е мила, не се ядосва бързо, 
дори ако рисунката не е хубава или играчката се счупи. 
Няма страшно, това място не е опасно. Нанси помахала на 
майка си и тръгнала с учителката, за да започне първият си 
ден в детската градина.

Каръл, дванайсетгодишна, била разстроена и обляна в 
сълзи. Любимата й братовчедка си заминавала, след като 
прекарали заедно цялото лято. За съжаление, майката на 
Каръл не откликнала на нейната тъга нито със съчувствие, 
нито с разбиране.
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Каръл (със сълзи в очите): Сузи си тръгва. Сега пак
ще остана сама.
Майка й: Ще си намериш друга приятелка.
Каръл: Ще бъда толкова самотна.
Майка й: Ще ти мине.
Каръл: О, мамо! (Хлипа.)
Майка й: Вече си на дванайсет години, а още плачеш
като бебе.

Каръл хвърля на майка си убийствен поглед и изтичва 
в другата стая, като тръшва вратата. Тя е разчитала разго
ворът да има по-щастлив край. Чувствата на детето трябва 
да се взимат насериозно дори ако ситуацията сама по себе 
си не е толкова сериозна. В очите на майка й раздялата в 
края на лятото може да е твърде дребен повод за сълзи, 
но липсата на съчувствие не е добър отговор. Майката 
на Каръл е Можела да си каже: „Каръл е разстроена. Мога 
да и помогна най-вече като й покажа, че разбирам колко 
страда. Как да го направя? Като отразя към самата нея 
нейните ч у в с т в а И тъй, тя е трябвало да каже някое от 
следните неща:

Ще ти бъде самотно без Сузи.
Едва е тръгнала, а вече ти липсва.
Много ти е тежко да се разделите, след като сте
свикнали да бъдете заедно.
Къщата ще изглежда празна без Сузи.

Такъв отговор ще създаде близост между родителя 
и детето. Когато децата се чувстват разбрани, чувст
вото за самота и болка намалява. Когато усещат, че са 
разбрани, тяхната любов към родителя става още по- 
дълбока. Съчувствието на родителя служи като първа 
емоционална помощ за наранените чувства.

Когато ние искрено признаем и приемем скръбта 
на детето и дадем израз на неговото разочарование, то 
обикновено намира сили да справи с действителността.
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Седемгодишната Алис е възнамерявала да прекара 
следобеда с приятелката си Лия. Изведнъж тя си спомня, 
че същия следобед има сбирка на скаутската й група. Тя се 
разплаква.

Майка й: Разбирам колко си разочарована. Щеше да 
си играеш с Лия този следобед.
Алис: Да. Защо не можеше скаутите да се събират в 
друг ден?
Алис изтрива сълзите си. После се обажда на приятел

ката си Лия и променя уговорката. Отива да се преоблече 
и се приготвя за сбирката на скаутите.

Майката разбира и съчувства на разочарованието на 
Алис. Това помага на детето да се справи с неизбежните жи
тейски несполуки и разочарования. Тя назовава чувствата на 
Алис и отразява нейните желания. Не се опитва да омалова
жи положението, като каже: „Е, защо вдигаш толкова шум за 
такова нещо! Ще си играеш с Лия друг ден, голяма работа“.

Тя съзнателно избягва клишетата: „Нали разбираш, не 
можеш да си на две места едновременно". Нито я укоря
ва, нито я обвинява: „Как можа да си направиш уговорка с 
приятелката, като знаеш, че в сряда имате сбирка на скау-

?и.
Краткия диалог по-долу показва как един баща успо

коява ядосаният си син, като просто назовава неговите 
чувства и разочарования.

Когато бащата на Дейвид, който работи нощна смяна 
и се грижи за дома, докато съпругата му е на работа през 
деня, се връща от пазар, той намира осемгодишният си син 
много разгневен.

Бащата: Виждам едно ядосано момче. Не, всъщност 
виждам едно много ядосано момче.
Дейвид: Ядосан съм. Всъщност съм много ядосан. 
Бащата: Така ли?
Дейвид: (много тихо) Липсваш ми. Никога не си в 
къщи, когато се прибирам от училище.
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Бащата: Радвам се, че ми каза. Сега вече знам. Дър
жиш да съм в къщи, когато се прибираш от училище.
Дейвид прегръща баща си и отива да си играе. Бащата 

на Дейвид знае как да оправи настроението на сина си. Той 
не започва да се оправдава и да обяснява защо го е нямало в 
къщи („Трябваше да напазарувам. Какво ще ядеш, ако не напа
зарувам?“). Не пита: „Защо си толкова ядосан?“ Вместо това, 
той назовава чувствата на сина си и неговите нужди.

Повечето родители не си дават сметка, че е неправил
но да се опитват да убеждават децата си, че оплакванията 
им са несъстоятелни, а възприятията им — погрешни. Това 
довежда само до спорове и сръдни.

Един ден дванайсетгодишната Хелън се връща от учи
лище много разтревожена.

Хелън: Знам, че ще се сърдиш. Изкарах само Б на тес
та, а знам колко държиш да изкарам А.
Майка й: Но за мене това няма значение. Как мо
жеш да кажеш такова нещо? Ни най-малко не съм раз
очарована от твоята оценка, според мене Б е чудесна 
оценка.
Хелън: Тогава защо ми викаш винаги когато не полу
ча А?
Майка й: Кога съм ти викала? Ти си разочарована и 
затова обвиняваш мен.
Хелън се разплаква и изтичва в другата стая.
Макар майката на Хелън да разбира, че дъщеря й об

винява нея, вместо да признае собственото си разочаро
вание, като изтъква това и като спори с дъщеря си, тя не 
й помага да се почувства по-добре. Майката би трябвало 
да бъде по-съобразителна и да помогне на дъщеря си, като 
признае нейните възприятия и каже: „Искаш твоите оцен
ки да не са толкова важни за мен. Искаш ти да си тази, коя
то решава коя оценка е добра за теб. Разбирам те“.

Не само децата, но дори и чуждите хора оценяват, ко
гато им съчувстваме и разбираме проблемите им. Госпожа
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Графтън споделя, че не обича да ходи в банката, в която 
държи парите си. „Винаги е пълно с хора и чиновникът се 
държи така, сякаш ми прави лична услуга с присъствието 
си там. Всеки път когато ми дойде редът, се изпотявам от 
напрежение". Един петък тя трябвало да получи подписа 
му върху чек. Тя се притеснила и загубила търпение, като 
слушала как той разговаря с останалите клиенти. Но после 
решила да се постави на неговото място и да покаже раз
биране, като отрази и назове неговите чувства „Поред
ният тежък петък! Всеки иска да му обърнете внимание. 
А още няма обяд. Не знам как успявате да издържите цял 
ден". Лицето на човека светнало. За пръв път тя го видяла 
да се усмихва. „О, да, тук винаги е лудница. Всеки иска да 
обърнеш най-напред на него внимание. А за вас какво мога 
да направя?" Той не само подписал чека, но и я съпрово
дил после до гишето, за да мине по-бързо.

Безрезултатни диалози: 
поученията и критиките 
създават дистанция и огорчение

Родителите се дразнят от диалозите с децата си, Защо
то те доникъде не водят, както показва известният пример: 
„Къде беше?" „Навън“. „Какво прави?“. „Нищо“. Родителите, 
които се стараят да вливат ум и разум, скоро откриват кол
ко изтощително е това. Както казва една майка: „До посиня
ване се мъча да му обяснявам нещо, но той не ме чува. Чува 
само когато кресна“. Децата често се съпротивляват на диа
лозите с родителите си. Те мразят да бъдат поучавани, да им 
се четат лекции и да ги критикуват. Според тях родителите 
им говорят прекалено много. Осемгодишният Дейвид казва 
на майка си: „Защо, като те питам за нещо дребно, трябва да 
ми отговаряш толкова дълго?“. А с приятелите си той спо
деля: „Аз нищо не й казвам на майка ми. Ако започна да й 
говоря, няма да ми остане никакво време да си играя“.
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Ако някой отстрани се заслуша в разговор между ро
дител и дете, с изненада ще забележи колко малко единият 
слуша другия. Разговорът звучи като два монолога, единият 
съставен от критики и нареждания, а другия -  от отричане 
и умоляване. Трагедията на тази комуникация се състои не 
в липсата на любов, а в липсата на уважение; не в недостига 
на интелигентност, а в недостига на умения.

Нашият всекидневен език не е достатъчно адекватен, 
за да общуваме пълноценно с децата си. За да достигнем 
до детето и за да намалим родителското си раздразнение, 
имаме нужда от специални умения да разговаряме с тях.

Комуникация с цел връзка: 
отговаряйте на чувствата 
на децата, а не на тяхното поведение

Общуването с децата трябва да се крепи на уважение 
и умения. То изисква: а) посланието да щади както детско
то, така и родителското самоуважение; б) изказванията, с 
които засвидетелстваме разбиране, да предхождат изказ- 

званията, с които даваме съвети или нареждания.
Деветгодишният Ерик се прибрал бесен в къщи. Цели

ят клас щял да ходи на излет, обаче заваляло. Тогава баща 
му решил да изпробва нов подход. Той отхвърлил предиш
ните клишета, които само влошавали положението: „Няма 
полза да плачеш за това какво е времето. Ще има достатъч
но други дни за разходки. Както знаеш, аз не съм виновен, 
че вали, защо си ми сърдит на мене?“.

Вместо това бащата на Ерик си помислил: „Синът ми е 
много разстроен заради излета. Разочарован е. Той споде
ля разочарованието си с мен, като ми показва колко е ядо
сан. Завладян от емоциите си. Най-добрият начин да му 
помогна е, като му покажа, че разбирам и уважавам него
вите чувства. И тогава бащата казва на Ерик: Изглеждаш 
ми много разочарован.

I
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Ерик: Точно така.
Баща му: Ти много искаше да отидеш на този излет.
Ерик: Разбира се, че исках.
Баща му: Приготвил си всичко, но накрая гадния
дъжд заваля.
Ерик: Да, точно така стана.
Следва пауза и после Ерик казва: „Е, добре де, ще има 

и други дни“. Гневът му явно се е разсеял и през останалата 
част от следобеда се държи доста разбрано. Обикновено, 
когато Ерик се прибира ядосан, цялата къща разбира за 
това. Рано или късно той се скарва с всеки член от семейс
твото. Къщата не мирясва, докато той най-накрая не заспи 
късно вечерта. Какво е толкова особено в този подход и 
какви са ценните му компоненти?

Когато децата са във вихъра на силни емоции, те 
не могат да слушат никого. Те не могат да приемат съ
вети или конструктивна критика. Те искат ние да разбе
рем какво се случва в главите им, какво чувстват точно 
в този момент. Нещо повече -  искат да бъдат разбра
ни, без да разкриват напълно онова, което преживяват. 
Това е игра, в която те разкриват само малко от онова, 
което чувстват. За останалото ние трябва да се досетим 
сами.

Когато детето ни каже: „Учителката ми се скара", няма 
защо да го разпитваме за повече подробности. Нито да 
казваме: „Какво направи, че ти се скара? Щом учителката 
ти се е скарала, значи нещо си направил. Кажи, какво?“ Не 
е нужно дори да казваме: „О, колко жалко". Трябва прос
то да покажем, че разбираме неговата обида, смущение и 
гневни чувства.

Анита, на осем години, се прибира един ден в къщи 
за обяд, като кипи от гняв: „Следобед няма да се върна в 
училище“.

Майка й: Изглеждаш много разстроена. Ще ми кажеш
ли защо?

I
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Анита: Учителката ми откъсна листа от тетрадката. 
Аз толкова да се старая, а тя само погледна и го от
късна.
Майка й: Без твое разрешение? Нищо чудно, че си 
толкова ядосана!
Майката на Анита се въздържа от всякакви други 

коментари и въпроси. Тя знае че дъщеря й има нужда от 
разбиране и съчувствие и че само по този начин може да 
разсее гнева й.

Друг пример. Деветгодишният Джефри се прибира у 
дома много тъжен и се оплаква: „Учителката ми съсипа це
лия ден".

Майката: Изглеждаш много уморен.
Джефри: Две деца вдигаха шум в библиотеката, а тя 
не знаеше кои са точно и ни наказа всички да стоим в 
коридора почти цял ден.
Майката: Целият клас стояхте тихо в коридора, вмес
то да учите, почти цял ден! Нищо чудно, че изглеждаш 
така.
Джефри: Ама аз отидох да говоря с нея и й каз
вам: „Госпожо Джоунс, не се съмнявам във вашата 
способност да откриете кой точно е вдигал шум, така 
че няма нужда да ни наказвате всички".
Майката: Божичко! Деветгодишен младеж помага на 
учителката си да прецени, че не е честно да наказва це
лия клас заради белите на двама-трима!
Джефри: Не помогна. Но поне тя се усмихна за пръв 
път днес.
Майката: Е, не си успял да й промениш решението, но 
поне си й променил настроението.
Благодарение на това, че изслушва сина си, засвиде

телства уважение към чувствата му, не подлага на съм
нение валидността на неговата интерпретация и оценява 
опита му за конструктивно решение, майката на Джефри
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успява да промени настроението му и да свали градуса на 
неговия гняв.

Как разбираме какво чувстват децата ни? Като ги наб
людаваме и ги слушаме. Освен това правим изводи на ба
зата на собствения си емоционален опит. Ние знаем как
во децата най-вероятно са почувствали, когато са били 
засрамени пред други хора. Формулираме думите си така, 
че те да разберат, че знаем как са се чувствали в дадената 
ситуация. Всяко от следните изказвания ще ви свърши ра
бота:

Сигурно ти е било ужасно неудобно.
Сигурно си побеснял/а.
Сигурно в този момент си мразил/а учителката.
Сигурно ти е било много обидно.
Имал/а си тежък ден.
За съжаление, когато се сблъскат с непослушанието на 

децата си, родителите не си дават сметка, че обикновено 
наранените чувства подклаждат това непослушание. Пър
во трябва да се справим с чувствата на децата си, а след 
това с тяхното поведзние.

Майката на дванайсетгодишния Бен разказва следно
то:

-  Прибирам се от работа вчера и още не съм си сва
лила палтото, а синът ми изскача от стаята си и започва 
да се оплаква от учителката: „Тя ни дава толкова голямо 
домашно, че за една година не мога да го напиша. Как ще 
го напиша това стихотворение до утре сутринта? А освен 
това трябва да напиша и едно съчинение от миналата сед
мица. А днес ми се развика, направо ме мрази!"

Изпуснах си нервите и му се развиках: „Моят шеф е 
точно толкова отвратителен, колкото твоята учителка, ама 
да си ме чувал някога да се оплаквам? Нищо чудно, че учи
телката ти крещи. Ами ти си винаги без домашно! Просто 
те мързи. Престани да се оплакваш и се хващай за работа, 
иначе до никъде няма да стигнеш“.
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-  И какво стана след като си изляхте гнева? -  попитах 
аз.

-  Синът ми се прибра обратно в стаята, затръшна вра
тата след себе си, заключи се и не излезе за вечеря.

-  И как се почувствахте тогава? -  попитах аз.
-  Ужасно. Съсипахме си вечерта, на всички ни беше 

криво. Настроението беше мрачно. Чувствах се виновна, 
но не знаех какво да направя.

-  А как според вас се е чувствал синът ви? -  попитах аз.
-  Вероятно и е бил сърдит, страхувал се е от учител

ката си, бил е разстроен, отчаян и прекалено объркан, за 
да може да се съсредоточи. Не му помогнах много. Но не 
мога да понасям, когато започне да се оплаква и не поема 
никаква отговорност.

Ако Бен е бил в състояние да изрази чувствата си, вмес
то да се оплаква, всичко това е щяло да бъде избегнато. Ако 
той е можел да каже: „Мамо, страх ме е да отида утре на учи
лище, трябва да пиша стихотЬорение и съчинение, а пък не 
мога да се съсредоточа, Защото не съм спокоен", майка му е 
щяла да разбере неговото затруднение и да прояви съчувст
вие. Ако е подходила към емоционалната страна на пробле
ма, тя е Можела да перифразира: „Ясно, страхуваш се, че няма 
да успееш да напишеш стихотворението и съчинението до 
утре сутринта. Ами нищо чудно, че си толкова притеснен".

За съжаление нито ние, нито децата сме се родили с 
готовото умение да споделяме чувствата си. Често дори 
ние самите не знаем какви са чувствата ни, какво и как 
чувстваме.

Обикновено, когато им е трудно да се справят с нещо, 
децата се ядосват и обвиняват останалите за своето затруд
нение. А това на свой ред вбесява родителите им, които на 
свой ред обвиняват децата си и казват неща, за които после 
съжаляват и с които изобщо не разрешават проблема.

Тъй като на децата им е трудно да назоват своите чув
ства, би било полезно родителите да се научат да долавят 
страха, отчаянието, чувството за безпомощност, кои
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то се крият зад изблиците на гняв. Вместо да реагират 
на поведението на децата си, родителите би трябвало да 
откликнат на емоциите им и да им помогнат да се спра
вят с тях. Само когато децата се чувстват както тряб
ва, те могат да разсъждават ясно и да се държат както 
трябва -  и тогава могат да се съсредоточат, да внимават 
и да слушат.

Силните емоции на децата не се изпаряват, когато им 
се каже: „Това не е хубаво чувство“ или когато родители
те се опитват да убедят децата си, че „няма причина да се 
чувстват по този начин“. Силните страсти не утихват, 
когато ги порицаваме, но тяхната интензивност намалява 
и те губят остротата си, когато изслушваме със съпричаст
ност онзи, у когото бушуват.

Това важи не само за децата, но и за възрастните, как- 
то ще илюстрираме чрез следния откъс от една дискусия в 
родителска група.

Психотерапевтът: Представете си една от онези сут
рини, в които всичко върви наопаки. Телефонът звъни, 
бебето реве и докато се усетите, препечените филийки 
са изгорели. Брачната ви половинка поглежда тостера 
и казва: „Господи, кога най-сетне ще се научиш да пре
пичаш филийки?!“. Как ще реагирате?

А.: Ще му хвърля филийката в лицето.
Б.: Ще му кажа: „Сам си печи скапаната филийка!“
С.: Толкова ще ме заболи, че направо ще се разплача.

Психотерапевтът: Какви чувства ще изпитате при ду
мите на вашата брачна половинка?
Родителите: Гняв, омраза, обида.
Психотерапевтът: Лесно ли ще ви бъде да направите 
нова порция препечени филийки?

А.: Само ако мога да сложа отрова в тях! 
Психотерапевтът: И какъв очаквате да бъде денят ви 
след това?

А.: Целият ден ще бъде съсипан!
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Психотерапевтът: Представете си същата ситуация: 
филийката е изгоряла. Обаче вашата половинка не се 
впряга чак толкова и казва: „Ох, миличко, каква тежка 
сутрин -  първо бебето, после телефона, а сега и фи
лийката“.

Б.: Ще се почувствам прекрасно!
В.: Толкова ще се разнежа, че ще го прегърна и ще го це

луна.
Психотерапевтът: Защо? Бебето още реве, а филий
ката е изгоряла.
Родителите: Голяма работа.
Психотерапевтът: Е добре, каква е разликата?

A. : Защото си благодарен, че не те критикуват.
Психотерапевтът: И какъв ден ви очаква след това?

B. : Весел и щастлив.
Психотерапевтът: Хайде сега трети сценарий. Съп
ругът ви поглежда изгорялата филийка и казва спо
койно: „Дай да ти покажа/ скъпа, как се препичат фи- 
лийки“.

Б.: О, не. Това е по-лошо и от първия вариант. Ще се по
чувствам като глупачка.

Психотерапевтът: Да видим сега как тези три раз
лични подхода в случая с филийката може да се проя
вяват в отношенията ни с децата.

A. : Разбирам накъде биете. Аз винаги казвам на моето
дете: „Ти си достатъчно голям да знаеш това“ или „Ти 
си достатъчно голям да можеш онова". Това сш урно 
го вбесява. И обикновено така става.

Б.: Аз винаги казвам на моята дъщеря: „Дай да ти покажа 
как става това или онова“.

B. : Толкова съм свикнала да ме критикуват, че ми идва
отвътре и аз да го правя. Използвам съвсем същите 
думи, които използваше майка ми, когато бях дете. 
Аз много й се сърдех за това. Никога не вършех нищо 
както трябва и тя ме караше да го правя отново.
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Псмхотерапевтът: А сега се улавяш, че казваш също
то на дъщеря си?

В.: Да. И това никак не ми харесва. Не мога да се пона
сям, когато го правя.

Псмхотерапевтът: Да видим какво можем да научим 
от историята с изгорялата филийка. Какво е това, кое
то трансформира отрицателните чувства към нашите 
близки?

Б.: Фактът, че някой те разбира.
В.: М не те обвинява.
А.: И не тръгва да те поучава.

Този кратък откъс (адаптиран от Гинът, „Групова пси
хотерапия с деца", 1961) илюстрира каква сила имат думи
те да породят враждебност или щастие. Изводът от цялата 
случка е, че нашите реакции (думи и чувства) имат решава
що въздействие върху атмосферата в нашия дом.

Принципите на разговора: 
разбиране и съчувствие

Когато детето разказва или разпитва за някаква случ
ка, обикновено най-добрия подход е да откликнете не на 
самата случка, а на отношението, вложено в разказа.

Шестгодишната Флора се оплаква, че „напоследък“ по
лучава по-малко подаръци в сравнение с брат си. Майка й 
не се опитва да опровергае това оплакване, нито обяснява 
на Флора, че брат й е по-голям и има нужда от повече неща. 
Тя също така не обещава да промени несправедливата ситу
ация. Тя знае че децата се интересуват много повече от сво
ите взаимоотношения с родителите си, отколкото от раз
мера и броя на подаръците. Ето защо отговаря: „Питаш ме 
дали те обичам толкова, колкото обичам него?“ Без повече 
приказки тя прегръща своята Флора, която отвръща с изне
надана и щастлива усмивка. Това е краят на един разговор, 
който потенциално може да се превърне в безкраен спор.
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Зад много детски въпроси се крие желанието за по
твърждение и подкрепа. Най-добрият отговор на подобни 
въпроси е да потвърдим неизменността на нашите отно
шения.

Когато едно дете разказва някаква случка, понякога е 
полезно да отразим не събитието само по себе си, а чув
ствата, които то е породило. Седемгодишната Глория се 
прибира в къщи много разтревожена. Тя разказва на баща 
си как са блъснали нейната приятелка Дорийн от тротоа
ра в пълна с вода канавка. Вместо да разпитва за подроб
ностите или да се заканва да накаже калпазаните, които 
са бутнали Дорийн, баща й споделя чувствата, които са за
владели дъщеря му. Той казва: „Сигурно много си се при
теснила. Сигурно си се ядосала на момчетата, които са го 
направили. Още си им много ядосана“.

На всички тези твърдения Глория отвръща с твърдо: 
„Да!“ А когато баща й продължава: „Боиш се, че могат да 
постъпят така и с тебе?“ Глория отвръща решително: „Са
мо да опитат, ще ги повлека с мене, леле, как ще се пльос
нем!“. А после се разсмива на въображаемата картина. Ето 
какъв щастлив край може да има един разговор, който 
иначе би се превърнал в безполезна беседа върху методите 
за самозащита.

Когато едно дете се прибере в къщи с куп оплаквания 
от приятел, от учител или от живота, най-добре е да 
откликнем на тона на чувствата, вместо да се опитва
ме да изясняваме фактите и да проверяваме валидност
та на интерпретацията.

Десетгодишният Харолд се прибира в къщи вкиснат и 
недоволен.

Харолд: Гаден живот! Учителката ме нарече лъжец 
само Защото казах, че съм си забравил домашното. И 
ми крещя, леле, как ми крещя! Каза, че ще ти напише 
бележка.
Майка му: Имал си много тежък ден, значи.
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Харолд: Меко казано.
Майка му: Сигурно е било ужасно обидно да те наре
кат лъжец пред целия клас.
Харолд: Точно така.
Майка му: Обзалагам се, че вътрешно си й пожелал 
някои „хубави“ неща!
Харолод: О, да! Но откъде разбра?
Майка му: Обикновено така правим, когато някой ни 
обиди.
Харолд: Слава Богу!
Когато децата разберат не техните чувства са нор

мални и са присъщи на всички хора, това им носи огромно 
облекчение. Няма по-добър начин да им помогнете да го 
осъзнаят от това, да им покажете, че ги разбирате.

Когато едно дете каже нещо за себе си, обикновено 
най-добрия подход не е да се съгласим или да го отхвър
лим, а с конкретни стъпки да покажем на детето разбира
не, което надхвърля първоначалните му очаквания.

Когато едно дете заяви: „Не ми върви по математика", 
няма да бъде от съществена полза да му кажем: „Вярно, 
хич не те бива с числата“. Няма полза да опровергаваме 
мнението му или да му пробутваме евтиния съвет: „Ако 
залягаше повече над уроците, щеше да ти върви повече“. 
Такъв дежурен отговор само ще накърни неговото само
чувствие, а поученията ще разклатят самоувереността му.

Изказването: „Не ме бива по математика“ може да се 
приеме със сериозност и разбиране.

Математиката не е лесна.
Някои задачи са много трудни за решаване.
Като критикуват, учителите никак не ти пома
гат.
Математиката те кара да се чувстваш глупак.
Бас държа, че нямаш търпение да свърши часът. 
Когато часът свърши, си отдъхваш.
Когато те изпитват, сигурно ти е още по-тежко.
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Сигурно много се страхуваш да не сбъркаш.
Сигурно много се тревожиш какво ще кажем ние. 
Сигурно много се страхуваш, че ни разочароваш.
Ние знаем че някои предмети са много трудни. 
Вярваме, че ще се стараеш колкото можеш.
Едно дванайсетгодишно момиче сподели, че почти 

щяло да припадне, когато баща й проявил подобно разби
ране, след като се прибрала в къщи с много лоши оценки. 
Тя си казала: „Трябва да оправдая доверието на баща ми в 
мен".

Почти всеки родител чува от време на време детето 
си да казва: „Аз съм тъп/а“. Знаейки, че неговото дете не 
може да е глупаво, родителят се залавя да го убеждава кол
ко е умно, както например този баща:

Чарлс: Аз съм тъп.
Баща му: Не си тъп.
Чарлс: Не, тъп съм.
Баща му: Не си. Спомняш ли си колко те биваше на 
лагера? Ръководителят смяташе, че си бил един от 
най-умните.
Чарлс: Ти как разбра, че така мисли?
Баща му: Той ми каза.
Чарлс: Аха, а тогава защо през цялото време ми вика
ше, че съм тъп.
Баща му: Просто се е шегувал.
Чарлс: Аз съм тъп и си го знам. Виж ми оценките в 
училище.
Баща му: Просто трябва да си дадеш малко повече 
зор.
Чарлс: Аз вече си дадох зор, но не помага. Просто ня
мам акъл.
Баща му: Ти си умен, знам го.
Чарлс: Аз пък знам, че съм тъп.
Баща му (повишава тон): Не си тъп!
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Чарлс: Тъп съм!
Баща му: Не си тъп, глупако!
Когато едно дете заяви, че е глупаво, грозно или лошо, 

не можете нито да кажете, нито да направите нищо, за да 
промените веднага представата му за себе си. Представа
та на човека за самия него се съпротивлява на директни
те опити за промяна. Както казало едно дете на баща си: 
„Знам, тате, че го правиш за добро, обаче не съм толкова 
тъп, че да ти повярвам, че съм умен“.

Когато едно дете изразява негативна оценка за себе 
си, нашите възражения и протести няма да му помогнат 
кой знае колко. Те довеждат само до още по-категорични 
твърдения в същия дух. Най-добрата помощ, която мо
жем да предложим, е да му покажем, не не само разбираме 
как се чувства, но и знаем какви са конкретните прояви 
на това чувство. Например:

Иван: Аз съм тъп.
Баща му (сериозно): Значи наистина се чувстваш 
така? Не се мислиш за умен?
Иван: Не.
Баща му: Сигурно това много те измъчва?
Иван: Аха.
Баща му: В училище сигурно през цялото време мно
го се страхуваш -  че ще сбъркаш, че ще получиш нис
ки оценки. Когато учителката те посочи, сигурно се 
притесняваш. Дори да знаеш отговора, все не можеш 
да отговориш добре. Страх те е да не би това, което 
кажеш, да не прозвучи смешно... и да не би учител
ката да ти се скара... и че децата може да ти се смеят. 
Затова много пъти предпочиташ нищо да не кажеш. 
Сигурно можеш да си спомниш всичките случаи, ко
гато си казал нещо и са ти се смели. Защото тогава 
си се чувствал глупак в собствените си очи. И си бил 
обиден и ядосан, нали? (Тук детето може да разкаже 
нещо, което се случвало.) Виж, моето момче, според



Глава I. Кодове на комуникация 35

мен ти си чудесен човек. Обаче ти имаш друго мнение 
за себе си.
Този разговор може би няма да промени мнението на 

детето за себе си веднага, но може да посее в него семената 
на съмнението в собствената му правота. То може да си 
каже: „След като баща ми ме разбира добре и смята че съм 
чудесен човек, може би не съм толкова зле“. Близостта, ко
ято подобен разговор създава, може да накара сина да се 
старае да оправдае бащиното доверие. В крайна сметка той 
ще намери по-оптимистични отговори в самия себе си.

Когато детето каже: „Никога нямам късмет“, никакви 
опровержения или обяснения няма да променят това убеж
дение. За всеки пример на добър късмет, който ние му дадем, 
то ще ни отвърне с два примера за кутсуз. Единственото, 
което можете да направите, е да му покажете колко дълбоко 
разбирате чувствата, които са довели до това убеждение: 

Анабел: Никога нямам късмет.
Майка й: Наистина ли се чувстваш така?
Анабел: Да.
Майка й: И когато играеш на някоя игра, си каз
ваш: „Няма да спечеля, на мен не ми върви“.
Анабел: Да, точно така си мисля.
Майка й: А в училище, когато знаеш отговора, си каз
ваш „Днес учителката няма да ме изпита".
Дъщерята: Да.
Майка й: Но когато си без домашно, ти си каз
ваш: „Точно днес ще ме изпита".
Анабел: Да.
Майка й: Сигурно можеш да дадеш още много при
мери.
Анабел: И още как... Ето например... (Детето дава 
примери.)
Майка й: Интересно ми е какво смяташ за късмет. 
Ако стане нещо, което според тебе е късмет, или пък
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ти се случи голям кутсуз, ела да ми кажеш и ще си по
говорим.
Този разговор може би няма да промени вярата на де

тето в неговия лош късхмет. Може обаче да наведе дете
то на мисълта какъв късмет е извадило с такава разбрана 
майка.

Рибите плуват,
птиците летят, а хората чувстват: 
смесени чувства и смесени сигнали

Децата ни обичат и едновременно с това негодуват 
срещу нас. Те изпитват двойствени чувства към родите
лите си, към учителите си и към възрастни, които имат 
власт върху тях. Родителите трудно приемат амбивален- 
тността като явление в живота. Те не я приемат в самите 
себе си и не могат да я търпят у децата си. Те мислят, че 
има нещо принципно погрешно в това, да изпитваш про
тиворечиви чувства към хората, особено към членовете 
на семейството.

Можем да се научим да приемаме съществуването на 
двояки чувства както у нас самите, така и у нашите деца. 
За да избегнем излишните конфликти, децата трябва да 
знаят, че такива чувства са нормални и естествени. Мо
жем да спестим на детето си много тревога и чувство за 
вина, като дадем гласност и признание на тези амбивален- 
тни чувства:

Явно изпитваш различни чувства към твоята учи
телка -  харесваш я, но и нея харесваш.
Явно изпитваш двойствено чувство към по-големия 
си брат -  хем му се възхищаваш, хем се дразниш от 
него.
Изпитваш различни желания -  хем искаш да отидеш 
на лагер, хем в същото време искаш да си останеш 
вкъщи.
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Едно такова твърдение, направено спокойно и без ни
каква осъдителност относно тази двойственост, е полезно 
за децата, Защото им помага да разберат, че дори техните 
„смесени" чувства са напълно разбираеми и приемливи. 
Както каза едно дете, „щом като моите смесени чувства 
могат да бъдат разбрани, значи не са чак толкова смесени" 
От друга страна, изказвания от рода на следното никак не 
са полезни: „Момченце, в главата ти е пълна бъркотия! Ту 
си харесваш приятелите, ту не можеш да ги понасяш. Взе
ми да се определиш най-накрая“.

Когато познаваме добре човешката природа, ние не
пременно отчитаме вероятността там, където има любов, 
да има и малко омраза, където има възхищение, да има и 
малко завист, където има преданост, да има и малко враж
дебност, където има успех, да има също и тревога. Изисква 
се голяма мъдрост да осъзнаем, че всички чувства имат 
право на живот: и положителните, и отрицателните, и 
амбивалентните.

Да направим подобна концепция наше вътрешно убеж
дение никак не е лесно. Възпитанието в нашето детство, а 
и нагласата ни като възрастни хора ни предразполагат към 
точно противоположния възглед. Учили са ни, че негатив
ните чувства са „лоши“ и не трябва да ги изпитваме или би 
следвало да се срамуваме от тях. Новия подход казва, че 
само реалните действия могат да бъдат осъждани, докато 
„лошите“ или „добрите“ помисли не могат. Само поведени
ето може да бъде осъждано или коментирано: чувствата 
не могат и не трябва да бъдат. Осъждането на чувствата 
и цензурирането на помислите упражняват насилие и над 
личната свобода, и над душевното здраве.

Емоциите са част от нашето генетично наследство. 
Рибите плуват, птиците летят, а хората чувстват. 
Понякога сме щастливи, друг път -  не. Но понякога сме 
сигурни, че чувстваме гняв или страх, тъга или радост, 
алчност или вина, въодушевление или презрение, задо
волство или отвращение. Въпреки че не сме свободни да
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избираме между емоциите, които възникват у нас, все пак 
сме свободни да изберем как и кога да ги изразим, стига да 
знаем какви са те. Това е същността на проблема. Възпита
нието на много хора не включва познание за природата на 
техните чувства. Когато са изпитвали омраза, са им казва
ли, че изпитват само неприязън. Когато са се страхували, 
някой им е казал, че няма от какво да се страхуват. Когато 
са чувствали болка, някой ги е съветвал да бъдат смели и 
да се усмихват. Много от нас са научени да се преструват 
на щастливи, когато не са.

С какво да заменим умението си да се преструваме. С 
истина. Възпитанието на чувствата може да помогне на 
децата да разберат какво усещат. По-важно за едно дете е 
да знае какво чувства, отколкото защо го чувства. Когато 
детето знае ясно какви са неговите чувства, вероятността 
да се усеща „напълно объркано“ е много по-малка.

Отразяване на емоциите: 
когато отразяваме като в огледало 
чувствата на децата, ние им помагаме 
да разберат как се чувстват

Децата научават как изглеждат физически, когато ви
дят отражението си в огледалото. А какъв е техният емо
ционален образ разбират, когато видят отразени своите 
чувства. Ролята на огледалото е да ни покаже какъв е на
шия образ, без да ни украсява и без да ни загрозява. Ние 
не искаме от огледалото да ни каже: „Изглеждаш ужасно. 
Очите са ти кръвясали, а лицето ти е подпухнало. На нищо 
не приличаш. Я вземи се погрижи за себе си“. След някол
ко изявления на едно такова вълшебно огледало, ние ще 
го избягваме като чума. От огледалото ние очакваме от
ражение, а не поучения. Може би образът, който виждаме, 
няма да ни хареса. Въпреки това обаче бихме предпочели
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сами да изберем какви козметични мерки ще предприе
мем.

По-подобен начин ролята на емоционалното огледало 
е да отрази чувствата такива каквито са, без да ги изкри
вява:

Явно си много ядосан.
Явно много го мразиш.
Явно си отвратен от цялата ситуация.
За детето което изпитва подобни чувства, тези твър

дения ще бъдат много полезни. Те показват ясно какви 
са неговите чувства. Яснотата на отражението, била тя в 
реалното, или в емоционалното огледало, ни предоставя 
възможност да се поправим или променим по собствено 
желание. Като възрастни ние също се чувстваме наранени, 
ядосани, уплашени или тъжни. В мигове на силна емоция 
няма нищо по успокояващо и полезно от друг човек, който 
ни слуша и ни разбира. Това, което се отнася за възраст
ните, се отнася също и за децата. Внимателното общуване 
с тях замества критицизма, поученията или съветите с ле
чебния балсам на човешкото разбиране.

Когато едно дете е разстроено, уплашено, объркано 
или тъжно, естествения ни подтик е да дадем присъда или 
съвет. Това съдържа ясно, макар и неумишлено послание: 
„Ти си прекалено глупав/а и не знаеш какво да правиш“. 
Така върху първоначалната болка ние наслагваме и допъл
нителна обида.

Има по-добър начин. Когато отделяме време и вни
мание, за да разберем детето си, ние изпращаме съвсем 
различно послание: „Ти си важен за мен. Искам да разбера 
твоите чувства“. А зад това жизненоважно послание стои 
друго твърдение: „Когато се успокоиш, ще намериш най- 
доброто разрешение“.



ВТОРА ГЛАВА
Мощта на думите: по-добри начини 

да дадем кураж и напътствия

При психотерапия на едно дете никога не се казва „ти 
си добро момченце“ или „ти си чудесно дете“. Оценъчните 
и хвалебствени изказвания се избягват. Защо? Защото не е 
полезно. Те предизвикват вълнение, създават зависимост и 
провокират самозащита. Те не водят до самостоятелност, 
последователност и самоконтрол, тъй като това са качес
тва, които изискват независимост от външната оценка. Те 
изискват да можеш да разчиташ на вътрешната си мотива
ция и оценка. Децата не трябва да бъдат подлагани на 
натиска на оценъчните похвали, за да не се превърнат 
другите в единствен източник на одобрение.

Похвалата вече не е ли полезна за децата?

Понякога лошото държание се проявява в най-неочак- 
вани моменти.

Било понеделник сутринта след Деня на благодар
ността. Семейството се връщало с колата си от Питсбърг 
към Ню Йорк. На задната седалка шестгодишният Айвън 
си седял като ангелче тих и дълбоко замислен. Майка му си 
казала: „Заслужава да го похвалим“. Тъкмо били навлезли 
в тунела „Линкълн“, когато тя се обърнала назад и казала: 
„Ти си много добро момче. Толкова добре се държа. Гордея 
се с тебе“. Минута по късно Айвън измъкнал пепелника и 
изсипал цялото му съдържание върху родителите си. Пе
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пелта и фасовете не спирали да се носят из въздуха, като 
при атомна експлозия. Семейството било в тунела, имало 
задръстване и всички щели да се задушат. На майката на 
Айвън й идвало да го убие. Но най-разстроена се чувствала 
именно Защото току-що го била похвалила. Похвалата не е 
ли полезна вече за децата? -  запитала се тя.

Няколко седмици по-късно Айвън сам разкрил при
чината за атаката. През целият път към къщи той се чудел 
как да се отърве от малкото си братче, което било пъхнато 
между майка му и баща му в предната част на колата. Най- 
накрая му хрумнала идеята, че ако тяхната кола се разце
пи по-средата, родителите му и той ще оживеят, но бебето 
ще бъде разполовено на две. Точно тогава майка му го по
здравила за доброто му държание. Похвалата го накарала 
да се почувства виновен и на страшно му се приискало да 
покаже, че не я заслужава. Той се огледал, видял пепелника 
и останалото се развило от само себе си.

Това че правиш нещо добре, 
не те прави добър човек

Повечето хора са убедени, че похвалата изгражда 
увереност у децата и ги кара да се чувстват по-сигурни. В 
действителност похвалата може да доведе до напрежение 
и лошо поведение. Защо? Много деца от време на време 
имат деструктивни желания към членове от семейството. 
Когато родителите кажат на едно дете: „Ти си много добро 
момче", то може да не е в състояние да приеме похвалата, 
Защото собствената му представа за него самия е твърде 
различна. В собствените си очи той не може да бъде „до
бър“, след като малко преди това е пожелал майка му да 
изчезне или брат му да прекара следващия уикенд в бол
ницата. Истината е, че колкото повече го хвалят, толкова 
по лошо се държи той, за да покаже „истинската си същ
ност“. Родителите често казват, че точно след похвала за
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добро държание, децата започват да беснеят, сякаш за да 
опровергаят комплимента. Възможно е лошото държание 
на детето да е неговия начин да изрази своето съмнение в 
публичния си образ.

Не е необичайно деца, похвалени, че са умни, да губят 
желание да се заемат с по-трудни интелектуални задачи, 
Защото не искат да рискуват постигнатия висок статут. Но 
обратно -  когато децата са били похвалени за положени
те усилия, те залягат още по-упорито над изпълнението 
на трудни задачи.

Желателни и нежелателни похвали

Похвалата, както пеницилина, не бива да се раздава 
безотговорно. Има правила и предписания, които опреде
лят вземането на силни лекарства -  кога и в какви дози, 
предупреждения за възможни алергични реакции. Подоб
ни правила има и за приложението на емоционалните ле
карства. Най-важното правило е, че похвалата трябва да 
се отнася само до усилията и постиженията на децата, 
а не до техния характер или лични качества.

Когато едно дете почисти двора, правилно е да го по
хвалите за това колко много работа е свършило и колко 
добре изглежда дворът. Крайно неправилно и неуместно 
е да му кажете какъв добър човек е то. Похвалните думи 
трябва да отразяват реалистична картина на пости
женията, а не изкривен образ на човека, когото хвалите. 
Следният пример илюстрира правилно дадената похвала.

Осемгодишната Джули е работила усърдно, за да по
чисти двора. Тя е измела листата, изхвърлила е боклука и 
е подредила инструментите. Майка й останала впечатлена 
и изразила своята оценка за усилията и постиженията на 
дъщеря си:

Майката: Дворът беше толкова мръсен. Не мога да
повярвам, че е възможно да се изчисти за един ден.
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Джули: Но аз го изчистих!
Майка й: Беше пълен с листа, боклук и какво ли не 
още.
Джули: Изчистих всичко.
Майка й: Ти си свършила страшно много работа! 
Джули: Аха, свърших.
Майка й: Дворът е толкова чист сега. Удоволствие е 
да го гледаш.
Джули: Хубав е.
Майка й: По усмивката ти си личи колко си горда от 
себе си. Благодаря ти, миличка.
Джули (широко усмихната): Моля.
Думите на майка й направили Джули горда и щастлива 

от постигнатото. Вечерта тя нямала търпение баща й да се 
прибере, за да му покаже изчистения двор и отново да се 
почувства горда от добре свършената работа.

И обратното -  следните похвални думи, отнасящи се 
към личността на самото дете, не са полезни:

Ти си такава прекрасна дъщеря.
Ти си истинска помощничка на мама.
Какво ще прави мама без тебе?
Подобни изказвания могат да накарат едно дете да се 

почувства застрашено и обезпокоено, то може би усеща, 
че е далече от определението „чудесна" и че не е способно 
да оправдае това определение. Така че, вместо със страх да 
очаква, да бъде разкрита заблудата, то може да реши да от
хвърли още сега част от бремето на тази отговорност, като 
започне да се държи зле. Пряката похвала към теб самия, 
както и пряката слънчева светлина, е трудно поносима и 
заслепява. Детето се смущава, когато му кажат че е чу
десно, добро като ангел, щедро и скромно. То изпитва же
лание да отрече поне част от тази похвала. Не може да ста
не и да заяви публично? „Благодаря, приемам похвалата, 
аз съм чудесна“. Трябва да отхвърли тази похвала и пред
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самата себе си. Ако трябва да е честна, не може да си каже: 
„Аз съм чудесна. Аз съм добра, силна, щедра и скромна“. 
При това е възможно тя не само да отхвърли похвалата, 
но и да прояви известни съмнения относно тези, които са 
я похвалили: ако те ме намират за чак толкова чудесна, не 
може да са чак толкова умни.

Процесът на похвалата

Похвалата се състои от две части: това, което казваме 
на децата, и онова, което те на свой ред си казват.

Нашите думи трябва да отразяват ясно онова, което 
харесваме и оценяваме в техните усилия, помощ, работа, 
усърдие, творчество и постижения. Нашите думи трябва 
да бъдат формулирани така, че детето със сигурност да ус
пее да извлече реалистично заключение относно собстве
ната си личност. Думите ни трябва да бъдат като вълшебно 
платно, върху което децата неизбежно да нарисуват пози
тивна картина на самите себе си.

Осемгодишният Кени помага на баща си да чисти ма
зето. Трябвало да премести някакъв тежък предмет.

Бащата: Тезгяхът е много тежък. Много трудно се
мести.
Кени (с гордост): Обаче аз го преместих.
Бащата: Иска се доста сила.
Кени (свива мускули): Аз съм силен.
В този пример бащата на Кени коментира само труд- 

носта на задачата. Кени самичък прави заключение, че е 
силен. Ако неговият баща беше казал: „Синко, ти си много 
силен“, Кени може би щеше да отвърне: „Не съм. В нашия 
клас има момчета по-силни от мене". И щеше да последва 
безплоден, та чак и неприятен спор.

Обикновено хвалим децата си, когато искаме те да бъ
дат доволни от себе си. Но защо става така, че когато кажем
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на дъщеря си: „Ти си красива“, тя не го приема. Защо когато 
кажем на сина си: „Ти си много умен“, той се смущава и 
излиза от стаята. Може би Защото е много трудно да се 
угоди на децата ни и дори похвалата не помага? Разбира се, 
че не. По-вероятно е това, че нашите деца, както и повече
то хора, не откликват на похвални думи, които се отнасят 
към тяхната личност или към физическите или умствени
те качества. Децата не обичат да бъдат оценявани.

