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Увод

Добре дошли при нас, скъпи читатели. Ето как изглежда те-
риторията, през която ще вървим заедно. Първата част е 

илюстрован преглед на основните инструменти, от които ще 
имате нужда за оцеляване като родители – от момента на про-
хождането на децата ви до ранния им пубертет. Включили сме 
и различни дейности в края на всяка глава, така че можете да се 
упражнявате, ако сте в настроение. Във Втората част ще намери-
те популярни теми, които нашите читатели помолиха да комен-
тираме. Споделяме и някои истории, изпратени ни от родители 
и учители, както и нашите отговори на въпроси, свързани с най-
големите предизвикателства, с които са се сблъскали.

Ще се радваме, както винаги, да си поговорим. Каним ви да 
споделите историите си и въпросите към нас на адрес info@how-
to-talk.com или да посетите нашата страница how-to-talk.com. 
Може би вашата тема ще стане част от следващата ни книга! 
Опи тахме да използваме псевдоними, максимално близки до 
културната или етническата принадлежност на разказващите.*

Бележка: Имената и други детайли, по които може да се 
идентифицира съответното лице, са променени, за да предпа-
зим и без това уморените родители (макар понякога да използ-
ваме истинските, ако експлицитно сме били помолени за това).

 * Някои от писмата от родители, които сме включили, са комбинация от 
въпроси, зададени от повече от един родител. (Всички бележки под ли-
ния, без изрично упоменатите, са на авторите.)



13

Част I 

ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА  
ЗА ОБЩУВАНЕ

Ако някога сте се натъквали на съвети как да оцелеете като 
родител, вероятно сте чували следните поучения: бъдете 

добри, но категорични; постоянни, но гъвкави; подкрепящи, 
но не непрестанно надзираващи; поставете граници. Нека не 
забравяме и безусловната любов, дълбинната връзка, демон-
стрирането на разбиране и естествено – никога не изпускайте 
нервите си!

Кой би оспорил тази всекидневна и очевидна мъдрост? Зву-
чи, сякаш е постижима. Особено когато все още нямате деца!

Разбира се, онези от нас, които са направили скока и вече 
имат истински деца от плът и кръв, скоро ще осъзнаят, че често 
се оказват в ситуации, в които тези теории не са приложими. На-
пример: двегодишното ви дете пищи пронизително като бан-
ши, защото сте му дали грешната шарена чашка; петгодишният 
ви син е в истерия, защото за домашна работа има да нарисува 
предмет, който започва с буквичката „Т“ (но по никакъв начин 
той не желае да нарисува просто топка); дванайсетгодишната ви 
дъщеря, която вече е наясно с модните тенденции, държи нра-
воучителна реч, от която разбирате, че сте единственият роди-
тел в света, който не купува суперскъпи дизайнерски гуменки; 
шест найсетгодишното ви отроче, което току-що е получило 
шофьорската си книжка, напълно пренебрегва категоричната 
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ви забрана да кара в лошо време и отива на купон в бурята... В 
такива случаи вие сте на бойното поле и изобщо не усещате она-
зи изтъкана от неизменна обич дълбинна връзка.

Как да постъпя?
Ако някога сте си задавали този въпрос, то добре дошли сте 

при нас! През последните няколко десетилетия обучаваме ро-
дители, учители и други възрастни, които живеят или работят с 
деца, как да се справят с наистина трудните етапи – всички оне-
зи ситуации, които преживяваме всеки ден и в които ни идва да 
си оскубем косите, – без да губят от очи по-голямата картина. 
(Добре де, понякога и тя се губи, но важното е да е временно!) 
В тази книга ще намерите инструментите, от които се нуждаете, 
за да превъзмогнете неизбежните сблъсъци между възрастни и 
деца.


