
Изграждане на доверие и усещане за принадлежност у детето 

 

Ако искате комуникацията в семейството да се подобри, имате нужда от място, където да 

се събирате и да практикувате уменията си. Освен че ще подобрят взаимодействията с 

децата ви, тези семейни срещи ще внесат хармония в семейството ви. Семейните срещи са 

часове, отделени за планиране на семейни събития, споделяне на притеснения, откриване 

на чувства и потребности , намиране на начини за удовлетворяване на нуждите на всеки, 

празнуване на лични победи, полагане на семейни и лични и цели, преглеждане на 

наличните продукти, обсъждане на решения за някои проблеми. 

 Погрижете се да имате споразумение, което гарантира, че семейните срещи 

осигуряват безопасно пространство за всеки. Всеки от семейството може да сподели от 

какво се нуждае, за да се чувства в безопасност по време на тези срещи. Запишете си тези 

неща и ги дръжте под ръка, за да ги напомняте в началото на всяка среща. Ето някои 

примери, коитородители и деца ни споделиха: всеки има право да участва само като 

слушател;предложения и съвети не се дават преди да сме попитали другия дали иска да ги 

чуе; без обиди, заплахи, критики, обвинения и повишаване на тон. 

 Наред с физическата безопасност децата имат нужда и от емоционална, за да вярват, 

че светът е добронамерено място. Действията и реакциите на родителите влияят на 

емоционалната сигурност на детето. Когато родителите се учат да гледат на света през 

погледа на детето, да подхранват връзката родител-дете, когато е възможно, и да създават 

семейно единство, децата се чувстват спокойни и свободни да изследват света си. 

ЕЖЕДНЕВНА ПРАКТИКА ЗА РОДИТЕЛИ 

Забелязвайте действията и реакциите си. Попитайте се: „Спомагат ли за емоционалната 

безопасност и доверие вкъщи?“. 

 Обърнете внимание на това колко говорите и колко слушате. Отделяйте си време за 

слушане. 

 При взаимодействия с децата ви се питайте: „Свързвам ли се с тях или правя нещо 

друго?“. 



 Упражнявайте се да чувате „да“ зад всяко „не“. Първо забележете, когато детето ви 

казва „не“. Внимавайте за автоматичните си реакции. Потърсете нуждата, на която детето 

казва „да“ в този момент. 

РЕЗОНАНСЪТ НА СЪРЦЕТО 

 Все повече учени провеждат нервно-кардиологични изследвания, които доказват, че 

бебетата усещат и откликват на сърдечната честота на възрастните. Чувствата на 

раздразнение, фрустрация и яд водят до нарушен сърдечен ритъм в тялото. Чувствата на 

зачитане, радост, съчувствие и любов водят до съгласуван ритъм на сърцето. Сърдечният 

ритъм на един човек влияе на ритъма на сърцето на друг. Следователно емоционалните 

реакции на родителите, дори и да не са изразени с думи, определят емоционалните реакции 

и поведение на децата им. Грижата и качеството на отглеждане, които бебето получава, 

влияят върху развитието на мозъка му и другите фактори, от които зависи неговото 

благосъстояние, когато порасне. 

Откъс от книгата „Езикът на уважението родители- деца“,  

Сура Харт и Виктория Киндъл Ходсън 

 