Как би се чувствал всеки от нас, ако в края на всеки ме
сец човекът, който твърди, че ни обича, ни връчва списък 
с оценки? „По целуване имаш 6, по прегръщане само 5, но 
пък по обичане получаваш 6+“. Ние ще се смутим и ще се 
почувстваме унизени. Няма да се почустваме обичани.

Има по-добър начин: подробно описание на нашето 
задоволство и възхищение, думи, които разкриват при
знание за усилията, и изявления, изразяващи уважение и 
разбиране.

Джун, тринайсетгодишна, била сама у дома една ве
чер, когато в къщата се опитал да влезе крадец. Тя звънна
ла на съседите, но никой не отговарял. После се обадила в 
полицията.

Когато родителите й се прибрали у дома, те намерили 
вкъщи полицай, който взимал показания от дъщеря им. И 
майка й, и баща й били впечатлени от зрелостта, с която 
Джун се справила с опасната случка.

Но те не я похвалили с думи от рода на това какво за
бележително момиче е, нито колко е'зряла. Вместо това 
те обсъдили ситуацията и описали пред нея в детайли и с 
голямо признание нейното разумно и смело поведение.

Бащата на Джун казал: „Начинът по който си дейст
вала, отговаря на определението на Хемингуей за кураж: 
Самообладание в най-тежки условия" Знаеш ли колко силно 
впечатление прави едно тринадесетгодишно момиче, което 
успява да запази самообладание в напрегната ситуация, да на
прави необходимото, за да се защити, да се обади на съседи
те, а после и в полицията и да даде необходимите обяснения.
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Майка ти и аз сме много респектирани от поведението ти“. 
Джун слушала и полека започнала да се успокоява. На лицето 
й изгряла широка усмивка, и тя казала: „Може би имате пред
вид, че започвам да се справям с живота. „ Благодарение на 
начина, по който родителите й реагирали, Джун не започнала 
да се оплаква, че са я оставили сама. Напротив, тя излязла от 
трудната ситуация с много повече самочувствие.

Ето и друг пример. Майката на Лестър гледала как си
нът й играе футбол. Когато мачът свършил, тя пожелала да 
сподели със сина си колко е впечатлена от неговите уме
ния и постижения. Описала подробно какво я впечатлило: 
„Беше голямо удоволствие да те гледам как играеш футбол 
днес, особено последните десет секунди, когато видя, че 
можеш да вкараш гол. От своята защитна позиция ти про
бяга цялото разстояние единия до другия край на игри
щето и вкара победния гол. Трябва да си много горд!" Тя 
добавила: „Трябва да си много горд", Защото искала той да 
започне да се гордее със себе си.

Баща помолил шестгодишната си дъщеричка Дже- 
нифър да му помогне да натрупат на купчини събраните 
есенни листа. Когато свършили, бащата посочил към куп
чинките и казал: „Една, две, три, четири, пет, шест! Шест 
купчинки за тридесет минути! Как успя да свършиш тази 
работа толкова бързо?“. Вечерта, когато Дженифър казва
ла лека нощ на баща си, тя го помолила „Тате, може ли да 
ми кажеш пак за моите купчинки?"

За да бъдем конкретни и ясни в своята похвала, се 
изискват известни усилия. Децата извличат много повече 
полза от информацията и от добрата оценка за действията 
си, отколкото когато оценяваме техния характер.

Майката на Джордж оставила бележка върху китарата 
на сина си: „Много ми харесва как свириш“. Синът й бил 
доволен. „Благодаря, че ме смяташ за добър музикант". 
Джордж превел оценката на майка си, като похвала.

Но похвалата може да бъде и обезкуражаваща. Зависи 
какво си казва детето, след като е било похвалено.
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Когато дванайсетгодишната Линда достигнала трето 
ниво във видеоиграта, баща й възкликнал: „Страшна си! 
Имаш перфектна координация! Ти си вече царица на игра
та" Линда изгубила интерес и си излязла. След похвалата 
на баща й и станало трудно да продължи, Защото си казала: 
„Татко ме мисли за голям играч, но аз не съм царица на иг
рата. Стигнах до трето ниво, но просто имах късмет. Ако 
опитам пак, може да не стигна даже и до второ. По-добре 
да се откажа, докато не съм се изложила“. Много по-по- 
лезно би било, ако баща й беше казал просто: „Сигурно е 
страхотно да минеш на по-горно ниво“.

Следните примери ще ви илюстрират разликата.
Полезната похвала: Благодаря ти, че изми колата. 
Сега пак е като нова.
Вероятен извод: Свърших добра работа. Трудът ми е 
оценен.
(Безполезна похвала: Ти си страхотен.)
Полезната похвала: Много ми хареса твоята картич
ка. Толкова красива и остроумна.
Вероятен извод: Имам добър вкус. Мога да разчитам 
на своя избор.
(Безполезна похвала: Винаги си толкова мила и вни
мателна.)
Полезната похвала: Твоето стихотворение ме трогна. 
Вероятен извод: Значи мога да пиша стихотворения. 
(Безполезна похвала: Пишеш много добре за възраст
та си.)
Полезната похвала: Лавицата, която си сковал, е кра
сива.
Вероятен извод: Явно съм сръчен.
(Безполезната похвала: Ти си отличен дърводелец.)
Полезната похвала: Страшно ми хареса твоето писмо. 
Вероятен извод: Мога да доставям радост на другите. 
(Безполезната похвала: Пишеш отлично.)
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Полезната похвала: Много ми помогна, като изми чи
ниите днес.
Вероятен извод: Аз съм отговорен човек. 
(Безполезната похвала: Ти се справи по-добре от всич
ки.)
Полезната похвала: Благодаря, че ми каза, че съм ти 
върнала повече пари. Наистина ти благодаря. 
Вероятен извод: Радвам се, че съм честен човек. 
(Безполезната похвала: Ти си много честно дете.)
Полезната похвала: Твоето съчинение ми подсказа 
няколко нови идеи.
Вероятен извод: Мога да бъда гениален.
(Безполезната похвала: Пишеш много добре за въз
растта си. Разбира се, имаш още много да учиш.)

Тези описателни изказвания и положителният извод, 
които си прави детето, са градивният материал на душев
ното здраве. Представата, която децата си създават за себе 
си, се гради в отговор на нашите думи, които децата в себе 
си превеждат на своя език. Реалистичните позитивни из
казвания, които децата вътрешно си повтарят, определят 
до голяма степен мнението им за самите тях и за света 
около тях.

По-добре е да напътствате детето, 
отколкото да го критикувате

Критиките и оценъчните похвали са двете страни на 
една и съща монета. И двете са вид присъда. За да избегнат 
раздаването на присъди, психолозите никога не критикуват 
децата с цел да им повлияят. Те използват напътствието. 
Когато критикуват, родителите атакуват директно личните 
качества на децата си и техният характер. При напътстви
ето ние посочваме проблема и вероятното му решение. Не 
изказваме никакви твърдения за самото дете.



Глава II. Мощта на думите 49

Когато осемгодишната Мери разляла чашата със сока 
си, майка й казала спокойно: „Сокът се разля. Хайде да 
вземем нова чаша сок и една гъба“. Тя станала и връчила 
на дъщеря си друга чаша със сок и гъба. Мери погледнала 
към майка си с облекчение и недоверие и промърморила: 
„Благодаря, мамо“. После избърсала масата с помощта на 
майка си. Нямало никакви заядливи коментари или безпо
лезно мъмрене. Майката на Мери признава: „Искаше ми се 
да кажа: „И внимавай следващия път“, но като видях колко 
беше благодарна, че си мълча, не казах нищо“.

Когато някой сбърка, това е най-неподходящия мо
мент да давате оценки за неговата личност. В такъв случай 
е най-добре да предложите решение на проблема, а не да 
критикувате човека.

Представете си, че пътувате с кола с любимия човек и 
той направи погрешен завой. Колко ще му помогнете, ако 
кажете: „Защо зави тук? Не видя ли знака? Ей там имаше 
голяма табела. И слепец ще я види“. Дали в този момент 
той ще изпита прилив на любов? Вие на негово място бих
те ли си казали: „Трябва да се старая да карам по-добре и 
да внимавам повече, за да е доволен любимият“? А няма 
ли да ви си иска да отговорите в същия тон? Какво ще по
могне в случая? Да въздъхнете със съчувствие: „Ох, мило, 
колко досадно!“ И може просто да кажете: „Има отбивка 
единайсет километра по-нататък".

Когато нещата не вървят,
по-добре недейте да реагирате, а отговаряйте

В много домове скандалите между родители и деца се 
разразяват редовно и в прогнозируема последователност. 
Детето прави някоя беля или казва нещо, което не тряб
ва да се казва. Родителят реагира, като на свой ред казва 
нещо обидно. Детето отговаря с нещо още по-лошо. Роди
телят прибягва до викове и заплахи или дори до шамари и
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нещата излизат от контрол. Една сутрин на закуска седем
годишният Натаниъл си играе с една празна чаша, докато 
баща му си чете вестника.

Бащата: Ще я счупиш. Нали знаеш, че вечно нещо чу
пиш.
Натаниъл: Няма да я счупя.
Точно тогава чашата пада на пода и се чупи.
Бащата: И да ревеш, и да не ревеш пак си оставаш 
глупак, всичко чупиш в тази къща.
Натаниъл: И ти си глупак. Ти счупи на мама най-ху
бавата чиния.
Бащата: Ти баща си ли наричаш глупак! Невъзпитано 
хлапе!
Натаниъл: Ти си невъзпитан. Ти пръв ме нарече глу
пак.
Бащата: Само още една думичка да си казал! Марш 
горе в стаята веднага!
Натаниъл: Ти ще ми кажеш!
При това директно предизвикателство към авторитета 

му бащата побеснява. Той сграбчва сина си и започва ярост
но да го пердаши. Докато се опитва да избяга, Натаниъл 
блъска баща си в стъклената врата. Стъклото се счупва и 
порязва ръката на бащата. При вида на кръвта Натаниъл 
изпада в паника. Той изхвърча от къщата и никой не може 
да го открие до вечерта. Всички в къщи са разтревожени и 
стоят будни.

Не е толкова важно дали Натаниъл се е научил да вни
мава с празните чаши, или не, по-важен е лошия урок, кой
то той е научил за себе си и за баща си. Пита се бил ли е 
необходим този сблъсък? Неизбежен ли е бил? Или е въз
можно да се справим по-мъдро с подобни случаи?

Когато е видял сина си да си играе с чашата, бащата 
е можел да я отмести и да отклони вниманието на дете
то към нещо по-подходящо, например топка. А когато се
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е счупила чашата, той е можел да помогне на сина си да 
почистят парчетата, като каже просто: „Чашите се чупят 
лесно. Кой да си помисли, че такава малка чаша може да 
направи толкова голяма беля?“

Изненадата от подобно спокойно изявление може да 
накара Натаниъл да се опита да компенсира небрежността 
си и да се извини. И ако му бяха спестени виковете и пер
даха, той може би щеше да стигне сам до заключението, че 
чашите не са за игра.

Дребни бели и важни неща. От дребните бели децата 
могат да извлекат поука за много важни неща. Родителите 
трябва да научат децата си да правят разлика между случки, 
които са просто неприятни и дразнещи, и събития, които 
наистина са трагични и катастрофални. Много родители 
реагират на счупено яйце като на счупен крак, на разбития 
прозорец като на разбито сърце. Дребните неприятности 
трябва да бъдат представяни на децата именно като дреб
ни: „Загубил си си ръкавицата, значи. Това е неприятно. 
Жалко, но не е катастрофа. Само е малко неприятно". Една 
изгубена ръкавица не може да ни накара да изгубим са
мообладание. Една скъсана риза не е повод за самодейна 
старогръцка трагедия.

Точно обратното, подобни неприятности са много 
добър повод да научим децата на същинските ценности. 
Когато осемгодишната Даяна си загубила камъчето от 
пръстена, тя горчиво заплакала. Баща й я погледнал и про
изнесъл ясно и убедително: „В нашия дом камъчетата не 
са толкова важни. Важни са хората. Важни са чувствата. 
Всеки може да изгуби камъче, но на мястото на старото 
камъче можем да сложим ново. За мен са важни твоите 
чувства. Ти си харесваш пръстенчето. Надявам се, че ще 
си намериш и камъчето".

Родителската критика не е полезна. Тя предизвик
ва гняв и враждебност. Дори по-лошо, децата, които са 
критикувани редовно, се научават да презират себе си и
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останалите. Научават се да се съмняват в собствената си 
стойност и омаловажават значението на околните. Науча
ват се да се отнасят към хората с подозрение и да очакват 
несполуки.

Единайсетгодишният Джъстин обещава да измие ко
лата, но забравя да го направи. В последния момент си 
спомня и се залавя за работа, но не успява да свърши.

Баща му: По колата има още работа, синко, особено 
отгоре и отляво. Кога можеш да свършиш?
Джъстин: Мога да довърша довечера, тате.
Бащата: Благодаря.
Вместо критика този баща предоставя на сина си ин

формация без порицание, като му дава възможност да си 
свърши работата, без да се ядосва и без да се сърди на баща 
си. Представете си колко различно би реагирал Джъстин, 
ако баща му, в желанието си да даде урок на сина си, бе го 
разкритикувал.

Бащата: Изми ли колата?
Джъстин: Да, тате.
Баща му: Сигурен ли си?
Джъстин: Сигурен съм.
Баща му: Ти на това миене ли му казваш? Само си 
си поиграл както винаги. За тебе всичко е само игра 
и забавление. Да не мислиш, че можеш цял живот да 
я караш така? Ако работиш така мърляво, и един ден 
няма да те търпят на работа. Ти си безотговорен, това 
е положението!
Майката на деветгодишната Барбара също не знаела 

как да отговори на дъщеря си, без да я критикува.
Един ден Барбара се прибира в истерия от училище и 

започва да се оплаква: „Днес ми се случи всичко най-лошо 
-  учебниците ми се изсипаха в една локва, момчетата не 
спряха да ми се подиграват, а някой ми открадна гумен
ките". Вместо да прояви съчувствие към дъщеря си, майка
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й на свой ред я напада с критика: „Защо все на теб ти се 
случват тези неща? Не можеш ли да си като другите деца? 
Какво става с тебе?“. Барбара избухва в сълзи. А какво би 
помогнало на Барбара да се почувства по-добре? Проява 
на най-обикновено съчувствие за тежкия ден, който е има
ла: „О, миличка, ти наистина си имала ужасен ден!“

Обидните епитети  
навреждат на нашите деца

Обидните епитети, също както отровните стрели, не 
бива да се използват срещу децата. Когато някой каже: „Този 
стол е грозен“, на стола нищо не му става. Той не се обижда 
и не се смущава. Той остава неуязвим за епитета, който му е 
даден. Когато обаче бъдат наречени грозни, глупави или не
похватни, с децата нещо се случва. Те реагират и душевно, 
и физически. В тях се поражда негодувание, гняв и омраза. 
Във фантазията им започва да се мярка идеята за отмъще
ние. Проявява се нежелателно поведение и тревожни симп
томи. Словесните атаки пораждат верига от реакции, които 
карат и родителите, и децата да се чувстват нещастни.

Когато едно дете бъде наречено непохватно, първата 
му реакция може да бъде: „Не, не съм непохватен“, но по- 
често то започва да вярва на своите родители и да гледа 
на себе си като на непохватен човек. Случи ли се да стъпи 
накриво и да падне, то може да си каже на глас: „Толкова 
си тромав!" От тук нататък то може да започне да избягва 
дейности, които изискват сръчност и грация, Защото е убе
дено, че е твърде непохватно да се справи.

Когато едно дете често чува от родителите си и от учи
телите си, че е глупаво, то започва да вярва в това. Започва 
да се възприема като глупаво. След това се отказва да по
лага интелектуални усилия, Защото смята, че като отбяг
ва състезания и съревнования, няма да попада в смешни 
положения. То се чувства по-сигурно, когато не се опитва
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да постига каквото и да е било. Девиз на живота му става: 
„Няма да се опитвам, за да не се проваля“.

Не е ли изненадващо колко много негативни и обид
ни коментари правят родителите по отношение на своите 
деца, без да си дават сметка, че последствията им са болез
нени и рушителни? Например:

Откакто се е родил, само грижи имаме с него. 
Метнала се е на майка си -  магарешки инат. Прави 
каквото си ще. За нищо не ни слуша.
Знае само: дай, дай. Но никога не е доволна, няма зна
чение колко си и дал.
Това сладко момченце не ми оставя нито миг покой. 
Той е абсолютно безотговорен. Трябва да бдя над него 
като орлица.
За нещастие, децата приемат тези забележки 

насериозно. Малките деца са особено зависими от сво
ите родители. Те разчитат на тях, за да разберат кои са 
и какви могат да станат. За да развият чувство за само
уважение, децата трябва да чуват главно положителни 
оценки за себе си.

Парадоксално е, че за много родители е по-лесно да 
изтъкнат лошите страни на децата си, отколкото добри
те. Все пак, ако искаме децата ни да израснат сигурни и 
самоуверени хора, трябва при всяка възможност да под
чертаваме положителните си впечатления и да избягваме 
негативните коментари.

Непротиворечива комуникация: 
думите трябва да отговарят на чувствата

Децата могат дразнят и да вбесяват. Въпреки това ние 
полагаме усилия да запазим търпение и да ги разбираме. 
Неизбежно обаче парата под налягане понякога експло- 
дира, например по отношение на детската стая: „Ти не си 
достоен и в кочина да живееш!“ После, изпълнени с раз
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каяние, ние се опитваме да се извиним: „Не исках да кажа 
това, достоен си да живееш в кочина“

Склонни сме да вярваме, че търпението е добродетел. 
Но така ли е? Не и когато тази добродетел ни налага да се 
преструваме на спокойни, макар че отвътре кипим, когато 
не се държим така, както ни диктуват чувствата, и кога
то нашето поведение, вместо да откликва на чувствата, се 
опитва да ги скрие.

Тъй като сме възпитавани да не показваме истинските 
си емоции, ние сме най-горди, когато в моменти на най- 
голямо напрежение реагираме най-сдържано. Някои нари
чат това търпение.

Но всъщност онова, което децата искат от своите ро
дители и биха оценили най-високо, е последователна, не
противоречива реакция. Те искат да чуят думите, които 
изразяват истинските чувства на родителите им.

Нерядко малко дете, за да се защити от родителския 
гняв, хвърля най-силното обвинение: „Ти не ме обичаш“. 
„Разбира се че те обичам!" -  вика родителят толкова гнев
но, че с тона си опровергава цялото твърдение. Родителите 
не изпитват любов, когато са ядосани. Обвинявайки роди
теля в липса на любов, детето го поставя в защитна пози
ция, като умно премества фокуса от себе си към родителя.

Само родители които са си разрешили да не обичат де
цата си, когато са ядосани, могат да отговарят на това дет
ско обвинение, без да се защитават: „Не е сега моментът да 
говорим за любов, сега говорим за това какво ме е ядосало“.

Колкото по-ядосан е родителят, толкова по-голяма е 
нуждата на детето да бъде убедено в неговата любов. Но 
когато изразяваме любовта си с гневен тон, не можем да 
успокоим никого. Така детето ще се почувства не обичано, 
а само по-объркано, Защото това, което чува, не са думи на 
любов, а думи на гняв, изказани със свиреп тон. По-добре е 
за децата да разберат, че никой няма да ги изостави, Защо
то е разгневен. Изчезването на добрите чувства е само вре
менно; те ще се върнат веднага след като си отиде гневът.
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Да се справяме със собствения си гняв

В нашето собствено детство никой не ни е учил как да 
се справяме с гнева като част от ежедневието. Трябвало 
е да се чувстваме виновни, че изпитваме гняв, грешници, 
че сме го изразили. Убеждавали са ни да вярваме, че да се 
ядосаш, значи да бъдеш лош. Гневът не беше просто тежка 
простъпка. Той беше углавно престъпление. А с децата си 
ние се опитваме да бъдем търпеливи -  всъщност толкова 
търпеливи, че рано или късно се налага да избухнем. Боим 
се, че гневът ни може да вреден за децата, затова го сдържа
ме, както гмуркачът сдържа дъха си. И в единия, и в другия 
случай способността да се сдържаме е твърде ограничена.

Гневът, подобно на често срещаната настинка, е хро
ничен проблем. Може да не ни харесва, но не можем да 
игнорираме появата му. Можем да познаваме неговата 
природа, но не можем да предотвратим появата му. Гневът 
възниква закономерно в определени ситуации, но все пак 
винаги изглежда внезапен и неочакван. И въпреки че може 
да не трае дълго, докато трае, изглежда вечен.

Когато загубим самообладание, ние се държим така, 
сякаш сме изгубили здравия си разум. Говорим и постъп
ваме с децата си така, както бихме се поколебали да се от
несем дори с врага си. Крещим, обиждаме и ги нападаме. 
А щом фойерверките приключат, се чувстваме виновни и 
се заричаме никога повече да не позволим представление
то да се повтори. Но гневът неизбежно се появява отново, 
като прави на пух и прах добрите ни намерения. И ние от
ново се нахвърляме върху тези, за доброто на които сме го
тови да посветим живота си. Решението да не се поддаваме 
повече на гнева си е още по-опасно. То само налива масло 
в огъня. Гневът, както и ураганът, е част от живота, която 
трябва да познаваме и затова трябва да сме подготвени. 
Спокойния тон, както и мечтания мирен свят, не зависят 
от внезапното благоволение на човешката природа да се 
промени. Той зависи от съзнателно проведените процеду
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ри, които методично разреждат напрежението, преди да 
е довело до експлозия.

Емоционално здравите родители не са светци. Наясно 
са с чувството на гняв и се отнасят с уважение към него. 
Те използват гнева си като източник на информация, нещо 
като индикатор за степента на своята загриженост. Думите 
им са в съответствие с чувствата им. Те не крият своите 
чувства. Следният епизод ще ви илюстрира как една майка 
насочва дъщеря си към правилно поведение, като й показва 
своя гняв, без да я унижава и обижда. Единайсетгодишната 
Джейн се прибрала в къщи с викове: „Не мога да играя бейз
бол. Нямам тениска!“ Майката Можела да даде на дъщеря си 
приемливо разрешение: „Играй с блузата си“ или в желани
ето си да бъде полезна Можела да помогне на Джейн да си 
намери тениска. Вместо това обаче тя решила да изрази ис
тинските си чувства: „Ядосана съм ти. Направо съм бясна. 
Купих ти шест бейзболни тениски и всичките или са забута
ни някъде, или са изгубени. Мястото на тениските е в гарде
роба. Така че ако ти трябват, знаеш къде да ги търсиш“.

Майката на Джейн изразила своя гняв, без да обиж
да дъщеря си. По-късно тя обяснява: „Нито веднъж не й 
напомних стари грешки, нито й натяквах за минали раз
правии, нито я наричах с обидни имена. Не й казах, че е 
разсеяна и безотговорна. Аз просто й описах как се чув
ствам и какво трябва да се направи за в бъдеще, за да си 
спестим неприятните чувства“.

Думите на майка й помогнали на Джейн да се справи 
сама. Тя се втурнала да търси изгубените тениски в къща
та на приятелката си и в съблекалнята на гимнастическия 
салон.

Родителския гняв има роля във възпитанието на де
тето. Всъщност ако в определен момент родителите не се 
ядосат, децата ще останат с впечатление, че те са безраз
лични към тях, а не че проявяват доброта. Ако сме истин
ски загрижени, ние не можем да сдържим гнева си напълно. 
Това не означава, че децата могат да понасят реки от гняв и
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насилие. Това означава само, че те могат да понесат и раз
берат гнева, който им казва „търпението ми има граници“.

За родителите гневът е емоция, която скъпо се плаща. 
За да си струва тази цена да бъде платена, гневът не трябва 
да се изразходва безполезно. Не бива да го оставим да се 
проявява така, че проявлението му да увеличава неговата 
сила. Лекарството не трябва да бъде по-опасно от болест
та. Гневът трябва да се изразява по начин, който носи 
известно облекчение за родителя, известна информация 
за детето и никакви вредни странични ефекти за двете 
страни. Затова не трябва да се караме на децата си пред 
техните приятели -  това ги кара да упорстват още повече 
в грешките си, което на свой ред ни гневи допълнително. 
Ние нямаме интерес да създаваме и да подхранваме при
иждащи една след друга вълни от гняв, неподчинение, съ
протива и отмъщение. Точно обратното, бихме желали да 
изясним проблема, който ни е довел дотук, и да оставим 
буреносните облаци да се разпръснат.

Трите стъпки към оцеляването

За да се подготвим още в мирно време да се справяме 
в напрегнатите моменти, трябва да признаем следните ис
тини:

1. Ние приемаме факта, че понякога ще се ядосваме на 
децата си.

2. Ние имаме право да изпитваме гняв, без да се сраму
ваме и да се чувстваме виновни.

3. Ние имаме право да изразяваме това, което чув
стваме, стига да не да не бъдем заплаха за някого. 
Можем да изразяваме гневните си чувства, стига 
те да не представляват заплаха за личността и 
характера на детето.

Тези принципи могат да бъдат прилагани при кон
кретни стъпки за справяне със ситуацията. Първата стъп
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ка за справяне с развихрените емоции е да ги идентифи
цираме ясно, като ги назовем. Това ще предупреди онзи, 
срещу когото е насочен гневът ни, и ще му даде възмож
ност да промени поведението си или да се пази. Правим 
това, като слагаме в началото местоимението „аз“: „Аз съм 
раздразнен“ или „Аз съм сърдит“.

Ако нашите кратки съобщения и удължени лица не 
предизвикат нужния ефект, продължаваме със следващата 
стъпка. Изразяваме гнева си все по ясно:

Ядосан/а съм.
Много съм ядосан/а.
Много, ама много съм ядосан/а.
Направо съм бесен/бясна!
Понякога само декларирането на нашите чувства (без 

други обяснения) е достатъчно, за да накара детето да спре 
да се държи зле. Друг път е необходимо да се премине към 
стъпка трета, т.е. да обясним причината за нашия гняв, да 
съобщим вътрешните си усещания и онова, което ни се 
иска да направим.

Когато видя обувките, чорапите, блузите и пулове
рите разхвърляни навсякъде по пода, аз се ядосвам, 
просто побеснявам. Идва ми да отворя прозореца и да 
изхвърля цялата тази неразбория насред улицата. 
Когато те видя да удряш брат си, се ядосвам. Толко
ва се вбесявам, че ми причернява пред очите. Никога 
няма да ти позволя да го нараниш.
Когато всички вие вкупом станете от масата след 
вечеря и отидете да гледате телевизия, като ме 
оставите с мръсните чинии и мазните тигани, ми 
пада пердето!Просто полудявам, имам чувството, че 
ще избухна! Идва ми да вдигна всичките чинии и да ги 
фрасна в телевизора една по една!
Когато те викам за вечеря, а ти не идваш, аз се ядос
вам. Много се ядосвам. Казвам си: „Сготвила съм вкус
но ядене и заслужавам похвала, а не обиди“.
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Този подход позволява на родителите да дадат израз на 
гнева си, без да наранят никого. Дори напротив, могат да да
дат ценен урок как да изразим гнева си безопасно. Детето 
може да се научи, че собственият му гняв не е катастрофална 
емоция и че тя може да бъде изразена, без никой да пострада. 
Този урок изисква не само родителите да изразят гнева си. 
Той изисква родителите да покажат на децата си кои са под
ходящите канали за изразяване на емоциите и да им покажат 
безопасни и приемливи начини за изразяване на гнева.

Между съпрузите също е добре гневът да се изразява, 
без да се нанасят обиди. Един баща разказва следното: „Тък
мо тръгвах за работа, когато жена ми каза, че деветгодишни- 
ят ни син Харолд си е играл на топка в хола и е счупил стък
лото на старинния стенен часовник за втори път. Ядосах се, 
забравих всичко научено и избухнах: „Ти очевидно с нищо 
не се съобразяваш! И не пазиш нищо в къщи! Само чакай да 
се прибера тази вечер. Така ще те накажа, че повече и през 
ум няма да ти мине да си играеш с топка в хола!“ Жена ми ме 
изпрати до вратата и без да знае, че раздаването на оценки 
е точно толкова обидно и вбесяващо за съпрузите, както и 
за децата, ми каза: „Ей, как можа да кажеш такава глупост 
на Харолд?“ Понеже обичам жена си, аз потиснах гнева си 
и отвърнах: „Може би си права". Първо бях ядосан само на 
сина си. Обаче след като жена ми ме нарече глупак, се ядосах 
и на нея. Вече се бях почувствал виновен, че съм се изразил 
така, както се изразявах преди. Нямаше нужда и тя да ми го 
натяква. Колко по-добре щеше да бъде, ако ми беше казала: 
„Много съм ядосана, че чупи стъклото за втори път. Чудя се 
как да накараме Харолд да не прави повече такива бели“.

Бащата на Мелиса имал повече късмет, неговата съ
пруга знаела как да му повлияе, без да го ядоса. Седемго
дишната Мелиса и родителите й пътували една вечер с ко
лата, разговорът бил следния:

Мелиса: Какво значи пица?
Баща й: Пица? Пай на италиански.
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Мелиса: Какво значи аптека?
Бащата: Магазин за лекарства.
Мелиса: Какво значи банка?
Баща й (започва да се ядосва): Това го знаеш. Там къ
дето хората си държат парите.
Мелиса: Как денят става нощ?
Баща й: (много ядосан): Момиченце, прекаляваш с 
въпросите. Когато слънцето залезе, няма вече светлина. 
Мелиса: Защо луната се движи заедно с колата? 
Майката: Какъв интересен въпрос! Знаеш ли, че този 
въпрос е затруднявал учените стотици години и така 
те решили да изучават движението на луната.
Мелиса (развълнувано): Тогава ще стана учен. Отивам 
в библиотеката и ще намиря книга, в която пише всич
ко за луната.

Край на въпросите. Тази майка е разбрала, че ако про
дължи да отговаря на въпросите на дъщеря си, тя няма да 
спре да задава нови въпроси. Но тя устоява на изкушени
ето да каже това на съпруга си. Вместо това му го показва, 
като не дава на дъщеря си директен отговор, а й помага да 
открие сама начин да задоволи любопитството си.

Майката на Крие, която от известно време се опитвала 
да отучи съпруга си да командва децата, разказва следната 
случка. Една вечер двамата с мъжа й се готвели да изпият 
по чаша вино в къщата си край морето. Съпругът й забеля
зал, че на масата са захвърлени плажна чанта, мокър бански 
и плажна топка. Нормалната му реакция в такива случаи 
била да се ядоса и да се разкрещи на децата като фелдфе- 
бел: „Колко пъти трябва да казвам нещата да се прибират 
на място! Вие сте безотговорни! Какво си мислите -  че сме 
ви слуги и че вечно ще вървим да прибираме след вас?“

Но този път той описал спокойно какво е видял: „Виж
дам плажна чанта, мокър бански и плажна топка върху кух
ненската маса“. Осемгодишният Крие скочил от стола във
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всекидневната и възкликнал: „О, сигурно са моите неща“. 
И дошъл, за да ги прибере.

След като Крие излязъл, баща му казал доволно на 
жена си: „Запомних го и върши работа!“.

„Вместо да му отговоря: „Нали ти казах“, аз просто 
вдигнах чаша, за да пием за думите, които правят децата 
послушни“.

Как да откликваме,
когато детето е ядосано: методът е послание

Когато децата са разстроени, те са невъзприемчиви 
към разумни доводи. Когато са ядосани, те откликват само 
ако им покажем съчувствие.

Две малки деца, братче и сестриче, си играели в мазето. 
Внезапно се чул шум от падащи предмети, а след това вико
ве и разправии. Почервенял от гняв, шестгодишният Били 
изтичал нагоре по стълбите и извикал: „Бетси ми събори 
крепостта“. Майка му веднага изразила съчувствие: „Оле- 
ле, това сигурно много те ядосало“. „Да, много“ -  казал той, 
а след това с« обърнал и се върнал обратно да си играе.

За първи път майката на Били успяла да избегне наме
сата си в ежедневната разправия между децата. Тя не зада
ла фаталния въпрос „Кой започна пръв?“ и така избегнала 
обичайният порой от оплаквания на сина си и закани за 
отмъщение. Като отразила неговото вътрешно състоя
ние, тя избегнала незавидната роля на съдия, следовател и 
полицай за своите деца.

Както показва следващата случка, съчувственият ко
ментар на една майка предотвратил превръщането на 
мира във война. Деветгодишният Дейвид не искал да ходи 
на зъболекар. Бил ядосан и дразнел по-голямата си сестра 
Тина, която му казала: „Я какъв си бебешор!“ Дейвид се 
ядосал още повече и взел да се държи още по-зле. Майка 
му се обърнала към Тина и казала: „Дейвид днес е разстро
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ен. Тревожи се, че трябва да ходи на зъболекар. Точно сега 
трябва да бъдем внимателни към него“/ Сякаш докоснат от 
вълшебна пръчица, Дейвид изведнъж утихнал и тръгнал за 
зъболекаря, без да се оплаква повече. Като откликнала 
със съчувствие на тревогата на Дейвид, майка му го ус
покоила и той спрял да дразни околните.

Следният пример съпоставя два начина да помогнем 
на малките деца да се освободят от гнева си и да преодоле
ят раздразнението. Единия подхранва гнева, другият ута
ложва.

Том и приятелчето му Джим, и двамата тригодишни, 
си играели с детските си ксилофони. Когато палката на 
Джим се заклещила между пластините, той се ядосал и се 
разплакал. Майка му го предупредила: „Няма защо да пла
чеш. Няма да го оправя, докато не спреш да пищиш". Джим 
обаче продължавал да плаче и майката му взела играчката 
от ръцете. Да видите какво станало после...

За разлика от майката на Джим, когато палката на Том 
се заклещила и той заплакал, майка му казала „Плачеш, 
Защото се заклещи палката. Трябва да я извадим“. Детето 
спряло да плаче. И от този момент нататък, когато палката 
се заклещвала отново, Том без да плаче занасял ксилофона 
на майка си да го оправи.

Майката на Джим му се карала, заплашвала го, обви
нявала го и го наказвала, докато майката на Том посочила 
проблема и предложила решение.

Мириам, дванайсетгодишна, се връща «от театър на
мръщена и ядосана:

Майка й: Изглеждаш тъжна.
Мириам: Бясна съм! Трябваше да седна толкова на
зад, че не можах да видя нищо от пиесата.
Майка й: Ами съвсем нормално е да се ядосаш. Не 
приятно да се седи толкова назад.
Мириам: Естествено, че не е. Освен това точно пред 
мене седеше един много висок мъж.
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Майка й: А това може да изкара човек от търпение. 
Не стига че си много назад, ами и зад висок човек! 
Това вече не се търпи!
Мириам: Именно.
Ценното в този разговор на Мириам с майка й е това, 

че майката приема настроението й без критики и съвети. 
Тя не задава безполезни въпроси, като например: „Защо не 
отиде по рано, за да си намериш по добро място?“ или „Не 
можа ли да помолиш високия мъж да си размените места
та?". Тя насочва усилието си да помогне на дъщеря си да се 
преодолее своя гняв.

Съчувствието, с което отразяваме като в огледало 
раздразнението на децата и изразяваме нежност и раз
биране, е най-доброто средство да въздействаме върху 
състоянието на децата.

Написаните думи също могат да бъдат мощно сред
ство за лекуване на наранени чувства и гневни изблици. И 
децата, и родителите трябва да бъдат насърчавани да из
разяват своите чувства било в имейл, било в писмо.

Една вечер тринайсетгодишната Труди хвърлила куп 
обиди в лицето на майка си, обвинила я, че е влизала в ста
ята й, че е отключила бюрото й и й чела дневника й. Когато 
осъзнала, че подозренията й са безпочвени, Труди решила 
да се извини писмено:

Мила мамо, аз току-що извърших най-тежкото прес
тъпление, което един нравствен човек може да из
върши. Накарах майка си да се чувства нещастна и 
тъжна със своите обвинения. Чувствам се засрамена 
и унизена. Преди се харесвах, но сега се мразя. Обичам 
те, Труди.
Тази бележка показала на майката, че случилото се е 

разклатило добрата представа, която Труди е хранела за 
себе си. Ето защо тя седнала и съчинила писмо, което да 
накара Труди да се заобича отново.
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Мила моя Труди, благодаря ти, не сподели с мен тре
вогата и тъгата си. Това, което стана миналата 
вечер, беше неприятно и за двете ни, но не беше тра
гедия. Искам да знаеш, че чувствата ми и мнението 
ми за теб не са се променили. За мен ти си все същото 
любимо същество, което от време на време може сил
но да се разстройва и ядосва. Вярвам, че сърцето само 
ще ти подскаже как да простиш на себе си и как да 
върнеш добрите чувства към себе си. С много любов 
-  мама.
Майката на Труди помогнала на дъщеря си да осъзнае 

че гневът не променя любовта ни към другите или към 
самите нас.

Често децата се ядосват, когато не срещат разбиране 
на своите доводи, и пишат за това.

Един баща ни разказа следната история. В дома му 
имало обичай децата да получават сертификати, които по 
свой избор да осребрят като право да стоят до малко по- 
късно вечер, преди да си легнат. Една вечер десетгодишни
ят Питър поискал да си купи малко време със сертификат, 
който обаче бил изгубил. Баща му отказал да уважи несъ
ществуващ сертификат. Питър се ядосал и излязъл с вик 
от стаята: „Но ти ми го даде!“. Същата вечер, когато бащата 
се прибрал в спалнята, той открил следното писмо:

Мили тате, ако не ме оставиш да стоя до по-късно, ти 
не си прав, Защото, първо, и двамата знаем, че ми даде 
този сертификат, второ, знаеш на какво прилича бю
рото ми и че там много лесно може да се загуби нещо, 
трето, знаеш колко много очаквах момента, в който 
ще си осребря сертификата. Не искам да изглеждам 
нахален. Само казвам какво мисля. Целувки. Питър
Когато бащата прочел бележката, той разбрал, че Пи

тър му дава възможност да възстановят добрите си отно
шения. Писмото му дало също и възможността до прило
жи един ценен похват за повдигане на самочувствието на



66 Хаим Гинът ♦ Детето и ние

сина си. Винаги когато можете, помагайте на децата си 
да повишават своята самооценка. И той написал следна
та бележка:

Скъпи синко, каква ясна и логична мисъл! Какви убе
дителни аргументи! Докато четях писмото ти, не
прекъснато имах чувството, че е написано от човек 
на много повече от десет години. Прилагам дубликат 
на загубения сертификат. С обич — татко.

Обобщение

Думите притежават мощта да изграждат характе
ра на децата ни и да им дават сили, както и да им вдъх
ват страх и несигурност. Когато забелязваме и оценява
ме усилията на децата си, те растат с надежда и увереност. 
И обратното, когато оценяваме самото дете, ние предиз
викваме у него тревога и съпротива. Може би е очевидно, 
че отрицателните етикети („мързеливец“, „глупав“, „лош“) 
са вредни за децата, но може би ще се изненадаме, че дори 
положителните етикети („добър“, „отличен“, „най-добър“) 
могат имат лоши последици.

Важно е да бъдем добронамерени към децата и да ги 
окуражаваме. Да оценяваме усилията им и да изразяваме 
признание към техните постижения („Ти работи много 
усърдно“, „Благодаря че ми помогна“), но да не даваме ха
рактеристики и оценки на самото дете.

Когато възникне проблем, да търсим решение, без да 
обвиняваме и критикуваме, дори неизбежния гняв може 
да се изразява без лепене на етикети или отправяне на об
винения. Зад всички тези умения за изпълнено с внимание 
и съпричастие общуване с децата да стои дълбокото ни 
уважение към тях.



ТРЕТА ГЛАВА
Самосаботиращи се модели: 

няма правилен начин 
да извършим нещо погрешно

Определени модели на отношение към децата почти 
винаги се самосаботират: те не само не водят до постига
не на дългосрочните ни цели, но създават смут в дома ни 
още днес. Самосаботиращите се модели включват: запла
хи, подкупи, обещания, сарказъм, нравоучения за лъжата и 
кражбата и невъзпитани уроци по вежливост.

Заплахите -  покана за непослушание

За децата заплахите са покана за повторение на за
бранената постъпка. Когато на едно дете се каже: „Напра
ви това още веднъж -  и ще видиш“, то не чува думите „и ще 
видиш“. То чува само „направи това още веднъж“. Поняко
га то ги тълкува като: „Мама очаква да направя това още 
веднъж, иначе няма да е доволна“. Подобни предупрежде
ния, макар че може за възрастните да звучат логично, са 
повече от безполезни. Те непременно водят до повторение 
на акта на непослушание. Предупреждението играе роля 
на предизвикателство към автономията на детето.

Ако детето притежава капчица самоуважение, то ще 
престъпи забраната отново, за да покаже на себе си и на 
околните, че не се бои да отвърне на предизвикателства.

Петгодишният Оливър не спирал да подхвърля топ
ка към прозореца на всекидневната, независимо от много
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бройните предупреждения. Най-накрая баща му казал: „Ако 
топката удари още веднъж прозореца, ще видиш звезди 
посред бял ден, обещавам ти“. След една минута трясъкът 
от счупени стъкла показал на бащата, че предупреждението 
е имало ефект: топката ударила прозореца за последен път. 
Какво е последвало след тази серия от заплахи, заричания и 
непослушание можем лесно да си представим. За разлика от 
този случай следният инцидент е илюстрация за ефективно 
справяне с непослушанието, без да се прибягва до заплахи.

Седемгодишният Питър стреля с пистолетче с тапа по 
братчето си, което е още бебе. Майка му казва: „Не срещу 
бебето. Стреляй по мишената". Питър стреля отново по 
бебето. Майка му взима пистолетчето. На Питър тя казва: 
„Хората не са мишени“.

Майката на Питър е прави това, което според нея тряб
ва да направи, за да предпази бебето, и същевременно отс
тоява своите стандарти за приемливо поведение. Тя показва 
на сина си последствията от неговите постъпки, без да на
ранява самочувствието му. Възможностите са две: да стре
ля към мишената или да остане без пистолет. В този случай 
майката е избегнала обичайните капани. Тя не е прибягнала 
към предварително обречени на провал модели: „Престани, 
Питър! Нямаш ли си друга работа, вместо да стреляш по 
братчето си? Нямаш ли си по-добра мишена? Ако го напра
виш още веднъж, няма да го видиш повече този пистолет!“. 
Освен ако детето не е много плахо, реакцията на подобно 
предупреждение ще бъде повторение на забранената пос
тъпка. Сцената, която ще последва, не се нуждае от описа
ние -  всеки родител може да си я представи.

Подкупите: заблудата „ако ти, тогава аз“

Подобен самосаботиращ се ефект има и подходът, при 
който открито казваме на детето, че ако то направи (или 
не направи) нещо, ще получи награда:
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Ако се отнасяш добре с бебето, ще те заведа на кино. 
Ако престанеш да се напишкваш нощем, ще ти купя 
колело за Коледа.
Ако си научиш стихотворението, ще те разходя с 
лодката.
Подходът „ако ти -  тогава аз“ може да накара детето да 

се хвърли импулсивно в изпълнение на поставената задача. 
Но този подход рядко подбужда желание за продължител
ни усилия. Самите думи, които употребяваме, подсказват 
на детето, че ние се съмняваме в неговата способност да 
се промени към по-добро. „Ако си научиш стихотворение
то" означава „не сме сигурни, че можеш“. „Ако спреш да се 
напишкваш“ означава „мислим, че можеш да се контроли
раш, но ти няма да го направиш“.

Наградите във вид на подкуп носят опасност за са
мото дете. Някои деца нарочно не слушат, за да накарат 
своите родители да плащат ?а доброто им държание. Този 
вид отношения могат лесно да доведат до пазарлъци и из
нудвания, а и до постоянно растящи претенции за награди 
и глезене в замяна на „добро“ държание. Някои деца успя
ват така да дресират своите родители, че те не смеят да се 
приберат в къщи без подарък. Децата им ги поздравяват 
не със „Здравей“, а с „Какво ми носиш?“

Наградите са най-полезни и най-приятни, когато са 
изненади, когато не са обещани предварително, когато 
изразяват признание и похвала.

Обещанията: защо нереалистичните 
очаквания носят разочарование за всички

Не трябва нито да даваме обещания на децата си, нито 
да ги изискваме от тях. Защо слагаме такова табу върху 
обещанията? Отношенията с децата ни трябва да се гра
дят върху доверието. Когато родителите трябва да дават 
обещания, за да удостоверят, че действително възнамеря
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ват да направят онова, което са казали, те признават, че 
не може да се вярва на думите им, които не са „заверили 
с обещания". Обещанията предизвикват нереалистични 
очаквания у децата. Когато обещаем на едно дете да го за
ведем на зоологическа градина, то смята, че това е гаран
ция, че няма да вали, че колата не може да се повреди и че 
никой няма да се разболее. И тъй като в живота се случват 
всякакви изненади, децата могат да се почувстват предаде
ни и да започнат да се съмняват в думите на родителите си. 
Неумолимото „Но ти обеща!“ е до болка познато на роди
телите, които със закъснение искат да не бяха обещавали.

