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Ôилиï стисна стисна 
силносилно юмру÷ета. 
Лицето му ïо÷ер-ïо÷ер-

венявеня. Всеки мо-
мент ùеøе да 
се раçïла÷ераçïла÷е. 



Åдно дете 
на ïлоùадка-
та áеøе вçело 

люáимото 
му камион÷е.



Óстата на Ôилиï се отвори и 
оттам иçлеçе наé-нeвúоáраçи-

мият ÊРßСÚÊÊРßСÚÊ. 

Òоé отиде ïри детето и çаïо÷на да дúр-
ïа камион÷ето от рúцете му.

Òова не ïрораáоти и Ôилиï 
реøи да го ÁÓÒÍÅÁÓÒÍÅ!



В тоçи момента мама го дрúïна настрани 
и му каçа: 
– Раçáирам, ÷е си ßДÎСАÍßДÎСАÍ, çаùото някоé е 
вçел игра÷ката ти, но скоро ùе ти я вúр-
нат. Íе моæеø да се дúрæиø така с други-
те деца.

– Íо тоé ùе го 
С×ÓПÈС×ÓПÈ! – иçви-
ка Ôилиï гнев-
но.
– Íе се áеçïо-
коé çа това. 
Îïитаé се да 
се усïокоиø, 
а след това 
отиди и се 
ÈÇВÈÍÈÈÇВÈÍÈ на 
мом÷енцето 
çатова, ÷е го 
áутна.



Íо Ôилиï не áеøе готов да се даде така 
лесно. Моæе áи тряáваøе да ïла÷е оùе 

ПÎ-СÈЛÍÎПÎ-СÈЛÍÎ, çа да раçáере мама колко е раç-
строен тоé. А и откúде-накúде ùе се иç-
винява?! Òова иçоáùо ÍÅ ÁÅØÅ ×ÅСÒÍÎÍÅ ÁÅØÅ ×ÅСÒÍÎ!!

È тогава Ôилиï...È тогава Ôилиï...



– ВÚРÍÈ СÈ – ВÚРÍÈ СÈ 
МÈ ÊАМÈÎÍА!!!МÈ ÊАМÈÎÍА!!!

– ЛÎØА – ЛÎØА 
МАМА!!!МАМА!!!

– ÈСÊАМ СÈ – ÈСÊАМ СÈ 
ÊАМÈÎÍА!!!ÊАМÈÎÍА!!!



Аõ, как му се искаøе...





Áеøе се ÷увствал така 
и ïреди...



Êогато мама ÍÅ ÍÅ 
МÓ ПÎÇВÎЛßВАØÅМÓ ПÎÇВÎЛßВАØÅ
да яде сладолед!

Êогато някоé му се 
ПÎДÈÃРАВАØÅПÎДÈÃРАВАØÅ!

Êогато в градината 
му се ÊАРАÕА ÁÅÇ ÊАРАÕА ÁÅÇ 
ПРÈ×ÈÍАПРÈ×ÈÍА!











Ôилиï ïое дúлáоко 
вúçдуõ и çатвори 
о÷и. Реøи да отиде 
ïри мама и да º раç-
каæе çаùо се е раç-
строил така.



Странно... По÷увства се ня-
как ïо-сïокоен, вúïреки ÷е иг-
ра÷ката му все оùе áеøе в рú-

цете на детето. 



Реøи да отиде и да му 
се ÈÇВÈÍÈÈÇВÈÍÈ.



В тоçи момент детето му ВÚР-ВÚР-
ÍА ÊАМÈÎÍ×ÅÒÎÍА ÊАМÈÎÍ×ÅÒÎ... то÷но как-

то мама áеøе оáеùала. 







Преïорúки çа родителите Преïорúки çа родителите 

1 Êакво е гневúт? 1 Êакво е гневúт? 