Не бива да изискваме и изтръгваме от децата обеща
ния да се държат добре в бъдеще или да преустановят ло
шото си поведение. Когато едно дете дава обещание, което 
не идва от самото него, то все едно ви подписва чек за бан
ка, в която няма сметка. Не трябва да насърчаваме децата 
да се усъвършенстват в подобни непочтени практики.

Сарказмът: сериозна преграда 
в общуването с детето

Родител с талант да прави саркастични забележки 
представлява сериозна заплаха за душевното здраве на де
тето си. И въпреки че е магьосник на думите, такъв роди
тел издига здрави прегради за нормална комуникация:

Колко пъти трябва да повтарям едно и също нещо? 
Да не си глух? Тогава защо не слушаш?
Толкова си невъзпитан, да не си расъл в джунглата? 
Точно там mu e мястото според мене.
Какво става с теб? Ненормален ли си, или просто си 
тъп? Така както я  караш, до никъде няма да стигнеш! 
Такъв родител може дори и да не осъзнава, че забе

лежките му са атаки, които предизвикват контраатаки, че 
такива коментари затормозяват общуването, като предиз
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викват у детето мисли за отмъщение. Острият сарказъм 
и хапливите забележки нямат място във възпитанието 
на децата. Най-добре да избягваме изказвания от рода на: 
„Какво те кара да мислиш, че знаеш всички отговори на 
света? Та ти дори затъпяваш от ден на ден. Мислиш се за 
много умен!“

Независимо дали го правим остроумно, или не, ние 
трябва да се въздържаме да накърняваме самочувствието 
на детето си в собствените му очи или в очите на околните.

Авторитетът изисква лаконизъм:
когато по-малкото е повече

Ако ви кажат „говориш като родител“, това не е ком
плимент, Защото за родителите е типично да повтарят 
много пъти едно и също нещо или да твърдят очевидни 
неща. Тогава децата спират да слушат и вътрешно си каз
ват: „Писна ми!“

Всеки родител трябва да научи икономични методи за 
общуване с децата си, така че дребните неблагополучия да 
не се превръщат в големи катастрофи. Следният случай 
илюстрира блестящо предимствата на краткия коментар 
пред обстойните обяснения.

Майката на Ал тъкмо изпращала своите гости на вън
шната врата, когато осемгодишния Ал дотичал при нея с 
дълга тирада оплаквания срещу по-големия си брат: „Ви
наги когато поканя приятел, Тед все намира начин да ни 
дразни. Никога не ни оставя сами. Кажи му да престане". 
Преди майката щяла да се развика на Тед: „Колко пъти да 
ти казвам да оставиш брат си на мира? Ако не ме слушаш, 
ще ти забраня да излизаш един месец“.

Този път обаче тя погледнала Тед и казала: „Тед, ти ре
шаваш -  мога да ти прочета обичайното конско, а можеш 
и сам да си направиш изводите“. Тед се засмял и отвърнал: 
„Добре, мамо, ще престана“. Следващия диалог показва как
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един кратък отговор, но пълен с разбиране, предотвратява 
дълъг и неприятен спор.

Рут, (осемгодишна): Мамо, знаеш ли, че прогимнази
ята е училище за гаджета?
Майка й: Така ли?
Рут: Да, момчетата и момичетата непрекъснато ходят
по купони.
Майка й: И ти нямаш търпение да отидеш в прогим
назията, нали?
Рут: О, да!
По-рано майката на Рут щяла да изнесе цяла лекция 

как си губи времето, как училището е за учене, а не за 
флиртуване и че още е много малка да мисли за подобни 
неща. Щели да последват дълги спорове и развалено наст
роение. Вместо това тя признала правото на дъщеря си да 
има подобни желания.

Често щипка хумор струва колкото един тон при
казки. Дванайсетгодишният Рон видял, че майка му раз
товарва пресни плодове от пазарската чанта. Тя имала на
вик често да ги оставя върху кухненския плот. Той казал с 
ехидна усмивка: „Мамо, направи нещо веднъж както тряб
ва и сложи плодовете в хладилника“.

„Вече съм направила едно нещо както трябва, като съм 
те родила -  отвърнала тя. -  Хайде сега да ми помогнеш да 
приберем плодовете в хладилника".

Рон се разсмял и почнал да помага.
Колко лесно би било за майката на Рон да започне 

словесна война: „А какво искаш да кажеш с това „направи 
нещо веднъж както трябва!“ Как си позволяваш да гово
риш така с майка си“. Вместо това тя утвърдила авторитета 
си с шега, с хумор и лаконизъм.

Един баща разказва колко се е зарадвал, когато дете
то му си послужило с шега, за да разсее раздразнението и 
гнева. Ден преди Коледа той и осемгодишната му дъщеря 
Меган се мъчели да сглобят изкуствената коледна елхичка.



Глава III. Самосаботиращи се модели 73

Не било лесно да напаснат всички клончета и бащата на 
Меган започнал да се изнервя. Най-накрая дръвчето било 
готово за украсяване. Но щом започнал да закача звезда на 
един от клоните, дървото се разпаднало. Бащата побеснял 
и извикал: „До гуша ми дойде!“ Меган прегърнала баща си 
и казала: „Тате, бас ловя, че точно сега съжаляваш, че не си 
евреин“.

Авторитетът изисква краткост
и на моменти -  мълчание

Следният случай илюстрира въздействието на авто
ритета, който запазва мълчание. Скот, седемгодишен, си 
ударил крака, но това не го спряло да отиде вечерта на съ
биране на скаутите. На другата сутрин той казал: „Не мога 
да отида на училище, боли ме кракът". Майка му понечила 
да каже: „Щом можеш да отидеш на купон, можеш да оти
деш и на училище“, но замълчала. Надвиснала тежка тиши
на. Няколко минути по-късно Скот попитал: „Мислиш ли, 
че трябва да отида?“ Майка му отвърнала: „Чудиш ли се?" 
Скот казал „не“ и отишъл да се облича.

Мълчанието на майка му накарало Скот сам да вземе 
решение. Трябвало е той сам да стигне до заключението, 
че щом като кракът му може да заведе на купон, може да 
го заведе и на училище. Ако майка му беше казала същото 
това нещо, той щеше да започне да спори и това нямаше да 
доведе до нищо добро.

Знаейки, че при общуването с децата по-малкото е по
вече, майката на Даян й попречила да развали настроени
ето на цялото семейство.

Дванайсетгодишната Даян била вегетарианка. Един 
ден, щом седнала на масата, започнала да се оплаква: „Уми
рам от глад, къде ми е вечерята?“.

Майка й: Сигурно си много гладна.
Даян: О, не ми се ядат патладжани.
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Майка и: Явно си разочарована.
Даян: Сиренето е малко.
Майка й: Предпочиташ патладжаните с повече сирене.
Даян: Добре де, стават. Но обикновено ги правиш по-
хубави.
Вместо да отвърне на оплакванията й със: „Знаеш, че 

трябва готвя отделно за тебе. Най-малкото е редно да го 
оцениш", майката на Даян отразила чувствата на дъщеря 
си и избегнала разправията.

Политика спрямо лъжите:
как да не принуждаваме децата да лъжат

Когато децата лъжат, особено щом лъжата е явна и лъ
жецът не го бива за това, родителите се вбесяват. Влудя
ващо е да слушаш как детето ти упорито настоява, че не е 
пипало боята и не изяло шоколада, когато доказателствата 
са навсякъде по цялото му лице и дрехи.

Предизвикани лъжи. Родителите не бива да задават 
въпроси, които е възможно да предизвикат лъжа с цел са
мозащита. Децата мразят да бъдат разпитвани от родите
лите си, особено когато предполагат, че отговорите са вече 
известни. Те ненавиждат въпроси-капани, въпроси, които 
ги принуждават да избират между нескопосаната лъжа и 
неприятната истина.

Куентин, седемгодишен, счупва новото камионче, по
дарено от баща му неотдавна. Той се страхува от реакцията 
му и скрива счупеното камионче в мазето. Когато открива 
парчетата от камиончето, бащата задава няколко въпроса, 
които довеждат до взрив.

Бащата: Къде ти е новото камионче?
Куентин: Ами някъде тук.
Бащата: Не съм те виждал да си играеш с него.
Куентин: Не знам къде е точно.
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Бащата: Намери го. Искам да го видя.
Куентин: Може би някой го е откраднал.
Бащата: Ти си отвратителен лъжец! Ти си счупил ка- 
миончето! Не си мисли, че можеш така да ми се измък
ваш. Ако има нещо, което мразя на този свят, това са 
лъжците!
Този сблъсък е излишен. Вместо да души нагоре-надо- 

лу, да се прави на детектив и да нарича сина си лъжец, този 
баща щеше да е по-полезен за сина си, ако просто беше ка
зал: „Видях, че камиончето се е счупило. Жалко, не изкара 
дълго. Явно много ти е харесвало да си играеш с него“.

Детето щеше да получи ценен урок: татко ме разбира и 
мога да му се доверявам. Трябва да бъда по-внимателен с 
играчките, които ми подарява.

Не бива да задаваме въпроси, чиито отговори вече 
знаем. Например: „Разтреби ли си стаята, както те помо
лих?", след като сте надникнали в разхвърляната стая. Или 
„Днес беше ли на училище?", след като са ви се обадили, 
дъщеря ви е отсъствала. За предпочитане да кажете: „Виж
дам, че стаята ти още не е разтребена" или: „Казаха ми, че 
днес не си била на училище".

Защо лъжат децата? Понякога лъжат, Защото не им е 
позволено да кажат истината.

Четиригодишният Уили влетява бесен във всекиднев
ната и казва на майка си: „Мразя баба!“ Ужасена, майка му 
отвръща: „Не, не я мразиш! Ти обичаш баба си. В този дом 
никой никого не мрази. Освен това тя ти носи подаръци, 
води те на разни хубави места. Как можа да кажеш такова 
ужасно нещо?“ Но Уили упорства: „Не, мразя я, мразя я. 
Не искам да я виждам повече“. Майка му, вече наистина 
разтревожена, решава да приложи по-драстични възпита
телни методи. Тя наплясква Уили.

Понеже не иска повече да го бият, Уили запява друга 
песен: „Аз всъщност обичам баба, мамо“ -  казва той. Как 
отвръща мама на това? Тя прегръща, целува Уили и казва,
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че е много добро момче. Какво е научил Уили от тази про
мяна? Да казваш истината е опасно, опасно е да споделяш 
истинските си чувства с майка си. Когато си искрен, те 
наказват -  когато лъжеш, те обичат. Истината боли. Стой 
далече от нея, мама обича малките лъжци. Мама обича да 
слуша само приятни истини. Кажи й само това, което иска 
да чуе, а не това, което наистина чувстваш.

Какво би могла да отвърне майката на Уили, ако е ис
кала да научи Уили да казва истината?

Тя е трябвало да признае правото му да се чувства 
така: „Вече не обичаш баба си, така ли? С какво толкова 
те е ядосала?". А той може би щеше да отговори: „Донесе 
подарък за бебето, а за мене -  не“.

Ако искаме да научим децата да бъдат честни, тряб
ва да сме готови да слушаме и горчивите истини, а не само 
приятните. Ако искаме от децата ни да пораснат честни 
хора, не бива да ги принуждаваме да лъжат за своите чув
ства, били те добри, лоши или амбивалентни. Именно от 
нашите реакции на чувствата, които децата ни изразяват, 
те ще разберат дали честността е най-добрата политика.

Лъжи, които издават истини. Когато са били наказа
ни заради истината, децата започват да лъжат в самозащи- > 
та. Те лъжат също и когато искат да преживеят фантазиите 
си, липсващи в реалността. Лъжите им разкриват истини за 
страховете и надеждите им. Те разкриват какво човек же
лае да стане или да направи. За внимателното ухо лъжите 
разкриват това, което са предназначени да скрият. Зрялата 
реакция към лъжата би трябвало да изразява разбиране на 
нейното значение, вместо да отрича съдържанието й или 
да осъжда автора й. Можем да употребим информацията, 
която получаваме от лъжата на едно дете, за да му помог
нем да разграничи действителността от желанията си.

Когато тригодишната Джазмин се похвалила на баба 
си, че е получила жив слон за Коледа, баба й възприела 
това като израз на нейните желания. Тя не се опитала да
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доказва на своята внучка, че е излъгала, а просто отвърна
ла: „Искаш го, нали? Искаш да имаш слон! Искаш да имаш 
цяла зоологическа градина! Мечтаеш да имаш джунгла, 
пълна с животни!“

Тригодишният Робърт казал на баща си, че видял един 
човек, висок колкото Емпайър Стейт Билдинг. Вместо да от
върне: „Що за глупости, никой не е толкова висок, я недей 
да лъжеш“, баща му не само приел фантазиите на сина си, 
вместо да ги отхвърля, но и се възползвал от възможността 
да го научи на няколко нови думи: „О, сигурно си видял мно
го голям човек, гигантски човек, грамаден човек, великан!“.

Четиригодишният Крейг си играел в пясъчник, про
карвал пътища и изведнъж извикал: „Бурята ще разруши 
моя път! Какво ще правя сега?“ „Каква буря? -  попитала 
майка му с досада. -  Не виждам никаква буря, стига с тия 
глупости“. Въображаемата буря, чието съществуване май
ката на Крейг отрекла, се разразила в действителност. 
Крейг побеснял и се развилнял като ураган. Тази буря 
щяла да бъде предотвратена, ако майката беше позволи
ла на фантазиите на сина си да съществуват и бе влязла в 
неговия въображаем свят. Тя би могла да попита: „Бурята 
унищожава пътя, който си построил с толкова усилия? О, 
толкова жалко...“ После би могла да погледне към небето 
и да добави: „Моля ви, престанете там горе с тази буря. 
Разваляте пътя, който е построил синът ми“.

Хитруване и опити за измама: 
зрънце профилактика 
се равнява на тонове проверки

Политиката ни спрямо лъжите е ясна: от една страна, 
не трябва да играем ролята на съдия-следовател, да изтръг
ваме признания и да превръщаме в съдебно дело някаква 
измишльотина. От друга страна, не бива да се колебаем 
да наричаме нещата с истинските им имена. Когато видим,
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че срокът на взетата от библиотеката книга е просрочен, 
няма защо да питаме: „Върна ли книгата в библиотеката? 
Сигурен ли си? Ами как тогава е все още на бюрото ти?“. 
Вместо това трябва да кажем: „Виждам, че книгата от биб
лиотеката е просрочена“.

Когато от училище ни съобщят, че детето не е изкара
ло теста по математика, няма нужда да питаме: „Изкара ли 
теста по математика?... Сигурен ли си?... Лъжите няма да 
ти помогнат този път! Говорихме с твоя учител и знаем, че 
ужасно си се издънил".

По-добре направо да кажем на детето: „Учителят по 
математика ни каза, че не си изкарал теста. Разтревожени 
сме и искаме да знаем как можем да помогнем".

Накратко, не бива да предизвикваме детето да лъже в 
своя защита, нито нарочно да създаваме ситуации, в кои
то да му се налага да лъже. Когато детето излъже, реакцията 
ни не трябва да бъде истерична, не трябва да прибягваме до 
морализаторстване, а простичко да изложим фактите. Ние 
искаме детето ни да разбере, че няма нужда да ни лъже.

Друг начин да предпазим детето от лъжи е да избягва
ме въпроса „Защо?“ По-рано въпросът „защо" е бил сред
ство да получиш отговор. Това негово значение отдавна е 
изчезнало. Било е дискредитирано поради злоупотребата 
с въпроса „защо“ като израз на критицизъм. За децата 
въпросът „защо?“, е симптом за родителско неодобрение, 
разочарование и негодувание. Той носи ехото на минали 
неодобрения. Дори простото „защо направи това?“ може 
да означава „защо, по дяволите, направи такава голяма 
глупост?“

Разумния родител избягва опасни въпроси от рода 
на:

Защо постъпваш така егоистично?
Защо забравяш всичко, което ти казвам?
Защо не можеш веднъж да дойдеш навреме?
Защо си толкова неорганизиран?
Защо поне веднъж не си държиш устата затворена?
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Вместо да задаваме реторични въпроси, на които не 
може да се отговори, по-добре да направим добронамере
но изказване:

Джон ще се радва, ако предложиш и на него.
Понякога е трудно да запомниш някои неща.
Тревожа се, когато закъсняваш.
Какво можеш да направиш, за да си по-организиран? 
Наистина имаш много идеи.

Кражбите:
да научим детето да уважава
собствеността изисква време и търпение

Не е необичайно малките деца да донасят в къщи неща, 
които не са техни. Когато „кражбата" бива разкрита, най- 
важното е да избягваме проповеди и драматични сцени. 
Малкото дете трябва да се възпитава в почтеност, но ви
наги трябва щадим достойнството му. Трябва да му кажем 
спокойно и твърдо: „Тази играчка не е твоя. Трябва да я 
върнеш“ или: „Знам, че ти се ще да задържиш пистолета, 
но Джими си го иска обратно“.

Когато детето „открадне“ бонбонче или си го сложи в 
джоба, най-добре е да посрещнем това без емоции: „Ис
каш да вземеш бонбончето, което е в левият ти джоб, но то 
трябва да се върне обратно на рафта“. Ако детето отрече, 
че е взело бонбонче, посочваме към джоба му и повтаряме 
казаното: „Очаквам да сложиш бонбона обратно на рафта“. 
Ако то откаже, ние трябва да го извадим от джоба му с ду
мите: „Бонбончето е на магазина. То трябва да стои тук“.

Погрешния въпрос и правилното твърдение. Когато 
сте сигурни, че детето ви е откраднало пари от портфейла ви, 
най-добре е не да го питате, а да му кажете направо: „Взел/а 
си един долар от портфейла ми. Искам да го върнеш“. След 
като то върне парите, му кажете: „Когато ти трябват пари,
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ми кажи и ще обсъдим въпроса“. Ако детето отрече, че е 
взело пари, не трябва да спорим с него или да се молим да 
си признае. Казваме му само: „Знаеш, че знам. Парите тряб
ва да се върнат“. Ако парите вече са похарчени, трябва да 
поставите въпроса за начина, по който ще бъдат върнати, 
било като свърши допълнителна домакинска работа, било 
като намалите за известно време джобните му пари.

Не наричайте детето крадец и лъжец и не проро
кувайте негативни последствия. Не е полезно да пита
те детето: „Защо го направи?“ Самото то може да не знае 
причината и когато го принудите да каже „защо“, това 
може да доведе до следваща лъжа. Много по-полезно е да 
му обясните, че когато има нужда от пари е редно да ви 
го каже: „Много ми е неприятно, че не си ми казал, че ти 
трябва един долар“ или „Когато имаш нужда от пари, ела и 
ми кажи. Все нещо ще измислим“.

Когато вашето дете е изяло бисквитите от забранена
та кутия и на лицето му са. останали мустаци от захарта, 
не му задавайте въпроси от рода на: „Някой да е взимал 
бисквити от кутията?“ или „Случайно да си виждал някой 
да взимал от тази кутия? Не си ли си взел една? Сигурен 
ли си?“ Такива въпроси подтикват детето към лъжи, които , 
ни обиждат допълнително. Правилото е: когато знаем от
говора, не задаваме въпроси. По-добре да кажем направо: 
„Ял си от бисквитите, които не трябваше да се пипат“.

Подобно твърдение предполага адекватно и справедли
во наказание. То предизвиква в детето усещане за диском- 
форт и желание да направи нещо, за да компенсира белята.

Вежливостта се преподава с вежливост: 
как се култивират добрите маниери

Домашни правила и обноски на публично място.
Вежливостта е едновременно черта на характера и уме
ние за общуване. Тя се придобива чрез идентификация и
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подражание на родители, които сами я притежават. Веж
ливостта трябва да се възпитава вежливо, независимо от 
обстоятелствата. Независимо от това родителите често я 
налагат грубо. Когато едно дете забрави да каже „благо
даря“, родителите не бива да изтъкват това пред другите 
хора, Защото това най-малко е невежливо. Родителите чес
то бързат да напомнят на детето си да каже „довиждане“, 
преди те самите да са успели да се сбогуват.

Шестгодишния Робърт току-що е получил опакован по
дарък. Изпълнен с любопитство, той разкъсва кутията, за 
да види какво има в нея, а майка му го спира с възмущение.

Майка му: Робърт, престани! Ще съсипеш подаръка!
Какво се казва, когато получиш подарък?
Робърт (вбесен): Благодаря!
Майка му: Добро момче.
Майката на Робърт би могла да му предаде този урок 

по учтивост не толкова грубо и по-ефективно. Тя би могла 
да каже: „Благодаря ти, лельо Патриша, за прекрасния по
дарък". Това предполага, че Робърт ще последва примера 
й и сам ще благодари. В случай че не го направи, майка му 
би могла да се погрижи за неговите обноски по-късно и 
насаме с него. Тя би могла да каже: „Виж колко е мила леля 
Патриша, помислила е за теб и ти е взела подарък. Хайде 
да й напишем една бележка и да й благодарим. Тя ще се 
зарадва, че сме помислили за нея". Макар и по-сложно от 
директното напомняне, напомнянето в този подход е по- 
ефикасно. Деликатните страни на изкуството да живе
ем не могат да се преподават с ковашки чук.

Когато децата прекъсват разговора на възрастните, 
възрастните обикновено реагират ядосано: „Не бъди на
хален. Не е възпитано да се прекъсва“. Но и да прекъсваш 
този, който те е прекъснал, също не е учтиво. Родители
те не би трябвало да се държат грубо, когато възпитават 
децата си в учтивост. Може би е по-добре да кажем: „Бих 
искал да си довърша разговора“.
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Нищо добро не се постига, когато кажем на едно дете, 
че е невъзпитано. Обратно на очакванията ни, това не го 
подтиква да се държи по-възпитано. Опасността е, че де
цата ще възприемат нашата оценка за тях и тя ще стане 
част от тяхната самооценка. Щом веднъж започнат да се 
мислят за невъзпитани, те ще продължат да подържат тази 
линия на поведение. Съвсем естествено е за едно невъзпи
тано дете да се държи невъзпитано.

Тежките обвинения и мрачните предсказания за пове
дението им не помагат на децата.

По-добри резултати се постигат, когато възрастните 
използват простички и едновременно с това учтиви забе
лежки. Посещенията у приятели или роднини предоставят 
множество възможности да дадем на децата примери за 
вежливо поведение. Ходенето на гости трябва да бъде удо
волствие и за родителя, и за детето. Най-лесно можем да 
постигнем това, като оставим детето и домакина сами да 
уточнят правилата за поведение на гостите.

Децата бързо научават, - че ние по-трудно санкцио
нираме тяхното поведение, когато сме в чужда къща. Те 
добре се ориентират и избират именно тези места, за да 
се държат зле. На тази стратегия можем да се противопос
тавим най-добре, като оставим самите домакини да оп
ределят правилата за поведение в собствената си къща и 
сами да налагат своите контрамерки. Когато детето скача 
върху дивана в къщата на леля Мери, нека леля Мери сама 
да реши дали по дивана й може да се скача, или не, и нека 
тя сама да определи границите на позволеното. Детето е 
по-склонно да спазва ограничения, наложени от хора из
вън най-близкото обкръжение. Тогава майката вече е ос
вободена от задължението да налага дисциплина и може 
да помогне на детето, като покаже разбиране на неговите 
желания и усещания: „Ах, как ти се ще леля Мери да ти 
позволи да подскачаш на нейния диван. Много ти харесва, 
нали, но това е къщата на леля Мери и ние трябва да слу
шаме какво казва тя“. Ако детето възрази с думите: „Но ти
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ми позволяваш да скачам в къщи на нашия диван", можем 
да му отвърнем, че „това е къщата на леля Мери" и „тук 
има други правила"

Тази тактика можем да приложим само когато предва
рително сме се споразумели с домакините какъв е техният 
дял на отговорност да санкционират поведението на деца
та. Когато влезе в къщата на леля Мери, майката на Луси 
може да каже: „Това е твоят дом. Само ти знаеш какво е 
позволено и какво не е позволено да се прави тук. Моля 
те, ако децата правят нещо, което не ти харесва, винаги им 
казвай“. Право и отговорност на домакините е да изискват 
гостите да се съобразяват с правилата в техния дом, а гос
туващият родител е длъжен да изостави временно ролята 
на блюстител на реда. Именно като се въздържа от намеса, 
родителят помага на детето да се ориентира по-добре в ре
алната ситуация.

Обобщ ение

Всеки родител се е чувствал затруднен, когато се е на
лагало да се справя с лъжите, кражбите и многото бели, 
които децата правят, докато растат. Заплахите, подкупите, 
обещанията, сарказмът и другите забележки не са решение 
на проблема. Най-ефективната тактика е да правим ясни и 
разбираеми изказвания, в които добре да личи какво ха
ресваме и какво не. Не се задават въпроси, чиито отговори 
са вече известни и най-важното, трябва да се отнасяме към 
децата си с такова уважение, с каквото очакваме те да се 
отнасят към нас. Деликатният и въпреки това авторитетен 
подход към детското непослушание вдъхва сила и топлота 
в отношенията между родителя и детето.



ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Чувството за отговорност: 

да предаваме ценности, 
а не да изискваме подчинение

Родителите винаги търсят начини да възпитат у децата си 
чувство за отговорност. В много домове се разчита ежеднев
ните домашни задължения да предоставят решение на този 
проблем. Хвърлянето на боклука, приготвянето на храната, 
поливането на цветята и миенето на съдовете се смятат за 
ефективен повод да развием чувство за отговорност, докато 
детето расте. В действителност тези ежедневни домашни за
дължения, макар и важни за поддържането на дома ни, може 
да нямат положителен ефект за създаването на чувство за 
отговорност. Точно обратното, в някои домове ежедневните 
задължения водят до ежедневни битки, предизвикващи съ
протива и гняв както у децата, така и у родителите. Принуди
телното изпълнение на тези задължения може би ще доведе 
до послушание и до чисти кухни и дворове, но може да има 
нежелателно влияние върху формирането на характера.

Простата истина е, че отговорността не може да бъде 
насадена отвън. Тя може само да се развива отвътре, да се 
подхранва и насочва чрез ценностите, възприемани в дома 
и общността. Отговорност, която не корени в положителни 
ценности, може да бъде антисоциална и деструктивна. Чле
новете на престъпни организации демонстрират огромна ло
ялност и силно чувство за отговорност в отношенията си по
между си и към своята банда. Терористите изпълняват свои
те задачи с върховна сериозност. Те изпълняват заповедите, 
които получават, дори с цената на собствения си живот.



Глава IV. Чувството за отговорност 85

Източникът на чувството за отговорност

Тъй като желаем нашите деца да израснат като отговор
ни личности, ние искаме тяхното чувство за отговорност 
да се корени във висши ценности, като уважението към 
самия живот и грижа за човешкото благо: с по-прости 
думи, състрадание, грижа и съпричастност. Обикновено 
не разглеждаме проблема за чувството за отговорност в 
целия му мащаб. Разбираме чувството за отговорност или 
липсата му в крайно конкретни негови проявления: като 
разхвърляната детска стая, като лоши оценки в училище, 
като небрежно написано домашно, като неохотно свирене 
на пианото, като нагло непослушание или лоши обноски.

Въпреки това децата могат да бъдат учтиви, спретнати 
и с подредена стая, да изпълняват задълженията си пре
цизно и все пак да взимат безотговорни решения. Това 
важи с особена сила за деца, на които винаги им се казва 
какво да правят и които потази причина имат много мал
ко възможности за лична преценка, за избор и за развитие 
на лични стандарти.

От друга страна, децата, на които е дадена възможност 
да взимат решения, израстват психологически уверени, а 
като възрастни успяват да изберат и работа, която да ги 
удовлетворява.

Вътрешната емоционална реакция на децата на 
възпитанието, на което ги подлагаме, е решаващ фак
тор за степента, в която те ще научат онова, което ис
каме да знаят. Ценностите не се преподават директно. Те 
се възприемат и стават част от мисленето на детето само 
посредством осъществяване и уподобяване на хората, ко
ито спечелят тяхната любов и уважение.

Така проблемът за чувството за отговорност отново се 
прехвърля върху родителя, или по-точно -  към ценностите 
на родителя, въплътени в ежедневните грижи и отноше
ния, които подхранват топлите чувства между родител и 
дете. Въпросът, който стои пред нас е: има ли такива опреде
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лени отношения и действия, които можем да се надяваме, че 
ще възпитат желаното чувство за отговорност у нашите деца? 
Тук ще се опитаме да отговорим именно на този въпрос.

Желани цели и ежедневни практики

Чувството за отговорност у децата започва да се фор
мира от отношението и уменията на родителите. Отноше
нието включва нашето желание да позволим на децата да 
чувстват всичко, което чувстват; умението включва наша
та способност да демонстрираме на детето приемливите 
начини за справяне с тези чувства.

Трудностите при изпълнението на тези две изисква
ния са изключително сериозни. Собствените ни родители 
и учители не са ни подготвили да се справяме с емоциите. 
Самите те не са знаели как да се справят със силните чув
ства. При сблъсъка си с бурните емоции у децата те са се 
опитвали да отричат тяхното съществуване, да не ги при
знават, да ги потискат или да ги разкрасяват. Те са изпол
звали следните безполезни изрази.

Отричане на съществуване: Ти не мислиш наистина 
това, което казваш; знаеш, че обичаш братчето си.

Непризнаване: Това не си ти -  просто си разстроен, 
Защото си имал тежък ден.

Потискане: Ако кажеш думата „мразя" още веднъж, 
така ще те напляскам, че да помниш цял живот. Едно доб
ро дете никога не чувства такива неща.

Разкрасяване: Ти всъщност не мразиш сестричката 
си -  може би просто не я харесваш. В нашия дом никой 
никого не мрази, всички се обичат.

Този вид изказвания пренебрегват факта, че емоциите, 
също като реките, не могат да бъдат спирани, те могат само 
да бъдат насочвани в определена посока. Силните чувства 
са като прелелите води на Мисисипи -  не можем да отре
чем съществуването им, не можем да им дадем лицеприят-
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ни обяснения, не можем да ги наречем с друго име. Да се 
опитаме да ги игнорираме означава сами да предизвикаме 
бедствието. Те трябва да бъдат разпознати и силата им да 
бъде призната. Към тях трябва да се отнасяме с уважение 
и да ги пренасочваме с огромно умение. Насочени по разу
мен начин, те могат да заредят с енергия нашето съществу
ване и да внесат светлина и радост в живота ни.

Това са възвишени цели. Въпросът обаче остава: Какви 
стъпки можем да предприемем, за да построим моста между 
желаните цели и ежедневните практики? Откъде започваме?

Дългосрочни и краткосрочни програми

Отговорът, изглежда, се крие в изграждането на про
грама, която е комбинация от дългосрочни и краткосроч
ни усилия. Веднага трябва да кажем, че възпитанието на 
характера зависи от нашето „отношение към децата и че 
чертите от характера не се изграждат с думи, а се из
вайват посредством дела.

Първата стъпка в дългосрочната програма е нашата твър
да решимост да се заинтересуваме от това какво децата 
мислят и чувстват и да отвърнем не просто на тяхното 
поведение, нито на тяхното външно послушание или непос- 
лушание, а на чувствата, които обуславят това поведение.

Как можем да узнаем какво чувстват или мислят деца
та? Те сами ни го подсказват. Техните чувства прозират в 
думите и в тона им, в жестовете и позите на тялото. Всич
ко, което трябва да правим, е да слушаме, да гледаме и да 
чувстваме. Вътрешното ни мото трябва да бъде: позволи 
ми да те разбера. Позволи ми да ти покажа, че те разби
рам. Позволи ми да ти покажа с думи, че нито те крити
кувам, нито те осъждам.

Когато детето се върне от училище смълчано, и с пров- 
лачена походка, можем да разберем по стъпките му, че му 
се е случило нещо неприятно. Следвайки своето мото, ние



88 Хаим Гинът ♦ Детето и ние

не бива да започваме разговора си с критична забележка 
от рода на:

Що за физиономия е това?
Какво си направил?Да не си се скарал с най-добрия си
приятел?
Какво стана този път?
Днес пък какво се случи?
Тъй като се интересуваме от това какво чувства дете

то ни, трябва да избягваме коментари, които могат да го 
подразнят и да го накарат да съжали, че се е прибрало в 
къщи. Вместо сарказъм децата заслужават съчувствено от
ношение от родителите си, като например:

Случило ти се е нещо неприятно.
Днес май не ти е бил добър ден.
Днес явно си имал тежък ден.
Изглежда някой те е ядосал.
Тези изказвания са за предпочитане пред въпроси от 

рода на: „Какво става?“ „Какво ти има?“ „Какво е стана
ло?“ Въпросите изразяват любопитство, а констатациите 
— съчувствие. Но дори съчувственият коментар на родите
ля да не може да промени веднага лошото настроение на 
детето, то ще усети топлите чувства на разбиране, които се 
съдържат в констатацията на родителя.

Лечение на емоционалните рани на децата
Когато Даниъл разказва на майка си, че шофьорът на 

училищния автобус се е държал грубо с него, тя не трябва 
да се занимава с мотивите на шофьора или да търси оп
равдание за поведението му. Задачата й е да реагира със 
съчувствие и по този начин да окаже първа емоционална 
помощ с изказвания, като:

Сигурно ти е било ужасно неприятно?
Сигурно си се почувствал унизен.
Това сигурно те е вбесило.
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Сигурно си го ненавиждал в този момент.
Този коментар би трябвало да покаже на Даниъл, че 

майка му разбира много добре неговия гняв, болка и уни
жение и че тя е на негова страна тогава, когато той има 
нужда от нея. Също както бързат да окажат първа помощ 
при физическо нараняване, родителите трябва да се нау
чат да оказват първа помощ и при емоционална рана.

Не можем да избягаме от факта, че децата научават 
това, което им се показва. Ако това, което им се показва, 
са непрекъснати критики, те няма да се научат на отговор
ност. Ще се научат да презират себе си и да търсят вината 
в другите. Ще се научат да не вярват на своята преценка, 
да омаловажават способността си да се справят с нещата и 
да се съмняват в другите. И най-вече -  свикват да живеят 
с постоянната нагласа за предстоящ провал.

Най-лесния начин да накараме децата да чувстват, 
че с тях нещо не е както трябва, е да ги критикуваме. 
Това уврежда представата им за себе си. Вместо критика 
трябва да ги осведомяваме, без да ги унижаваме. Майката 
на деветгодишния Стивън вижда как синът й изсипва почти 
целия шоколадов пудинг в една огромна купа и се готви да 
го изяде. Тя тъкмо се готви да го скастри: „Какъв си егоист, 
мислиш само за себе си! Да не би да си само ти в къщата!"

Но вече знае: Слагането на етикети разваля стока
та, като натякваме на детето си неговите недостатъци, не 
му помагаме да се освободи от тях. Вместо да „слага ети
кет", тя го уведомява, без да го унижава: „Сине, този пудинг 
трябва да стигне за четирима ни". „О, съжалявам -  отвръ
ща Стивън. -  Не знаех. Ще си взема по-малко“.

Как да изградим връзка с децата си

Родителите, които водят обявена или необявена война 
с децата си относно домакинските задължения, трябва да 
осъзнаят факта, че тази война не може да бъде спечеле-

В )
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на. Децата имат повече време и енергия от нас да се съ
противляват, отколкото ние имаме да ги принуждаваме. 
Дори да спечелим отделна битка или да успеем да наложим 
волята си за нещо, те ще вземат реванш, като станат тъжни 
и унили или непокорни и проклети.

Задачата ни е да изградим взаимоотношения с деца
та си. Как да постигнем тази толкова трудна цел? Като ги 
спечелим на своя страна. Това може да ви се вижда невъз
можно, но не е и ние сме способни да го постигнем, ала 
само като започнем да разбираме тяхната гледна точка и 
да разпознаваме чувствата, които често предизвикват ло
шото им държание.

Родителите могат да повлияят много благоприятно на 
детето си, като се постараят да усетят неговите чувства.

Например бащата на Шана, която не се интересува от 
футбол, настоява тя да присъства заедно с цялото семейс
тво на футболния мач на малкото си братче. Шана отказва. 
Баща й се ядосва и я заплашва, че ще я лиши от джобни 
пари. Ядосана, наранена и с чувството, че не я обичат, Шана 
изскача навън. След малко баща й се успокоява и започва 
да вижда ситуацията от нейната гледна точка. Той осъзна
ва, че в желанието си да организира приятна семейна раз
ходка не е уважил чувствата на дъщеря си. Когато Шана се 
връща, баща й се извинява и признава, че няма смисъл тя 
да присъства на мача, ако това ще й бъде неприятно. Той 
разбира, че ако я принуди да дойде с тях на мача, тя ще се 
постарае да развали прекарването на всички останали.

Много родители са склонни да идеализират семей
ните сбирки и празници, като пренебрегват подводните 
течения, които често провалят така старателното плани
рано приятно прекарване. Родителите трябва да избират 
внимателно събитията, на които настояват децата им да 
присъстват. Не е в техен интерес да принуждават децата 
си, като ги карат да се чувстват безпомощни, отегчени и 
ядосани. По този начин и те си осигуряват присъствието 
на едно сърдито, ядосано или направо непоносимо дете.
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Защо ли? Защото децата имат много начини да си го вър
нат на своите родители, дори когато това ще е за тяхна 
собствена сметка.

Вземете например историята за господин Гарет -  над
менен и властен човек, които решил да промени държани
ето към готвача си. Извикал го и му казал:

-  Отсега нататък ще бъда добър с теб.
-  А ако обядът ви малко закъснее, няма ли да ми кре

щите?
-  Не -  отвърнал шефът.
-  А ако кафето ви е леко изстинало, няма ли вече да 

ми го плисвате в лицето?
-  Вече не! -  отвърнал твърдо шефът
-  А ако пържолата е прегоряла, няма да ми я удържи

те от заплатата?
-  В никакъв случай -  уверил го господин Гарет.
-  Добре -  казал готвачът, -  тогава повече няма да 

плюя в супата ви.
Децата имат много начини да ни плюят в супата и да 

направят живота ни непоносим.
Има опасност децата, чиито родители са склонни да 

пренебрегват техните чувства и вкусове, да решат, че иде
ите им са глупави и безинтересни и че самите те не заслу
жават да бъдат обичани.

Родителите, които слушат внимателно и не само слу
шат, но и разбират вълненията и чувствата на децата си, 
им показват, че ценят и уважават тези мнения и чувст
ва. Това уважение създава у детето самоуважение. Чувст
вото за собствената стойност дава възможност на детето 
да се справя по-ефективно и с проблемите, и с хората.

Отразяване на детските чувства
Виждали ли сте се някога отразени в кривите огледа

ла на увеселителните паркове, които показват образа ви 
променен и изкривен? Как сте се чувствали тогава? Може

1
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би неудобно. Но сте се смели, Защото сте знаели, че това 
отражение е лъжливо и че не изглеждате така.

Представете си обаче, че това е единственото отра
жение, с което разполагате. Бихте били убедени, че тази 
деформирана личност сте самият вие. Няма да ви хрумне 
да се усъмните в огледалото, ако това е единственото отра
жение, което имате за себе си.

Децата също нямат причина да се съмняват в образа, 
който техните родители им предлагат. Те приемат дори не
гативните оценки на родителите си -  често с етикетите: 
тъп, мързелив, непохватен, невнимателен, нечувствителен, 
егоист, безотговорен и непоносим. Като кажем на детето 
„изглеждаш ужасно“, „никога не правиш нищо както тряб
ва“ или „имаш две леви ръце", ние не му помагаме да се 
почувства красиво, сръчно или способно. Много родители 
наричат децата си тъпи, мързеливи и лъжци, като очакват 
подобни етикети да ги мотивират и те да се превърнат в 
умни, работливи и честни хора.

Негативният образ, създаден от родителите, може лес
но да изкриви представата на детето за самото себе си.

По време на едно детско телевизионно предаване два- 
найсетгодишният Тед ме попита: „Баща ми ме нарича мър
зелив, непослушен и глупав. Така ли е? Аз не мисля че съм 
такъв“. „Я ми кажи, ако баща ти те нарече милионер, ти 
ще му повярваш ли?“. -  попитах аз. „Не, аз знам, че имам 
само седемнайсет долара в банката и не съм милионер. А, 
разбирам. Само Защото той е казал, че съм толкова ужа
сен, това не означава, че съм такъв“ -  отвърна Тед. „Точно 
както знаеш колко пари имаш, така знаеш и какъв човек си, 
независимо от това кой какво ти казва, дори да е баща ти. 
Но понеже е твой баща и ти го обичаш и уважаваш, ти е по- 
трудно да не повярваш, че си такъв, какъвто те описва“.

Отрицателните определения, дадени с намерението 
да коригират нещата, могат да обременят човек за цял 
живот.
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Преди няколко години Пабло Казадс, известният че- 
лист, говореше за децата и за това колко е важно да ги на
караме да се чувстват изключителни. „Не е достатъчно де
цата да знаят, че две и две прави четири. Родителите тряб
ва да кажат на своето дете: „Ти си фантастичен, ти си чудо! 
Откакто свят светува, такова дете не се е раждало".

Някои деца имат късмет, техните родители са на едно 
мнение с Пабло Казалс и знаят как да накарат децата си да 
се чувстват изключителни.

Десетгодишната Идит и нейната майка пазарували в 
голям универсален магазин. Изведнъж чули да плаче едно 
малко момченце. Явно се било изгубило. Не след дълго ох
раната го открила и му помогнала да намери майка си.

Същата вечер Идит, много тъжна, казала на майка си: 
„Мислех си колко много се е уплашило онова момченце, 
когато е разбрало, че не може да намери майка си“. Първо
то, което дошло наум на майката, било да успокои дъщеря 
си с думи от рода на: „О, не се тревожи, сигурно веднага са 
намерили майка му", но вместо това тя решила да се въз
ползва от възможността да похвали Идит за умението й да 
съчувства на другите.

Майката: Идит, ти явно наистина си се разтревожила 
за загубеното момченце.
Идит: Още си го представям, колко беше тъжно. 
Майката: Показваш истинско състрадание. Явно 
имаш усет какво чувстват децата.
Идит: Мамо, никога не съм знаела, че го мога.

Как да предотвратим  
узряването на „гроздовете на гнева“

Родителите съзнателно трябва да избягват думи и ко
ментари, които предизвикват омраза и обида.

Обиди: Ти си позор за училището и срам за семейст
вото си.
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Пророчества: Както си я подкарал, ще свършиш в за
твора!
Заплахи: Ако не мирясаш, повече никакви джобни 
пари и телевизия!
Обвинения: От тебе тръгват всички неприятности. 
Команди: Сядай! Млъквай и си яж вечерята!

Съобщавайте мислите
и чувствата си, без да атакувате

В тежки ситуации родителите са по-полезни, когато 
споделят чувствата и мислите си, без да атакуват деца
та си и да нараняват достойнството им. Започвайки с 
местоимението „аз“, родителите могат да изразят своите 
гневни чувства и да опишат лошото поведение на детето 
си, без да използват обиди или унизителни определения. 
Например: „Аз се чувствам ядосан и обиден, когато синът 
ми се прави, че не чува повторната ми молба да намали 
звука на уредбата"

Когато родителите слушат внимателно, стараят се да 
разбират гледната точка на децата си, избягват заядли
ви забележки и отразяват чувствата и емоционалните им 
потребности, без да ги обиждат, в детето започва процес 
на промени. Задушевната атмосфера сближава детето с 
родителите -  когато му показват честно, внимателно и 
съпричастно отношение, детето го забелязва и започва 
да го имитира. Тези промени няма да настъпят от днес за 
утре, но на финала усилията ще бъдат възнаградени.

Успее ли да изгради тази атмосфера, родителят ще 
извърви голяма част от пътя на възпитанието на чувст
вото за отговорност. И все пак само примерът не стига. 
Всяко дете придобива чувство за отговорност посредст
вом собствените си усилия и опит.

Родителския пример създава благоприятни условия 
и климат за възпитаване на децата, а конкретния опит за-
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твърждава наученото и го прави част от характера на дете
то. Именно затова е важно да възлагаме на децата опреде
лени отговорности, но съобразени с различното им ниво 
на зрялост.

В повечето домове децата се сблъскват с проблемите, 
а родителите им ги решават. Но ако искаме децата да съ
зреят, те трябва да получат възможността сами да решават 
проблемите си. Ето ви един пример.

Учителката на Фил щяла да води класа на ски за уи
кенда. Когато шестнайсетгодишния Фил пристигнал на 
автобусната спирка, учителката не му позволила да се качи 
заедно с останалите, Защото бил забравил листа с роди
телското разрешеше. Той бил объркан и бесен. Когато се 
върнал вкъщи, се нахвърлил върху майка си:

-  Мамо, ако не ме закараш до Върмонт, ще загубиш 
стоте долара, които плати.

-  Фил -  отвърнала тя, -  знам с какво нетърпение очак
ваше тази екскурзия. Бих искала да мога да ти помогна. Но 
нали знаеш, че не ми е възможно да те закарам до там.

-  Какво мога да направя -  мрънкал Фил.
-  Ами ако вземеш автобус? -  предложила майка му.
-  Не става, трябва да сменям много автобуси -  отвър

нал Фил.
-  Да разбирам ли, че се отказваш да вземеш автобус? 

-  спокойно отбелязала майка му.
Фил продължил да мърмори още няколко минути кол

ко е нещастен, а после отишъл в другата стая. Когато се 
върнал, гордо оповестил, че е открил автобус, който щял 
да го закара право в планината, без да се прекачва.

По пътя към автобусната спирка Фил разказал на май
ка си как се е вбесил, когато учителката му казала: „Ами 
ние не сме виновни, че ти си си забравил разрешението“. И 
после добавил: „Аз реагирах много зряло, знаеш ли какво й 
отговорих?: „Аз не търся у кого е вината, аз търся разреше
ние“. „Е, значи знаеш, че обвиненията не помагат в такъв 
момент“ -  отбелязала майка му.



96 Хаим Гинът ♦ Детето и ние

Умението на тази майка да общува със сина си му е 
помогнало сам да намери решение на проблема. В резул
тат на това той не е изгубил време да търси вина и да се 
ядосва. И въпреки че би предпочел майка му да го извади 
от затруднението, когато тя го насърчила да потърси друг 
начин, той успял. И така, като оставила Фил сам да намери 
начин да стигне там, където иска, майка му е помогнала да 
се почувства по-компетентен и отговорен.

Право на глас и право на избор

Децата не се раждат с чувство за отговорност. Нито го 
придобиват автоматично на определена възраст. Чувство
то за отговорност, както и умението да се свири на пиано, 
се придобива бавно и в течение на много години. Изисква 
ежедневна практика за взимане на решения и точни пре
ценки относно нещата, подходящи за възрастта и компе
тентността на детето.

Възпитанието на чувството за отговорност може да 
започне много отрано. То се отглежда посредством при
знаването на право на глас и там, където е възможно, пра
во на избор по въпросите, които засягат децата. Трябва 
да се направи ясно разграничение между правото на глас 
и правото на избор. Има въпроси, които директно попа
дат в компетентността на детето. За тези въпроси детето 
трябва да има избор. Има въпроси, които засягат здра
вето и живота на детето, и те са изключително в нашата 
зона на компетентност. По тези въпроси детето може да 
има право на глас, но не и право на избор. Изборът пра
вим ние и помагаме на детето да приеме обстоятелства
та такива, каквито са. Най-важното е да се направи ясно 
разграничение между тези две зони на компетентност. 
Нека да се занимаем с няколко области от ежедневието, 
в които конфликтите между родители и деца не са нещо 
необичайно.
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Храната

Дори двегодишното дете можем да попитаме дали 
иска половин, или цяла чаша мляко. (Онези родители, ко
ито се тревожат, че детето им ще предпочете винаги поло
винката, могат да започнат с по-голяма чаша.) Може да по
питате четиригодишното дете дали иска цяла ябълка, или 
само половината. А шестгодишното дете може да реши 
само какви яйца иска -  рохки или твърдо сварени.

Децата умишлено трябва да бъдат поставяни чес
то в ситуация на избор. Родителите избират ситуаци
ите -  децата правят избор. Едно малко дете не се пита: 
„Какво искаш за закуска“. Може да го попитате например: 
„Варени яйца ли искаш, или пържени?“, „Да ти препека ли 
хляба, или не?“, „Как си искаш овесените ядки -  топли или 
студени?“ „Портокалов сок или мляко?“.

Така детето разбира, че може да прави избор за някои 
неща, които го засягат. То не само получава заповеди, но 
и участва във взимането на някои решения, които офор
мят ежедневието. В поведението на родителите си детето 
трябва да прочете следното послание: Ние предоставяме 
възможностите — ти правиш избора. Проблемите с яде
нето на децата често се създават от самите родители. Ня
кои от тях отдават прекалено голямо значение на вкусове
те на децата си. Те настояват децата им да ядат определени 
зеленчуци и държат да ги уведомят (често дори ненаучно) 
кой зеленчук е най-полезен. Най-добре за детето е роди
телите му да нямат силни пристрастия по отношение на 
храната. Родителите предлагат хубава и вкусна храна, а от 
децата зависи колко ще изядат от нея в зависимост от апе
тита си, стига това да не застрашава здравето. Трябва да 
бъде ясно: храненето попада в зоната на детската ком
петентност.

Когато не даваме на децата право на глас -  при въз
можност и право на избор, -  за тях става много трудно да 
се почувстват значими като личности, както показва след-
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ният пример. Четиригодишният Артър е седнал в едно ка
фене с майка си:

Сервитьорката: Какво ще обичате?
Артър: Аз искам хотдог.
Майката: Донесете му сандвич с кюфте! 
Сервитьорка: Какво да му сложа на хотдога: кетчуп 
или горчица?
Артър: (към майка си) Ей, мамо. Тя ме взема насери- 
озно!!

Дрехите

Когато купуваме дрехи за малки деца, отговорност
та да изберем какво да купим и колко да платим за него е 
наша. В магазина ние посочваме няколко неща, които мо
жем да си позволим, а детето трябва да избере какво пред
почита да носи. Така дори шестгодишното дете може да си 
избере чорапки, блузки, роклички, панталонки -  измежду 
тези, които родителят предлага. Има много домове, в кои
то децата нямат опит и умения сами да избират дрехите си. 
Истината е, че има и възрастни, които не могат сами да си 
купят костюм, без да водят съветник със себе си.

Трябва да позволяваме особено на по-големите деца 
да си избират дрехи, дори тези дрехи да се различават от 
общоприетите стандарти на родителите или приятелите 
им. Едно дете може да иска да изрази индивидуалния си 
вкус по начин, който родителят му трудно ще възприеме, 
но щом като то може вече да реши как да харчи парите си, 
трябва да го оставим да си купи това, което му харесва. 
Ако неговите връстници му се подиграват или му покажат 
ясно, че намират вкуса му за „странен“, има вероятност то 
да промени вкуса си, за да влезе в крак с връстниците си. 
Родителите могат да си спестят критиките, неодобре
нията, споровете и лошите чувства, като оставят съ
учениците на детето да свършат тази работа вместо
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тях. От друга страна някои деца са изключително изобре
тателни и родителите им са доволни да ги оставят да носят 
-  и дори сами да измислят -  дрехите, които харесват, не
зависимо колко са различни те от дрехите на връстниците 
им.

Има моменти, когато един тийнейджър решава да 
носи много провокативни дрехи. Родителят може да при
кани детето си да се замисли върху посланието на дрехата: 
„Искаш ли всички да мислят за теб, че си много екстрава
гантен?“. или „Искаш ли всеки, който те види, да мисли, че 
може да спи с тебе?“

Домашното

Още от първи клас родителите трябва ясно да покажат 
на детето си, че домашните му са само в неговата сфера на 
отговорност и в тази на учителя. Родителите не бива да на
тякват на детето за домашните му. Те не трябва да го над
зирават и проверяват дали ги пише както трябва, освен ако 
то само не ги помоли за това. (Тази политика обаче може 
да не е в унисон с желанията на учителката.) Когато роди
телите се нагърбват с отговорността за домашните, детето 
свиква с това и родителите вечно ще трябва да влачат тази 
отговорност. Така домашните могат да се превърнат в оръ
дие в ръцете на детето им, с което то да преследва, изнуд
ва или експлоатира родителите си. Колко много огорчения 
можем да си спестим и колко радост да внесем в дома си, 
ако се откажем да проявяваме интерес към всяка подроб
ност в домашните задачи на детето и вместо това покажем 
по недвусмислен начин, че домашното е твое задължение, 
домашното е за теб това, което е работата за нас.

В много училища, при това прекрасни училища, на мал-

|
ките ученици изобщо не се дават домашни. Те усвояват зна
нията точно толкова добре, колкото и онези, които трябва 
да се борят със задания още от шест-седемгодишни. Глав-
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ната полза от домашните е, че дават на децата опит и прак
тика да работят самостоятелно над своите задачи. За да 
имат този положителен ефект обаче, домашните трябва да 
са съобразени с възможностите на децата, така че те да мо
гат да ги изпълняват самички или със съвсем малко чужда 
помощ. Директната помощ може да остави детето с впе
чатление, че е безпомощно без участието на родителите 
си в тази дейност. Но индиректната помощ може да бъде 
полезна. Например необходимо е да осигурим спокойст
вие за работа, удобно бюро, необходимите книги, достъп 
до компютър. Можем да помогнем на детето да избере най- 
подходящото време за писане на домашни, в зависимост от 
сезона. В топлите есенни и пролетни следобеди на детето 
първо ще му се иска да поиграе навън, а после да си пише 
домашните. В студените зимни дни е по-добре първо да се 
напишат домашните, а после да се гледа телевизия.

Някои деца предпочитат да са близо до възрастен чо
век, когато изпълняват заданията си. Имат нужда той да ги 
слуша, докато решават задачи или разсъждават върху уро
ка. Може би е възможно да ги оставите да седят на масата 
в кухнята или в хола. Но в такъв случай ви е забранено да 
правите каквито и да било забележки как седи на стола, 
дали е спретнато и дали няма да повреди някоя мебел.

Някои деца работят по-добре, когато дъвчат молив, 
почесват се по главата, люлеят се на стола или пък слушат 
музика. Нашите забележки и напомняния само ще ги из
нервят още повече и ще затормозят мисленето им. Децата 
ни се съпротивляват много по-малко, когато отправяме 
изискванията си с уважение към тях и към тяхната самос
тоятелност.

Писането на домашните не трябва да се прекъсва от 
въпроси, които могат да почакат. Трябва да останем наст
рана, да осигурим удобствата и условията, без да натрап
ваме помощта и инструкциите си. От време на време и в 
случай че ни помолят за това, можем да поясним смисъла 
на някое изречение. Но трябва да избягваме забележки от
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рода на: „Ако не беше толкова разсеян, щеше да знаеш как
во ви е домашното“ или „Ако беше слушал учителката, сега 
нямаше да питаш другите какво са ви дали за вкъщи“.

Помощта ни трябва да бъде пестелива, но добронаме
рена. Трябва повече да слушаме и по-малко да говорим. 
Трябва да показваме пътя, но да оставим пътника да 
стигне до целта на собствен ход.

Следният епизод ще ви илюстрира как умелият подход 
на една майка предотвратява надвисналата по повод домаш
ните буря. Хелън, на единайсет години, става от бюрото си 
и заявява: „Няма да пиша домашни. Много съм уморена“.

Обичайният отговор би бил: „Какво искаш да кажеш с 
това, че няма да си пишеш домашните? За игра никога не 
си изморена. Само домашните те уморяват. Като се прибе
реш с двойка в бележника, мен няма да ме интересува!“.

Вместо това майката на Хелън отговаря, без да отрича 
правото на дъщеря си да се чувства уморена: „Виждам, че 
си уморена. Ти си свършил^ много работа днес. Като си 
починеш, можеш да продължиш“.

Отношението на родителя към училището и учител
ката може да се отрази на отношението на детето към до
машните. Ако родителят често изразява недоволство от 
училището или от учителката, детето ще си извади съот
ветните изводи. Родителите трябва да хвалят учителката 
и да поддържат политиката на училището с оглед на това 
детето им да подхожда съвестно към домашните си. Ако 
учителката е строга, родителят има прекрасната възмож
ност да изрази съчувствие:

Не е лесно тази година -  имате толкова работа.
Наистина тежка година.
Тя определено е взискателен учител.
Чувам, немного ви стяга.
Чувам, че е особено строга по отношение на домаш
ните. Сигурно и тази година ще ви е много натова
рена.
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Важно е да се избягват генерални решения по въпроса 
за домашните от рода на: „Слушай, Амбър, от днес нататък 
ще работиш върху правописа всеки следобед, всеки ден 
-  включително събота и неделя. Никакви игри, никаква те
левизия“ Или: „О, Роджър, вече ми писна да ти напомням 
за домашните. Татко ти ще се заеме вече с тази работа. И 
ще съжаляваш, че се е стигнало дотам“.

Заплахите и натякванията са нещо обичайно, Защото 
родителят си въобразява, че чрез тях все нещо се постига. 
В действителност тези напомняния са повече от без
полезни. Единственият резултат от тях е напрегната 
атмосфера, изнервен родител, ядосано дете.

От училище пристига писмо с оплаквания. Четири
найсетгодишният Айвън изостава в ученето. Първоначал
ното намерение на баща му е да извика сина си и хубаво 
да му се накара, а може би и да го накаже: „Слушай, моето 
момче, от днес нататък всеки ден ще си пишеш домаш
ните, няма събота, няма неделя, няма празник. Никаква 
телевизия, никакви компютърни игри, никакви приятел- 
чета. Аз лично ще наблюдавам дали изпълняваш всичко 
това“.

Тази реч е била произнасяна вече много пъти. Послед
ствията от нея винаги са били скандал, побеснял баща и 
непокорен син. Увеличаването на натиска винаги водело 
до увеличаване на съпротивата. Айвън бил станал експерт 
в криенето и кръшкането.

Този път обаче баща му си спестил заплахите и нака
занията. Вместо това решил да заложи на самоуважение
то на сина си. Той му показал писмото от учителя и казал: 
„Сине, ние се надяваме да се справяш по-добре, да знаеш 
повече и да си по-добре информиран. Светът има нужда от 
способни хора. Има още много проблеми, които очакват 
своето разрешение. Би могъл да помогнеш“.

Айвън бил толкова впечатлен от думите на баща си и 
от интонацията в гласа му, че казал: „Обещавам да си гле
дам по-сериозно работата“.
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Много способни деца си пишат домашните през 
пръсти и не си дават много зор в училище като неосъз
нат бунт срещу амбициите на родителите им. За да се 
чувстват големи и зрели, те се нуждаят от усещане за не
зависимост и индивидуална свобода. Когато родителите 
отдават твърде голямо значение на успехите на децата си 
в училище, детската самостоятелност е застрашена. Ако 
блестящите домашни и високите оценки се превръщат в 
диаманти в; родителската корона, детето може би несъз
нателно ще предпочете да донесе вкъщи корона от тръни, 
но своя собствена корона все пак. Като откаже да прес
ледва целите на родителите си, младият бунтар добива 
чувство за независимост. Така нуждата от индивидуал
на изява и оригиналност може да подтикне детето към 
провал, независимо от родителският натиск и наказания. 
Както се изрази веднъж едно дете: „Могат да ми спрат 
телевизията и джобните пари, но не могат да ми вземат 
лошите оценки ”

Ясно е, че съпротивата да се учи не е елементарен 
проблем, който може да се разреши чрез по-твърди или 
меки мерки. Увеличаването на натиска може да увеличи 
съпротивата на детето, докато лежерното отношение може 
да предразположи детето към безотговорно отношение и 
небрежност. Верният път не е нито лесен, нито бърз. Ня
кои деца може би се нуждаят от психотерапевт, за да пре
одолеят съпротивата към родителите си и за да се научат 
да се радват на постиженията си вместо на провалите си.

Други могат да се нуждаят от вниманието на съветник 
в лицето на училищния психолог или на опитен учител. 
Важното тук е не родителят да върши тази работа.

Нашата цел е да внушим на децата, че те са личности, 
отделни от нас индивиди, и че са отговорни за собствените 
си успехи и провали. Когато позволим на детето да се по
чувства личност, която може да взима собствени решения 
и да преследва свои цели, това дете започва да поема отго
ворност за собствения си живот и неговите изисквания.
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Джобните пари -  средство
да научим детето на значението на парите

Джобните пари не са награда за добро поведение, 
нито заплащане за изпълняване на домакински задълже
ния. Те са средство за възпитание, което има определена 
цел: да даде на детето опит в употребата на парите 
като ежедневна практика да се прави избор и да се поема 
отговорност за него. По тази причина контролът върху 
харченето на джобните пари отменя същинската им цел. 
Това, което е нужно, е основна политика, която определя, 
че джобните пари са, за да покрият разходите, за които са 
предназначени: за почерпка, за обяд, училищни нужди и 
т.н. С порастването на детето нарастват и сумите за джоб
ни пари, за да покрият допълнителните разходи: членство 
в клубове, забавения, аксесоари за облекло и т. н.

Неумелото харчене е нещо нормално. Някои деца не 
могат да си планират разходите и похарчват бързо повече
то си джобни, а после остават без пари. Тези грешки трябва 
да се дискутират делово, за да се достигне до приемливи и 
за двете страни решения. При повторно преждевременно 
изхарчване на бюджета може да се наложи да разделяте 
седмичната сума на части. Сумата за джобни пари нико
га не бива да се използва като стимул за постижения или 
подчинение. Тя не трябва да се намалява при провинения, 
нито да се увеличава като награда. Дори децата се чувст
ват неудобно при подобни решение, както илюстрира този 
анекдот:

Майката: Ти беше много послушен. Ето ти парички 
да отидеш на кино.
Детето: Няма нужда да ми даваш пари, мамо. Аз ще 
те слушам и безплатно.
Каква е подходящата сума за джобни пари? Няма уни

версален отговор на този въпрос. Джобните пари трябва да 
съответстват на бюджета ни. Независимо от стандартите 
на квартала и съседите, не бива да се чувстваме принуде
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ни да отделяме повече, отколкото можем да си позволим. 
Ако детето протестира, можем да му кажем откровено и 
приятелски: „Бихме искали да ти дадем повече джобни, но 
бюджетът ни е ограничен“. Този подход е за предпочитане 
пред опитите да убеждаваме детето, че няма нужда от по
вече пари.

Хората, които нямат опит в боравенето с пари, както и 
онези, които нямат опит в боравенето с властта, лесно мо
гат да злоупотребят. Сумата за джобни пари не трябва да е 
по-голяма от капацитета на детето да я изхарчи. По-добре 
е да започнете с малки суми, които от време на време да се 
увеличават, вместо да обремените детето с твърде много 
пари. Трябва да започнете да давате джобни пари на детето 
си, когато тръгне на училище и се научи да познава парите 
и да ги брои. И една много съществена препоръка за джоб
ните пари -  стотинките, останали след обичайните разхо
ди, детето само решава дали да спести, или да похарчи.

Домашните любимци:
грижите за тях са съвместна отговорност

Когато детето обещае, че ще се грижи за животинчето 
си, това дете просто показва добри намерения, а не спо
собност да го направи наистина. Детето може да се нуждае 
от животинче, да иска да го има, да го обича, но рядко е 
в състояние да се грижи за него както трябва. Отговор
ността за здравето и живота на това животинче не може 
да бъде възложена единствено на детето. За да избегнем 
раздразненията и размяната на обвинения, най-добре е да 
си кажем направо, че домашният любимец на детето озна
чава повече работа за родителя. За детето може да е пре
красно да има домашен любимец, да го обича и да си играе 
с него. За детето е от полза също така да поеме и част от 
грижите за него, но отговорността за живота и здравето на 
животинчето си остава отговорност на родителя. Детето
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може да поеме отговорност за храненето на животното, но 
въпреки това родителите трябва приятелски да напомнят 
за това.

Зони на конфликти и зони на отговорност

Децата ни се съпротивляват много по-слабо, когато 
нашите изисквания към тях изразяват уважение и към тях, 
и към тяхната независимост.

Една майка моли децата си да раздигнат масата. Деца
та се разтакават. Тя се дразни. По-рано би се развикала и 
разсърдила. Този път обаче, вместо да отправя заплахи, тя 
само съобщава фактите: „Когато масата бъде разчистена, 
на нея ще се появи десертът“. Моменталното раздвижване 
й подсказва, че забележката е попаднала право в целта.

Децата откликват на кратки забележки, които не са 
формулирани точно като заповеди. Било студен ветровит 
ден. Тод, деветгодишен, заявил: „Искам днес да ходя с ка
убойското яке“. Майка му отвърнала: „Виж термометъра. 
Над десет градуса -  каубойското яке. Под десет -  зимното 
яке“. Тед проверил термометъра и казал: „Е, добре, пет гра
дуса, значи зимното яке“.

По-рано, ако седемгодишната Амелия и деветгодиш- 
ния Лари играели на топка в хола, баща им щял да се раз
вика: „Колко пъти да ви казвам, че холът не ви е футболно 
игрище? Има скъпи неща, които може да счупите. Толкова 
сте безотговорни!“, но този път той решил да се справи със 
ситуацията, като им дал възможност да избират. „Деца, 
имате избор -  или играете навън с топката, или никаква 
игра. Вие решавате“.

Майката на Джордж, която вече не Можела да понася 
дългата коса на сина си, измислила стратегия с цел да не 
нарани неговата независимост и достойнството му. Тя му 
предоставила избор. Казала му така: „Косата ти стига до 
раменете. Трябва да се подреже. Как ще го направиш, си е
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твоя работа. Можеш сам да я подрежеш, можеш да отидеш 
на фризьор“. „Няма да ме пратиш на фризьор -  отвърнал 
Джордж. -  Сам ще си я подрежа, ако се налага“.

На другия ден Джордж си донесъл специална машин
ка за подстригване. Помолил майка си да му помогне да 
оформи грубо линията на тила, а после един час се под
стригвал. Когато се появил от банята, направо сияел. „Из
глежда чудесно, нали?“ -  казал триумфално.

Майката на Джордж споделя: „Добре, че не му натяк
вах, не виках и не го насилвах. Вместо това му предоста
вих избор, като по този начин му позволих да съхрани дос
тойнството си“.

Съобщенията в писмен вид често постигат онова, кое
то устните забележки не успяват.

Един баща се уморил да напомня за домашните задъл
жения и опитал да подходи с чувство за хумор:

„Търси се: лице на възраст между десет и дванайсет 
години. Мускулест, интелигентен и смел. Трябва да 
може да се бори с диви животни и да си проправи път 
през храстите между къщата и боклукчийските кофи. 
Моля кандидатите да се наредят в ъгъла между миял
нята машина и мивката в кухнята".
„Търси се: Красива принцеса или принц да помогнат 
да се сервира масата в банкетната зала“.

Бележките развеселили цялата къща. Но това, което 
зарадвало родителите, било най-вече отношението на де
цата. Те се захванали за задачите си без капчица неудовол
ствие.

Уроците по музика -  как 
да запазим хармонията у дома

Когато детето свири на музикален инструмент, роди
телите рано или късно ще чуят познатата мелодия: „Не ис
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кам повече да свиря“. Никак не е лесно да се справим с тази 
музикална фраза.

Родителите често питат как да мотивират децата си за 
уроците по музика. Ето как една майка го е постигнала с 
въпроси, в които давала оценка.

Седемгодишната Ан свири за първи път на пианото 
произведение за две ръце.

Майка й: Свирила ли си това преди?
Ан: Не.
Майка й: Искаш да кажеш, че го свириш за пръв път?
Ан: Да. Мислиш ли, че съм го свирила и преди?
Майка й: Да.
Ан: Сигурно четенето ми с периферното зрение се е
подобрило. Даже и учителката ми го забеляза.
Майка й: Със сигурност се е подобрило.
Ан продължила да свири с ентусиазъм. Майка й на

рочно й задавала въпроси, които да повишат увереността 
на дъщеря й в собствените й музикални способности.

И обратното, критицизмът убива мотивацията.
Майкъл, десетгодишен, учил цигулка почти година. 

Родителите му били критични и саркастични. Те подлага
ли на преценка напредъка му след всеки урок. Щом започ
нел да разучава нещо ново, което свирел бавно и с много 
грешки, баща му викал от другата стая: „Не можеш ли да 
свириш с по-малко грешки? Недей да композираш! След
вай нотите!“. Резултатите били предвидими. Майкъл се от
казал от цигулката.

За да усвои трудното умение да свири на музикален 
инструмент, детето се нуждае от похвала за усилията си 
и търпимост към грешките. Грешките са нещо, което се 
поправя, а не повод да подложим на съмнение способнос
тите на детето.

Когато детето отказва да отиде на поредния си урок по 
музика, много родители прибягват да обяснения и запла
хи. Има по-ефективен начин.
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Марша, (осемгодишна): Повече няма да взимам уро
ци по цигулка. Учителката иска да свиря перфектно 
всяко нещо, а аз не мога.
Майка й: Цигулката е труден инструмент. Не е лесно 
да се свири на нея. Не всеки може да се справи с такова 
нещо. Иска се силно желание, за да я овладееш. 
Марша: Ще стоиш ли с мен, докато свиря?
Майка й: Щом искаш.
Тази майка съзнателно се въздържа да убеждава и да 

заплашва. Тя не казва на дъщеря си какво да прави. „Ако 
се упражняваш повече, ще свириш по-добре“. Тя оценява 
колко е трудна задачата, предлага морална подкрепа. Този 
подход явно вдъхва на Марша желание да продължи да се 
упражнява.

Лари, десетгодишен, се оплаква от учителя си по музи
ка. Майка му не се опитва да го разубеждава. Вместо това 
тя дава право на Дари да негоДува и му предлага избор: 

Лари: Учителката по пиано иска прекалено много. И 
говори прекалено много. Когато й задам някой въп
рос, тя ми изнася цяла лекция.
Майката: Ще имаш ли нещо против да си починеш 
малко от уроците, докато ти намеря друг учител? 
Лари (шокиран): Искаш да ме спреш от уроците по 
цигулка? Музиката е много важна за мен. Аз никога 
няма да се откажа.
Майка ме: Да, нали току-що чух колко ти харесват 
уроците по музика.
Лари: Може би тази учителка не е толкова лоша. Аз 
всъщност научавам много неща от нея. Мисля да й да
дем още един шанс.
Майката на Лари му дава възможност да промени мне

нието си, Защото не го оборва и не го подлага на съмнение. 
Когато родителите уважават чувствата и мненията 
на децата си, те им дават възможност на свой ред да се 
съобразят с желанията на родителите си.
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Соня (единайсетгодишна): Не искам да ходя повече 
на пиано. Това е.загуба време и пари. Вместо това ис
кам да ходя на тенис.
Баща й: Налага ли се-да избираш между едното и дру
гото?
Соня: Ако продължа с пианото, ти ще ме караш да се 
упражнявам. Искам да си спестя мъченията.
Баща й: Ще се опитам да не те карам. Ще те оставя да 
се движиш по собствена програма.
Повече не станало дума за това. Соня тръгнала да иг

рае тенис, без да се отказва от уроците по пиано.
Някой родители, припомняйки си как са били карани на

сила да свирят, решават да спестят тази мъка на децата си. Те 
идват до извода, че да се свири или да не се свири не е въпрос 
от тяхната компетенция. Детето само трябва да реши. Деца
та решават дали да свирят, или да не свирят. Свирят, когато 
им се иска, според желанието си. С изключение на таксата, 
която все пак остава отговорност на родителите, свиренето 
на инструмента си остава отговорност на самото дете.

Други родители пък, спомняйки си собствените си 
небрежни музикални занимания, решават, че детето им ще 
свири на всяка цена. Още преди да се роди, неговото музи
кално бъдеще е вече определено. Щом порасне достатъчно, 
че да може да хване лъка, да духне в тръбата или да натис
ка клавишите на пианото, то започва да се упражнява на 
предопределения инструмент. Детските сълзи и протести 
ще бъдат пренебрегнати и съпротивата ще бъде сломена. 
Посланието на родителите е ясно и недвусмислено: „Ние 
плащаме -  ти свириш". При тези условия едно дете може 
да постигне, но може и да не постигне музикално разви
тие. Въпреки всичко обаче цялото начинание може да се 
окаже твърде скъпо. Цената е твърде висока, ако включва 
разстроени за дълго отношения с детето.

Главната цел на музикалното обучение в детството 
е да се даде на детето ефективен начин за изразяване
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на чувствата. Животът на детето е пълен с толкова огра
ничения, правила, забрани и притеснения, че клапанът за 
освобождаване на емоциите е от същностно значение. Му
зиката е един от най-добрите канали за освобождаване на 
напрежението: тя дава звук на гнева, форма на радостта 
и облекчение на тревогата.

Родителите и учителите обикновено не гледат на му
зиката по този начин. Мнозинството гледат на нея като 
на умение да се извлича мелодия. Този подход неизбежно 
изисква оценки и критика на уменията на детето и на не
говата личност. Твърде често резултатите са ни до болка 
познати: детето се опитва да се изклинчи от уроците, да 
избяга от учителя и да осуети музикалната си „кариера". В 
много домове изоставената цигулка, нямото пиано и смъл
чаната флейта са тъжни свидетелства на напразните уси
лия и неосъществените надежди.

Какво могат да направят родителите? Задачата им е 
да намерят учител, който е мил и внимателен -  и който по
знава децата така добре, както и музиката. Учителят е този, 
който държи ключа към трайния интерес на детето към му
зиката и той може да отвори или завинаги да затвори вра
тите към тази възможност. Най-важната задача на учителя 
е да спечели уважението и доверието на детето. Ако не ус
пее да направи това, той не може да научи детето на нищо 
съществено: то няма да се научи да обича музиката от учи
тел, когото мрази. Емоционалното звучене на учителя има 
по-силно ехо, отколкото звученето на инструмента му.

За да предотвратим възможните беди, учителят, ро
дителите и детето трябва да се договорят върху няколко 
основни правила.

Ето ви някои примери:
1. Урокът се отменя най-късно един ден преди опреде

ления час.
2. Ако трябва да се отложи урокът, обажда се детето, а 

не родителят.
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3. Реалистични резултати се очакват, като се избира ре
алистично времето и интензивността на упражне
нията.

Това са правила, които не позволяват на настроение
то, дошло в последния момент, да отлага уроците и които 
насърчават изграждането на независимост и отговорност 
у детето. Те внушават на детето също и че както уважаваме 
музиката, още повече уважаваме чувствата и мислите на 
околните.

Детето не бива да бъде насилвано да се упражнява. На 
никое дете не бива да му се натяква колко пари са дадени 
за инструмента му и колко много е работил баща му, за да 
ги спечели. Подобни натяквания пораждат вина и непри
язън. Освен това не вдъхват музикална чувствителност и 
интерес.

Родителите трябва да се въздържат от прогнози от
носно големите музикални заложби на детето си. Много 
обезсърчаващо действат изказвания от рода на: „Имаш 
прекрасен талант, само трябва да работиш върху него“ или 
„Ти можеше да станеш втори Били Джоуел, само да се ста
раеше повече“. Детето може да реши, че илюзиите на роди
телите могат да се съхранят най-добре, като не се подлагат 
на проверка. Детето може да прибегне до формулата: „Ако 
не правя опити, няма да разочаровам родителите си“.

Най-добре насърчаваме детето, когато му дадем да 
разбере, че знаем и разбираме колко е трудно. По време на 
третия си урок по пиано шестгодишната Рослин трябвало 
да се научи да свири гамата на две ръце. Учителката й по
казала това много умело и добавила: „Виж, лесно е. Хайде 
сега опитай ти“. Неохотно и несръчно Рослин се опитала да 
повтори показаното упражнение, но безуспешно. Върнала 
се вкъщи много обезсърчена.

Когато дошло време да се упражнява, майка й, за раз
лика от учителката, казала: „Не е лесно да се свири гамата 
с една ръка, а с две е дори още по-трудно“. Рослин с го
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товност се съгласила. Тя бавно започнала да удря верните 
клавиши с верните пръсти. Майка й казала:“Чувам верни
те ноти и виждам верните пръсти“. С очевидно задоволст
во дъщеря й отвърнала: „Доста е трудно“. Този ден Рослин 
продължила да се упражнява и след определеното време. 
През седмицата тя си поставяла за цел дори още по-трудни 
задачи и не се успокоила, докато не се научила да свири га
мата със затворени очи. Детето се чувства по-окуражено, 
ако усети съчувствие и разбиране, отколкото от съвети, 
оценки и готови решения.

Срещи на родителите с учителя: 
главното е как да се помогне на детето

Срещите на родителите с учителя могат да бъдат по
тискащи за родителя, Защото на тях той често е принуден 
да слуша неласкави критики з,а своето дете. Как могат ро
дителите да превърнат подобни срещи в конструктивни 
разговори?

Бащата на Дон отива на такава среща подготвен (с 
лист и молив) да записва и да превежда всеки негативен 
коментар за сина си в позитивно насочено действие. 

Бащата: Как върви Дон тази година?
Учителката: Ами нека да ви обясня. Синът ви закъс
нява за училище. Не си пише домашните и тетрадките 
му са в много лошо състояние.
Бащата (записва си): Значи искате да кажете, че Дон 
трябва да се постарае да идва навреме на училище, да 
си пише домашните и да поддържа тетрадките си в по- 
добро състояние.
Когато бащата на Дон се върнал у дома след среща

та си с учителката, десетгодишният Дон попитал: „Какво 
ти казаха за мен?“ Баща му отвърнал: „Записах си какво 
е казала. Можеш да го прочетеш, ако искаш“. Дон очак
вал познатите забележки колко лошо се държи и как не си
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пише домашните, но бил изненадан като прочел записките 
на баща си. И двамата имали полза от тези записки. Те им 
помогнали да мислят как да подобрят нещата, а не колко 
зле са били те досега. Този подход избягва обвиненията и 
дава насоки за развитие и надежди.

Всяка среща между родител и учител може да завърши 
с подобна конструктивна посока. Например:

Хариет трябва да се постарае да се почувства по- 
отговорен човек, да осъзнае, че заслужава уважение и 
е способна да изпълнява възложените й задачи.
Франк трябва да погледне на себе си като на човек, 
който може да участва много успешно в училищните 
дискусии.
Силия трябва да се научи да изразява гнева си, без да 
обижда околните, и да разрешава споровете по мирен 
начин.
Бил трябва да се постарае да стане по-самостоятелен 
в усвояването на знания и изпълнението на задачите. 
Когато децата се местят от едно училище в друго, чес

то от тях се изисква да повторят годината. Много родите
ли се смущават от това.

Когато майката на деветгодишния Боб разбрала, че 
той е казал на приятелите си, че ще повтаря четвърти клас 
в новото училище, тя много се ядосала и му се развикала: 
„Как мислиш, че ще те уважават сега твоите приятели, като 
им кажеш, че ще повтаряш четвърти клас? Те сега няма да 
искат да си имат нищо общо с теб!“

Тази майка е щяла да бъде по-малко деструктивна, ако 
предварително е споделила със сина си своето смущение 
от повтарянето на годината: „Ще ми се да не се срамувах 
толкова от това, че в новото училище те карат да повтаряш 
годината. Боя се, че твоите приятелчета ще помислят, че 
си по-глупав. Но се надявам ти да не се чувстваш така. В 
края на краищата повтаряш годината, Защото се местиш в 
училище с по-високи изисквания“.
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Седемнайсеттодишната Оливия два пъти е сменяла 
училището. Първия път се е преместила от държавно в 
частно училище и е трябвало да повтаря шести клас. Но в 
следващото училище е пропуснала десети клас и е започ
нала направо в единайсети. Нима това означава за роди
телите й, че детето им е било по-глупаво в шести клас и 
по-умно в девети? Трябвало ли е те да се срамуват от нея 
първия път, а втория път да се гордеят? Нито едното, нито 
другото. Оливия не се нуждае родителите й да дават оцен
ка на нейната интелигентност, а да й покажат, че вярват 
в способностите й да се справи с изискванията на всяко 
ново училище.

Приятелчета и другарчета:
социалният свят на вашето дете

На теория всички ние искаме децата ни сами да си из
бират приятелите. Вярваме в свободата на индивида, от
ричаме принудата и знаем добре, че свободният избор е 
основата на съвременното демократично общество. Въп
реки това обаче съвсем не са редки случаите, в които де
тето води вкъщи някое приятелче, което ние не харесваме. 
Може да не харесваме грубияни, сноби или зле възпитани 
деца, но освен в случаите, в които тяхното поведение на
истина ни възмущава, най-добре е да уважим предпочи
танията на детето си и да се постараем да не се месим в 
неговия избор.

Какъв критерий да използваме, за да оценим до каква 
степен изборът, който прави детето ни, е подходящ?

Приятелите трябва да упражняват взаимно благотвор
но влияние. Детето има нужда от шанса да общува с деца с 
различен от неговия характер, които да го допълват. Така 
по-затвореното дете се нуждае от по-екстравертни прия
телчета, по-строго възпитаваното дете се нуждае от по-са- 
мостоятелни приятелчета, плахото дете трябва да общу
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ва с по-буйни деца, по-незрялото ще има полза да бъде с 
по-големи от него. Дете, което пребивава твърде много в 
света на фантазиите, ще се повлияе добре от по-земните 
си връстници. Агресивното дете ще бъде уравновесено от 
приятели, които са стабилни, но не толкова войнствени. 
Нашата цел е да коригираме крайностите в характера на 
детето, като го насърчим да общува с деца с различен от 
неговия характер.

Някои познанства не трябва да се насърчават. Инфан
тилните деца само подхранват взаимно своята незрялост. 
Агресивните деца само предизвикват едно у друго още 
по-силна агресия. Много свитите деца трудно ще общуват 
помежду си. Буйните деца ще стимулират взаимно антисо
циалните си склонности. Трябва да се подхожда с особено 
внимание към деца, склонни да фаворизират криминално 
поведение, идващо от по-властните им „приятели". Поради 
по-богатия си „опит“ тези деца могат да придобият геро
ичен ореол в училище и да се превърнат в нежелан модел 
за подражание.

Родителите не могат да влияят върху приятелствата на 
децата си, ако нямат контакт с техните приятели. Родите
лите могат да окуражат детето си да покани приятелите си 
в къщи. Могат да се запознаят с родителите на тези прия
тели. Могат да наблюдават ефекта от общуването на деца
та си с различни техни приятели.

Изисква се много деликатен подход, състоящ се от не- 
натрапчив контрол и отстъпки, за да позволим на децата си 
сами да носят отговорност за избора на своите приятелства, 
докато в същото време за нас остава отговорността за пре
ценка доколко тези приятелства са полезни за детето ни.

Насърчаване на чувството за независимост

Добрият родител, както и добрият учител е този, 
които се старае да направи детето сй все по-независи-
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мо от неговата помощ. Родителят трябва да се стреми да 
създава отношения, които стимулират детето му само да 
прави своя избор и да разчита все повече на собствени
те си сили. Когато разговаряме с децата си, можем съзна
телно да използваме фрази, които да изразяват нашата 
вяра в тяхната способност да взимат разумни решения. 
Така, когато отговорът ни на някое тяхно желание е „да", 
можем да кажем това „да" с изрази, които да вдъхнат пове
че самочувствие на децата. Ето няколко начина за това:

Щом така искаш.
Щом имаш такова желание, да.
Ти решаваш по този въпрос.
Наистина зависи само от теб.
Изборът е изцяло твой.
Каквото и да решиш, аз съм съгласен.
Нашето „да“ може да е приятно за детето, но тези из

рази дават на детето допълнителното удовлетворение, че 
само е направило избора си и че вярата ни в него все по
вече нараства.

Всички искаме децата ни да пораснат отговорни хора. 
Уроците по отговорност отиват на вятъра, ако не се про
веждат с нужното уважение към детето. Домакинските 
задължения, храната, домашните, джобните пари, домаш
ните любимци и приятелствата са все области, в които ро
дителската помощ е много важна. Тази помощ трябва да 
бъде съчетана с чувствителност към предпочитанията на 
детето и с разбиране на неговата борба за независимост, 
ако искаме да постигнем желания краен резултат.



ПЕТА ГЛАВА
Дисциплината: търсене на ефективни 

алтернативи на наказанието

Лекарите имат принцип „Рптит поп посеге", което 
значи „Главното е да не се нанася вреда" Родителите се 
нуждаят от подобно правило, за да не забравят никога, 
не в процеса на възпитание на децата си не бива им се 
наврежда емоционално.

Същността на добрата дисциплина е намирането 
на ефективна алтернатива на наказанието.

Госпожа Уилямс щяла да изнася първия си урок в едно 
изправително училище. Била много напрегната. Както вър
вяла с отсечена походка към бюрото си, се спънала и пад
нала. Класът злорадо се разтресъл от смях. Но вместо да 
накаже учениците за това, че са й се смели, госпожа Уилямс 
бавно се привдигнала, изправила се и им казала: „Това е 
първият ми урок за вас: човек може да падне по очи и пак 
да се изправи“. Настъпила пълна тишина. Те разбрали.

Госпожа Уилямс се проявила като истински възпита
тел, такъв, какъвто всички родители могат да бъдат, когато 
използват силата на мъдростта, за да повлияят на поведе
нието на децата си, вместо заплахи и наказания.

Когато родителите наказват децата, децата трупат 
гняв. Заслепени от гнева и погълнати от недоволство
то си, те нито могат да слушат, нито да се концентрират. 
Всичко, което предизвиква гняв, трябва да се избягва. И 
всичко, което повишава самочувствието и затвърждава 
позитивната самооценка и самоуважението, трябва да се 
стимулира.
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Какво става, когато родителите гневят децата си? Де
цата започват да мразят себе си и своите родители. Искат 
да вземат реванш. Затъват в мечти за отмъщение. Когато 
седемгодишният Роджър бил наказан и унизен от баща си, 
той се отдал на фантазии за това как ще организира погре
бението на баща си.

Защо родителите довеждат децата си до това състоя
ние? Не поради грубост или лошотия, а поради липса на 
умения. Те не си дават сметка кои техни изказвания могат 
да оказват разрушително въздействие. Наказват, Защото 
никой не ги е учил да се справят в трудни ситуации, без да 
проявяват агресия към децата си.

Една майка сподели с нас следната история: един ден 
1 синът й Фред се върнал от училище и още от вратата вик

нал: „Мразя учителката! Тя ми се развика пред целия клас, 
пред приятелите ми, каза, че разсейвам целия клас, като 
приказвам, и после ме наказа да изляза в коридора до края 
на часовете. Никога няма да отида пак на училище!“.

Гневът на сина й я разтревожил и тя изприказвала пър
вото, което й дошло на ум: „Много добре знаеш, че тряб
ва да спазваш някакви правила. Не можеш да си говориш, 
когато си искаш! А когато не слушаш, естествено, че ще те 
накажат. Дано да си го разбрал!“

След като майка му откликнала така на наранената му 
гордост, той се ядосал и на нея.

Ако майката на Фред вместо това бе казала следното: 
„Сигурно е ужасно да те изправят пред целия клас и да те 
изгонят в коридора! И колко е унизително да ти крещят 
пред приятелите ти! Нищо чудно, че си толкова вбесен. 
Никой не обича да се държат с него по този начин“. Така съ
чувствието й, отразяващо наранените чувства на Фред, 
щеше да разсее гнева му и той да се почувства обичан.

Някои родители сигурно се тревожат, че като признаят 
правото на децата си да се чувстват разтроени и им окажат 
първа емоционална помощ, децата ще останат с впечатле
нието, че лошото им поведение се таксува като приемли
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во. Но по отношение на тази тревога майката на Фред е 
трябвало да съобрази, че лошото поведение на сина й вече 
е било санкционирано от учителката. Синът й е имал нуж
да от разбиране и нежност, а не от допълнителни укори 
и обвинения. Имал е нужда от помощта й, за да преодо
лее емоционалната буря. Съчувствието, способността на 
родителя да разбира какво чувства детето му, е важен и 
ценен елемент от отношението ни с тях.

Наскоро в един магазин за електроника собственикът 
ми каза: „Разбрах, че развивате теории за дисциплината и 
не съм съгласен с вас". После ми показа дланта си и добави 
гордо: „Това е моята теория“.

Попитах го дали прилага същите методи, когато тряб
ва да поправи повреден компютър, стереоуредба или теле
визор. „О, не -  отвърна той, -  за това ви трябват знания и 
умения. Това са сложни машинки“.

Децата също се нуждаят от родители, които имат зна
ния и умения и разбират, че „шамарените методи“ са тол
кова неприложими към тях, колкото и към компютрите. 
Този метод не може да постигне целта си. Никое дете, след 
като е било наказано, няма да си каже: „Трябва да се дър
жа по-добре. Ще стана по-отговорен, по-послушен, Защото 
искам този възрастен, който ме наказа, да остане доволен 
от мен“.

Дисциплината, както и хирургията, изисква прециз
ност -  не можем да режем наслуки, безотговорно. Ето как 
една майка успешно е формулирала следния ежедневен 
абсурд: „Дадох си сметка за следния парадокс -  често за 
да накарам децата си да спрат да правят нещо, аз изпол
звам същото средство като онова, срещу което се боря. 
Повишавам тон, за да ги накарам да не вдигат шум, из
ползвам сила, за да прекратя свиването. Отнасям се гру
бо с дете, което се е държало грубо, и ругая дете, което е 
ругало“.

Непослушанието и наказанието не са противополож
ности, които се отменят взаимно. Напротив, те се пораж
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дат едно от друго, взаимно се усилват. Наказанието не 
поправя лошото поведение. То само кара провинилия се да 
стане по-сръчен, когато реши да повтори белята. Когато 
децата изтърпят наказание, те разбират, че следващи
ят път трябва да бъдат по-предпазливи, а не по-послуш- 
ни или по-отговорни.

Родителската неувереност: 
необходимостта от по-добри подходи

Каква е разликата между нашите подходи и подходи
те на предходните поколения във възпитанието на децата? 
Това, което са правили родителите ни и техните родите
ли, е било правено с авторитет. Това, което правим ние, го 
правим неуверено. Дори когато са грешали, те са действа
ли уверено. Ние, дори и да сме прави, действаме с колеба
ние. Откъде идва тази наша несигурност в отношенията 
ни с децата. Защото детските психолози са се постарали да 
ни обяснят колко са опасни последствията от нещастното 
детство и ние изключително много внимаваме да не увре
дим децата си за цял живот.

Нуждата от любов

Повечето родители обичат децата си, но е важно да 
се знае, че децата нямат крайна нужда да бъдат обичани 
всяка минута от деня. Хората, които раждат деца само 
за да придадат смисъл на брака си или за да осмислят жи
вота си, са в неизгодно положение. Те се боят да не изгу
бят любовта на децата си и не смеят нищо да им откажат, 
включително и правото да се разпореждат вкъщи. Децата 
пък усещат много добре глада за любов на родителите си 
и безмилостно го експлоатират. Те се превръщат в тирани, 
властващи над покорни слуги.
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Много деца се научават да шантажират родителите си 
със заплахи за оттегляне на любовта си. Те ги изнудват съв
сем безскрупулно, като казват: „Няма да те обичам, ако...“ 
Трагедията не е в заплахата на детето, а в това, че родите
лите се чувстват заплашени. Някои родители наистина се 
стряскат от подобни думи. Те плачат и се молят на детето 
си да продължи да ги обича, опитват се да го умилостивят, 
като станат свръхтолерантни. Това е унищожително и 
за родителя, и за детето.