Ãневúт е ÷есто среùанa реакция на раçо÷арование или реакция на раçо÷арование или 
оáидаоáида. Òоé моæе да áúде и втори÷ен отговор на тúга, втори÷ен отговор на тúга, 
самота или страõсамота или страõ. Êраéните иçáлици на гняв могат 
да ïовлияят много негативно на вçаимоотноøения-
та и ïсиõи÷еското áлагосúстояние на детето. Сúùе-
временно вредно вúçдеéствиевредно вúçдеéствие моæе да има и неговото неговото 
ïотискане или игнориранеïотискане или игнориране. В умерени доçи оáа÷е гне-
вúт има и ïоçитивно влияниеïоçитивно влияние. Òоé моæе да ни моáи-моáи-
лиçира или вдúõновилиçира или вдúõнови çа твор÷еска деéност, моæе да 
ни ïодскаæе, ÷е ïравата ни са наруøени или ïúк да ни 
ïредïаçи от оïасни ситуации.

2. Êак да реагираме ние, родителите, на гневните иç-2. Êак да реагираме ние, родителите, на гневните иç-
áлици?áлици?

Пúрво и основно ïравило - çаïаçете сïокоéствиеçаïаçете сïокоéствие! Íа 
никого няма да ïомогнете, ако се ïоддадете на соáст-
вения си гняв. Ситуацията само ùе ескалира негатив-
но и ùе дадете лоø ïример на детето. 

Приçнаéте гледната то÷каПриçнаéте гледната то÷ка на мал÷угана и ïокаæе-
те сúïри÷астност. Самият ôакт, ÷е се оïитвате да 
вникнете и раçáерете какво го е ïровокирало, ùе му 
даде ÷увство на сигурност. 

Поçволете на детето да иçраçи емоцията сиПоçволете на детето да иçраçи емоцията си. Прие-
мете гнева на детето, вместо да го отри÷ате или 
игнорирате. Íеодоáрението ви няма да сïре малко-
то да се ядосва, но моæе да го накара да го ïотиска 
вúтре в сеáе си. А ïотиснатите емоции винаги ùе 
намерят на÷ин да иçляçат наяве ïод ôормата на аг-



ресивно ïоведение, ноùни коøмари или дори нервен 
тик. 
Óсïеøен ïодõодÓсïеøен ïодõод в ранна вúçраст (2 — 4 г.) е да ан-ан-
гаæирате някое или няколко от сетиватагаæирате някое или няколко от сетивата на дете-
то — çрение, слуõ, оáоняние, вкус и осеçание. С други 
думи, оïитаéте се да го раçсеете ïо на÷ин, на коéто 
çнаете, ÷е ùе реагира. Дали ùе е с лакомоство, книæ-
ка, история, игра или дори детско, ïреценете вие. Íо 
едва след като ïúрвата (и наé-моùна) вúлна на гняв 
е ïреминала, моæе да ïрилоæите и други теõники çа 
усïокояване или да ïроведете раçговор с детето. 

В ïоВ ïо--наïреднала вúçрастнаïреднала вúçраст (5+) моæе да иçïроáвате ме-
тоди, които да раáотят и в дúлгосро÷ен ïлан. Íаïри-
мер дúлáоко и áавно диøане.дúлáоко и áавно диøане. Сигурно ви се струва не-
реалисти÷но да каæете на ïодивялото от гняв 5-го-
диøно да диøа áавно и дúлáоко, но с те÷ение на вре-
мето ùе видите, ÷е таçи теõника наистина раáоти. 
Ако детето се çатруднява с това, ïроáваéте с наду-наду-
ване на áалонване на áалон. Êлю÷ово е детето да çаïо÷не да свúрçва 
емоцията с даден метод çа усïокояване и така да се 
стигне до çаветната целçаветната цел — само да контролира и неу-
тралиçира краéните иçáлици на гняв. 

Други ïреïорú÷ителни и раáотеùи методи са вся-вся-
каква ôорма на ôиçи÷еска активносткаква ôорма на ôиçи÷еска активност — áягане, тан-
ци, ска÷ане, áавно áроене до 10áавно áроене до 10 (или 100), иçáрояване иçáрояване 
на люáими героина люáими герои от книга, æивотни, ïринцеси, ди-
ноçаври и др. 

Всяка теõника моæе да е еôективна. Ваæно е да ïро-
явите воля и ïостоянство, çа да моæе тя да сраáоти 
и в дúлгосро÷ен ïлан.



© Пан, 2022
© Лилия Русанова, автор 

© Милена Миткова, илюстрации
Ани Владимирова, консултант 

Севда Драгоева, коректор

ISBN 978-619-240-593-9