Една вечер след вечеря четиринайсетгодишната 
Джил моли баща си да я пусне у нейна съученичка, за да 
напишат заедно някакво домашно. Щом бащата й напом
ня домашното правило: „Не се излиза вечер, когато утре 
си на училище“, Джил възразява, че не отива да се забав
лява, а да работи върху домашното. Бащата отстъпва и 
Джил излиза, като обещава да се прибере до десет и по
ловина.

Когато тя не се прибира и след уговорения час, баща 
й звъни по телефона. Тя му съобщава, че е решила да ос
тане за през нощта. Баща й побеснява и след размяна на 
няколко гневни реплики, й нарежда веднага да се прибе
ре вкъщи. Той не си е дал сметка, че след като е нарушил 
собственото си правило, е накарал дъщеря си да мисли, че 
щом правилата могат да се нарушават, значи и обещания
та може да не се спазват. На другия ден Джил дори му се 
похвалила: „Аз мога винаги да те накарам да ми позволиш 
каквото си искам. Мога да те уговоря да ми позволиш как
вото и да е“.

Този случай, който съвсем не бил първият, много 
объркал баща й. Той не можел да разбере защо създаване
то на правила му било лесно, а изпълнението им толкова 
трудно. Трябвало да се съгласи с Джил, че тя може да го 
уговори за каквото и да е. Едва след като осъзнал колко 
наранен е бил от това, че Джил го е отблъснала, и колко 
много се нуждаел от обичта й, той можел да каже „не" и да 
не отстъпи.
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Толерантност и свръхтолерантност

Що е толерантност и що е свръхтолерантност? Толе
рантността е отношение към детето, с което приемаме 
детинското в него. Това означава, че приемаме, че „детето 
си е дете“, че чистата фланелка няма да е чиста дълго време, 
облечена от нормално дете, че детето предпочита да тича, 
вместо да върви, че дърветата са за да се катериш по тях, а 
огледалата -  за да правиш пред тях най-различни муцуни.

Смисълът на толерантността е да приемем, не де
цата са хора, които имат конституционното право да 
изпитват всички видове чувства и желания. Свободата 
да желаеш е абсолютна и неограничена. Всички чувства и 
фантазии, всички мисли и желания, всички мечти и коп
нежи, независимо какви, трябва да се приемат и уважават 
и да бъде позволено да се изразяват по подходящ начин. 
Рибите плуват, птиците летят, а хората чувстват. 
Децата не отговарят за това, което чувстват, но те са отго
ворни за начина, по който изразяват тези чувства. Затова 
ние не можем да очакваме да отговарят за чувствата си, 
а само за поведението си. Не трябва да им се позволява де- 
структивно поведение. При деструктивно поведение роди
телите се намесват и го пренасочват в словесно изражение 
или други символни канали. Подобни разрешени символ
ни канали са например „злобните“ рисунки, обиколките 
около блока, злите желания, записани на касетофон, съ
чиняване на саркастични стихчета, писане на криминални 
истории и т.н. Накратко, толерантността е приемането на 
въображаемите желания и символното им осъществяване. 
Свръхтолерантността е позволяването на нежелател
ни действия. Толерантността и приемането на всички 
чувства като допустими вдъхва увереност на детето и 
все по-нарастваща способност да изразява тези чувст
ва и мисли. Свръхтолерантността причинява тревога 
и нарастващи претенции за привилегии, които са недо
пустими.
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Позволени мисли, но забранени постъпки

Крайъгълният камък на този вид възпитание е раз
граничението между желания, чувства и действия. Ние ог
раничаваме действията, но желанията и чувствата не 
ограничаваме.

Повечето проблеми на възпитанието се състоят от две 
части -  гневни чувства и гневни постъпки. С всяка от двете 
страни трябва да се справим поотделно. Чувствата трябва 
да бъдат разбрани и проявени такива, каквито са. Действи
ята трябва да бъдат ограничени и пренасочени. Понякога да 
разберем чувствата на детето и да му помогнем да ги проя
ви е достатъчно, за да се разнесат буреносните облаци: 

Майката: Нещо ми изглеждаш ядосан днес.
Ронин: И още как!
Майката: Ама направо си бесен.
Ронин: Ти го каза!
Майката: Ти си ядосан на някого.
Ронин: Да, на тебе.
Майката: Ще ми кажеш ли защо?
Ронин: Защото не ме заведе на мача на Малката лига, 
а заведе Стив.
Майката: И това те е вбесило. Сигурна съм, че си си 
помислил: „Тя обича него повече от мен".
Ронин: Да.
Майката: Понякога наистина си го мислиш, нали? 
Ронин: Да, мисля го.
Майката: Миличко, ако пак започнеш да си мислиш 
такива неща, ела и ми кажи.
Друг път се налагат ограничения. Когато четиригодиш

ната Маргарет поискала да отреже опашката на котката, „за 
да види какво има вътре“, баща й оценил научния й инте
рес, но недвусмислено ограничил действията й. „Знам, че 
искаш да видиш как изглежда отвътре. Но опашката трябва
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да си стои там, където е. Дай да видим дали можем да на
мерим картинка, за да ти покажа как изглежда отвътре“.

Когато майката на Тед го хванала как рисува по сте
ните във всекидневната, първата й реакция била да го на
пердаши. Но той я погледнал така уплашено, че сърце не й 
дало да го удари. Вместо това тя казала: „Не, Тед, по стени
те не се рисува. Рисува се на хартия. Ето ти три листа“. И 
после започнала да мие стените. Тед бил толкова изумен, 
че казал: „Обичам те, мамо“.

Сравнете това с начина, по който ще се развият съби
тията в друга къща: „Какво правиш? Да не си луд? Не знаеш 
ли, че по стените не се драска? Просто не знам какво да те 
направя!“

Полезни и безполезни  
подходи във възпитанието

Има огромна разлика между полезните и безполезните 
подходи във възпитанието. Често, когато родителите въз
питават децата си, възпират нежелателните действия, но 
игнорират подбудите, които стоят зад тези действия. 
Ограниченията често се поставят в разгара на спора и чес
то са непоследователни, нелогични и обидни. Нещо повече, 
възпитателните мерки се взимат в такъв момент, в който 
детето най-малко е в състояние да слуша и да възприема, и 
с думи, които е твърде вероятно да събудят съпротива. По- 
често децата остават с потискащото усещане, че не просто 
тази или онази тяхна простъпка е санкционирана, а че те 
самите не са добри хора.

При полезните подходи на възпитанието главните 
ни усилия са насочени едновременно към поведението и 
към чувствата им. Родителите позволяват на децата да 
говорят открито за това какво чувстват, но ограничават и 
пренасочват нежелателните действия. Ограниченията се 
поставят така, че да се щади самоуважението както на де
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цата, така и на родителите им. Правилата не са нито двус
мислени, нито произволни, а възпитаващи и градивни за 
навиците и характера. Ограниченията се поставят без аг
ресия и излишен гняв. Детското негодувание е предвидено 
и извинено. Децата не се наказват допълнително заради 
протестите си срещу ограниченията.

Внушено по този начин, възпитанието може да накара 
децата доброволно да се откажат или да променят нещо в 
поведението си. В този смисъл дисциплината, наложена от 
родителите, може да доведе до самодисциплина. Тъй като 
се отъждествяват с родителите и с ценностите, олицетво
рявани от тях, децата придобиват вътрешни стандарти за 
саморегулация.

Трите зони на дисциплината:
желателна, позволена и забранена

Децата се нуждаят от ясно определение на това, що е 
приемливо и що е неприемливо държание. Те се чувстват 
по-сигурни, когато знаят границите на позволеното. Ние 
разделяме детското поведение условно на три отделни 
зони.

В първата попада държанието, което, което бихме на
рекли желателно и похвално, областта, където ще дадем 
нашето „да“ с удоволствие. Във втората попада поведение, 
което не е похвално, но е позволено по определени причини. 
Снизхождение може да има например по следните причи
ни:

1. Снизхождение за начинаещи: На шофьор с нова шо
фьорска книжка не му се дупчи талона, ако даде 
ляв мигач, пък завие надясно. Подобни грешки се 
прощават в името на бъдещия напредък.

2. Снизхождение в тежкимоменти. Ситуациина стрес 
-  инциденти, болест, преместване в друг квартал, 
разделяне с приятелчетата, смърт или развод в се
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мейството -  това се все поводи, които изискват до
пълнително снизхождение. Даваме го, Защото пре
ценяваме трудностите, които преживява детето, и 
необходимостта му от пренастройка. Не се прест
руваме, че този вид поведение ни харесва. Точно 
обратното, показваме ясно, че това поведение не се 
наказва, само заради по-особената ситуация.

В третата зона влиза поведението, което не може да 
бъде толерирано по никакъв начин и трябва незабавно да 
се спре. Тук спада поведение, което застрашава благото на 
семейството или засяга физическото или финансовото му 
състояние. Включва поведение, забранено от закона, ети
ката или морала. Колкото е важно да бъдем благосклонни 
към поведението от първата зона, толкова важно е да 
сме абсолютно непоклатими в забраната на поведение
то от третата.

Едно дете решило, че баща му няма правилни стан
дарти, Защото му позволил да стои до късно през нощта. 
Друго дете загубило уважение към родителите си, Защото 
те не спрели неговите приятелчета, които с дивашките си 
игри почти изпочупили работилницата.

Малките деца изпитват действително големи 
трудности да се справят със социално неприемливите си 
склонности. Родителят трябва да бъде съюзник на детето 
в борбата му с тези склонности и импулси. Като поставя 
граници, родителят оказва голяма помощ на детето си. 
Освен че възпира опасното поведение, границата съдържа 
и следното послание за детето: „Не се страхувай от же
ланията си. Няма да ти позволя да стигнеш чак дотам. 
Няма страшно“.

Техника за поставяне на граници

В очертаването на граници, както във всяко обучение, 
продуктът зависи от процеса. Границата трябва да бъде
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толкова ясна, че да казва на детето: а) какво означава не
приемливо поведение и б) с какво приемливо поведение 
можем да се замести. Или казано на по-прост, но по-раз- 
бираем език: чинии не се хвърлят, хвърлят се възглавници. 
Не можеш да блъскаш брат си, но можеш да блъскаш ску
тера. За предпочитане е границата да постановява тотално 
правило, а не частично. Има ясно разграничение напри
мер между това, да пръскаш ли с вода сестра си, или да не 
я пръскаш. Правило, което казва: „Можеш да я пръскаш 
малко, стига да не я намокриш до кости“, означава сам да 
си търсиш белята. Правило с такива размити граници не 
предоставя на детето ясна основа, за да взема решения. 
Границата трябва да е теглена отчетливо -  така че да каз
ва на детето недвусмислено: „Тази забрана е действител
на. Не се шегувам, говоря сериозно“. Когато родителите 
не са сигурни какво да направят, по-добре е да не правят 
нищо, а да обмислят и да си изяснят най-напред собст
веното си мнение. Когато се поставят граници, родител, 
който не знае къде точно да тегли тази граница, се обрича 
на безкрайни безрезултатни спорове. Ако ограниченията 
се поставят неуверено и несръчно, те се превръщат в пре
дизвикателство за децата и предизвикват сблъсък между 
волята на родителя и волята на детето, в който никой не 
може да вземе надмощие.

Границата трябва да се слага по начин, който умишле
но е изчислен така, че да предизвика у детето възможно 
най-малко негодувание и да запази достойнството му. Са
мият процес на очертаване на границата, на казването на 
„не“, трябва да внушава авторитет, а не обида. Той трябва 
да се отнася до конкретното събитие, а не до предистори
ята на инцидента. Следният пример е илюстрация на това 
как не е желателно да се постъпва.

Осемгодишната Ани отива заедно с майка си в универ
салния магазин. Майка й се спира пред един щанд, а Ани 
тръгва да се разхожда около щанда за детски играчки и си 
избира три играчки.
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Когато майка й идва при нея, Ани пита с уверен тон: 
„Кои играчки мога да си взема вкъщи?“ Майката, която 
току-що е похарчила почти всичките си пари за една рокля, 
която не е много сигурна дали е трябвало да купи, изстрел
ва: „Още играчки? Ти имаш толкова играчки, че не успяваш 
да играеш с всичките. Искаш всичко, каквото видиш. Това е 
просто лакомия, трябва да се научиш да я сдържаш".

Минута по-късно, осъзнала какъв е действителният 
източник на гнева й, майката се опитва да поправи грубо
то си отношение и да подкупи дъщеря си със сладолед. Но 
скръбният израз си остава върху лицето на Ани.

Когато детето иска нещо, което трябва да му откажем, 
можем да му оставим поне възможността да мечтае за 
него. Оставете му поне правото да си фантазира, ако не 
можете да му го дадете в действителност. По-малко бо
лезнено е, когато му кажете „не". Майката на Ани можеше 
да каже: „Искаш да си вземеш няколко играчки?“

Ани: Може ли
Майка й: Ти как мислиш?
Ани: Сигурно не може! Защо да не може? Аз наистина 
искам играчка.
Майка й: Но мога да ти взема балон или някакъв сла
долед. Избери си какво предпочиташ.
Може би Ани щеше да си избере. Или да се разплаче. 

И в двата случая майката нямаше да отстъпи от позицията 
си. Тя пак би могла да й засвидетелства разбиране, като 
отрази чувствата й и желанието й да има играчките, но 
границата щеше да е определена -  „Искаш да имаш поне 
една от тези играчки. Много я искаш, нали? Като гледам 
сълзите ти, разбирам колко силно я желаеш. Как ми се ще 
и на мене да можех да си позволя да ти я купя".

Когато дъщерята съобщава, че не желае да ходи на 
училище, вместо да настоявате: „Трябва да ходиш на учи
лище. Това е закон. Не искам някой служител от социал
ните служби да ми звънне на вратата“, един по-толерантен
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отговор би дал поне правото на дъщеря ви да си представя: 
„Как ти се ще днес да не трябваше да ходиш на училище. 
Да беше днес събота, вместо понеделник, а? Да можеше да 
излезеш да си поиграеш с децата или поне да се наспиш? 
Знам. Какво искаш да закусиш?“

Защо когато го позволим поне като мечта, боли по-мал
ко, отколкото когато чисто и просто го откажем? Защото 
този обстоен отговор на родителя показва, че той разбира 
чувствата на детето си. Когато ни разбират, ние се чув
стваме обичани. Как бихте се почувствали, ако застанете 
пред витрината на някой скъп бутик, захласнати в някоя 
рокля, и вашият любим ви каже: „Какво ти става? Какво 
гледаш? Нали знаеш, че имаме финансови проблеми. Няма 
начин да я купим, забрави. Много е скъпа“. Изказването му 
едва ли ще породи любовни чувства у вас. Ще почувствате 
само гняв и тъга.

Но ако той беше усетил силата на желанието ви и бе 
казал: „Скъпа, как бих искал да можех да ти купя тази кра
сива рокля. Просто виждам как ще ти стои, с подходящите 
бижута и кадифена шапка. Колко красива щеше да си с нея. 
Щях да съм най-гордият кавалер на света на най-бляскаво- 
то парти“.

Нито един от двата отговора за съжаление не ви ку
пува роклята. Но вторият отговор поне не ви причинява 
болка, не предизвиква негодувание и поради това е много 
по-възможно да ви вдъхне топли чувства.

Преди много години бях гост в едно начално училище 
в ескимоско селище в Аляска и свирих на хармоника на 
децата. Когато свърших, едно от децата дойде при мен и 
ми каза: „Искам твоята хармоника“. Можех да му отвърна: 
„Не. Не мога да ти я дам, Защото ми е единствена и много 
си я обичам. Освен това ми е подарък от майка ми“. Детето 
щеше да се засегне и да се натъжи. Празничното настрое
ние щеше да се помрачи. Вместо това му оставих желани
ето, като му казах: „Как бих искал да имах две хармоники, 
за да ти дам едната!“ После при мен дойде друго дете и
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също ми поиска хармониката. Аз и на него отговорих, че 
бих искал да имам три, за да подаря и на двамата. В край
на сметка при мен се събра целият клас от двайсет и шест 
деца и аз на всяко отговарях, като само вдигах цифрата, и 
накрая завърших с: „Как ми се ще да имах двайсет и седем 
хармоники, за да подаря на всеки“. Превърна се в игра и на 
децата явно им хареса.

След като разказах този случай във вестникарската 
рубрика, която водех, редакторът ми каза: „Сега, когато 
трябва да откажа някоя статия, ще почна с: „Как бихме ис
кали да можехме да публикуваме вашата статия“.

Различни начини
за определяне на различни граници

Има начини да се слагат граници, които предизвикват 
съпротива, и други начини, ко'ито предизвикват съдейст
вие, като например:

1. Родителят разбира какво е желанието на детето му и 
го изразява в прости думи: „Иска ти се да отидеш 
довечера на кино“.

2. Родителят повтаря ясно правилото: „Но в нашата 
къща правилото гласи: „Не се ходи на кино, когато 
утре си на училище“.

3. Родителят посочва пътища, по които желанието 
може да се изпълни поне частично: „Можеш да 
отидеш на кино в петък или в събота“.

4. Родителят помага на детето да изрази част от недо
волството, което е възможно да се надигне у него 
заради тези ограничения, и после му съчувства:

Разбирам, че правилото не ти харесва.
Иска ти се да нямаше такова правило.
Иска ти се правилото да гласи: „Всяка вечер се ходи
на кино“.



132 Хамм Гинът ♦ Детето и ние

Когато пораснеш и си имаш свое семейство, ти със 
сигурност ще отмениш това правило.
Не винаги е необходимо или пък възможно да форму

лираме правилата по този начин. Понякога трябва първо 
да поставим ограничението, а чувствата на детето да отра
зим по-късно. Когато едно дете държи камък и се готви да 
го хвърли по сестричката си, майката трябва да каже: „Не 
към нея, към дървото!“ Добре ще е, ако му покаже и дърво
то и по този начин успее да отвлече вниманието му. После 
може да се занимае с чувствата му и да предложи някакъв 
безвреден начин да се изразят:

Можеш да се ядосваш на сестра си колкото искаш. 
Можеш да си бесен. Вътрешно може да я мразиш, но 
не можеш да й посягаш.
Ако искаш, можеш да хвърляш камъни по дървото. 
Ако искаш, можеш да ми покажеш колко си ядосан. 
Правилата и ограниченията трябва да се формули

рат с език, който да не звучи обидно за детето и който 
да щади достойнството му. Ограниченията се понасят 
и спазват много по-добре, когато са изречени сбито, 
стегнато и в безлична граматическа форма. „Не се гле
да кино, ако утре има училище“. „Време е за лягане“ се 
приема с по-голяма готовност, отколкото: „Още си много 
малък, за да стоиш толкова до късно. Марш в леглото!“. 
„Времето за телевизия свърши за днес" е по-добре от 
„Достатъчно гледа днес, гаси телевизора“. „Не е позволе
но да си крещите“ е за предпочитане пред „Спри да му 
крещиш!“

Ограниченията се възприемат много по-спокойно, ако 
се основават на предназначението на предмета: „Столът е, 
за да се седи на него, не за да се стои“ е по-добре от „Не 
стой прав на стола“ „Кубчетата са, за да се нареждат, не за 
да се хвърлят“ е по-добре от „Не хвърляй кубчетата“, как- 
то и от „Съжалявам, но не мога да ти позволя да хвърляш 
кубчетата, Защото е твърде опасно“.
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Децата имат нужда 
от здравословен начин 
да изразходват енергията си

Много от проблемите в дисциплината на малките деца 
произтичат от ограниченията във физическата им актив
ност. Например:

Не тичай -  не можеш ли да вървиш като нормално 
дете?
Престани да подскачаш непрекъснато.
Седни както трябва.
Защо трябва да стоиш на един крак, когато имаш 
два?
Ще паднеш и ще си счупиш крака.
Физическата активност на децата не бива да се огра

ничава твърде много. В името и на физическото, и на пси
хическото им здраве децата трябва да тичат, да скачат, да 
се катерят, да се пързалят и т. н. Тревогата за мебелите 
е разбираема, но тя не може да получи предимство пред 
грижата за здравето на децата. Забраната за физическа ак
тивност на малките деца може да доведе до емоционално 
напрежение, което да избие в агресия.

Осигуряването на подходящи условия за бързо раз
товарване и освобождаване на мускулната енергия е от 
първостепенно -  но често недооценявано -  значение за 
добрата дисциплина на децата -  и за по-спокойния живот 
на родителите. Има много възможности децата да се дви
жат интензивно -  игри на топка, на въже, тичане, плува
не, зимни кънки, бейзбол, гимнастика, ролери, каране на 
колело. Училищата са по-напред в това отношение -  там 
нуждата на децата от физическа активност е много по- 
ясно осъзната и предлагат организирани спортове през 
часовете и след тях и сериозна програма по физическо 
възпитание.
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Налагане на дисциплината 
ясно и недвусмислено

Когато родителят е напълно наясно с ограниченията, 
които иска да наложи, и правилата са формулирани по на
чин, който не обижда детето, детето обикновено ги прие
ма. Да, от време на време се случва да наруши забраната. 
Въпросът е -  какво следва да се направи, когато детето 
наруши определеното правило? Възпитателният процес 
изисква родителят да се придържа към ролята си на лю
безен, но твърд възрастен човек. Когато детето наруши 
дадено правило, реакцията на родителя не трябва да бъде 
многословна и да води до спорове. Родителят не трябва 
да позволява по никакъв начин да бъде въвлечен в диску
сия дали правилото е справедливо, или не. Нито пък мама 
и татко трябва да се впускат в дълги обяснения защо го 
има. Не е необходимо да обяснявате на едно дете защо не 
трябва да удря сестричката си, достатъчно е да му кажете, 
че „хората не бива да се удрят", или защо не бива да чупи 
прозорците, а просто, че „прозорците не са за чупене“.

Когато детето нарушава забрани, то започва силно да 
се вълнува, Защото очаква реакция и наказание. Родителят 
не бива да увеличава тревогата на детето в този момент. 
Ако родителят говори твърде много, това показва слабост, 
и то в момент, в който е нужно да се покаже сила. Точно 
в такива моменти детето има нужда възрастният човек 
да му помогне да контролира импулсите си, без да загуби 
достойнство. Следните примери илюстрират неефективен 
подход в поставянето на ограничения:

Майката: Виждам, че докато не ме накараш да се раз
викам, няма да се успокоиш. Добре. {Високо и прони- 
зително.) Престани или ще съжаляваш. Ако хвърлиш 
още едно нещо, ще взема драстични мерки!
Вместо да използва заплахи и закани, майката би мог

ла да изрази много по-ефективно напълно истинския си 
гняв.
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Полудявам като гледам това.
Направо ме вбесява.
Бясна съм!
Тези неща не бива да се хвърлят. Хвърля се топката.
Когато поставя ограничения, родителят трябва да се 

внимава да не предизвика сблъсък на волята си с волята 
на детето. В този пример петгодишната Маргарет и баща й 
прекарват следобеда в парка.

Маргарет (от детската площадка): Харесва ми тук.
Сега няма да се прибирам. Ще стоя още един час.
Баща й: Пък аз ти казвам, че няма да стоиш.
Подобно изказване може да доведе до един от два въз

можни резултата, и двата нежелателни: поражение за де
тето или поражение за бащата. По-добрият подход е да се 
съсредоточим върху желанието на детето да остане на пло
щадката, отколкото върху желанието му да оспори нашия 
авторитет. Например бащата-можеше да каже: „Виждам, че 
тук ти харесва. Предполагам, че ти се ще да поостанем, да 
стоим дори десет часа, но е време да се прибираме“.

Ако след още минута две Маргарет все още упорства, 
баща й би могъл да я хване за ръка или да я вдигне и да я 
изведе от площадката. При малките деца действията са по- 
красноречиви от думите.

Родителите не бива да се удрят

На децата никога не бива да им се позволява да уд
рят родителите си. Подобни физически атаки са вред
ни както за родителя, така и за детето. Това причинява 
силна тревога у децата и страх от наказание. Това вбесява 
родителите и ги настройва зле към собствените им деца. 
Забраната да се посяга на родителите е необходима, за 
да се спести на децата чувството вина и тревога и за да 
позволи на родителите да съхранят топлите чувства към 
децата си.
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От време на време човек може да стане свидетел на 
възмутителни сцени, в които някой родител, за да не бъде 
ритнат по глезена, предлага на детето си да го удари по ръ
ката: „Можеш да ме удариш мъничко, но така че да не ме 
заболи", молеше се веднъж една трийсетгодишна майка на 
четиригодишното си дете, като му подаваше ръката си. Чо
век се изкушава да се намеси и да каже: „Недейте да правите 
това, госпожо. Вредно е и за вас, вредно е и за детето да му 
позволявате да удря майка си". Майката трябваше да спре 
незабавно детето си. „Никакво удряне. Това е абсолютно 
забранено" Или: „Ако си ядосан, кажи ми го с думи".

Правилото да не се удря родител не подлежи на ни
какви промени. Ефективното възпитание се основава на 
взаимно уважение между дете и родител, и то без родите
лят да абдикира от ролята си на възрастен. Като казва на 
детето си да удря, но да внимава да не я заболи, майката 
иска от едно малко дете да направи твърде тънко разгра
ничение. Детето не може да устои на предизвикателството 
да изпробва силата на забраната и да открие каква е разли
ката между това да удряш наужким и наистина.

Децата не бива да се удрят

Пердахът, макар и да е с лоша репутация, все още се 
прилага от някои родители. Обикновено се използва като 
крайно средство, след като не са помогнали по-конвенци- 
онални оръжия, като заплахи и обяснения. Той често не е 
бил планиран, а е в резултат от гневен изблик, когато ро
дителите са стигнали до края на търпението си. За момент 
пердахът като че ли върши работа -  освобождава натру
паното у родителя напрежение и детето е послушно поне 
за известно време. И, както се изразяват някои родители, 
„разведрява обстановката“.

Ако пердахът е толкова ефективен, защо тогава ни 
оставя с толкова смесени чувства? Понякога не можем да
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спотаим вътрешните си съмнения относно дълготрайната 
ефективност на боя. Малко се смущаваме от употребата на 
сила и все си казваме: „Трябва да има по-добър начин да се 
решават проблемите“.

Какво става, ако си изпуснете нервите и ударите дете
то? На повечето родители им се случва. „Понякога синът 
ми така ме вбесява, че ми идва да го убия -  каза ми една 
майка. -  И когато се налага да избирам между убийство
то и пердаха, избирам пердаха. Щом се успокоя, казвам на 
сина си: „Аз съм жив човек. Мога да издържам до опреде
лена граници. Ударих те, но не мисля, че е правилно да се 
прави така. Когато ме извадят от нерви, правя неща, които 
не искам да правя. Така че не ме предизвиквай“.

Удрянето на дете е толкова нежелателно, колкото 
и автомобилните катастрофи. Въпреки това катастро
фи стават. Но шофьорската книжка не ви дава предвари
телното разрешение да ги правите. С нея не ви казват: 
„Вие със сигурност ще предизвикате произшествие, така 
че е все едно, няма защо да карате внимателно“. Точно об
ратното, предупреждават ни да караме внимателно. Нито 
пък боят е препоръчително средство за възпитаване на 
деца, въпреки че не винаги можем да избегнем такива 
случаи.

Почти невъзможно е да отглеждаме деца, без да се 
случи от време на време да ги напляскаме. Но не бива да 
го планираме умишлено. Не трябва да смятаме физичес
кото наказание за достоен отговор на детските предиз
викателства или за уталожване на собственото ни раз
дразнение. Поради лошия пример, който представлява. 
То демонстрира на децата лош начин да се справяме с 
раздразнението. То им внушава фаталното послание: 
„Когато си ядосан или раздразнен, няма защо да търсиш 
друго разрешение на проблема, просто удряй. Така пра
вят и родителите ти“. Вместо да разчитаме на своята ин
телигентност, за да намерим цивилизовани начини да се 
освободим от гнева си, ние предлагаме на децата си не
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само дивашки опит, но и разрешението да се държат като 
диваци.

Повечето родители се разстройват, когато видят дете
то си да удря по-малкото си братче или сестричка, без да 
си дават сметка, че когато напляскат по-малкото дете, те 
дават на по-голямото позволение да прави същото.

Баща, висок метър и осемдесет, вижда, че осемго
дишният му син бие четиригодишната си сестричка. Той 
побеснява и напердашва сина си, а след това му заявява: 
„Това ще те научи да не удряш никой, който е по-малък от 
теб“. Една вечер седемгодишната Джил и баща й гледали 
телевизия. Джил си смучела пръстите, като издавала раз
ни звуци, които много разсейвали баща й. Раздразнен, той 
я помолил: „Престани, моля те. Пречиш ми да гледам“. Ни
какъв резултат. Повторил молбата си. Пак никакъв резул
тат. След четвъртия път той побеснял и ударил Джил. Тя се 
разплакала и на свой ред ударила баща си. Това го вбесило 
още повече. „Как си позволяваш да удряш баща си?! -  из
викал той. -  Марш в стаята веднага!“ Тя отказала, но той 
я занесъл насила. Тя продължила да плаче и никой повече 
не можел да гледа телевизия.

Джил не могла да разбере защо е позволено на голям 
човек да удари малко момиче, а е на нея й е забранено да 
удря някой, който е по-голям от нея. Този случай я оставил 
с ясното убеждение, че можеш да удряш само някой, който 
е по-малък от теб и никой нищо няма да ти направи.

Бащата на Джил можеше да намери друг, по-ефекти
вен начин от боя, за да накара дъщеря си да се съобрази с 
него. Вместо да чака, докато гневът му стане толкова си
лен, че да излезе извън контрол, той можеше да каже на 
дъщеря си: „Джил, избери си: или оставаш тук и спираш да 
си смучеш пръстите, или излизаш от стаята и си смучеш 
пръстите на воля. Ти решаваш“.

Една от най-лошите страни на физическото наказание 
е, че може да замести пробуждането на собствената съвест 
на детето. Пердахът твърде лесно снема вината от дете
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то: то си е платило за лошото поведение и вече е свободно 
да го повтори. Някои деца развиват нещо като счетоводен 
подход към непослушанието си: той им позволява да тру
пат бели на кредит от едната страна на сметката и в края 
на седмицата или на месеца да се издължат, като си поне
сат боя. Те периодически си изпросват по някой пердах от 
своите родители, а понякога направо молят за него или се 
наказват сами.

Марси, четиригодишна, бе доведена при мен за кон
султация. Скубеше косата си, докато спеше. Майка й ми 
призна, че когато се ядосвала, й се заканвала: „Толкова 
съм ядосана, че ми идва да ти оскубя цялата коса“. Марси, 
която сигурно се е почувствала достатъчно виновна, за да 
заслужи това, се е подчинила на майка си в съня си.

Дете, което ви моли да го накажете, се нуждае от по
мощ, за да се справи с гнева и вината си, то не се нуждае 
желанието му да бъде изпълнено. Това не е лесна задача: в 
някои ситуации гневът и вината могат да бъдат излекува
ни, като открито се говори за провиненията. Когато на де
тето се предоставят по-добри начини да изразява вината и 
гнева си и когато родителите се научат по-добре да създа
ват и да налагат правилата, необходимостта от физически 
наказания рязко намалява.

Като показваме разбиране и съчувствие към разно
образните чувства, които изпитват децата ни, ние ги под
готвяме да станат емоционално интелигентни. Като на
лагаме и прилагаме ограниченията върху неприемливите 
действия, ние ги подготвяме да се съобразяват с реда и 
правилата в социалния свят.



ШЕСТА ГЛАВА
Да бъдем добри родители: 

един ден от живота на детето

Цивилизацията е възложила на родителите ролята на 
онзи, който казва „не“ на най-желаните от детето удовол
ствия: да не си смуче палеца, да не си пипа пениса, да не 
си бърка в носа, да не джапа в локвите и да не вдига шум. 
За малчуганите цивилизацията е студена и жестока: вмес
то топлата гръд тя им подава твърдата чаша, вместо да им 
даде мигновено облекчение и топъл памперс, тя ги слага на 
студеното гърне и ги задължава дотогава да се сдържат.

Някои ограничения са неизбежни, ако искаме детето да 
стане социално същество. Въпреки това обаче родителите 
не бива да преиграват в ролята си на култиватори, ако искат 
да си спестят излишно негодувание, сръдни и съпротива.

Доброто начало

Родителите не трябва да бъдат тези, които будят деца
та си всяка сутрин за училище. Децата се сърдят на роди
тели, които прекъсват съня им и скъсват лентата на съни
щата им. Те изпитват ужас от родители, които нахълтват в 
стаята им, дърпат им завивката и сладко пропяват: „Я да 
видим кой спи още?“ По-добре е за всички в тази ситуация 
децата да се събуждат с будилник; вместо да гледат на вас 
като мама Алармата и татко Будилника.

Емили, на осем години, става много трудно утрин. Все
ки ден се опитва да полежи в леглото си още няколко ми
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нути, чийто край никога не идва. Понякога майка й е доб
ра, понякога е кисела, но Емили е винаги последователна 
-  бавно става, неохотно закусва и закъснява за училище. 
Всеки ден майка й е уморена и огорчена от разправии.

Ситуацията се подобрява решително, когато майка
та прави на дъщеря си неочакван подарък -  будилник. В 
кутията с подаръка Емили намира следната бележка: „За 
Емили, която не обича разни хора да я будят твърде рано 
сутрин. Сега вече ти си господар. С обич: мама“. Емили е 
изненадана и доволна. Тя пита: „Ти как разбра, че мразя 
някой да му буди сутрин?“. Майка й се усмихва: „Досетих 
се“. Когато на другата сутрин будилникът иззвънява, тя 
казва на Емили: „Още е рано, милинка. Защо не си поспиш 
още малко?“, но Емили скача от леглото и казва: „Не ще 
закъснея за училище“.

Дете, което сутрин става с мъка от леглото, не бива да 
бъде наричано мързеливо. А дете, което не става на мига 
с усмивка на лицето, не бива'да бъде наричано кисело. Не 
бива да се подиграваме на децата, на които им е трудно да 
стават сутрин и да са бодри и в добро настроение. Вместо 
да се впускаме в борба с тях, по-добре да ги оставим да 
поспят или да се поизлежават още десет златни минутки. 
Това може да се постигне много лесно, като нагласим бу
дилника да звъни малко по-рано. Думите ни трябва да из
разяват съчувствие и разбиране:

Тази сутрин е много трудно да станеш.
Колко е приятно да се излежаваш сутрин и да си дре
меш.
Хайде още пет минути.
Такива думи превръщат утрото в празник. Създават 

климат на топлина и интимност. И обратното, изказвания 
като тези по-долу, предизвикат студове и бури.

Ставай, мързеливецо!
Ставай от леглото на минутата!
Леле, какъв си поспаланко!
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Не бива и да се разтревожите за здравето им: „Защо 
си още в леглото? Да не си болен? Да не би да те боли ко
ремчето? А главичката? Я си изплези езика“. Всичко това 
навежда детето на мисълта, че за да получи нежни грижи, 
трябва да е болно. Децата може също да си помислят, че 
ще разочароват родителите си, ако отрекат да страдат от 
поне едно от неразположенията, изброени така нежно в 
списъка. Те могат да се почувстват длъжни да се престо
рят на болни.

Тиранията на разписанието: час пик

Когато пришпорваме децата, те се размотават. Най- 
често се противопоставят на родителското: „Побързай!“ 
като забавят темпото. Това, което изглежда разтакаване, 
е всъщност едно много скорострелно детско оръжие сре
щу тиранията на разписанието, което не са изготвили са
мите те.

На децата рядко трябва да им се казва да бързат. Вмес
то това трябва да им се дава реалистичен срок да се при
готвят и да бъдат оставени с предизвикателството да се 
вместят в него:

Училищният автобус пристига след десет минути.
Киното започва в един часа. Сега е дванайсет и поло
вина.
Вечерята ще бъде сервирана в седем. Сега е шест и
половина.
Твоят приятел ще дойде след петнайсет минути.
Целта на това кратко съобщение е да внуши на деца

та, че очакваме и смятаме за съвсем нормално да се при
готвят навреме. Понякога обещанията за нещо приятно 
също помагат. Можем например да предложим: „Щом се 
приготвиш за училище, можем да погледаме анимационни 
филми, докато стане време да тръгваме“.
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Закуската: хранене без поучения

Закуската не е подходящ момент да преподаваме на 
децата добри обноски, нравствени принципи или универ
сални мъдрости. Тя е време, в което родителят трябва да 
приготви питателна храна и едновременно с това да следи 
децата да не закъснеят за училище.

Накратко, закуската е трудна част от деня. Често на 
децата или на родителите им се спи и са кисели, така че 
споровете лесно могат да прераснат в пререкания и обви
нения, както показва този пример:

Деби (рови из хладилника, но нищо не и харесва): Как
во ще закусвам? В тази къща никога няма какво да се 
яде. Ти никога не ми купуваш това, което обичам! 
Майката {обидена): Как така не ти купувам това, ко
ето обичаш? Купувам ти всичко, което обичаш. Ти 
просто не знаеш какво ти се яде. Сега сядай на масата 
и изяж това, което съм тгг сервирала, а после тръгвай 
на училище.
Държанието на Деби вбесява майка й, а майката на 

свой ред ядосва Деби още повече и всички излизат от къщи 
с развалено настроение. Много е важно родителят да не 
позволява на детето си да предопределя нито реакциите, 
нито настроението му. Вместо да контраатакува, майката 
на Деби трябваше да приеме оплакването на дъщеря си и 
така да спаси ведрото настроение.

Майката: Явно не намираш нищо, което да ти се яде. 
Деби: Не, нищо ни ми харесва. Може би всъщност не 
съм много гладна. Ще изям просто един банан.
Друга майка разказва: „Преди всяка дребна случка се 

превръщаше в драматично събитие и за мен, и за децата. 
Правехме буквално от мухата слон всеки ден. Но сега вече 
се научих да разбирам посланията на децата си и да им от
говарям добронамерено, както стана преди няколко дни 
на закуска, когато петгодишната ми дъщеря Рамона отказа
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да си изяде закуската и се заоплаква: „Зъбите ми са уморе
ни. На долните зъби още им се спи“.

Вместо да й се смея, аз приех оплакването.
Майката: Аха, долните ти зъби не са се събудили още?
Рамона: Не, а пък този зъб е сънувал кошмар.
Майката: Я да погледна. О, милинка, той се клати.
Рамона: Ще падне ли в овесените ми ядки?
Когато майка й я уверила, че още не е толкова раз

клатен, настроението на Рамона се подобрило и тя хванала 
лъжицата и се заела с овесените ядки.

Бащата на Стан споделя следното: „Когато стане някой 
гаф, първата ми реакция е обикновено прекалено бурна и 
често води до скандал. После се опитвам да овладея нещата, 
като умен човек, който знае как да излезе от ситуацията, в 
която един мъдър човек никога не би попаднал. Напоследък 
реших да се държа като мъдър човек, а не като умен. Вместо 
да обвинявам децата си, когато направят някоя грешка, аз 
им предлагам помощта си, Както се случи наскоро. Синът 
ми Пол, който е десетгодишен, обича сам да си приготвя 
закуската. Една сутрин го чух да хленчи в кухнята. Решил 
да си вари яйца и изпуснал едното на пода. Вместо да му се 
развикам: „Я виж какво си направил! Свинщина! Не можеш 
ли да внимаваш?“, аз казах: „Станал си тихо, направил си ху
бава закуска, а едното яйце да вземе да падне, ей тъй на!“.

Пол {плахо): Да.
Баща му: А ти си гладен.
Пол {по-ведро): Ами едно яйце остана в чинията.
Бащата: Докато го изядеш, аз ще ти сваря още едно.

Оплакванията:
как се справяме с разочарованията

Родителите обикновено се ядосват на оплакванията 
на децата си и са склонни винаги да ги отхвърлят. За да
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се избегне ескалацията на напрежението и пререканията, 
ответните оплаквания и протести, родителите трябва да 
се научат да откликват на оплакванията, като ги при
емат. Например:

Селма: Ти не ми купуваш нищо.
Майка й: Има нещо, което искаш да ти купя ли?
А не\ Как не те е срам да говориш така? А всички ху
бави дрешки, които ти купих миналата седмица? Ти не 
оценяваш нищо, което правя за теб. Вината е твоя!

Джулиан: Ти никъде не ме водиш.
Бащата: А ти къде искаш да те заведа?
Не: Как да те заведа някъде, когато ти винаги се цу
пиш, където и да отидем?

Закари: Ти винаги закъсняваш.
Майката: Ти не обичаш да ме чакаш.
А не: А ти не закъсняваш" никога, така ли? Искаш ли 
да ти припомня колко пъти аз съм те чакала?

Джесика: Теб не те интересува какво става с мен. 
Баща й: Иска ти се да съм бил там, когато си паднала. 
А не: Как можеш да говориш такива неща, след всич
ки жертви, които съм направил, за да си добре?
„Никога“ и „винаги“ са любимите думи на децата. Те 

обитават света на крайностите. Но родителите са научили, 
че сивият цвят се среща много по-често от белия и черния, 
могат научат и децата си да се въздържат да използват тол
кова силни думи.

Облеклото:
войната за връзките на обувките

В някои къщи родители и деца водят безкрайна вой
на за връзването на обувките. Един баща ми каза: „Когато
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видя сина си с развързани обувки, самият аз се връзвам 
на фльонга. Искам да знам трябва ли да го принуждава
ме да си връзва връзките, или просто да го оставим да 
ходи както си иска? Така той може би се чувства по-доб- 
ре, но не трябва ли да го научим да бъде спретнат и от
говорен?“ Най-добре е да не обвързваме отговорността 
с връзването на връзките на обувките. По-добре е да си 
спестим разправиите, като купим на детето обувки без 
връзки или като връзваме връзките на по-малките деца 
без много приказки. Можете да бъдете сигурни, не рано 
или късно вашето дете ще се научи да си връзва обув
ките, освен ако връстниците му не ходят развързани, 
Защото е модно.

Децата не трябва да ходят на училище с най-скъпите 
си дрешки. Те не трябва да се тревожат непрекъснато дали 
няма да се изцапат. Детето трябва да има свобода да тича, 
да скача, да играе на топка и това е по-важно от спретна
тия му външен вид. Когато детето се върне от училище с 
изцапана фланелка, родителят може да отбележи: „Явно 
днес си имал напрегнат ден. Ако искаш да се преоблечеш, в 
банята има чисти фланелки“. Няма полза да му кажете кол
ко е размъкнато и мръсно и колко ви е дошло до гуша да 
перете и гладите фланелки. Реалистичният подход не раз
чита детето да постави чистотата пред играта. Точно об
ратното -  приема, че детските дрехи няма да останат чис
ти за дълго. Една дузина евтини тениски, които да перете 
и да сменяте, ще допринесе много повече за душевното му 
здраве, отколкото дванайсет беседи на тема чистота.

Приготвяне за училище:
помощта е за предпочитане пред тирадите

Може да се очаква, че сутрин, в бързината на приго
товленията, детето може да си забрави учебници, очилата, 
кутията със сандвича или парите за обяд. Най-добре да
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връчим на детето това, което е забравило, без да съпро
вождаме жеста си с беседи относно разсеяността и безот
говорността.

„Ето ти очилата“ е по-добре за детето от: „Дано да до
живея деня, в който ще се сетиш да си сложиш очилата". 
„Ето ти парите за обяд“ е по-ценно от саркастичния въп
рос: „И с какво ще си купиш обяд?“

Не бива да стоварвате на детето един куп предупреж
дения и съвети, преди да тръгне за училище. „Приятен ден“ 
е напълно достатъчно и е по-подходяща фраза за довижда
не от: „И умната!“ „Ще се видим в два часа“ е по-полезната 
за детето фраза от: „И не се размотавай по улиците след 
училище".

Прибиране от училище: топло посрещане

Желателно е родителят или някой друг възрастен чо
век, който се грижи за детето, да си бъде у дома, когато то 
се прибира от училище. Вместо да задавате въпроси, които 
предполагат изтъркани отговори -  „Как мина в училище? 
„Добре“, „Какво прави днес?" „Нищо“ -  родителят може 
да направи изказвания, които изразяват разбиране на 
изпитанията и несгодите на живота в училище:

Явно си имал тежък ден.
Обзалагам се, че едва си изтърпял да свършат часо
вете.
Изглеждаш щастлив, че се прибираш вкъщи.
В повечето случаи изказванията са за предпочитане
пред въпросите.
В много семейства, в които родителят сам отглежда 

децата си или и двамата родители работят, никой не пос
реща децата от училище. Но родителското отсъствие може 
да се компенсира донякъде от една внимателна бележка 
или имейл. Някои родители пишат писма и бележки, за 
да общуват по-истински с децата си. За тях е по-лесно да
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изразят обичта и похвалите си в писмо. Някои родители 
оставят съобщения, записани на касетофон или на виде- 
олента. Децата могат да слушат записа много пъти. Тези 
записи задълбочават и обогатяват връзката между роди
тели и деца и помагат на децата да не се чувстват толкова 
самотни, когато се приберат от училище и у дома няма кой 
да ги посрещне.

Родителите се прибират вкъщи:
отново заедно вечер

Когато родителите се прибират вечер от работа, те 
имат нужда от известно време за пренастройка между 
изискванията на външния свят и изискванията на дома 
-  време, в което никой нищо да не ги пита и никой да не 
предявява претенции към тях. Нито бащата, нито май
ката трябва да бъдат засипвани с въпроси и оплаквания 
още пред вратата, не бива да ги залее река от обвинения 
и претенции. Периодът „Никакви въпроси“ е един вид 
оазис между напрежението вън и напрежението вътре и 
допринася много за спокойствието у дома и за качество
то на семейния живот. Децата трябва да научат от ран
но детство, че когато родителят се връща вкъщи уморен, 
той има нужда от кратък период тишина и спокойствие. 
Вечерята е времето за разговори. Вниманието трябва 
да бъде по-малко върху разговора за храната и повече 
върху храната за разговора. Трябва да има няколко за
бележки как и какво яде детето, няколко възпитателни 
бележки и много примери на стародавното изкуство на 
разговора.

Някои родители се редуват да водят едно от децата на 
ресторант по негов избор, за да се видят насаме. Докато 
дъвче хамбургера или пицата си, детето разполага с пъл
ното внимание на мама или на татко и може спокойно да 
споделя грижи и тревоги.
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Време за лягане: война или мир

В много къщи времето за лягане е гражданска война, 
в която деца и родители са изправени едни срещу други 
като враждуващи групировки. Децата се опитват да оста
нат колкото е възможно до по-късно, а родителите искат 
децата им да си легнат колкото е възможно по-рано. Вече
рите се превръщат в най-мъчителното за родителите вре
ме, а за децата -  в игра на нерви и тактически упражнения 
за печелене на време.

Децата в предучилищна възраст имат нужда мама 
или татко да ги завият за лека нощ. Времето за „лека нощ" 
може да се използва като време за задушевни разговори с 
всяко дете, така че децата да очакват този момент с удо
волствие. Те харесват „разговорите насаме“ с мама или с 
татко. Ако родителят умее да изслушва, детето ще свик
не за споделя своите страхове, надежди и желания. Тези 
задушевни разговори разтоварват детето от натрупаната 
тревога и то се унася в спокойни и блажени сънища. Ня
кои по-големи деца също искат родителят да ги завие и 
да ги поглези. Желанието им трябва да бъде уважено и 
изпълнено. Не трябва да им се смеем или да ги укоряваме, 
че искат някой да ги дундурка като бебета. Часът за лягане 
при по-големите деца трябва да варира в определен ин
тервал: „Часът за лягане е между осем и девет (или между 
девет и десет). Ти решаваш кога да си легнеш точно“. Ин
тервалът се определя от родителите. Точният час е личен 
избор на детето.

Най-добре да не се впускаме в битка, ако детето твър
ди, че е „забравило“ да мине през банята или че е жадно и 
иска чаша вода. Но на дете, което системно вика родите
лите си да се върнат в спалнята, трябва да се каже: „Знам, 
че искаш да бъда с тебе по-дълго, но сега е времето мама и 
татко да се видят и да бъдат заедно“. Или: „Би било чудесно 
да можех да постоя още с теб, но и аз трябва да се приготвя 
за лягане“.
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Родителски прерогативи:
за да излезете вечер
не ви е нужно разрешение от детето ви

В някои къщи децата имат право на вето върху правата 
на родителите си да излизат. Родителите трябва да искат 
разрешение от няколко дечица, за да прекарат една вечер 
вън от къщи. Някои родители се отказват от кино или теа
тър заради вероятната битка в къщи.

Родителите нямат нужда от разрешението или от одоб
рението на децата си за начина, по който живеят живота си. 
Ако детето плаче, Защото майка му и баща му излизат ве
чер, не трябва да се присмиваме на страховете му, но няма 
нужда да се съобразяваме с подобни желания и капризи. 
Можем да разберем и да му съчувстваме за това, че не му се 
остава с детегледачката, но да си купуваме разрешително 
за излизане от детето е абсолютно излишно. На детето, ко
ето хленчи, можем да кажем с разбиране: „Знам, че искаш 
ние да стоим у дома с теб тази вечер. Понякога се плашиш, 
когато ни няма. Искаш да стоим с теб, но мама и татко тази 
вечер са на кино (на гости, на вечеря, на танци)“

Съдържанието на детските протести, молби или зап
лахи може да се пренебрегне. Нашият отговор трябва да 
бъде приятелски, но категоричен.: „Искаш да си стоя у 
дома с теб, но това е моето време за излизане“.

Телевизията: голи тела и мъртви тела

Никога не можем да отминем телевизията, когато пра
вим преглед на дневната програма на едно дете, не можем 
да не преценим влиянието й върху ценностите и поведени
ето на децата. Децата обичат да гледат телевизия и да игра
ят компютърни игри. Много деца предпочитат това пред 
четенето, слушането на музика или разговорите. Децата са 
идеалната публика за всички реклами. Те се поддават на
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внушение и вярват на всичко, което чуват. Заучават иди
отските песнички с удивителна лекота-и изпитват голяма 
радост да тормозят родителите си с глупашки рекламни 
лозунги. Освен това имат толкова скромни изисквания 
към това, което гледат. Не изискват оригиналност и не им 
е нужно да има изкуство. Вниманието им лесно бива по
гълнато от герои с козина, от герои от пластмаса. И така, 
часове наред, ден след ден децата са изправени пред наси
лия и убийства, редуващи се с тъпашките мелодии на рек
ламите. Родителите са раздвоени: доволни са, че телеви
зията задържа вниманието на децата и докато гледат, няма 
проблеми, но се тревожат и от евентуалната вреда, която 
нанася телевизията.

Телевизията може да внушава насилие, да банализира 
човешките взаимоотношения, да култивира и подхранва 
стереотипи и да разколебава социалното поведение. Ос
вен това тя отнема значителна част от деня на детето. То 
прекарва пред телевизора повече време, отколкото с майка 
си или баща си. Дори когато бруталните сцени или сексу
алните сцени са само невинно забавление, те пак отвли
чат децата от градивни дейности. Както отбелязва един 
известен психолог, хората просто не могат да придобият 
онзи оптимален опит, който им е нужен в живота, тъй като 
са заети с гледане на телевизия. Най-благоприятната ситу
ация за развитие е тази, в която „уменията на човека са из
цяло впрегнати в преодоляване на препятствия, които са 
на границата на неговите възможности“. (Чиксенмихали, 
1998, стр. 30). За децата това може да бъде съчиняването 
на стихотворения или на кратки истории, скулптиране от 
глина или изграждане на замък от кубчета. Може да бъде 
разиграване на театър с братята и сестрите или приключе
ния с приятели.

В някои домове на децата се позволява да гледат те
левизия само по един час на ден. В други са им разрешени 
само определени програми и само по определено време, 
което родителите са преценили за подходящо. Тези роди
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тели смятат, че телевизията трябва да се взима като лекар
ство -  на определени дози и в определен час.

Двама изтъкнати педиатри препоръчват следното: 
„През първите три години телевизия трябва да се гледа не 
повече от половин час на ден. В следващите три -  още по
ловин час пред телевизора или пред компютъра, но заедно 
с родителя". (Бразълтън и Грийнспан, 2000, стр. 49).

Все по-голям брой родители чувстват, че изборът на 
програмите не може да бъде предоставен изцяло на де
цата. Те не искат да оставят неясно кой и неясно как да 
влияе върху децата им в собствения им дом. Родителите, 
които искат да предпазят децата си от ежедневно гледане 
на брутален секс и жестоко насилие, вече могат да инста
лират „система за родителски контрол" в телевизора или 
в компютъра си. Не бива да крием от децата трагичността 
на живота, но трябва да ги предпазим от забавление, в ко
ето човешката жестокост е не трагедия, а стандартна фор
мула.

Не е достатъчно родителите да надзирават количест
вото и качеството на медийния продукт, който децата им 
консумират. Родителите могат да открият пред децата си 
свят на знания, на общуване, на пълноценни взаимоотно
шения, щастливи игри и увлекателни занимания.



СЕДМА ГЛАВА
Ревността: трагичната традиция

Ревността между братя и сестри е стародавна и тра
гична традиция. Първото убийство -  в Стария завет -  е 
убийството на Авел, извършено от брат му Каин. Причи
ната е съперничеството между двамата братя. Яков се спа
сява от смърт от ръката на брат си Есаул, като избягва от 
дома си и отива в чужди земи. А синовете на Яков толкова 
завиждат на най-малкия си брат Йосиф, че го хвърлят в 
кладенец, преди да заменят смъртната му присъда с робс
тво и да го продадат на случаен керван, преминаващ през 
пустинята.

Какво ни казва Библията за природата и произхода 
на ревността? Във всеки от тези случаи ревността е запа
лена от фигурата на родителя, който е показал предпо
читания към едно от децата си. Каин убива брат си Авел, 
след като Бог приема жертвите на Авел, а отхвърля него
вите. Есаул пламва от ревност, Защото майка му е пред
почела брат му и му е помогнала да получи благослови
ята на баща им. А Йосиф е обект на завист от братята 
си, Защото баща им обича най-много него. Той му дава 
„пъстро наметало“ и безнаказано го оставя да се хвали 
с него.

Тези библейски истории за завист и отмъщение по
казват, че ревността между децата е важен въпрос още от 
древни времена. Въпреки това можем да се научим поне 
как да държим под контрол чувствата на ревност у нашите 
деца.
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Едно не чак толкова
радостно събитие: натрапникът вкъщи

За разлика от своите родители, децата не поставят 
под въпрос съществуването на ревност в семейството. Те 
отдавна знаят силата и значението й. Независимо от това 
колко старателно са били подготвени, появата на новото 
бебе причинява ревност и болка. Никакви обяснения не 
могат да подготвят примадоната за това, че вече трябва 
да споделя светлините на рампата с изгряващата звезда. 
Ревността, завистта и съперничеството неизбежно ще 
се появят. Да не ги предвидим или да бъдем шокирани от 
тяхната поява е признак на невежество, което не бихме 
могли да наречем блажено неведение.

Появата на второто дете причинява първс степенна 
криза в живота на всяко малко дете, чиито космически ор
бити внезапно са се променили и което сега се нуждае от 
помощ, за да се ориентира и да се справи с навигацията на 
живота си. За да бъдем истински полезни на детето и да му 
помогнем, вместо да бъдем просто сантиментални, трябва 
да знаем точно какви са неговите чувства.

Когато съобщаваме радостното събитие на детето, 
най-добре да избягваме дългите обяснения и фалшифици
рането на причините, като например: „Мама и татко тол
кова много те обичат и ти си толкова чудесен, че решиха да 
си имат още едно детенце точно като тебе. Ти ще обичаш 
новото бебе. То ще бъде и твое. И винаги ще имаш с кого 
да си играеш“.

Това обяснение не звучи нито честно, нито убедител
но. По-логично би било детето да си каже: „Ами щом тол
кова ме обичат, тогава защо им е притрябвало друго дете? 
Аз не съм достатъчно добър, значи искат да ме заменят с 
по-нов модел“.

Как би се почувствала която и да било съпруга, ако мъ
жът й един ден дойде и й съобщи: „Скъпа, аз толкова много 
те обичам и ти си толкова чудесна, че реших да си доведа
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още една жена да живее с нас. Тя ще ти помага в домакин
ството и ти повече няма да се чувстваш самотна, докато 
аз съм на работа. В края на краищата, имам достатъчно 
любов и за две жени“. Не мисля, че тя ще изпадне в екстаз, 
като чуе подобно нещо. Тя ще се пита защо не е достатъчна 
и защо той си мисли, че на нея ще й е приятно да споделя 
любовта на съпруга си с друга жена. По-вероятно е да се 
почувства пренебрегната и да ревнува.

Болезнено е да делиш любовта на родителя си или на 
съпруга си. Според опита на детето да споделяш значи да 
получаваш по-малко, както например когато делиш ябълка 
или дъвка. Перспективата да делиш любовта на родителите 
си е достатъчно тревожна, но нашето очакване, че детето 
ще се зарадва на новия член на семейството, е извън вся
каква логика. С напредване на бременността съмненията 
изглеждат все по-основателни. Детето забелязва, че още 
преди да се е появило на бял свят, бебето вече е превзело 
цялото внимание на родителите му. Майката е станала по- 
недостъпна -  тя може би лежи, Защото не се чувства добре 
или е уморена. Разтревоженото дете не може дори да седне 
в скута й, Защото и той е превзет от един, макар все още 
скрит, но вече присъстващ натрапник. Бащата е по-зает с 
майката и също е станал по-недостъпен за игра или други 
развлечения.

Натрапникът се появява вкъщи

Бременността може да се съобщи на детето без мно
го фанфари и тържественост. Достатъчно е да кажем: „Ще 
имаме ново бебе вкъщи“. Независимо от непосредстве
ната реакция на детето, ние знаем, че съществуват много, 
незададени въпроси в главите им, много скрити тревоги 
в сърцата им. За щастие като родители ние сме в силна 
позиция да им окажем помощ, за да преминат през този 
тежък кризисен момент. Нищо не може да промени фак-
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та, че новото бебе е заплаха за сигурността на детето. 
За първородното дете е заплаха и за неговата уникалност. 
Особено болезнено е за първородното дете, което никога 
не е делило родителите си с някой друг. То досега е било 
единствено и неповторимо в очите им, а ето сега новото 
бебе обявява края на престоя му в райската градина.

Въпреки всичко обаче дали характерът на детето ще се 
развие след преодоляната криза, или ще се деформира под 
въздействие на стреса и напрежението, зависи най-вече от 
нашите умения и мъдрост.

Следният пример илюстрира един добър начин да се 
съобщи предстоящото събитие.

Когато петгодишната Вирджиния разбира, че майка й 
е бременна, тя показва голяма радост. Рисува картина със 
слънце и рози за живота си с братчето. Майката обаче не 
насърчава тази доста едностранчива гледна точка. Вместо 
това тя казва на дъщеря си: „Понякога ще бъде приятно, 
но понякога ще бъде досадно. Понякога бебето ще плаче 
и никой няма да може да спи заради него. Ще мокри чар
шафите, ще цапа памперси. Аз ще трябва да го къпя, да 
го храня, и да се грижа за него. Може да се почувстваш 
пренебрегната. Може да почувстваш ревност. Може дори 
да си кажеш: „Тя не обича мен, тя обича бебето“. Когато се ’ 
почувстваш по този начин, никога не се колебай да дойдеш 
при мен и да ми кажеш, аз ще те прегърна и ти няма да се 
тревожиш повече и ще си сигурна, че те обичам“.

Някои родители не смеят да приложат подобен под
ход. Те се страхуват да ни би да внушат опасни мисли на 
детето. Трябва да кажем на тези родители, че подобни 
мисли никак не са чужди на детето им. Нашето изказване 
показва, че разбираме чувствата му. То ще го имунизи
ра срещу чувството на вина и ще отвори вратите за заду
шевността и доверието. Детето със сигурност ще изпитва 
неприязън и ревност към бебето. По-добре е да се чувства 
свободно да изрази гнева си, вместо да го стаява дълбоко 
в себе си.
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Изразяването на ревността: 
по-добре думи, отколкото симптоми

Следната случка илюстрира как една майка помага на 
тригодишния си син Джордан да изрази тревогите си пре
ди появата на новото бебе. Бебето се очаква след три сед
мици. Един ден Джордан избухва в сълзи:

Джордан: Не искам бебето да идва вкъщи. Не искам 
ти и татко да си играете с него и да го обичате.
Майка му: Разстроен си заради бебето. Иска ти се да 
нямаше никакво бебе.
Джордан: Да, искам само мама, тати и Джордан. 
Майка му: Ядосваш се, като си помислиш за бебето. 
Джордан: Да, то ще ми вземе всичките играчки. 
Майка му: Дори мъничко те е страх.
Джордан: Да.
Майка му: Ти си казваш: „Мама и татко вече няма да 
ме обичат толкова и няма да имат време да си играят 
с мен".
Джордан: Да.
Майка му: Е, Джордан, помни, че ти ще бъдеш винаги 
единственият Джордан, който имаме, и че това те пра
ви абсолютно неповторим за нас. И никога няма да из
питваме към друг любовта, която изпитваме към теб. 
Джордан: Нито даже към бебето ли?
Майка му: Нито даже бебето няма да може да отнеме 
нашата любов към Джордан. Миличък, щом се почувс
тваш тъжен и ядосан, веднага ела при мен да ми кажеш 
и ще видиш колко много те обичам.
След като бебето се ражда, Джордан изразява своята 

неприязън към него, като го стиска, дърпа му крачетата и е 
много груб с него. Майката го предупреждава: „На бебето 
не бива да му се прави нищо лошо, но ако искаш, можеш да 
го нарисуваш и да скъсаш рисунката на парчета“.
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Когато децата потискат ревността си, тя се проявява 
маскирана и по странични пътища. Така, когато децата 
изпитват неприязън към братчето или сестричката си, но 
им е забранено да дават гласност на чувствата си, може да 
сънуват, че бутат по-малкото дете от десетия етаж напри
мер. Сънищата могат така да ги уплашат така, че те да се 
събудят с викове. Може дори да се хвърлят към креватче- 
то на бебето, за да проверят дали е там и като го откри
ят, родителите им да объркат облекчението им с любов. 
Кошмарите са езикът, на който детето казва онова, което 
не смее да каже с думи. По-добре за децата е да изразя
ват ревността и гнева си с думи, отколкото с кошмарни 
сънища.

Скоро след раждането на сестричката си, петгодиш
ният Уорън получава няколко пристъпа на задушаване. 
Родителите му си мислели, че той много грижовен към 
сестричката си и я „обича до смърт" (вероятно „до смърт“ 
е подходящ израз). Лекарят не можал да установи никакви 
физиологични причини за появата на астма и посъветвал 
родителите му да го заведат на психиатричен преглед, къ
дето детският психиатър да му помогне да изразява рев
ността си и гнева си с думи, вместо с астматични пристъпи. 
Някои деца проявяват ревността си с кашлица и обриви 
по тялото, не с думи. Други подмокрят завивките, изра
зявайки с един орган това, което би трябвало да изразят 
чрез друг. Някои стават деструктивни: чупят разни неща, 
вместо да изразят гласно негодуванието си. Някои деца си 
хапят устните и си скубят косите като заместител на това, 
което искат да направят на братчето или на сестричката 
си. Всички тези деца имат нужда да изразяват чувствата 
си с думи, вместо със симптоми. Родителите са в ключова 
позиция да помогнат на децата си да освободят емоции
те си.
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Ревността има много лица

За да не поемат излишни рискове, родителите трябва 
да приемат, че ревността съществува у децата им, дори и 
да е невидима за нетренираното око. Ревността има много 
лица и много маски. Тя може да се проявява в постоян
но съперничество, но и в отбягване на всякакво съперни
чество, в показна общителност или в скромна плахост, в 
безразсъдна щедрост или в безогледна алчност. Горчивите 
плодове на ревността, която не е била преодоляна в детст
вото, могат да се видят навсякъде около нас -  това са хора, 
които непрекъснато се състезават с колите си по магистра
лите, не могат да загубят един гейм на тенис с достойнство, 
винаги са готови да заложат живота си и всичко останало, 
за да докажат, че са прави за нещо си, или искат да дават 
винаги повече от другите, дори повече, отколкото могат да 
си позволят. Можем да я видим и у хора, които се отказват 
от всички състезания, у хора, които се чувстват победени, 
преди още състезанието да е започнало, които са винаги 
готови да се изтеглят на заден план и няма да се застъпят 
дори за законните си права. По този начин съперничес
твото между братя и сестри се отразява върху живота и 
развитието на детето повече, отколкото могат да допуснат 
родителите. Ревността може да остави дълбок отпечатък 
върху личността и да деформира характера. Може да се 
превърне трагичната тема на един объркан живот.

Източници на ревността

Ревността се корени в инфантилното желание на де
тето да бъде единственото „любимо дете" на своите роди
тели. Това желание е толкова собственическо, че не търпи 
никакво съперничество. Когато се появи сестричка или 
братче, детето се бори с него за изключителната любов и 
на двамата си родители. Съревнованието може да е явно 
или скрито, в зависимост от отношението на родители
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те към ревността. Някои родители толкова се ядосват от 
проявите на ревност, че наказват всеки явен знак за нещо 
подобно. Други родители правят какви ли не салта, за да 
избегнат поводите за ревност. Те се опитват да убедят де
цата си, че всички те са обичани по равно и следователно 
нямат причини да ревнуват. Подаръци, похвали, ваканции, 
грижи, дрехи и храна са пресметнати и разделени напъл
но по равно. И все пак нито единият от тези два подхода 
не премахва завистта. Нито равното по сила наказание, 
нито равните по сила похвали не премахват желанието 
да бъдеш обичан повече от другия. След като това жела
ние е неизпълнимо, никога не можем да се предпазим на
пълно от ревността. Въпреки това обаче дали пламъкът на 
ревността ще проблясва на безопасна височина, или ще се 
издигне опасно нагоре, зависи от нашето отношение и от 
нашито действия.

Как да се справяме с ревността:
думи и постъпки, които имат въздействие

В нормални условия разликите във възрастта и пола 
могат да предизвикат ревност между брат и сестра. На по- 
големия брат му завиждат, Защото има повече привилегии 
и по-голяма независимост. На бебето му завиждат, Защо
то за него се полагат повече грижи. Момичето завижда на 
брат си, Защото й се струва, че той има по-голяма свобода. 
Момчето завижда на сестра си, Защото му се струва, че тя 
получава повече внимание. Опасността се появява, когато 
родителите отдават повече значение на разликите в пола, 
отколкото е необходимо.

Предпочетеното дете често се превръща в жертва, ко
гато родителите, както в следващата история, го засипват 
с подаръци и знаци на внимание. Тези родители не само 
че не криели предпочитанието си към дългоочакваната дъ
щеричка, след няколко момчета, но освен това настоява
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ли по-големите момчета да се грижат за нея. Обвинявай
ки сестра си, вместо родителите си, за предпочитанията, 
които са демонстрирали към нея, момчетата превръщат 
живота на сестра си в ад. За съжаление, непреодоляната 
ревност на братята й не само отровила детството им, но ги 
лишила също така от нормални отношения със сестра им 
в зряла възраст.

Когато родителите предпочитат безпомощността на 
бебето пред самостоятелността на шестгодишното дете, 
или обратното, това само ще засили ревността. Същото 
важи и за случаите, в които детето е предпочитано заради 
пола, външния вид, интелигентността, музикални способ
ности или социални умения. Природните дарби действи
телно предизвикват завист, но именно надценяваното 
им от страна на родителите е това, което подклажда 
ревността между децата.

Това не означава, че отношението ни трябва да е ед
накво към по-големите и към. по-малките деца. Напрстлг;.. 
с възрастта привилегиите трябва да се увеличават, а също 
и отговорностите. По-голямата дете например трябва да 
има повече джобни пари, по-късен час за лягане и позво
лението да стои по-дълго време навън с. приятелите си, от
колкото по-малкото. Тези привилегии му се дават открито 
и тържествено, така че всички по-малки деца да жадуват 
да пораснат.

По-малкото дете ,може да завижда на привилегиите на 
по-голямото. Можем да помогнем на детето да се справи с 
чувствата си не като му обясняваме фактите, а като пока
жем, че разбираме чувствата му:

Искаш и ти да можеш да оставаш до късно.
Искаш да си по-голям.
Иска ти се да не си на шест, а на девет.
Разбирам те, но твоето време за лягане е сега.
Родителите сами могат да раздухват ревността меж

ду децата си, като изискват едното дете да прави жертви

1
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в името на другото: „Бебето има нужда от твоето детско 
креватче“. „Съжалявам. Не можем да ти купим нови кънки 
тази година. Заради бебето, трябва да ограничим разхо
дите“.

Опасността е, че детето може да се почувства лишено 
не само от желаните предмети, но и от нежност и внима
ние. Затова такива неприятни съобщения трябва да бъдат 
поднесени с много нежност.

Думи на съчувствие:
как да уталожим ревността

Много малките деца изразяват своята ревност недип- 
ломатично. Те питат дали бебетата умират, предлагат „да 
ги върнат отново в болницата или да бъдат изхвърлени на 
боклука". По-предприемчивите малчугани може да органи
зират дори военни действия срещу натрапника. Те могат 
безмилостно да тормозят малкото дете. Могат да го пре
гърнат като боа-удушвач и може да го бутат, мачкат, перда
шат винаги щом им падне удобен случай. В крайни случаи 
ревнивото дете може да причини необратима вреда.

Като родители ние не можем да оставим детето да тор
мози по-малкото си братче или сестричка. Садистичните 
атаки, били те физически или словесни, трябва да се пре
сичат, Защото навреждат и на едното, и на другото дете. И 
двете деца имат нужда от нашата сила и грижи. За щастие, 
за да защитим физическата безопасност на по-малкото 
дете, няма нужда да атакуваме емоционалната стабилност 
на по-голямото.

Когато хванем тригодишното дете да тероризира бе
бето, трябва веднага да го спрем и бързо да изложим при
чините за неговото поведение:

Ти не харесваш бебето.
Теб те е яд на бебето.
Покажи ми колко те е яд, аз ще гледам.
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Трябва да дадем на детето голяма кукла или хартия и 
флумастери. Детето може да се кара на куклата или да ри
сува гневно по листа. Ние не даваме идеи на детето какво 
да прави. Нашата роля е да наблюдаваме с неутрален пог
лед и да откликваме със съчувствени думи. Не трябва да 
се шокираме от яростта на чувствата. Чувствата са откро
вени, а атаката е безвредна. По-добре е гневът да се излее 
върху неодушевен предмет, отколкото направо върху жи
вото бебе или пък срещу себе си. Нашият коментар трябва 
да е кратък:

Сега ми показваш колко си ядосан!
Сега мама знае.
Когато се ядосаш, ела да ми кажеш.
Този подход е по-ефективен, когато искаме да успо

коим ревността, отколкото всеки друг, като наказания и 
обиди например. За сравнение, следният подход е неефек
тивен: когато майката хваща четиригодишния си син Уол- 
тър да влачи за крака бебето по пода, тя избухва: „Да не си 
полудял! Искаш да го убиеш ли? Не знаеш ли, че можеш да 
го осакатиш за цял живот? Искаш цял живот да куца ли? 
Колко пъти съм ти казвала да не го вадиш от креватчето? 
Не го докосвай, просто не го докосвай никога вече!“. Тази 
реакция ще усили омразата на Уолтър. Какво би ни помог
нало тук? „Бебетата не се нараняват. Ето ти куклата, скъпи. 
Можеш да я влачиш където си поискаш“.

По-големите деца също трябва да се справят с чувст
вото си на ревност. С тях е по-лесно да се разговаря нап
раво: 1

Разбирам, не не харесваш бебето, това е ясно от пръв
поглед.
Иска ти се да го нямаше тук.
Иска ти се ти да си единственото дете.
Искаш да можеше да ме имаш само за себе си.
Ядосваш се, когато ме виждаш да се занимавам с нея.
Искаш да бъда с теб.
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Ти беше толкова ядосан, не блъсна бебето. Не мога ни
кога да ти позволя да й направиш нещо, но можеш да 
ми кажеш, когато се чувстваш изоставен.
Когато се чувстваш самотен, ще стоя още време с 
теб, така че няма да се чувстваш така излишен.

Особености или липса на особености: 
обичайте всяко дете по уникален начин, 
не по униформен

Онези родители, които искат да бъдат абсолютно спра
ведливи към всяко дете, често стигат дотам, че са бесни на 
всичките си деца. Нищо не е с толкова лоши последствия, 
колкото изчислената до грам справедливост. Когато една 
майка не смее да даде по-голяма ябълка или по-силна прег
ръдка на едно от децата си от страх да не се обиди другото, 
животът става непоносим. Усилието, което изисква отмер
ването било на любовта, било на нещо друго, което даваме 
на децата си, може да умори и да ядоса дори най-търпели- 
вия човек. Децата не искат равни дялове любов. Децата 
имат нужда от уникална любов, не от любов в униформа. 
Ударението е върху формата, а не върху униформата.

Ние не обичаме всичките си деца по един и същи на
чин и няма нужда да се преструваме, че е така. Ние обича
ме всяко дете по уникален начин и няма защо да полага
ме толкова тежки усилия, за да компенсираме разликите. 
Колкото сме по-бдителни срещу всякаква евентуална дис
криминация, толкова по-нащрек са и децата за всякакви 
прояви на различно отношение.

Без да искаме и без да обмисляме, ние се оказваме в 
позиция на оправдаващия се, когато някое от децата вик
не: „Не е честно!".

Хайде да не се поддаваме на детската пропаганда. 
Няма защо да изтъкваме смекчаващи вината обстоятелс
тва, нито да пледираме за собствената си невинност, нито
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да отхвърляме техните обвинения. Хайде да устоим на из
кушението да почнем да обясняваме ситуацията или да за
щитаваме своята позиция. Нека не затъваме в безкрайни 
спорове колко са справедливи или несправедливи нашите 
решения. И най-вече, нека никога да не позволяваме някой 
да ни принуждава да разпределяме на части и да режем на 
порции любовта си в името на т. нар. справедливост.

Всяко от децата ви трябва да усеща колко неповто
рима е вашата връзка с него, не колко справедливо е раз
пределена между него и другите. Когато прекараме някол
ко минути или няколко часа с едно от децата си, нека да 
сме изцяло с това дете. За това време нека момчето да 
има чувството, че е единственият ви син, и пека момичето 
чувства, че е единствената ви дъщеря. Когато сме навън с 
едно от децата ни, нека не мислим твърде много за оста
налите, няма нужда да говорим за тях или да им купуваме 
подаръци. За този момент нашето Енимание не трябва да 
разпределя.

Когато приемем желанието на детето да има цялата ни 
любов, то се успокоява. Когато това желание е разбрано и 
отразено с нежност, детето е сигурно, че е обичано. Когато 
всяко дете се цени заради собствената му уникалност, то 
добива сили и самочувствие.

Развод и повторен брак: 
още една арена на ревността

Друга форма на ревност може да се породи у деца на 
разведени родители. Тази ревност може да усети дете, ко
ето е силно привързано към родителя, с който живее след 
развода. Всичко върви добре до момента, в който тази тяс
на връзка е заплашена от натрапник, в този случай възрас
тен, който отнема вниманието на родителя.

Не е необичайно за децата да се чувстват несигурни, 
след като единият родител напусне дома. Те разсъждават
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така: „Ако единият може да ме напусне, защо да не ме на
пусне и другият?“ и в резултат на това стават много бди
телни към родителя, с когото живеят. Наблюдават всяко 
негово движение, за да са спокойни, че няма да се обвърже 
с друг възрастен. Пречат му да излиза на срещи, хвърлят 
мълнии, щом го видят да говори по телефона, и са колкото 
може по-непоносими, когато натрапникът дойде на гости. 
Те са готови да се откажат дори от спането в събота и неде
ля, само и само да следят какво прави техният подопечен. 
Последното, което биха желали, е да делят своя единствен 
родител с друг възрастен.

Как да постъпят майката или бащата в този случай?
Те трябва да разберат тревогата на детето си и наране

ните му чувства и да го насърчат да изрази страховете си, 
като отразят и приемат всичките му емоции:

Това е т р уд ен  период  з а  т еб. И с к а м  о т  т е б  о т н о во  да  
се п р ен а ст р о й ва ш . П ърво  т р я б в а ш е  да с в и к в а ш  без 
т а т к о  (и л и  без м а м а ) и  Ъа ж ивееш  сам о с м ен . А  сега  
п ъ к  и ска м  от  т е б  да се р е о р г а н и з и р а ш  ж ивот а си  
ощ е веднъж , з а  да се вм ест и  в него  ощ е н як о й , к о й т о  
т и  е н а п ъ лн о  чужд.
Ти се боиш, че ако се влю бя, н я м а  да т е  о б и ч а м  повече. 
Н е и ск а ш  н и к о й  да за с т а в а  помеж ду ни.
Ти се чудиш  д а ли  н ям а  да т е  н а п усн а  и  да о т и д а  с дру
г и я  човек.
Б и  и ска л  да н я м а м  нуж да от  н и к о й  друг, освен  от  
т еб.
Ти н е  и ска ш  да м е делиш  с т о зи  чужд човек.
Б и  и ск а л  т о й  да си от ид е и ж и во т ъ т  н и  да си  п р о д ъ л
жи к а к т о  досега.

Само любовта и разбирането на родителя може да ус
покои детските страхове и да помогне на децата да се прис
пособят към новия човек, когото техният родител обича.



ОСМА ГЛАВА

Някои източници 
на тревожност у децата: 

как да им дадем емоционална сигурност

Родителите знаят, че всяко дете изпитва страхове и 
тревоги. Те обаче не винаги са наясно какви са източници
те на тези тревоги. Родителите често питат: „Защо детето 
ми изпитва толкова страхове?" Един баща дори казал на 
детето си: „Стига с тези глупости. Знаеш, че няма от какво 
да се страхуваш!“

Може би ще е полезно да изброим някои от източни
ците на страх у децата и да предложим някои начини за 
справяне с тях.

Тревога, дължаща се на страх от изоставяне:
подготовка, която вдъхва сигурност

Най-големият страх на детето е, че ще бъде изоставено 
от своите родители. Както красноречиво го описва Джон 
Стайнбек в „На изток от рая“: „Най-страшното нещо, ко
ето едно дете може да си представи, е, че не го обичат и 
отхвърлянето е неговият ад... С отхвърлянето идва гневът, 
а с гнева и отмъстителното престъпление... дете, на което 
е отказана любовта, за която копнее, рита котката и скри
ва тайната си вина; друго краде, с надежда, че парите ще 
го направят обичано, а трето завладява света -  и винаги 
вина, отмъщение и още вина“.

Детето никога не бива да бъде заплашвано с изоставя
не. Нито на шега, нито в гнева си не бива да казваме на детето,
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че може да го изоставим. От време на време можем да чуем на 
улицата или в супермаркета някой вбесен родител, който кре
щи на непослушното си дете: „Ако веднага не слезеш оттам, 
ще те оставя тук“. Подобно изказване може да събуди вечния 
страх от изоставяне. То подклажда на въображението, което 
рисува картината как си оставен сам на света. Когато детето 
премине границата на търпимостта ни, по-добре да го повле
чем насила за ръка, отколкото да го заплашваме с думи.

Някои деца се страхуват, ако родителят или човекът, 
който се грижи за тях, отсъства, когато те се връщат от 
училище. Тогава дремещата в тях тревога от изоставяне се 
събужда веднага. Както вече казахме, добре е да се остави 
съобщение къде са родителите и кога ще се върнат — било 
на магнитната дъска, било с имейл или на запис. Записани
те на лента съобщения са изключително успокояващи за 
малките деца. Нежният глас на родителя и думите, пълни с 
обич, им вдъхват кураж да издържат временната раздяла, 
без да се задълбочава тревогата.

Когато животът и неговите изисквания ни принужда
ват да прекараме известно време далеч от малките деца, 
раздялата трябва да бъде предшествана от подготовка. На 
някои родители им е трудно да обяснят на децата си, че 
няма да ги има вкъщи, Защото трябва да постъпят в бол
ница, да отидат на почивка или да напуснат дома заради 
някакво друго задължение. Тъй като се страхуват от реак
цията на децата си, те се измъкват от къщи късно вечерта 
или когато детето е на училище, и оставят някой роднина 
или детегледачката да обясняват вместо тях.

Майка на тригодишни близнаци трябвало да се под
ложи на операция. Атмосферата вкъщи била напрегната, 
но на децата никой нищо не казал. На сутринта в деня на 
постъпването си в болницата майката се престорила, че 
отива до супермаркета с пазарска чанта в ръка. Тя излязла 
от къщи и не се върцала три седмици.

През това време децата вехнели от тревога. Обяснени
ята на бащата не носели никакво успокоение. Всяка вечер
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те плачели, докато заспят. По цял ден стояли до прозорци
те, изпълнени с тревога за майка си.

Децата понасят стреса от раздялата много по-лесно, 
когато са подготвени предварително за това. Добрата под
готовка изисква много повече от обикновено словесно 
обяснение. Тя изисква комуникация на езика на детето, на 
езика на играта и играчките, на език, който говори с детс
кото сърце.

Ето ви друг случай, в който една майка трябвало да 
влезе в болница. Тя казала на тригодишната си дъщеря 
Ивет какво предстои. Ивет не изразила особен интерес, 
но майката не се излъгала от лисата на любопитство. Тя 
казала: „Хайде да играем играта „Мама отива в болница“. 
Тя взела комплект кукли (купени с тази цел или направени 
с помощта на детето), които представяли членовете на се
мейството, доктор и медицинска сестра. Майката играела 
с куклите и говорела от тяхно име. Казала: „Мама отива 
в болница, за да оздравее. Мама няма да си бъде в къщи. 
Ивет се чуди -  Къде е мама? Къде е мама? Но мама не е 
вкъщи. Не е в кухнята, не е в спалнята, не е в хола. Мама е 
в болницата, за да види доктора и да оздравее. Ивет плаче 
„Искам мама. Искам мама“. Но мама е в болницата, за да 
оздравее. Мама обича Ивет и мисли за нея. Тя мисли за 
нея всеки ден. Мама мисли за Ивет и я обича. И Ивет мис
ли за мама. После мама си идва у дома и Ивет е толкова 
щастлива, тя прегръща и целува мама“.

Майката, с помощта на детето, разиграва пиесата на 
раздялата и завръщането много пъти. В началото майка
та играе по-голямата част от нея, но скоро Ивет започва 
сама да разиграва ситуацията. Тя взима куклите и казва 
на доктора и на сестрата да се грижат добре за мама, за да 
оздравее и да се върне бързо у дома.

Преди майката да тръгне за болницата, Ивет я моли да 
изиграят пиесата още веднъж. Тя изиграва повечето неща 
и завършва представлението с думите: „Не се тревожи, 
мамо, аз ще си бъда вкъщи, когато се върнеш“.
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Преди да тръгне, майката подготвя още някои важни 
неща: тя запознава Ивет с детегледачката, поставя голяма 
своя снимка на себе си и Ивет пред огледалото и записва 
на касета няколко от любимите приказки на Ивет, за да ги 
слуша Ивет преди сън, заедно с още няколко нежни думи 
към нея. В моментите на неизбежна самота снимката на 
майка й и записа на нейния глас ще вдъхват на Ивет сигур
ността, че мама е наблизо и я обича.

Тревога, дължаща се на вина:
дребните рани оставят белези задълго

Съзнателно или несъзнателно, родителите често пре
дизвикват чувство за вина у децата си. Вината, както и сол
та, е необходима подправка към живота, но никога не бива 
да се превръща в основно ястие. Когато детето е наруши
ло някоя граница в моралното или социалното поведение, 
има място за неодобрение й вина. Въпреки това обаче, ако 
забраним на детето да има отрицателни чувства или лоши 
мисли, то неизбежно ще усеща твърде много вина и тре
вога.

За да предотвратят излишната вина, родителите тряб
ва да се справят с детското непослушание, както добрият 
автомонтьор се справя повредата на колата. Той не кара 
собственика да се срамува, че е повредил колата си, а само 
казва какво трябва да се поправи. Той не обвинява звуци
те, тракането или стърженето на колата -  използва ги, 
за да определи каква е повредата. Той се пита: каква е ве
роятната причина за повредата?

За децата е голямо облекчение да знаят, че са свобод
ни да имат своите мисли и чувства, без да се страхуват, 
че ще загубят любовта и одобрението на родителите си. 
Когато има несъгласие по даден въпрос, добре е да кажем: 
„Ти чувстваш това по този начин, но аз го чувствам по 
друг. Имаме различно усещане по този въпрос“. „Твоето
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мнение е важно за теб. Моето мнение е различно. Уважа
вам твоята гледна точка, но моята гледна точка е друга“. 
Родителите могат несъзнателно да предизвикат чувство за 
вина у децата си, като кажат прекалено много неща и като 
дават прекалено пространни обяснения. Това се о т н а ся  
н а й -веч е  за  р о д и т ел и , к о и т о  са убедени , че в и н а ги  т р я б в а  
да ц а р и  съгласие, дори  к о га т о  въ п р о съ т  е слож ен и  д ет е
т о  е ощ е т въ р д е  м а лко , за  да го р а зб и р а .

Петгодишният Закари е сърдит на учителката от детс
ката градина, Защото е била болна и е отсъствала две сед
мици. В деня на завръщането й той грабва шапката й и из- 
тичва в двора. Майка му и учителката му хукват след него. 

Учителката: Шапката е моя и трябва да се върне при 
мен.
Майката: Закари, знаеш прекрасно, че шапката не е 
твоя. Ако не я върнеш, госпожица Марта може да на
стине и отново да се разболее. Знаеш, че тя беше болна 
две седмици. Нали не искаш учителката ти да се разбо
лее отново? Нали?
Опасността тук е, че от толкова много обяснения За

кари може да се почувства отговорен и виновен за болест
та на учителката си. Дългото обяснение тук е неуместно и 
вредно. Било е нужно само шапката да се вземе обратно. 
П о-добре една ш а п к а  в р ъ к а т а , о т к о лк о т о  две о б ясн ен и я  
на  двора.

Може би по-късно учителката е щяла да поговори със За
хари и да разсее гнева му заради нейното двуседмично отсъс
твие, като му подскаже по-добър начин да се справи с него.

Тревога, дължаща се 
на недоверие или нетърпение: 
дайте на детето време да порасне

Когато не позволим на детето да поема дадени отго
ворности или да се занимава с неща, за които вече е готово,
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вътрешната му реакция ще бъде негодувание и гняв. Мал
ките деца не усвояват веднага умения до съвършенство. 
Трябва им доста време, за да си завържат обувките, да си 
закопчаят палтото, да отвинтят капачката на буркана или 
да превъртят ключа в ключалката. Н а й -д о б р а т а  помощ , 
ко ят о  мож ем да и м  окаж ем, е т ъ р п е л и в о  да ги  и зч а к а м е  
и н а п р а в и м  н еп р и н уд ен а  забележ ка о т н о сн о  т р уд н о ст т а  
н а  за д а ч а т а :  „Не е лесно да се закопчава палто". „Тези ка
пачки се отвъртват много трудно".

Подобни коментари са от голяма помощ за детето, не
зависимо дали е успяло, или не е успяло да се справи със 
задачата. Ако е успяло, ще засилим удовлетворението, че 
е се е справило с нещо трудно. Ако детето не успее, ще му 
предложим утехата, че родителите му знаят, че задачата е 
тежка. И в двата случая детето усеща съучастие и подкре
па, което носи близост и доверие към родителя. Неуспехът 
в начинанието няма да накара детето да се чувства неспо
собно. Н а й -ва ж н о т о  е ж и во т ъ т  н а  д ет ет о  да не се у п 
р а в л я в а  о т  за к о н и т е  за  еф е к т и вн о ст  п р и  въ зр а ст н и т е .  
Ефективността е враг на детството. Тя с т р у в а  т въ р д е  скъ 
по  по с к а л а т а  на  е м о ц и о н а лн а т а  и к о н о м и к а  н а  дет ет о. 
Тя и зт о ч в а  р е с ур с и т е  му, п р е ч и  н а  съ зр ява н ет о , за д у ш а 
ва  и н т ер е с и т е  м у  и  може да доведе до е м о ц и о н а лн и  сриво-  
ве. Децата имат нужда да експериментират, да се борят, да 
се учат, и то без да бъдат пришпорвани или обиждани.

Тревоги поради
търкания между родителите:
невидима война с видими последствия

Когато родителите воюват, децата чувстват вина и 
тревога -  тревога, Защото домът им е застрашен, и вина 
заради действителната или въображаемата си роля в се
мейните размирици. С право или без, децата често прие
мат, че те са причина за домашното напрежение. Децата
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не остават неутрални в гражданската война на своите ро
дители. Те взимат страната или на майка си, или на баща 
си. Последствията от това са вредни за изграждането на 
характера. Когато родителите са принудени да се борят да 
за избора на детето си, те често използват подкупи, лас
кателства и лъжи. Децата растат раздвоени, с двойстве- 
ан лоялност. Още повече, необходимостта да предпазват 
единия родител от другия и възможността да настройват 
единия родител срещу другия поставя лош отпечатък вър
ху детския характер. От ранно детство те се научават да 
осребряват стойността си на залог между враждуващите 
страни, като си приписват все по-висока цена. Учат се да 
манипулират и да експлоатират, да заговорничат и да из
нудват, да шпионират и да клюкарстват. Учат се да живеят 
в свят, в който почтеността е въпрос на договаряне, а чес
тността е пречка.

Родителите могат да разрешават своите разногласия в 
спокойна дискусия или да остават разправиите си за мо
мент, в който няма да има кой да ги слуша. Макар че за де
цата е полезно да знаят, че родителите имат разногласия, 
които изискват преговори, за тях не е полезно да стават 
свидетели на взаимните атаки между баща си и майка си.

Тази ситуация се изостря значително, когато роди
телите се развеждат и децата се превръщат в пионки при 
битката между тях. Често единият родител ги кара да шпи
онират другия, насърчава ги да се оплакват или да демон
стрират предпочитания. Използват ги и като преносители 
на неприятни съобщения. Когато това стане, животът не 
детето не се развива в добра посока. Често децата трябва 
да играят ролята на възрастните, като уверяват родители
те си, че обичат и единия, и другия.

Животът на децата с разведени родители е достатъчно 
проблематичен, за да го утежняваме допълнително, като 
се връщаме към причините, довели до развода. Тези деца 
имат нужда да бъдат уверявани, че са обичани и от двамата 
си родители и не бива да бъдат въвличани в разправиите
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между тях. С лед р а зв о д а  д е ц а т а  същ о и м а т  нуж да да и з 
ж ивеят  за гу б а т а  н а  своя  с т а б и ле н  дом  и  да се п р и сп о со 
б ят  към  н о в а т а  д ей ст ви т елн о ст .

Краят на човешкия живот:
загадка, забулена в мистерия

За възрастните трагедията на смъртта се съдържа в 
нейната необратимост. Смъртта, като окончателен за
вършек, значи край и на всички надежди. Затова никой 
не може да си представи своята собствена смърт, своето 
не-съществуване. Личността се състои от спомени и на
дежди, от минало и бъдеще, а хората не могат да си пред
ставят себе си без бъдеще. Утехата, която носи религията, 
се дължи изцяло на тази особеност на човешкото мислене. 
Тя предлага на хората бъдеще и така те могат да живеят и 
да умрат в мир.

Ако смъртта е сложен въпрос за възрастните, за деца
та тя е забулена в тайнственост загадка. Малките деца не 
разбират, че смъртта е завинаги, че нито родителите им, 
нито молитвите могат да върнат онзи, който си е отишъл. 
Фактът, че всички желания са безсилни пред смъртта, е те
жък удар за децата. Той разклаща вярата в собственото им 
влияние и в силата на мисълта им да променя действител
ността. Кара ги да се чувстват слаби и ги тревожи. Децата 
виждат, че независимо от сълзите и протестите, любимото 
животинче или близкият човек ги няма вече. И те се чувс
тват изоставени и лишени от любов. Страхът им може да 
се види отразен във въпроса: „Ти, след като умреш, ще ме 
обичаш ли още?".

Някои родители се опитват да предпазят децата си от 
болката и страданието, които са неотменна част от загу
бата на нещо обичано. Ако умре златната рибка или кос
тенурката, те бързат да я заменят с друга, с надеждата, че 
детето няма да забележи разликата. Ако умре котката или
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кучето, се втурват да предлагат на скърбящото си дете по- 
хубаво или по-скъпо животинче. Но какъв е урокът за де
цата от внезапната загуба и бързата подмяна? Те могат да 
си направя извода, че загубата на обичните същества не е 
от голямо значение, че любовта и предаността може лесно 
да се прехвърля от един обект на друг.

Д е ц а т а  (а и  въ зр а ст н и т е) н е  т р я б в а  да бъдат  л и ш а 
в а н и  от  п р а во т о  да скъ рбят  и  преж и вява т  загуба. Тряб
ва да имат свободата да страдат и да престрадат загубата 
на нещо, което обичат. Когато може да оплаче края на един 
живот и на една любов, детето става по-човечно, това вдъх
ва благородство на характера му. Основното правило е, че 
децата не трябва да бъдат изключени от общата скръб, как- 
то и от всеобщите радости, които естествено съпътстват 
семейния живот. Когато някой член на семейството умре, а 
на детето никой нищо не му казва, то е хвърлено в неопре- 
делима тревога. Или започва да запълва празнината в поз
нанието със страховити и объркани обяснения. Децата мо
гат да започнат да обвиняват себе си заради загубата и да се 
почувстват изолирани не само от мъртвия, а и от живите.

Първата стъпка, за да помогнем на детето да се спра
ви със загубата, е да му позволим да изрази всичките си 
страхове, фантазии и чувства. Утехата и помирението 
идват, когато можеш да споделиш дълбоките си чувства 
пред човек, който искрено се вълнува от тях. Родителите 
могат също да опишат с думи някои чувства, които детето 
е естествено да изпитва, но може би му е трудно да изра
зи. Например, след смъртта на бабата, към която детето е 
било привързано, родителят може да каже:

Б а б а  т и  ли п сва .
М н о го  т и  е м ъ ч н о  за  нея, н а л и ?
Ти т о лко ва  м н о го  я  обичаш е. И  т я  т е  обичаш е много.
И ска т и  се т я  да беш е с нас.
И ска  т и  се да беш е ощ е ж ива.
Трудно е да п о вяр ва ш , че е ум р я л а .
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Трудно е да п о вя р ва ш , не вече не  е с нас.
Ти я  виж даш  в м и с л и т е  си т о л к о в а  ж ива.
И ска  т и  се да мож еш е п а к  да о т и д еш  п р и  нея.

Подобни думи казват на детето, че родителите се ин
тересуват от чувствата и от мислите му, и го насърчават 
да споделя страховете и фантазиите си. Детето може би 
иска да узнае дали боли, когато умираш, дали мъртвите се 
връщат понякога, дали то и родителите му някога ще ум
рат. Отговорите трябва да са кратки и верни: когато човек 
умира, тялото не чувства болка. Мъртвият човек не се зав
ръща. Всички хора някога умират.

Когато говорим за смъртта с децата, най-добре е да 
избягваме евфемизми. Когато му казали, че дядо му е по
тънал във вечния си сън, едно четиригодишно момиченце 
попитало дали си е взел пижамата. Тя се уплашила много, 
че той ще й се разсърди, че не му е пожелала „лека нощ“. 
Когато му казали, че баба му е отишла на небето и е стана
ла ангел, едно петгодишно момченце се помолило всички 
в семейството му да умрат и да станат ангели.

Когато изложим пред детето фактите простичко и 
честно с нежна прегръдка и поглед, пълен с любов, детето 
се чувства сигурно и спокойно. Този подход дава резулта
ти, когато самите родители са приели нещата от живота 
такива, каквито са. По всички важни въпроси постъпките 
са по-красноречиви от думите.

Порастването не е лесна работа. Съпътстват го тре
вожни мисли и чувства, съмнения, вина, и най-вече безпо
койство. Децата се боят, че ще бъдат изоставени, плашат 
ги конфликтите между родителите, смъртта ги тревожи и 
обърква. Родителите не могат да спестят всички тревоги 
на децата си, но могат да им помогнат да се справят по- 
добре с тях, като изразят разбиране към детските страхо
ве и ги подготвят предварително за всяко събитие, което 
може да ги предизвика.



ДЕВЕТА ГЛАВА
Сексът и общочовешките ценности: 

деликатен подход 
към един важен въпрос

Много родители не искат да научават нищо за сексу
алния живот на децата си, а и подрастващите не обичат да 
споделят факти от интимния си живот точно с родителите 
си, особено ако очакват неодобрението им. Една майка спо
дели: „Когато бях млада, не исках да завися от моралните 
оценки на родителите си. Правех любов, без да чувствам 
вина или неудобство. Но сега съм майка на тийнейджърка. 
Мога да възприема рационално идеята, че дъщеря ми ще 
прави секс, но не искам да знам нищо за това. Не искам тя 
да се съветва с мен по този въпрос, нито да споделя“.

В действителност родителите може да са толкова пот
ресени от мисълта, че децата им са сексуални същества, че 
да забравят за ранното детско сексуално поведение.

Екип изследователи от Центъра за здраве и развитие 
на подрастващите към Университета в Минесота казват 
в доклад от септември 2000 г., че половината от майките 
на сексуално активни тийнейджъри са убедени, че децата 
им са все още девствени. Д-р Робърт Блум, директор на 
центъра, казва, че изследването не може да даде отговор 
на въпроса защо толкова много майки (не бащи, тъй като 
твърде малко от тях са отговорили на запитването) не зна
ят, че децата им са сексуално активни.

Общуването между родителите и децата, особено при 
тийнейджърите, е ефективно само в условията на доверие
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и  загриж еност . Само когато младите хора усещат, че могат 
лесно да се доверят на родителите си, к о и т о  щ е в зе м а т  
под в н и м а н и е  т я х н а т а  глед н а  т о ч к а , н я м а  да к р ещ ят , 
н я м а  да к р и т и к у в а т , н и т о  да о т х в ъ р л я т  м н е н и я т а  на  
д е ц а т а  си, само тогава биха обсъждали с тях въпросите за 
секса. Тринайсетгодишната Селма казва: „Не мога да по
питам майка си нищо за секса. Ако я попитам, тя ще започ
не да се чуди защо й задавам тези въпроси: „Защо искаш да 
знаеш това?“. -  ще ме попита“. Дванайсетгодишната Джу- 
лиет казва: „Майка ми вярва, че невежеството е гаранция 
за невинност. Тя полудява, когато я попитам нещо за секса. 
Обикновено ми отговаря: „Ще разбереш всичко, като по
раснеш".

Някои родители, най-вече на момчета, приемат спо
койно и дори насърчават сексуалните връзки на децата си. 
И обратното, има такива, които биха предпочели да не бъ
дат информирани за сексуалния опит на децата си, Защото 
не знаят как да реагират, без да накарат детето си да се 
чувства виновно или без да насърчават предбрачния секс.

Следващият разговор илюстрира как бащата на Чарлс, 
независимо от първоначалния шок, успява да избегне тази 
дилема. Чарлс, на седемнайсет години, се прибира вкъщи, 
след като е завършил първата си година в пансиона: 

Чарлс: Имам страхотно гадже.
Баща му: Ясно.
Чарлс: Наистина я харесвам. Утре ще я видя.
Баща му: Имаш среща.
Чарлс: Запознахме се миналата седмица в училище. 
Тя ходеше с Хари, но аз веднага разбрах, че харесва 
мен. Спах с нея преди всъщност да я харесам. Но сега 
я познавам и много я харесвам.
Бащата: (ст р есн а т  от  п р и т о к а  на  п овече  и н ф о р м а 
ц и я , о т ко лко т о  всъ щ н о ст  е и ск а л  да п о л у ч и ): О, зна
чи си срещнал момиче, което ти харесва. Колко въл
нуващо!
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Чарлс: Бяхме заедно цялата седмица и сега наистина 
я харесвам. Всъщност едва ще издържа до утре, за да 
я видя.
Баща му: Изглежда последната седмица в училище е 
била много хубава. Сигурен съм, че тази година са ти 
се случили много интересни неща.
Чарлз: Да, няма да повярваш колко научих по музика. 
Просто не съм същия човек. И понеже съм далеч от 
къщи, всъщност много съм пораснал.
Вместо да поучава и да критикува, което щеше да на

кара сина му да се чувства виновен или да го откаже пове
че да споделя, бащата на Чарлз акцентира върху задоволс
твото на сина си от новата любов и неусетно го навежда на 
мисълта, че е тръгнал по пътя на съзряването.

Но някои родители, особено силно религиозните, за 
които предбрачният секс е грях, мислят, че ако накарат де
цата си да се чувстват виновни дори за невинни прояви на 
сексуален интерес, са намерили ефективен начин да въз
питават в тях ценности.

Тринайсетгодишната Саманта, като знаела какво е 
отношението на майка й към всичко, свързано със секса, 
помолила за разрешение да организира купон по случай 
завършването на прогимназията, на който да покани всич
ките си приятели.

Саманта: Може ли да организирам купон по случай 
завършването?
Майка й: Щом искаш.
Саманта: Знаеш ли какво правят някои ученици по 
купоните? Играят на „шише", на целуване.
Майка й: О!
Саманта: Може да се случи и на моя купон. Може ли? 
Не знам дали ще играем, ако зависи от мен, няма, но 
може и да се случи. Ти одобряваш ли?
Майка й: Трябва да помисля.
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Саманта: Знаеш ли, че Библията одобрява секса? 
Майка й: За кого?
Саманта: За съпруг и съпруга...
Майка й: Разбира се, за женените хора.
Саманта: Ами купона? Разрешаваш ли ми?
Майка й: Ти как мислиш?
Саманта: Мисля, че ще кажеш „не“. Нали?
Майка й: Така е.
Саманта: Кажи ми защо? Просто искам да знам при
чината.
Майка й: Ами, аз мисля, че момчетата и момичетата 
на твоята възраст са много малки. Целувките и прег
ръдките са за женени големи хора.
Саманта (с въздишка)'. Така си и знаех.
Каква възможност пропуска майката на Саманта да 

разсее тревогата на детето си от зараждащия се в него 
сексуален интерес. Тя можеше да каже на своята любо
питстваща дъщеря: „Виждам, че се интересуваш от лю
бовните взаимоотношения, но според мен, че тази игра 
е за хора на вашата възраст. Дай да помислим за нещо 
друго, което ще ви бъде забавно“. А вместо това тя сто
варва още вина на и без това обремененото си с чувство 
за вина дете.

Личната чувственост на родителите

Сексуалното възпитание започва с отношението на 
родителите към собствената им телесност. Дали им ха
ресва как изглежда, мирише, какво е на допир собствено
то им тяло, или пък мислят, че в тях има нещо неприятно. 
Дали се чувстват добре в присъствието на другия, когато 
са голи, или срамежливо бързат да се облекат. Дали има 
нещо, което ги отблъсква в собствения им пол или в пола 
на партньора им, или го харесват? Дали се възприемат
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един друг като невнимателни и егоисти, или като вълнува
щи инициатори на взаимни удоволствия?

Каквито и да са скритите усещания на родителите, те 
ще достигнат до децата, дори родителите да твърдят точно 
обратното. Това е причината да не може да се отговори с 
точност на родителите, когато питат как да отговарят на 
въпросите на децата си за секса. Те трябва да признаят и 
овладеят първо собствените си объркани чувства, тревоги 
и смущение.

Начало на сексуалното чувство

Още от раждането си бебетата изпитват физичес
ки удоволствия и още от раждането си човек се оформя 
като сексуално същество. Щом пораснат достатъчно, за да 
са способни на това, те започват да изследват телата си. 
Опипват частите на тялото си, изпитват удоволствие да 
бъдат докосвани, гъделичкани, гушкани. Ранните докос
вания и милувки са началото на сексуалното възпитание. 
Чрез тях те се учат да получават любов.

Имаше един период, в който майките бяха преду
преждавани, че прекалените прегръдки и милувки раз- 
глезват детето, но въпреки това тази теория не срещна 
разбиране у родителите, Защото собствената им нужда 
и копнеж да прегръщат, гушкат и притискат до себе си 
рожбата си беше много по-силна от всякакви правила. 
Сега ние знаем, че бебето се нуждае от много грижи и 
нежност и че и двамата родители трябва да удовлетворя
ват тази потребност. Това прави щастливи и тях, и детето 
и създава особена връзка помежду им. Майките, които 
кърмят, преживяват най-голямото щастие от близостта 
с детето си.

Когато децата открият, че устата е източник на до
пълнително удоволствие, вътре влиза всичко възможно 
-  палец, одеяло, играчки. Смукането, дъвкането и хапане
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то носят допълнителни удоволствия, дори когато в устата 
влизат неща, които не се ядат. Тези орални удоволствия не 
бива да се спират, а само да се регулират. Трябва да вни
маваме това, което детето си пъха в устата, да бъде чис
то. Някои деца получават цялото си орално удоволствие 
от яденето. Други се нуждаят от допълнително смукане, 
което трябва да им позволим без задръжки. През първа
та година или малко повече устата е главното огледало, в 
което светът се отразява за детето. Нека това да бъде едно 
приятно отражение.

Секс и тоалет

През втората година след раждането си децата започ
ват да обръщат внимание на удоволствията от изхождане
то. За тях няма нищо отвратително в миризмата, гледката 
или докосването на фекалиите. Докато родителите му го 
въвеждат в цивилизованите «начини на ходенето по нужда, 
трябва много да се внимава да не би у детето да се развие 
чувство на отвращение към собственото му тяло и него
вите отпадъчни продукти. Строгите и груби мерки могат 
да накарат децата да гледат на тялото си и на всичките му 
функции като на нещо, от което трябва да изпитваме глав
но отвращение, а не радост и удоволствие.

Прибързаността тук дава много лоши резултати. Сред
ностатистически, детето е готово да се контролира през 
деня между две и половина и тригодишна възраст. Кон
тролът през нощта идва между третия и четвъртия рож
ден ден. Естествено, случва се от време на време по някой 
пропуск и след това, но в тези случаи трябва да реагираме 
спокойно: „А, този път не си успял да стигнеш до банята. 
Много беше зает със строежа на кулата, нали? Дай да ти 
помогна да се измиеш“.

Липсата на настойчивост също не дава добър резул
тат. Ако детето е оставено без стимули да се учи, то може



Глава IX. Сексът и общочовешките ценности 183

да продължи да се подмокря и цапа до много късна въз
раст. Това може да е удобно за някои деца, но така те са 
лишени от удовлетворението на истинските постижения 
на развитието. Когато детето е достигнало подходящата 
възраст, трябва да му кажем внимателно и ясно какво ис
каме от него: „Сега ти вече не си бебе, а голямо момче и 
мама и татко искат им кажеш когато ти се ходи и ние ще те 
сложим на гърненцето“.

Въпроси и отговори

Сексуалното възпитание има две страни -  информа
ция и ценности. Информация децата могат да получат в 
училище, в църквата или вкъщи, но ценностите се препо
дават най-добре у дома. Децата добиват представа за чув
ствата и отношенията между половете като наблюдават 
своите родители и отношенията помежду им. Като виждат 
родителите си да се целуват, да се прегръщат, те могат да 
си отговорят на много въпроси относно секса и любовта. 
Това насърчава и тях да бъдат открити и свободно да изра
зяват нежност и чувства.

В сексуалното възпитание родителите трябва да ус
тоят на изкушението да дадат прекалено бързо прекалено 
много информация. Макар че няма причини на детските 
въпроси да не се отговаря честно, обяснението не трябва 
да се превръща в курс по акушерство и гинекология. Тряб
ва да са кратки, в едно-две изречения, не пространни из
ложения и трактати.

Правилната възраст да информираме детето за между- 
половите отношения е когато то започне да задава въпро
си. Когато две-тригодишното момченце посочи към гени
талиите си и попита „Какво е това?“ това е и подходящият 
момент да му кажем: „Това е твоят пенис“. Макар че децата 
свикват да наричат пениса си „паца“ или „пишка", възраст
ните бе следвало да го наричат с истинското му име.
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Когато детето пита откъде идват бебетата, не бива 
да му разказваме, че идват от болницата или че ги носи 
щъркелът. Трябва да му кажем: „Бебето расте на определе
но място в тялото на майката" В зависимост от това дали 
има, или няма следващи въпроси, сами решаваме дали е 
необходимо да идентифицираме това място като матка.

В общи линии, децата от ранно детство трябва да на
учат имената и функциите на своите органи, а също и ана- 
томическите разлики между двата пола. Обясненията не 
бива да включват цветя и растения.

Най-вече два въпроса измъчват децата в предучи
лищна възраст: Как се зачеват бебетата? И как се раждат 
те? Препоръчително е да чуете първо версията на детето, 
преди да дадете своята. Неговите обяснения обикновено 
са свързани с храна и екскременти. Ето какво обяснение е 
дало едно умно дете: „Добрите бебета са от добрата храна. 
Те порастват в корема на мама и излизат през копчето от
пред. Лошите бебета са от лошата храна и излизат от оно
ва място“.

Обясненията ни трябва да бъдат истинни, но няма 
нужда да даваме пълно описание на сексуалния акт: „Ко
гато бащата и майката решат да имат бебе, една течност, 
наречена сперма, с мънички семенца от тялото на баща
та, се смесва с яйцеклетката в тялото на майката. Като 
се смесят двете клетки, се образува бебето и започва да 
расте. Когато бебето порасне достатъчно, то излиза през 
вагината на майката“. Понякога детето иска да му пока
жат мястото, от което е излязло. Най-добре е да не се поз
волява подобно навлизане в частното ви пространство. 
Вместо това можете да му нарисувате човешка фигура, 
да използвате кукла или да вземете книга с подходящи 
илюстрации.

Нашите отговори могат да задоволят любопитството 
на детето само за определено време. То може да зададе пак 
същия въпрос или допълнителни въпроси. Следващият му 
въпрос може да бъде въпросът, от който майка му и баща

I



Глава IX. Сексът и общочовешките ценности 185

му се страхуват: „Как сточно спермата на бащата се сли
ва с яйцеклетката на майката?“ И отново, трябва първо 
да попитаме детето за неговата версия. Може би ще чуем 
теории за посаждане на семенца („Татко посажда семенце 
в мама“), за изяждане („Татко казва на мама да изяде се
менце от плод“), за опрашване („Вятърът издухва семенца
та вътре в майката“) или за операция („Докторът посажда 
семенцето с операция").

След това на детския въпрос може да с отговори крат
ко: „Спермата излиза от пениса на бащата. Тя влиза във 
вагината на майката“. Това може да е добър повод да пояс
ним, че спермата е нещо различно от урината: „Урината е 
телесен отпадък. Спермата е течност, в която се съдържат 
семенните клетки".

Следващият въпрос, който може да изскочи на дне
вен ред, е: „Кога мама и татко правят бебетата?“. Този въп
рос не е толкова наивен, колкото изглежда. Достатъчно 
е просто да отговорим: „Майките и бащите избират мо
мент, когато им е удобно и когато са сами. Те се обичат и 
искат да имат бебе, което да обичат". Може би също е не
обходимо да се каже, че правенето на бебета е нещо, което 
майката и таткото правят насаме и това си е нещо лично 
между тях.

Някои момченца искат и татковците да можеха да 
раждат бебета. Те питат: „Защо яйцеклетката на майката 
не отива в таткото?" Предлагаме ви обяснението, че в жен
ското тяло има място -  матката, -  където расте бебето. В 
мъжкото тяло няма такова място. Не е необичайно детето 
да попита „Защо?“ и простият отговор е: „Защото телата 
на мъжа и на жената са различни“. Желателно е да уверим 
момченцата, че бебетата се нуждаят също и от татко, кой
то ги обича и ги пази.

И най-накрая, родителите трябва да запомнят, че ма
кар разговорите за секс с техните деца могат да бъдат, и 
най-често са, доста специфично преживяване, чувството 
за хумор ще им помогне да преминат и през най-напрегна-
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тите моменти на разговора. Една майка ни разказва тази 
весела история: „Синът ми Пол, който е на две години и 
половина, ме попита дали имам пенис. Когато казах, че ня
мам, той ме попита какво имам тогава вместо пенис. Аз 
отговорих, че майките имат едно различно място. Пол ме 
попита как се казва това място. Казах му думата, като си 
мислех, че е твърде малък, за да я запомни. Един ден, ня
колко седмици по-късно влизам в претъпкания асансьор, 
като бутам и количката с Пол. Една гръмогласна възрастна 
жена започва да го разпитва: „Как се казваш? Как прека
ра ваканцията? Можеш ли да кажеш здрасти?“ Мълчание. 
Навеждам се и прошепвам в ухото на Пол: „Кажи здрас
ти“. „Здрасти!“, изкрещява той с най-силния си глас. Же
ната подскача. „О, поне знае да казва здрасти“. Тс гава Пол 
се втренчва в нея с неподвижен поглед и произнася ясно: 
„Мога да казвам и вагина“. Асансьорът се разтресе от смях, 
аз едва успях да запазя самообладание. Когато си влязохме 
вкъщи, той каза: „Това е най-дългата дума, която зная“.

Голото тяло

В детството гледката на голото тяло на мама или на 
татко може да предизвика сексуално вълнение у детето. 
Значи ли това, че трябва да се завърнем във викторианс- 
ката епоха? Съвсем не. Но това означава, че имаме нужда 
от лично пространство, и то не само заради собственото 
ни спокойствие, а и заради спокойното развитие на децата 
ни. Можем да позволим на детето ни да ни гледа от вре
ме на време, когато се преобличаме или взимаме душ, но 
не трябва да насърчаваме това поведение. Особено много 
трябва да внимаваме да не би детето да си помисли, че ис
каме то да ни изследва.

Ясно е, че децата изпитват любопитство към човеш
кото тяло. Имали са възможността да разгледат разликите 
между момиченцата и момченцата, виждали са понякога
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и нас. И искат да видят още повече от нас. Най-добре да 
признаем, че имат право да бъдат любопитни, но да насто
яваме на правото си да бъдем сами, когато правим личния 
си тоалет. „Може би ти е интересно как изглеждам, но ко
гато си взимам душ, обичам да съм сама. Можеш да разг
леждаш картинки, те ще отговорят на въпросите ти“. Този 
подход не атакува и не пресича любопитството на детето, 
той само го пренасочва по по-социално приемлив канали. 
Любопитството може да бъде изразено с думи, вместо да 
бъде задоволявано с гледане и пипане.

Мастурбацията

Детската мастурбация носи удоволствие на детето и 
го успокоява, но представлява проблем за много родите
ли. Децата могат да намерят в нея обич, когато са самотни, 
занимание, когато им е скучно, и утеха, когато се чувстват 
отхвърлени. За родителите тя е източник на неясна трево
га и опасения. Повечето родители са чували, чели и дори 
знаят от собствен опит, че това занимание е безвредно. Те 
знаят, че не причинява болести, стерилитет, импотентност 
или някакви други бедствия. Но когато заварят децата си 
да си играят с половите си органи, те се разстройват и се 
опитват да ги спрат. Рационално родителите разбират, че 
мастурбацията може да бъде фаза от развитието на нор
малната сексуалност или че може да продължи и в зряла 
възраст -  и все пак, за много родители е трудно да прие
мат, че детето им мастурбира.

Въпреки всичко обаче, мастурбацията е естествена 
част от сексуалното познание на човека. Родителите, чии
то деца се занимават с това на публично място, например 
на масата за вечеря или в колата, трябва да напомнят на 
детето, че тези приятни занимания се практикуват само 
когато човек е сам. Важно е да не се реагира прекалено 
бурно и да не засрамваме детето -  нужен е само кратък
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директен коментар: „Пипането там е приятно, но е редно 
да го правиш, когато си сам с стаята си“

Забранените игри

Малките деца обичат да изследват телата си, а по-голе- 
мите -  да се изучават взимно. Много от нас си спомнят как 
като деца, когато сме били сигурни, че наоколо няма въз
растни, сме казали на някое приятелче от другия пол: „Ако 
ми покажеш твоето, аз ще ти покажа моето“. Тази жажда 
за познание е трудно утолима. Разликите в анатомията 
смайват децата и те имат нужда да се убедят, че това да си 
различен не значи, че си дефектен. Дори когато фактите са 
обяснени и чувствата изяснени, децата могат да продължат 
да се изучават взаимно. Те изобретяват игри като играта на 
Чичо доктор или на Семейство. Могат да си устройват и 
игри, в които тайно надничат и наблюдават някого. Дори 
сексуално просветените родители срещат трудности да се 
справят без излишни емоции в подобни ситуации. Те мо
гат да се въздържат да напляскат или да засрамят детето, 
но не са никак сигурни как да поставят разумни граници на 
подобни занимания. В днешните либерални времена някои 
родители дори се питат дали е редно изобщо да се намес
ват и да прекъсват подобни интимни занимания от страх 
да не навредят на бъдещия сексуален живот на детето.

Когато две-три годишно момиченце наблюдава как 
пишка малкото момченце, това може да се сметне за урок 
по анатомия. В детската градина, където децата ползват 
общи тоалетни, любопитството се задоволява чрез дирек
тни наблюдения. Така или иначе, можем да допуснем, че 
до първи клас детето е узнало достатъчно неща. Когато 
родителят завари момченце със смъкнати панталонки и 
момиченце с вдигната рокличка, той не бива да ги пита: 
„Какво правите тук?". (Може да се окаже много смущава
що, ако детето отговори с цялата истина.) Децата не бива
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да бъдат засрамвани или унижавани със забележки от рода 
на: „Как е възможно такова нещо? Засрамете се от себе си! 
Джими, искам веднага да си отидеш вкъщи. А с теб, Мели- 
са, ще разговаряме по-късно“. От друга страна, не трябва 
да им предлагаме лесни извинения или фалшиво алиби, от 
рода на: „Не мислите ли, че твърде хладно, за да ходите 
голи?“ На децата трябва да им се каже: „Джими, Мелиса, 
и двамата трябва веднага да се облечете и да си измислите 
някаква друга игра“. Нашето спокойно отношение може би 
ще постави граници на сексуалните експерименти, без да 
навреди на интересите на децата към любовта и секса.

Мръсните думи

Никой родител не би искал неговите деца да се чувст
ват невежи и наивни заради мръсните думи, които употре
бяват връстниците им. Тези думи са толкова впечатлява
щи, експресивни и забранени, че карат децата да се чувст
ват пораснали и важни. Когато употребят няколко мръсни 
думи на таен съвет, те се чувстват така, сякаш току-що са 
приели Декларацията за независимостта.

Нецензурните думи си имат място, което трябва да 
бъде определено и посочено на детето. Родителите тряб
ва да изразят честно своето отношение към тях. Майката 
може да каже: „Аз не ги харесвам изобщо, но знам, че деца
та и дори някои възрастни ги употребяват. Предпочитам да 
не ги чувам. Пази ги за пред приятелите си“. Отново п р и з 
н а ва м е  и ува ж а ва м е ж ела н и ят а  и  ч у в с т в а т а  н а  дет ет о, 
но  о гр а н и ч а ва м е  и  п р ен а со чва м е  н его ви т е  д ей ст ви я .

Хомосексуалност

Някои родители се тревожат, когато виждат, че деца
та им създават близки, дори страстни взаимоотношения 
с приятелчета от същия пол. Те се тревожат относно сек
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суалната ориентация на детето си поради многобройни- 
те трудности, които ще срещне детето им, когато открито 
признае своята хомосексуалност. В юношеството момче
тата се движат на момчешки компании, а момичетата съз
дават близки приятелства помежду си. През повечето вре
ме си говорят за секс, сравняват впечатления и разказват и 
преразказват какво е открил и научил всеки от тях. Прия
телствата с хора от същия пол са естествена прелюдия към 
развитието на хетеросексуална любов.

Има деца, които експериментират с деца от своя пол. 
Но ние знаем, че освен ако нямат такива наклонности, те 
ще си изберат партньори от противоположния пол. Изс
ледванията на Е. Лауман, Дж. Ганьон, Р. Майкъл и С. Май- 
кълс от Института за сексуални изследвания „Кинси“ към 
Университета в Индиана, до 1994 г. показват, че макар 
много хора да признават, че са имали хомосексуални пре
живявания, само четири процента от мъжете и два про
цента от жените се смятат за хомосексуални. По време на 
юношеството не е необичайно да има объркване на сексу
алното ориентация.

Децата, чиито родители са отворени и толерантни, ко
ито им позволяват да споделят тревогите си относно сек
са, имат голям късмет. Какво могат да кажат специалисти
те на родителите? Преди години младежите хомосексуали
сти са били лекувани от психотерапевти, но дори и Фройд 
не е бил оптимистично настроен относно промяната на 
сексуалната ориентация. Днес ние знаем, че хомосексуал
ността е до голяма степен физиологически предпоставена 
и затова толерантността е много по-голяма, а опитите за 
корекции -  много по-редки.

Когато говорят със своите деца относно хомосексу
алността, родителите не бива да предават и оценки или 
морални импликации. Освен това, не бива да избягва
те обясненията какво точно се случва, когато един мъж 
обича друг мъж, а не жена. Бъдете честни и дайте на де
цата си най-добрата информация, с която разполагате
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по въпроса. Децата ви ще са ви много благодарни, че им 
засвидетелствате доверие и им казвате истината, вместо 
да се правите на ударени, когато ви питат: „Защо Ребека 
има две майки?“

Сексуалното образование

Сексуалните табута падат -  и в живота, и в литерату
рата, и в телевизията, и в киното. Лайтмотивът на нашето 
време е искреност и свобода. Сексът вече не е забранена 
тема, преподава се в училище и се обсъжда вкъщи. Дори 
църквата преоценява моралните норми в светлината на ре
алността. А в реалността сексът винаги е бил важна тема.

Тийнейджърите нямат търпение да научат всичко за 
секса. Те се вълнуват, объркани са и искат реалистични 
и конкретни отговори. Когато им се предостави възмож
ността да обсъждат сериозно тази тема, те говорят без 
задръжки и много смислено. Искат да изградят свои стан
дарти и критерии. Искат да си изяснят собствената си сек
суалност и да я интегрират в цялостната си личност.

Споделяне на сексуален опит

Джейсън, на петнайсет години, разговаря с баща си 
за секса и любовта: „Установих каква е истинската разли
ка между момчетата и момичетата: момичетата обещават 
секс, за да получат любов, а момчетата обещават любов, за 
да получат секс. Моята философия е „Чук и чао“.

Бащата: А какво се случва с мохмичето, след като му 
кажеш „чао“?
Джейсън: Не е моя работа. Гледам да не мисля по 
този въпрос.
Бащата: Ами помисли. Ако накараш едно хмомиче да 
прави секс с тебе, като му обещаеш любов, значи чувс
твата му стават точно твоя работа.
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Бащата на Джейсън утвърждава определени ценнос
ти като например, че п о ч т е н о с т т а  и  о т го во р н о с т т а  се 
п р о с т и р а т  въ в  в с и ч к и  ви д о ве  вза и м о о т н о ш ен и я . В си чк и  
с и т у а ц и и , п р о с т и  и л и  слож ни, с о ц и а лн и  и л и  сексуални , 
и з и с к в а т  почт еност .

Шестнайсетгодишната Натали казва: „Аз и родителите 
ми живеем с благословеното неписано правило: „Никакви 
сериозни въпроси, никакви сериозни отговори“. Те наис
тина не искат да знаят какво става. А пък аз не мога и да им 
кажа. Така че, да речем, аз съм „едно добро момиче“,

„Баща ми винаги бие барабана, че човек трябва да е 
честен и откровен -  оплаква се петнайсетгодишният Джо- 
шуа. -  Но честността му веднага се изпарява, щом стане 
дума за секс. Това е една област, в която моята искреност 
не е желателна“.

Родителите трябва да насърчат децата си да бъдат чес
тни в отношението си към секса. Да не казват „да“, когато 
искат да кажат „не“. Да се вслушват в своите нужди и да 
уважават своето тяло. Да не правят нещо само за да задо
волят нечии желания или за да бъдат приети в някоя гру
пичка. Да не правят секс само за да се почувстват по-голе
ми, отколкото са, и да не смесват сексуалните отношения 
с любовните. 1

Много родители са смутени от ролята, която им е от
редена в сексуалния живот на техните подрастващи деца. 
Майката на Сали се консултира с психолог, когато седем- 
найсетгодишната й дъщеря я помолила да й намери про
тивозачатъчни хапчета: „Познавам дъщеря си. Тя ще се 
влюби и ще иска да прави любов. С хапчетата поне няма 
да е опасно. Но аз се чувствам неудобно, като я улеснявам 
да прави секс“.

„Тийнейджърите, които молят родителите си да им 
доставят контрацептиви, показват със самата си молба, че 
не са готови да водят живот на възрастни хора -  отвръща 
психотерапевтът. -  Като снабдяват своите подраства
щи деца с контрацептиви, техните родители ги лишават
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от жизненоважен опит: да взимат решения и да понасят 
последствията от тези решения. Един възрастен човек не 
прехвърля отговорността на родителите си. Той носи сам 
своите отговорности“.

Когато майката на Сали се върнала у дома, тя заявила 
на дъщеря си: „Скъпа, ако смяташ, че си готова да правиш 
секс, тогава си готова да се консултираш и с твоя лекар как
ви противозачатъчни да взимаш. Ако аз ти взема хапчета, 
тогава аз, а не ти носиш отговорност за своите действия“.

Зрялата любов

„Само любовта оправдава секса -  казва шестнайсетго- 
дишната Бети. -  Затова винаги съм влюбена“. Този цини
чен подход има своята социална предистория. Бети може 
би се чувства виновна и единственият начин да оправдае 
сексуалното си поведение е да се влюби. Любовта, истин
ска или въображаема, заличава вината й. Но любовта не е 
само чувства и страст. Любовта е система от отношения 
и поредица от действия, които правят по-добър живота и 
на обичащия, и на обичания. Романтичната любов е често 
сляпа. Тя вижда силните страни, но не вижда недостатъ
ците на любимото същество. За разлика от нея, зрялата 
любов вижда и силните, и слабите страни на другия, като 
приема едните, без да отхвърля другите. В зрялата любов 
нито момчето, нито момичето се опитват да използват или 
да притежават другия. Всеки принадлежи на себе си. Тази 
любов дава свобода да се разгърнеш и да направиш най- 
доброто, на което си способен. Л ю б о в т а  и  сексът  не  са 
едно и същ о нещ о, но  х о р а т а  с к ъ см ет  у с п я в а т  да ги  съ 
чет аят .



ДЕСЕТА ГЛАВА
Обобщение: уроци за родители

Каква е целта на родителя? Да помогне на детето си 
да израсне свестен човек, зряла личност, способна на със
традание, на обвързване, на отговорни решения. Как се 
създава човек от едно дете? Единствено като се отнасяме 
с него човешки. Само като прилагаме хуманни методи и 
като знаем, че процесът е методът, че целта не оправдава 
средствата и че когато се стремим да възпитаме детето си 
добре, не му навреждаме емоционално.

Децата научават това, което виждат. Те са като мокър 
цимент, всяка дума, която пада върху тях, оставя отпеча
тък. Затова е важно родителите да говорят с децата си по 
начин, който не предизвиква в тях гняв и болка, не увреж
да тяхното детско самочувствие, нито ги лишава от самоу
вереност и достойнство.

Родителите задават тона у дома. Тяхната реакция на 
всеки проблем определя дали той ще се задълбочи, или ще 
намери разрешение. Затова родителите трябва да се отка
жат от езика на отрицанието и да научат езика на утвърж
даването. Те дори знаят думите. Чували са собствените си 
родители, когато разговарят с гостите си или с непознати 
хора. Това е език, който щади чувствата и не критикува по
ведението.

Един студент от колеж, облечен с джинси, пресичал 
улицата и едно такси за малко да го блъсне. Шофьорът 
побеснял и започнал да го обижда: „Защо не гледаш къде 
ходиш? Глупак! Искаш да те убия ли? Мама да те държи за 
ръчичка, като пресичаш!“
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Младият човек се изправил в целия си ръст и спокой
но попитал: „Вие така ли разговаряте с вашия лекар?“ Шо
фьорът се почувствал неудобно и се извинил.

Ако родителите разговарят с децата си, както биха 
разговаряли с лекар, нито биха ги предизвикали, нито 
биха ги обидили.

Томас Ман, носител на Нобеловата награда за литера
тура, е казал: „Езикът сам по себе си вече е цивилизация“. 
Въпреки това думите могат да бъдат както цивилизоващи, 
така и брутални, както лекарство, така и отрова. Родите
лите трябва да говорят езика на състраданието, език, из
тъкан от обич. Имат нужда от думи, които събуждат чувс
тва, от отговори, които могат да променят настроения, от 
фрази, които вдъхват кураж и воля, от съвети, които носят 
просветление, и от коментари, които предизвикват уваже
ние. Светът говори на разума ни. Родителите говорят по- 
интимно, те говорят на сърцето ни, когато овладеят езика 
на нежността, който е чувствителен към детските нужди и 
усещания. Той не само помага на децата да си създадат по
ложителна представа за самите себе си, която да им осигу
ри увереност и сигурност, но и ги учи на свой ред и те да се 
отнасят към родителите си с внимание и респект.

Все пак, не е лесно да подменим обичайния си език с 
езика на родители. Например господин Блум посещавал 
една група за родители, които искали да научат ефективни 
начини за общуване с децата си. След няколко срещи на 
групата, се провел следният разговор:

Господин Б.: Изглежда, че всичко, което досега съм 
говорил на децата си, е било грешка. И все пак ми се 
струва много трудно да променя възпитателните си 
методи.
Доктор Г.: Не е лесно човек да промени стила и мето
дите си и да овладее нови умения.
Господин Б.: Не само това, но ако приемем, че сте 
прав, досега съм се отнасял към децата си, без да ги
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уважавам и без да пазя достойнството им. Нищо чуд
но, че не ме уважават и не ме слушат.
Доктор Г.: Искате да кажете, че се обвинявате за това, 
че не сте знаели какво да правите?
Господин Б.: Мисля, че да. Но докато обвинявам себе 
си, ще обвинявам също и децата си, вместо наистина 
да променя стила си на общуване с тях. Добре, сега 
вече знам какво да правя. Трябва да престана да обви
нявам и да проверя дали другият език, онзи, за който 
вие говорихте, наистина действа.
Когато родителите наистина положат усилие да от

върнат с обич и грижа на децата си, резултатът е чудесен. 
Децата усещат разликата и се научават да говорят с роди
телите си по същия начин.

Господин Браун завежда дъщеря си Деби, на девет го
дини, в офиса си, който се ремонтира, за да му помага. Той 
ни предава следният разговор:

Господин Б.: Не мога да*понасям миризмата на боя и 
всичкия този прах. Такава бъркотия е навсякъде. 
Деби: Сигурно ти е много неприятно да работиш в 
тази обстановка. Всичко е наопаки.
Господин Б.: Точно така.
Деби: Как приемаш това, което ти казах?
Господин Б.: Харесва ми. Помислих си: „Ето, Деби 
много добре ме разбира“.
Деби: Забелязах, че напоследък ти говориш с мен по 
този начин.
Но трябва да предупредим родителите да не очакват 

децата им винаги да оценят новия им стил на отношение, 
като отвърнат със същото. Понякога децата настояват 
родителят вместо да признава правото им да се чувстват 
така, както с чувстват, направо да разреши проблемите им. 
Ето какъв разговор ни предава една майка.

Един ден единайсетгодишният й син Ноа се оплаквал 
за пореден път от седемгодишния си брат Рон.
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Ноа: Писна ми от Рон да ме лъже, да ми прави номера 
и да ме дразни.
Майката: Сигурно е много досадно. Прибираш се 
вкъщи след тежък ден в училище и те посреща по-мал
кият ти брат, който ти трови живота.
Ноа: Ето, пак почваш. Аз знам как се чувствам. Ня
мам нужда ти да ми казваш.
Майката (спокойно, без да се оправдава): Когато ня
кой ми каже как се чувствам, аз се чувствам разбрана. 
Ноа {още по-ядосан): Но аз знам, че ме разбираш. 
Мисля, че се взела уроците си с доктор Гинът прекале- 
но насериозно. Не ми харесва как си се променила. 
Майката: Как мога да ти помогна?
Ноа: Искам да се караш повече на Рон.
Майката: Но аз се съм научила, че караниците за 
нищо не помагат.
Ноа: Искам да ми решиш проблемите с Рон. 
Майката: Досега се опитвах да правя все това, но по
вече няма да го правя. Това е промяната, която не ти 
харесва. Научих се да вярвам в твоите способности да 
си решиш проблемите.
Ноа: Ами Рон като лъже? Аз не мога да го понасям. 
Майката: Снощи баща ти ми каза, че също е имал 
проблем с това, че Рон лъже, но синът му Ноа го ус
покоил, като му припомнил, че това просто е етап от 
развитието му. Можеш ли да си представиш едно еди- 
найсетгодишно момче да помогне на баща си да прие
ме спокойно поведението на детето си?
Ноа: Може и да съм му помогнал. Може и на себе си 
да помогна.
Иска се умение, за да не прибегнеш към стария си на

вик да реагираш, когато детето те ядоса. Майката на Ноа 
не му е позволила да определи настроението й, нито да 
намали решимостта й да следва курса на поведение, кой
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то сама си е определила. Тя е направила достатъчно, като 
е признала правото на сина си да бъде недоволен, и няма 
нужда да се оправдава или да отстъпва пред изискванията 
му да реши неговия проблем. Вместо това тя му помага да 
си повярва, че може да си реши сам проблема и по този 
начин му помага да порасне.

Дисциплината: 
търпимост към чувствата, 
строгост към поведението

Родителите ме питат дали методите, които предла
га тази книга, са строги, или либерални по отношение на 
дисциплината. Те са строги, когато се отнася до детското 
непослушание. Но всички чувства, желания, копнежи и 
фантазии се разрешени, били те положителни, отрица
телни или амбивалентни. Както всички нас, децата не са 
отговорни за чувствата, които изпитват. Понякога изпит
ват алчност, страст, гняв, страх, тъга, радост и отвраще
ние. И въпреки че не могат да избират своите емоции, те 
са отговорни за това как и кога ги изразяват.

Неприемливото поведение не се толерира. Мъчително 
е да се опитваш да накараш детето да промени неприем
ливото си поведение И все пак много родители си задават 
безполезните въпроси: Как да накараме Марк да помага 
вкъщи? Как да принудим Фреди да залегне над уроците? 
Как да накараме Грейс да си почисти стаята? Как № убедим 
Кони да не стои навън след определения й час? Как да съз- 
дадем у Айвън някакво подобие на навици?

Родителите трябва да бъдат убедени в безполезността 
на натякването и принудата. Принуждението предизвиква 
само негодувание и съпротива. Външният натиск предиз
виква само неподчинение. Вместо да налагат волята си на 
децата си, по-вероятно е да им повлияят, като се поставят 
на тяхно място и ги включат в решаването на проблема.
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Например: „Фреди, учителката ни каза, че не си пишеш до
машните. Можеш ди да ни кажеш какъв според теб е проб
лемът? Можем ли да ти помогнем с нещо?“

Както и да отговори единайсетгодишният Фреди, ро
дителите му вече са започнали диалог с него, започнали 
да търсят проблема и по този начин помагат на Фреди да 
поеме отговорността за домашните си.

Децата се нуждаят от ясно определение на това кое е при
емливо поведение и кое -  не. Трудно им е да не се поддават на 
импулсите и на желанията си и имат нужда от родителската 
помощ, за да се въздържат. Когато знаят точните граници на 
позволеното поведение, те се чувстват много по-спокойни.

За родителите е по-лесно да определят правила и да сла
гат ограничения, отколкото да следят за тяхното спазване. Те 
са склонни да отстъпват, когато детето иска да наруши пра
вилата. Родителите искат децата им да са щастливи. Когато 
родителите откажат на децата си да нарушават правилата, 
децата обвиняват родителите си и заявяват, че не ги обичат.

„Край на телевизията за тази вечер" -  обявил един баща, 
щом свършило предаването, което гледал десетгодишният 
му син. Стивън побеснял и се разкрещял: „Много си гаден! 
Ако ме обичаше, щеше да ме оставиш да си гледам любимо
то шоу, което започва сега!“. Бащата за малко да отстъпи. Не 
му било лесно да откаже на такива молби. Но решил да не се 
създават прецеденти. Той наложил правилото да се спази.

Тъй като много правила се спазват трудно, родителите 
могат да ги степенуват по важност и да ги намалят до по
носим брой.

Възможно е да бъдем благи 
с децата и да постигаме резултати

Прилагането на следните принципи на общуване ще 
помогнат на родителите да постигнат желания ефект у де
цата си, без да се държат зле с тях.
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1. Началото на всяка мъдрост е в изслушването. Вни
мателното изслушване помага на родителя да раз
бере правилно чувствата, които думите се опитват 
да предадат, да чуе какво преживяват и усещат де
цата, да разбере гледната им точка и така да узнае 
същността на посланието им.

Родителят трябва да има разкрепостен ум и открито 
сърце, които ще му помогнат да изслуша всякакви истини, 
приятни и неприятни. Но много родители се боят от това, 
което може да чуят. Ако родителят не създаде климат на 
доверие, в който децата да се отпуснат и да споделят дори 
най-тревожните си чувства, идеи, тегоби и възгледи, те 
няма да са искрени. Ще казват само онова, което родите
лите им искат да чуят.

Как могат родителите да създадат климат на доверие? 
По начина, по който реагират на неприятните истини. 
Следните родителски коментари например не са полезни: 

Каква идиотска идея! (отказ)
Знаеш, че не ме мразиш, (отхвърляне)
Винаги действаш, без да мислиш, (критика)
Защо се мислиш за толкова велик? (унижение)
И дума да не става повече за това. (гняв)
Точно обратното, признавайте: „Да, разбирам. Рад

вам се, че споделяш силните си чувства с мен. Значи това 
е твоето мнение. Благодаря ти, че го сподели с мен“. Да 
признаеш нещо не значи да се съгласиш с него. Това е 
само цивилизован начин да започнеш диалога, като по
кажеш на децата, че приемаш техните изказвания сери
озно.

2. Не отричайте валидността на възприятията на деца
та си, на чувствата и желанията им, не осмивайте 
вкусовете им, не се подигравайте на възгледите им, 
не омаловажавайте силата на характера им, не ос
порвайте личните им впечатления. Точно обратно
то, признавайте ги.
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Осемгодишният Робърт отказва да скочи в плувния 
басейн. „Водата е много студена, не ми е приятно“ Баща 
му отговаря: „Водата е отлична. Ти просто си мокър. Вода
та е затоплена, но твоите крака са измръзнали. Уплашил си 
се като заек и плачеш като бебе. Имаш силен глас и слаба 
воля“.

Думите на бащата отричат валидността на възпри
ятията на детето, оспорват неговите впечатления и 
усещания и омаловажават силата на характера му.

Един уместен отговор би звучал така: „Не се чувст
ваш добре, а явно и водата е студена. Иска ти се днес да 
не скачаш в басейна“. Този отговор щеше да намали съп
ротивата на детето. Детето щеше да усети уважение към 
себе си. Думите му се възприемат сериозно и никой не го 
обвинява.

Когато десетгодишната Мери се оплаква на майка си: 
„Супата е много солена“, майка й автоматически отрича ва
лидността на впечатленията й и отвръща: „Не, не е. Аз й 
сложих съвсем малко сол“. Ако майката се беше научила 
да признава възприятията на дъщеря си, тя щеше да й от
върне: „А, за тебе е солена!“ Да признаваш не значи да се 
съгласяваш. Това е начин да изразиш уважение към детето 
си и неговото мнение, в този случай — вкусовите му възп
риятия.

3. Вместо да критикувате, съветвайте. Формули
райте проблема и възможното му решение. Не 
казвайте нищо негативно за самото дете. Майка
та вижда, че книгата, която дъщеря й е взела от 
библиотеката, е просрочена. Тя е разтревожена и 
се нахвърля с критики към дъщеря си: „Толкова си 
безотговорна. Вечно се размотаваш и забравяш. 
Защо не си върнала книгата навреме?“ Ако си беше 
послужила със съвет, майката щеше да формулира 
проблема и да даде разрешение: „Книгата трябва 
да се върне в библиотеката. Просрочена е“.
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той не започнал да обижда и да се кара на детето 
си с изрази като: „Да не си луд? Можеш да осака
тиш приятеля си за цял живот. Това ли искаш? Ти 
си жестоко дете“ Вместо това казал на висок глас: 
„Аз съм вбесен и смаян. Ни не хвърляме камъни по 
хората. Хората не бива да бъдат наранявани“.

5. Когатохвалите, когато искате да покажете на децата, 
че оценявате техните усилия или техните качества, 
опишете конкретната постъпка. Не оценявайте 
черти на характера им. Вети, дванайсетгодишна, 
е помогнала на майка си да подредят кухненските 
съдове. Майка й избягва определенията и оценките: 
„Ти свърши добра работа. Много си работлива. Ще 
станеш чудесна домакиня“. Вместо това тя описва 
какво е успяла да направи Вети: „Чиниите и чашите 
са вече в пълен ред. Сега ще ми бъде много лесно да 
намеря каквото ми трябва. Беше много работа, но 
ти успя да я свършиш. Благодаря ти“. Признанието 
и благодарността на майка й дават възможност на 
Вети сама да направи извод: „Майка ми е доволна 
от мен. Значи работя добре".

6. Научете се да казвате „не“ по-безболезнено, като 
позволите на въображението да получи това, ко
ето не можете да предложите в действителност. 
Децата се затрудняват, когато трябва да разграни
чат „нужда“ от „желание". Щом искат нещо, значи 
се нуждаят от него: „Може ли да ми купиш ново 
колело? Наистина много ми трябва. Може ли, моля 
те!“. В магазина за играчки: „Искам това камионче. 
Купи ми го, моля те". Как да отговори родителят? 
За предпочитане, не с безапелационно: „Не, знаеш, 
че не можем да си го позволим“. По-безболезнено 
е, ако поне признаем правото на детето да иска иг
рачката, като му обясним колко добре разбираме 
неговото желание: „Колко ми се ще да можех да ти
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купя ново колело. Знам как ще се радваш да можеш 
да го караш из града и да ходиш с него на училище. 
Животът щеше да е много по-лесен. Но точно сега 
бюджетът ни не го позволява. Нека да поговоря с 
баща ти и да помислим какво можем да направим 
за Коледа". Или: „Как ми се иска да имах парите и 
да ти го купя". Вместо: „Искаш всичко, което ви
диш. Не, не можеш да го имаш, така че престани да 
ме врънкаш“.

Елизабет, на седемнайсет години, моли майка си: „Ис
кам да отида на купон с твоите диамантени обеци. Може 
ли да ги взема?“ Майка й ядосано й отговаря: „В никакъв 
случай! Знаеш, че не позволявам на никой да носи диаман
тените ми обеци. Ами ако ги загубиш?“ Отговорът щеше 
да е по-безболезнен, ако не отхвърляше поне желанието на 
детето: „Как ми се ще да имах още един чифт диамантени 
обеци, за да мога да ти го дам. Има ли нещо друго в кутия
та ми с бижута, което да ти харесва?“

За родителите е трудно да отказват на желанията на 
децата си. Те биха искали да изпълнят молбите им. Искат 
да ги направят щастливи. Затова се дразнят и ядосват, ко
гато не могат да осъществят желанията им и са толкова 
резки, когато отказват. Като признават правото на детето 
да желае и овладеят раздразнението си, родителите позво
ляват на децата да изразяват чувствата си.

7. Дайте на детето право на глас и право на избор за 
нещата, които го засягат. Децата са зависими от 
своите родители, а зависимостта поражда враж
дебност. За да смекчи враждебността, родителят 
може да предостави на детето възможности да се 
почувстват независимо. Повече автономия, по- 
малко враждебност. Повече независимост -  по- 
малко негодувание към родителя.

Дори малкото дете можем да попитаме: „Как си искаш 
препечената филийка -  с масло или със сладко?“ Или да
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му кажем: „Времето за лягане е между седем и осем часа. 
Ти решаваш кога си достатъчно уморен, за да си легнеш“ 
Какво значение има за детето предоставеният му избор? 
То ще си каже: моите родители взимат под внимание же
ланията ми. Аз имам какво да кажа за живота си. Аз съм 
личност. Аз имам значение.

В отговор на вестникарската рубрика, която водя и в 
която говорих за предоставяния на детето избор, получих 
следното писмо:

В една от своите статии вие казвате, че дори на 
малките деца трябва да бъде предоставена възможност 
да някакъв избор. И точно затова искам специално да 
ви благодаря и да кажа, че това важи с еднаква сила и за 
преклонната възраст, когато човек може да бъде отново 
толкова безпомощен, колкото е малкото дете.

Грижех се за осемдесетгодишния си баща, докато 
умираше от рак. Гледах колко му е тежко да бъде така 
зависим и изведнъж много ясно си спомних вашите думи. 
Колко е ужасно да нямаш контрол над собствения си жи
вот. Реших, че може да му стане по-леко, ако му предоста
вя някакъв начин да избира. Имаше изненадващо голям 
брой ситуации, в които той можеше да има избор, като , 
например дали иска да дойда да му помогна в банята (на 
даден етап неудобството трябва да отпадне, но трябва
ше да е негово право да реши кога), би ли искал да му го
воря, или предпочита да пазя тишина? Иска ли да хапне? 
Иска ли внуците му да дойдат да го видят?

Някои бяха съвсем прости неща, но всички бяха все 
такива, за които чувствах, че той трябва да направи 
избор. Струва ми се, че това ми помогна да установя оп
ределена връзка с него, за която смъка трябва да призная, 
че не е съществувала до този момент. Надявам се също, 
че малко му помогнах, като облекчих, може би не болката 
му, но поне бремето на самото умиране.



Епилог

Решенията, които предлага тази книга, могат да облек
чат задачата ни на родители само ако се прилагат правилно. 
Децата откликват по различен начин на нашите изисквания. 
Някои деца са сговорчиви: те лесно приемат промените в сте
реотипа и във взаимоотношенията. Други са по-консерватив- 
ни и приемат промените само при натиск и настойчивост от 
наша страна. А някои активно се съпротивляват на всякакви 
„нови подходи“ в живота им. Мъдрото приложение на мето
дите, които ви предлага тази книга, не би трябвало да пренеб
регне спецификите на детския темперамент и характер.

Децата се развиват добре само когато методите за въз
питание са пропити с уважение и деликатност. Този подход 
може да създаде по-дълбока чувствителност и по-голяма 
отговорност към нуждите в сложните взаимоотношения 
между родителя и детето.

Млада двойка изгубила пътя си в лабиринтите на ка
лифорнийските магистрали. „Загубихме се“ -  казали те на 
полицая в будката край шосето. „Знаете ли къде сте?“ -  по
питал той. „Да, -  отговорили те. -  Нали на вашата будка е 
написано“. „Знаете ли къде искате да отидете?“ -  продъл
жил полицаят. „Да“ — отговорили в един глас и двамата. 
„Значи не сте се загубили -  отвърнал полицаят. -  Имате 
нужда само от ясно упътване“.

Родителите също се нуждаят от ясно упътване, за да 
стигнат там, закъдето са се запътили във възпитанието на 
децата си. Но освен това се нуждаят от късмет и умения. 
Човек би попитал: „Като имат късмет, защо им трябват 
умения?“ Ами за да не пропилеят късмета.



Приложение А

Как може да се помогне на децата

Дори деца без психологически проблеми се разстрой
ват емоционално в стресови ситуации или при вътрешен 
конфликт. Може да започнат да изпитват страх, да сънуват 
кошмари, да си гризат ноктите, да хапят братята и сестрите 
си, да получават тикове и гневни изблици, както и да про
явяват множество други симптоми. При това става дума за 
желани деца, отглеждани с любов от двама родители -  но 
и тези деца могат да извлекат полза от детската терапия.

Неотдавнашна травма. Деца, присъствали на внезап
но бедствие, могат да развият посттравматичен стрес. Въз
можно е детето да реагира с крайна тревожност и да про
яви драстични симптоми, когато стане свидетел на пожар, 
автомобилна катастрофа или терористична атака. Смърт
та на любим човек може да бъде особено съкрушителна.

Когато на 11 септември 2001 г. терористите, използ
вайки самолетите като тарани, нападнаха Съединените 
щати и сринаха Кулите-близнаци в центъра на Ню Йорк, и 
възрастни, и деца получиха тежка травма. Много деца ос
танаха сираци, някои от тях -кръгли сираци. И овдовелият 
скърбящ родител или друг роднина трябваше да се справя 
с потъналото в скръб и потрес дете.

Да гледаш зловещата гледка по телевизията или от бе
зопасно разстояние също беше травматично и за родите
ли, и за деца, но психологическото въздействие беше мно
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го по-лошо за децата, присъствали лично, или с родител, 
спасил се в пожара. Според изследване, цитирано в „Ню 
Йорк Таймс", колкото по-близо е било детето до зоната на 
бедствието, толкова по-тежка е психологическата травма.

Малките деца, минаващи през травматични преживя
вания, рядко говорят за тях. Страховете и безпокойствата 
им излизат наяве в играта. Детската психотерапия осигу
рява подходяща обстановка и материали, както и изпъл
нен с разбиране възрастен, който да помогне на децата, ко
гато те най-много се нуждаят от това. Терапевтът им дава 
възможност чрез играта и думите да изживеят повторно 
страшните събития, за да могат така да асимилират и ов
ладеят своята паника и тревога. Те строят къщи от кубчета 
и пускат бомби върху тях. Вият сирени, бушуват пожари, 
линейки отнасят ранените и загиналите. Седмици наред те 
претворяват в игра своя потрес и ужас. Едва след подобно 
символично пресъздаване на събитията децата са в състоя
ние да говорят за своите чувства и да си спомнят без страх 
и тревожност. Тревожността, породена от неотдавнашно 
бедствие, намалява, когато в присъствието на изпълнен с 
разбиране възрастен детето може да претвори с играчките 
и да преразкаже с думи страшните събития и спомени. С 
помощта на множество професионалисти-доброволци Ню 
Йорк осигури психологическа помощ на нуждаещите се.

Деца, изпитващи страх. Малките деца и страховете 
са като дупе и гащи. Като че ли тригодишните се страху
ват най-много от кучета, а четиригодишните -  от тъмно
то. Тези страхове намаляват с времето и изчезват напълно 
до осемгодишна възраст. Много деца изпитват също страх 
от пожарни коли, сирени, земетресения, отвличане, бързо 
шофиране, змии и височини. След 11 септември преобла
даващият страх е от терористи. Някои от децата показваха 
лека тревога, но се успокояваха, стига родителите им да 
бяха наблизо. Други изпитваха по-силна тревога -  искаха 
да спят на светната лампа или демонстрираха безпокойст
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во при преминаването на пожарна кола или при спомена
ването на обир.

Децата с трайни и силни страхове могат да се повли
яят положително от професионална помощ. Издайничес- 
кият знак е интензивността на реакцията им. Тревогата ги 
вцепенява. Може небето да падне, гръм да удари къщата, 
ураган да помете цялото семейство. Безчет са предметите 
и хората, от които те се страхуват: силни шумове, високи 
сгради, непознати хора, течаща вода, тъмни ъгълчета, мал
ки насекоми и големи животни. Те се опитват да избягат от 
тревожността, като избягват местата и дейностите, които 
им се струват страшни. Ето защо е възможно да странят 
от вода, да не искат да се качват по стълба или да стоят в 
тъмна стая.

При груповата психотерапия децата, изпитващи страх, 
обикновено биват включвани в занимания, които изискват 
от тях да се справят със страховете си. Може да стрелят с 
оглушителни пистолети с капси, да се окалват целите или 
да гасят лампата. Групата не позволява на децата, изпитва
щи страхове, да се изплъзват от изправянето лице в лице с 
проблема. След това терапевтът може да с справя с реак
циите на страх, когато възникнат. На децата се помага да 
претворят в игра и да изговорят своите огромни страхове 
и да намалят и да овладеят смътното безпокойство.

Прекадено яростно съперничество между братя и 
сестри. Децата, чиято ревност към братята и сестрите 
им слага отпечатък върху личността и целия им живот, 
се нуждаят от психологическа помощ. Те малтретират 
братята и сестрите си както физически, така и психичес
ки. Тъй като ги възприемат като любимци на родители
те, те търсят специално внимание и всячески се мъчат да 
станат любимци на учител или водач на скаутите. Нас
троени да се конкурират, те имат маниакална нужда да 
побеждават и не понасят лесно поражението. Ако рев
ността на такива деца не се намали още в ранна възраст,
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те може цял живот да се отнасят с хората, като че ли са 
заместители на братята и сестрите им. Може също така 
съзнателно да продължат да правят черен живота на бра
тята и сестрите си.

Нормално е децата да ревнуват от братята и сестрите 
си, но за разлика от децата, които имат нужда от помощ, 
обичайната ревност не е обсебващ модел. Те може да чув
стват, че другите деца в семейството са по-обичани и да 
се съревновават с тях за обичта на родителите. Но когато 
получат обич, те лесно възвръщат увереността си. Освен 
това може да им харесва да се съревновават и да са най- 
добри, но могат да се радват и само на играта, независимо 
кой е пръв. Нещо повече -  те могат да приемат поражени
ето без болка и обида.

Прекадено силен интерес към секса. Някои деца 
демонстрират преждевременно и трайно силно внимание 
към сексуалните въпроси. Те мечтаят, мислят и говорят 
за секс. Мастурбират редовно насаме или пред хора и се 
опитват да привлекат и други деца, най-вече братята и 
сестрите си, в игри, свързани със секса. Те любопитстват 
и се мъчат да заварят родителите си по време на сексу
ален акт. Сексът е обсебил съзнанието им твърде много 
и твърде рано. Тези деца се нуждаят от психологическа 
помощ.

Повечето деца показват естествен интерес към сексу
алните въпроси. Може да се задяват с представители на 
другия пол, да се кикотят, обсъждайки приятелчетата си. 
Може също така да осъзнават чувствеността си и да из
питват удоволствие от нея; може да се докосват и да хмас- 
турбират от време на време. Сексуалната активност обаче 
си остава само част от живота им.

Изключително срамежливи деца. Това са деца, кои
то изпадат в паника, ако някой ги види голи. Те изпитват 
болезнено неудобство от телата си; чувстват се зле в часо
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вете по физическо възпитание и направо умират от срам 
при медицински прегледи. За тях професионалната помощ 
може да е от полза.

Други деца може също да не обичат да се събличат за 
медицински преглед или в салона. Може да се суетят и да 
се противят, но не изпитват паника.

Крайно агресивни деца. Изключително враждебни
те деца имат нужда от професионална помощ. Значението 
на тази враждебност трябва добре да се проучи и разбере. 
Тъй като причина за нея може да са различни неща, трябва 
да разберем причината за агресията във всеки конкретен 
случай, така че лечението да отговаря на причината и на 
случая.

От време на време срещаме деца, чиято агресивност 
не намалява, когато я изразяват, и чиято деструктивност 
не се съпътства от явна вина. Някои от тези деца са спо
собни на крайна жестокост, без това да ги тревожи и без 
да изпитват разкаяние. Сякаш са лишени от способността 
да съчувстват и не показват никаква загриженост за доб
руването на другите. Порицанието и критиките им влияят 
слабо, сякаш са безразлични към мнението на околните за 
тях. Дори наказанията не ги принуждават да се поправят. 
Те се страхуват от възрастните, не вярват в добротата им 
и отказват да бъдат обект на добрите им дела. Установя
ването на отношения с такива деца не е проста работа. Те 
се повлияват добре от терапията, когато терапевтът успее 
да спечели доверието им и да завърже с тях отношения, 
основани върху взаимно уважение.

За децата не е необичайно понякога да се държат агре
сивно и деструктивно. В повечето случаи това се дължи на 
любопитство или свръхактивност. В други -  на обърка
ност и обида. Възможно е агресивното поведение да въз
никва само у дома, или обратно -  само в училище. Може 
да чупят своите играчки -  от любопитство или от яд, -  но 
са по-внимателни с чуждите вещи.
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Периодични кражби. Повтарящите се кражби са сери
озен проблем. Някои деца извършват дребни и не чак тол
кова дребни кражби винаги когато им се удаде възможност. 
Може да крадат у дома, в училище, на лагер, в супермаркета 
или от съседите. Деца, при които кражбите са често среща
но поведение, могат да се повлияят положително от групова 
психотерапия. Някои от тях, особено по-големите, крадат, 
за да си купуват наркотици. За тях е добре да отидат в реха- 
билитационен център за лекуване на наркозависимост.

Децата, които крадат само у дома, не спадат към тази 
категория. Възможно е от време на време те да извършват 
дребни кражби и извън къщи. Може да крадат плодове или 
бонбони, или пък да не връщат „взети назаем“ или „забра
вени“ вещи. Такъв тип поведение обаче трае кратко. С из
растването си тези деца се научават да различават правото 
на собственост и да го зачитат.

Деца, които са твърде добри, за да е истина. Някои 
деца изглеждат прекалено добри, за да са истински. Те са 
послушни, подредени и спретнати. Тревожат се за здраве
то на майка си и за бизнеса на баща си и с готовност се 
нагърбват да гледат по-малката си сестричка. Като че ли 
целият им живот е насочен към това, да радват родителите 
си. Остават им малко сили да играят със свои връстници.

Възможно е такива деца да поддържат идеалното си 
поведение също и в училище и в квартала. Те са кротки, 
вежливи и отдават цялото си време и енергия да печелят 
благоразположението на учителката, от която се боят. 
Може да й носят прословутата ябълка или доброволно да 
трият дъската. Но под маската на идеалното дете се крият 
множество лоши импулси. Усилието за превръщането на 
враждебните импулси в ангелско поведение и вечната бди
телност, нужна, за да се поддържа външният образ, изпи
ват жизнените сили на тези деца. Случва се да прочетем за 
престъпление, извършено от дете, за което всички съседи 
разправят колко е било послушно, кротко и услужливо.
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Груповата психотерапия предоставя подходяща обста
новка за модифициране на прекадено доброто поведение. 
Средата, обхващаща деца, които изразяват по-открито 
враждебните си импулси, поощрява тези „идеални“ деца да 
зарежат робската покорност и да потърсят нормално себе- 
утвърждаване. Чрез наблюдение и опит те научават, че не е 
нужно да угаждат на другите и да се обезличават. Бавно и 
постепенно те започват да дават израз на враждебните си 
импулси. Започват да откриват собствените си желания, 
опознават своите чувства и изграждат своя идентичност.

Незрели деца. В тази категория се включват децата, 
които са били желани и обичани като бебета, а не като под
растващи личности със свои мисли и потребности. Тези 
свръхобгрижвани деца са неподготвени за реалния живот 
извън семейния пашкул. Те почти нямат възможност да 
съзнават и ценят потребностите и чувствата на другите и 
трудно да понасят да са разстроени. Вместо сами да пола
гат усилия, те искат другите да се грижат за тях.

Психотерапията във внимателно подбрани групи е 
особено ценна за незрели деца. Групата дава мотивация 
и подкрепа за израстване, както и безопасен терен за из
пробване на нови поведенчески модели. В групата те нау
чават кои аспекти от поведението им са социално непри
емливи и какво поведение се очаква. В резултат на това те 
полагат усилие да се нагодят към стандартите на своите 
връстници. В групата те усвояват различни важни социал
ни техники, като споделяне на общи материали, дейности 
и вниманието на дружелюбен възрастен. Научават се да се 
съревновават и да си сътрудничат с другите, да спорят и 
да разрешават спорове, да се пазарят и да правят компро
миси. Тези техники подготвят подобни деца да общуват с 
връстниците си на равна нога.

Затворени деца. Тези деца могат да се опишат като 
срамежливи, хрисими, сдържани и кротки. Трудно им е да
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изразяват обичайните чувства на привързаност и агресия, 
имат малцина приятели и избягват социалните игри и за
бавления. Чувстват се неловко при общуване и избягват 
да се запознават с нови хора. Чакат другите да направят 
първата приятелска крачка, но дори и след това може да не 
отговорят със същото.

За затворените деца е трудно да общуват с учителя или 
със съучениците си на двора. Ужасяват се, когато ги помо
лят да четат на глас или да отговорят на въпрос. Може да 
отговорят едносрично или изобщо да не отговорят. Когато 
играят, избират кротко и безопасно занимание, което не 
изисква социално общуване. Ако ги принудят да общуват, 
тревогата им може да нарасне до паника.

На затворените деца може да се помогне при групова
та психотерапия. Приятелски настроен възрастен, увлека
телни материали и подбрани членове на групата им пречат 
да се затварят в черупката си. Обстановката ги подтиква 
да излязат от изолацията и насърчава свободата им да иг
раят и да разговарят с останалите.

Тикове и маниеризми. Някои деца демонстрират трай
ни маниеризми, които дразнят родителите. Те си кривят 
очите, подсмърчат, правят гримаси, мърдат си ушите, чоп
лят си носа, разтъркват си очите, прочистват си гърлото, 
прегърбват се, гризат си ноктите, смучат си палеца, пукат си 
кокалчетата на ръцете, потропват с крака. Кривенията и ма- 
ниеризмите могат да бъдат толкова явни и гротескни, че да 
изискват внимание. Може пръстите да се разкривят, нокти
те да бъдат изгризани до основи. Няма спасение от хаотич
ните звуци от носове, гърла, кокалчета и крака. Тези деца се 
нуждаят не само от медицинска помощ, но и от психологи
ческа консултация, за да се назначи съответната терапия.

Понякога децата, които са изтощен, спи им се, умът им 
е зает с нещо или са изложени на емоционално изпитание, 
също демонстрират различни маниеризми и тикове. Но 
тези прояви на са постоянни и в крайна сметка изчезват.
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Как детските психотерапевти
се справят със собствените си деца

Като родител и детски психотерапевт често ме питат 
дали професионалната ми подготовка и опит са ми помог
нали да отгледам собствените си деца. Дали от психоте- 
рапевтите излизат по-добри родители, отколкото от не
подготвените хора? Този въпрос се задава рядко, макар че 
отговорът не е очевиден. Няколко детски психолози и пси
хиатри се събраха, за да обсъдят този деликатен въпрос.

Д-р Адаме: Хората очакват, че специалистите по ду
шевното здраве са по-добри родители. Ако не могат на 
себе си да помогнат с професионалния си опит и знания, 
каква надежда има за обикновените родители?

Д-р Брус: От друга страна, същите тези хора, не без 
наслада, разправят вицове за проблемни и създаващи 
проблеми деца на психолози и психиатри.

Д-р Чеймбърс: Въпросът е: може ли професионал
ната компетентност да се персонализира? Могат ли пси
хологическите принципи да се преобразуват в практики 
за отглеждане на дете?

Д-р Дейвид: Аз храня известни съмнения. Разбирам 
своите пациенти-деца и съм толерантен с тях. Но лесно 
кипвам със собствените си деца. Ядосвам се, викам, натяк
вам и обиждам. Досущ като родител.
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Д-р Фийлд (към д-р Дейвид): Веднъж ти каза на една 
лекция: „Това, което има значение в отношенията роди
тел-дете, не е някакъв конкретен метод, а общите нагласи 
и настроения“. Знам, че имаш чудесна обща нагласа към 
своите деца. Но защо тогава във всекидневния живот така 
им вгорчаваш живота?

Д.р Дейвид: Не мога да съм обективен със собстве
ните си деца. Аз съм спонтанен. С тях не използвам някак
ви нарочни методи.

Д-р Адаме: Какво лошо има в това да прилагаш със 
своите деца методи, които са се доказали като ефектив
ни при пациентите ти?

Д-р Дейвид: Струва ми се много манипулативно, из
мислено, лишено от спонтанност.

Д-р Грийн: Светът е пълен с възрастни хора с пси
хологически проблеми, които като деца са били обект на 
„спонтанно отношение“ от страна на родителите си. Как
вото им е било на сърцето, това им е било на езика. И 
съответно са бълвали нападки и обиди.

Д-р Дейвид: Тоест ти си против човек да е „спонта
нен“ със своето дете?

Д-р Грийн: Не, ни най-малко. Против съм импулсив- 
ността, маскирана като спонтанност. Няма нищо лошо 
в това, родителите да наблюдават естествените си реакции 
към децата -  да отделят зърното от плявата, да се учат кое 
помага и кое вреди.

Д-р Дейвид: Значи твърдиш, че някои от спонтанни
те ни реакции могат да са вредни за децата ни? Вероят
но имаш право. Дори да съм провокиран, никога не би ми 
хрумнало да обиждам малък пациент. Но го правя със своя 
син.

Д-р Айви: Аз също. Когато едно от децата-пациенти 
без да иска разля червена боя в стаята за игри, отлично 
знаех как да реагирам: „О, боята се е разляла. Трябва ни 
гъба. Ето ти малко вода“. Това беше спонтанна, машинална
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реплика. Не беше измислена, но не беше и случайна. Беше 
резултат от подготовката ми като терапевт.

Д-р Брус: Но да речем, че синът ти без да иска разлее 
боя на килима? Тогава какво?

Д-р Айви: Не питай! Разбира се, ще зависи от настро
ението ми, но се е случвало да обвинявам и да засрамвам 
детето: „Виж какво направи. Колко си непохватен! Колко 
пъти да повтарям да внимаваш!“ Виждам колко внима
телно се отнасям с малките си пациенти и колко мога да 
навредя понякога на собственото си дете. Под напора на 
емоциите не се сещам да приложа заучената си спонтан
ност по отношение на своя син.

Д-р Адаме: Един велик учител казал веднъж на уче
ниците си: „Научете техники, а след това ги забравете“. 
Това е тайната не всеки виртуоз. Важи и за нас.

Д-р Брус: Така, както хирургът не може да оперира 
свои роднини, и психиатърът не може да бъде терапевт на 
своите деца. Няма ли опасност да престанеш да си родител 
и да останеш само терапевт?

Д-р Адаме: Ни най-малко. Давам на малките си па
циенти най-добрите си познания. А това включва и навре
менни интерпретации на несъзнателните процеси. И през 
ум не ми минава да диагностицирам или интерпретирам 
поведението на своите деца, да си играя на психолог. Но 
чувствителността, състраданието, хуманността в човека 
са същите и в работата, и вкъщи.

Д-р Фийлд: Аз също установих, че образованието ми 
по медицина и психиатрия е приложимо в моя живот. Ко
гато синът ми си счупи ръката, не припаднах при вида на 
костта, която стърчеше от раната. Дадох му първа помощ 
-  не само физически, но и емоционално. И така му помог
нах да преодолеее не само болката, но и паниката.

Д-р Хил: Питам се защо прилагаме толкова малка 
част от клиничните си познания при отглеждането на сво
ите деца. Аз например се оправям със сина си общо взето
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така, както майка ми се е оправяла с мен. Понякога дори 
говоря с нейния тон. Все едно пускам наново запис, който 
се предава от поколение на поколение.

Д-р Чеймбърс: Може би търсиш непознат запис? Нов 
сценарий? Звукът на различни барабани?

Д-р Хил: Не ми харесва „записът“ на родителите ми. 
Без да го съзнават, много родители повтарят стари репли
ки. Но ние съзнаваме това. Трябва да сме в състояние да 
напишем свой сценарий и да използваме всичко, което сме 
научили като детски терапевти.

Д-р Брус: Звучиш като типичен родител.
Д-р Хил: Така е, и това ме тревожи. У дома, когато не

щата тръгнат на зле, не знам как да го изключа. Като други
те родители аз регресирам и съжалявам въпреки професи
оналната си подготовка и много години на работа с деца.

Д-р Брус: Всички родители са уязвими. Не е лесно да 
спечелиш със своите деца. Ези -  ние губим. Тура -  те пе
челят.

Д-р Адаме: Децата поставят конкретни проблеми, ко
ито не отстъпват пред блестящи общи приказки за любовта, 
уважението, приемането, индивидуалните различия и уни
калността на всеки човек. Тези понятия са твърде грандиоз
ни. Те са като банкнота от хиляда долара -  голяма стойност, 
но безполезна за удовлетворяването на ежедневните нуж
ди като купуване на кафе, вземане на такси или обаждане 
по телефона. За делника ние се нуждаем от дребни монети. 
При отглеждането на децата ни трябват психологическите 
дребни пари, сродни с използваните терапията с деца.

Д-р Дейвид: Но кажете ми, какви са тези психологи
чески дребни пари?

Д-р Адаме: Конкретни начини да се справяме ефек
тивно и човечно с ежеминутните случки: дребните раз
дразнения, периодичните конфликти, неочакваните кризи.

Д-р Дейвид: Разкажи ни как ти като родител си се 
възползвал от знанията и опита си като терапевт.



218 Хаим Гинът ♦ Детето и ние

Д-р Адаме: Мога да ти дам примери за цяла една книга. 
Но ме е страх да не помислиш, че имам отговор на всичко. 
Нямам. Но се научих да реагирам по-човечно на ежедневни
те трудности, пред които ме изправят децата ми. С тях съм 
също толкова съпричастен, колкото и с малките си пациен
ти. Опитвам се да се поставя на тяхно място, за да разбе
ра какво чувстват. Научих се да изразявам гнева си, без да 
обиждам. Дори като ме провокират, не ги обиждам. Не осми
вам личните им качества и не ги атакувам за това, което са. 
Вместо това, също като на терапевтичен сеанс, казвам какво 
виждам, какво чувствам и какво трябва да се направи.

Д-р Дейвид: Тоест не си изпускаш нервите със свои
те деца?

Д-р Адаме: Напротив. Но сега не се боя от гнева си. 
Защото знам как да го изразявам, без да навредя ка никого. 
Автентичен съм. Думите ми отговарят на моите чувства. 
Не се преструвам на нежен, когато съм ядосан. Освен това 
се научих, че мъдростта започва с мълчанието и че авто
ритетът иска краткост. Затова говоря по-малко и слушам 
повече. Когато положението се напече, не чета лекции, а 
търся решения. Научих се да реагирам на оплакванията на 
децата си, без да се отбранявам или на своя ред да се оп
лаквам. Често издавам съчувствени възклицания и правя 
кратки коментари.

Д -р Чеймбърс: Например?
Д-р Адаме: „Аха, ясно. Значи така стана. Значи се 

чувстваш така. Значи така мислиш. Радвам се, че сподели 
мислите си с мен. Благодаря ти, че ми разкри това. Нека да 
запиша предложенията ти, за да не ги забравя“. Умишлено 
избягвам смущаващи въпроси. Избягвам хладната логика 
в напечени ситуации. Светът говори на ума, а аз говоря 
на сърцето.

Д-р Брус: Това си е обичайният здрав разум.
Д-р Грийн: Не е чак толкова обичаен. Например от 

детската терапия знам, че дори похвалата може да е дес-
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труктивна. Затова не я използвам. Нито в кабинета, нито 
вкъщи. Избягвам похвали, които натоварват децата със 
задължението да оправдаят невъзможни очаквания: ви
наги си толкова чудесен, винаги си толкова внимателна. 
Ти си ангелче. Похвалата ми е във вид на благодарност: тя 
описва труда и постиженията на детето и моите чувства по 
този повод. Не дава оценка, не сравнява, не се отнася със 
снизхождение.

Д-р Чеймбърс: Може ли да поясним малко по-под
робно?

Д-р Грийн: Благодаря за тази молба, тя ми дава въз
можност да поясня възгледите си. Благодаря за интереса. 
Ето това, д-р Чеймбърс, представлява похвалата във вид 
на благодарност.

Д-р Чеймбърс: А как бихте ме похвалили преди да 
получите знания и опит в областта на детскат терапия?

Д-р Грийн: „Страхотен сте. Винаги ми се притичва
те на помощ. Вършите отлична работа в тази група“. За- 
белязахте ли, че при похвалата във вид на благодарност 
говорех за себе си, от свое име, а при оценъчната похвала, 
говорех за вас.

Д-р Чеймбърс: Мога да мина и без подобна похвала.
Д-р Грийн: Децата също. Освен това аз не отричам 

възприятието на детето, не го лишавам от правото да чув
ства, не оспорвам преживяванията му. Аз признавам въз
приятията., чувствата и преживяванията.

Д-р Айви: Значи и ние имаме нужда от помощ, кога
то влизаме в ролята на родители. Трябва да признаем, че 
всекидневните ни реакции към децата ни водят до опреде
лени последици. За добро или зло, те влияят върху поведе
нието и характера им. Ние вече притежаваме това знание. 
Но трябва да пренасяме компетентност и умения. Тази ме
таморфоза няма да стане автоматично. Но като психоте- 
рапевти ние вече сме едни гърди по-напред от другите.



Приложение В

Родителите се сблъскват с много трудности при от
глеждането на децата си. Тази книга не разглежда голям 
брой от проблемите пред тях.. Следва списък на други 
книги, които може да помогнат.

Benson, Herbert, and Miriam Z. Klipper. The R elaxa tion  Response (U p
d a te d  a n d  E xpanded). New York: William Morrow Si Co., 2000.

Bray, James H., and John Kelly. Stepfam ilies: Love, M arriage, a n d  P aren t
ing in the First D ecade. New York: Broadway Books, 1999.

Brazelton, T. B., and S. I. Greenspan. The Irreducible N eeds o f  C hildren : 
W h a t Every C h ild  M u s t  H ave tv  Grow, Learn, a n d  Flourish. Cam
bridge, Mass.: Perseus, 2000.

Burns, David D. Feeling G ood: The N ew  M o o d  Therapy. New York: Wil
liam Morrow Si Co., 1999.

Carlson, Barbara Z., and William J. Doherty. P utting  F am ily First: Suc
cessful Strategies fo r  R ecla im ing  F am ily Life in a H urry-U p  World. 
New York: Henry Holt Si Company, 2002.

Csikszentmihalyi, Mihaly. F inding Flmv: The Psychology o f  Engagem ent 
w ith  E veryday Life. New York: Basic Books, 1998.

Doherty, William J. Take B ack  Your Kids: C onfident P aren ting  in T urbu
len t Times. Notre Dame, Ind.: Sorin Books, 2000.

_____. The In ten tio n a l Family: S im ple R itua ls to S trengthen F am ily Ties.
New York: William Morrow Si Co., 1999.

Eckler, James D. S tep -by  Step-Parenting: A  G uide to Successful L iving  
w ith  a  B lended  Family. Des Moines, Iowa: F Si W Publications, 1993.

Eisenberg, Arlene, Sandee Hathaway, and Heidi Murkoff. W h a t to E x 
p e c t W hen You’re Expecting. New York: Work-iman Publishing Com
pany, 2002.
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_____. W h a t to E xpect the First Year. New York: Workman Publishing
Company, 1996.

_____. W h a t to E xpect in the Toddler Years. New York: Work-man Pub
lishing Company, 1996.

Emberley, Michael, and Robie H. Harris. I t ’s So Am azing!: A  B ook A b o u t 
Eggs, Sperm , B irth, Babies, a n d  Families. Cambridge, Mass.: Candle- 
wick Press, 1999.

_____. I t ’s Perfectly N orm al: C hanging Bodies, G rowing Up, Sex, a n d  S ex
u a l H ealth. Cambridge, Mass.: Candlewick Press, 1996.

Faber, Adele, Elaine Mazlish, and Kimberly Ann Coe (illustrator). H ow  to 
Talk So K ids W ill L isten a n d  Listen So K ids W ill Talk. New York: Wil
liam Morrow & Co., 1999.

_____. Siblings W ith o u t Rivalry: H ow  to H elp  Your C hildren

Live Together So You C an Live Too. New York: William Morrow & Co., 
1998.

Forehand, Rex L., and Nicholas James Long. P aren ting  the S trong-W illed  
Child, R evised  a n d  U pda ted  Edition: The C lin ically Proven F ive-W eek 
Program  fo r  P arents o f  Two- to Six-Year-O lds. New York: McGraw- 
Hill/Contemporary, 2002.

Ginott, Haim G. Group P sychotherapy w ith  C hildren. New York: Mc- 
Graw Hill, 1961.

Goldenthal, Peter. B eyond  Sibling R ivalry: H ow  to H elp Your Children  
Becom e Cooperative, Caring, a n d  C om passionate. New York: Henry 
Holt & Company, 2000.

Gottman, John M., with Joan DeClaire. R aising  an  E m o tio n ^a lly  In te l
ligent Child. New York: Simon & Schuster, 1998.

Greenspan, Stanley I., and Jacqueline Salmon. TJ'ie Four-Thirds Solution. 
Cambridge, Mass.: Perseus, 2001.

Kohn, Alfie. P un ished  by Rewards: The Trouble w ith  G old  Stars, Incentive  
Plans, A ’s, Praise, a n d  O ther Bribes. Boston: Houghton Mifflin Com
pany, 1999.

Nilsson, Lennart. A  C hild  Is Born. New York: Bantam Double-day Dell, 
1990.

_____, w ith  Lena K a tarina  Swanberg. H ow  W as I  Born?  New York: Dell,
1996.

Norcross, John C, John Santrock, Robert Sommer, Thomas Smith, Ed
ward Zuckerman, and Linda Campbell. The A u th o r ita tiv e  G uide to
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Self-H elp Resources in M e n ta l H ealth . New York: Guilford Publica
tions, Inc., 2000.

Sandholtz, Kurt, Brooklyn Derr, Dawn Carlson, and Kathy Buckner. 
B eyond  Juggling: R ebalancing  Your B usy  Life. San Francisco: Berrett- 
Koehler Publishers, 2002.

Santrock, John H., Ann M. Minnett, and Barbara D. Campbell. The A u 
thorita tive  G uide to Self-H elp Books. New York: Guilford Press, 1994.

Seligman, Martin E. Authentic H appiness: Using the N ew  Positive Psy
chology to R ealize Your P o ten tia l fo r  L asting  Fulfillm ent. New York: 
The Free Press, 2002.

------- . L earned  O ptim ism . New York: Simon & Schuster, 1998.
------- , with Jane Gillham, Karen Reivich, and Lisa Jaycox. The O ptim istic

Child: A  Proven Program  to Sa feguard  C hildren A g a in st D epression  
a n d  B u ild  L ifelong Resilience. New York: HarperCollins, 1996.

------- . W h a t You C an Change a n d  W h a t You C a n ’t: The C om plete G uide
to Successful Self-Im provem ent. New York: Ballantine Books, 1995.

Spock, Benjamin, Stephen Parker, and Sharon Scotland (illustrator). Dr. 
Spo ck’s B aby a n d  C h ild  Care, 7th Edition, New York: Pocket Books 
1998.

Visher, Emily, and John Visher. H ow  to W in as a  Stepfam ily. Levittown, 
Penn.: Brunner/Mazel, 1991.

Williams, Redford, and Virginia Williams. A nger Kills: 1 7  Strategies fo r  
C ontrolling the H ostility  That C an H a rm  Your H ealth. New York: Har
perCollins, 1998.

Worthington, Everett L. Five S teps to Forgiveness. New York: Crown 
Publishers, 2001.



През последните т р и й с е т  и п е т  години „ Д е т е т о  и 
ние" е помогнала на милиони родители по цял с в я т  да 
о б щ ув а т  по-пълноценно с децата  си (само 6 Съединени
т е  щ а ти  т и р а ж ъ т  на книгата  о тд авн а  надмина 5 ми
лиона броя). Написана о т  известния психолог д-р Хаим 
Гинът, т о зи  истински наръчник 3а родители дава кон
кретни  съ вети  3а възпитание не със с тр о го с т ,  а със 
съ причастност, и представя нови техники 3а общ ува
не, променили начина, по ко й то  родители те  го в о р я т  с 
децата  си и ги изслуш ват. Н о в а то р с к и я т  подход към 
въ зпи тан и е то  на д-р Гинът оказва влияние върху цяло 
едно поколение специалисти в т а зи  област, а сега него
в и те  м етоди  м о га т  да пом огнат и на вас.

В т о в а  преработено и допълнено издание д-р Алис 
Гинът, клиничен психолог и съпруга на покойния д-р Ги
нъ т, съвм естно със семейния те р а п е в т  д-р X. Уолас Го- 
дард, пренася т о з и  вече класически тр у д  в новия век, 
к а то  съхранява п о зи ти в н о то  послание и задушевния, 
разбираем език на д-р Гинът. На основата  на те о р и я та , 
че родителските  умения м о га т  да бъ дат усвоени, кни
г а т а  ще ви покаже как:

^  Да сти м ул и рате  д е т е т о  да бъде добро без Заплахи/ 
подкупи, сарказъм и наказания.

^  Да кри ти кувате , без 9а унижавате, да хвалите, без 
да оценявате, и да изразявате гнева си, без 9а вре
дите.

^  Да признавате д е тс к и те  чувства , въ зприятия и 
мнения, вм есто  да ги оспорвате.

^  Да реагирате така, че да в ъ зп и та в а те  у д е т е т о  
увереност 6 себе си.
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