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Êриси оáи÷аøе раç-
õодките с родите-
лите си. Òе винаги 
намираõа неùо çа-
áавно çа ïравене.



ßдяõа сладолед, ка-
раõа колелета иç 
ïарка, рисуваõа с 

теáеøири…



Íо люáимият момент от деня º áеøе 
ïрикаçката çа лека ноùïрикаçката çа лека ноù. Всяка ве÷ер Êри-

си лягаøе в леглото и ÷акаøе мама или 
тати да º раçкаæат някоя история.



Êогато ÷етеøе татко, áеøе адски çа-
áавно. Òоé се вæивяваøе, имïровиçира-
øе, ïреïравяøе гласа си и си иçмисля-
øе какви ли не ùуротии, а тя се çали-

ваøе от смяõ. 



Мама ïúк имаøе 
наé-неæния глас, коé-
то я караøе да çатво-
ри о÷и и да се отнесе 
çа секунди в света на 

сúниùата. 



Íо една ве÷ер Êриси откаçа да си легне. 
Седеøе на масата и се оïитваøе да оáясни 
на мама и тати, ÷е днес не иска да оста-

не сама в стаята си...на ÒÚМÍÎÒÚМÍÎ...и ÒÈÕÎÒÈÕÎ...
сúвсем САМАСАМА! 



Êриси оùе не çнаеøе, ÷е това áеøе 
СÒРАÕСÒРАÕ. Íе се áеøе сáлúсквала с това 

÷увство. Даæе моæе да се каæе, ÷е дос-
коро áеøе áеçстраøна.



È оïределено не се ïлаøе-
øе от ÒÚМÍÎÒÎÒÚМÍÎÒÎ.



Íо ÊАÊВÎÊАÊВÎ ли се 
слу÷ваøе сега с нея?!



Виæдате ли, Êриси áеøе дете с огромно вúоá-огромно вúоá-
раæениераæение. Êакто ве÷е сïоменаõме, тя много 
оáи÷аøе ïрикаçките çа лека ноù. Преди не º 
áеøе ïравило вïе÷атление колко ÷есто в тяõ 

се явяваõа çли веùици или огромни çли веùици или огромни 
великани ÷овекоядцивеликани ÷овекоядци.



Ами ако някое от теçи сúùества се крие 
в стаята º? Êак о÷акваõа мама и тати 

да си легне?



×е от гардероáа всеки мо-
мент моæеøе да иçско÷и 
÷удовиùе, а ïод леглото º 
сигурно се криеõа десетки 
ÒАЛАСÚМÈÒАЛАСÚМÈ, които само я 

÷акаõа да çасïи!



Вïро÷ем таласúмите са големи 
ïодлеци. Íа вид са ïо÷ти 

симïати÷ни 
и аõа да се 

сïриятелите, 
когато ти 

ïравят някоé 
мрúсен номер 

като наïример 
да ти скрият 

люáимите 
игра÷ки. 

Íа вси÷кото отгоре 
наé-много се çаáавляват, 
когато някоé 



Само ïри мисúлта çа тяõ о÷ите на Êриси се 
наïúлниõа сúс

Íе! Îïределено нямаøе да си ляга таçи ве÷ер. Дали ïúк 
не моæеøе да сïи в леглото с мама и тати? 



Родителите на Êриси раçáраõа, ÷е малкото 
им моми÷енце се сáлúсква сúс страõа. Çато-

ва реøиõа да ïоговорят с нея.



– Дори и ти?! – ïоïита Êриси.
– Дори и аç – усмиõна се тоé.
– Íали çнаеø оáа÷е, ÷е теçи 
сúùества не са истински – 
каçа мама. Òе са само в глава-
та ти… и в ïрикаçките. 

– Мили÷ка, това, което иçïит-
ваø, е страõ. Íяма ниùо стран-
но, вси÷ки õора се страõуват – 
çаïо÷на тати. 



Òатко ïрегúрна малкото моми÷енце и 
го çанесе в стаята му. С мама седнаõа 
до леглото на Êриси и тя се ïо÷увства 

отново áеçстраøна.



– Лека ноù, тролове – 
ïроøеïна Êриси насúн. 
– Íе ме е страõ от вас!







Преïорúки çа родителите Преïорúки çа родителите 

1. Êакво е страõúт? 1. Êакво е страõúт? 

Òоé е естествена реакция ïри нали÷ието на оïасностестествена реакция ïри нали÷ието на оïасност, 
неçависимо дали реална или вúоáраæаема. Òоé моæе да се 
ïровокира и от ÷увство на стрес или тревоæност. Сïе-ïе-
циôи÷но çа детския страõ циôи÷но çа детския страõ в ранна вúçраст е, ÷е ïо-÷ес-
то се касае çа неùо, ïредиçвикано от áогатото вúоáра-ïредиçвикано от áогатото вúоáра-
æениеæение на мал÷уганите – ïрикаçка, рисунка или детско 
ôилм÷е. Íо негов иçто÷ник áи могúл да áúде сúùо и емо-
ционална реакция от страна на вúçрастните, която е 
вïе÷атлила детето: раçговор çа ïоæари, áедствия, ка-
тастроôи, както и среùата с някоé или неùо ново и 
неïоçнато.

2. Kак и кога се ïоявява?2. Kак и кога се ïоявява?

Íякúде около осмия месецоколо осмия месец áеáетата çаïо÷ват да раçïоç-
нават лица и да свикват с õората, които наé-÷есто са 
около тяõ. Çатова и ïúрвите усеùания çа тревоæност ïúрвите усеùания çа тревоæност 
се ïровокират наé-ве÷е от ïоявата на нови õора – де-
тегледа÷ка, сúседи, ïо-дале÷ни роднини. 

Меæду ïúрвата и втората годинкïúрвата и втората годинка децата çаïо÷ват да 
иçïитват страõ от раçдяластраõ от раçдяла. Проáлем става õоденето 
на ясла и дори оставянето çа кратко време ïри всеки, 
коéто не е мама или тати. 

След ÷етвúртата година лед ÷етвúртата година децата ве÷е çадават много вú-
ïроси и искат да раçáерат вси÷ко. Сúответно когато 
неùо не им е ясно, те тúрсят отговора вúв вúоáраæе-тúрсят отговора вúв вúоáраæе-
нието синието си. Íа таçи вúçраст мал÷уганите все оùе нямат 
и ясна ïредстава çа това кое е реално и кое не. Страøни 
÷удовиùа, веùици, магии - çа тяõ те са наïúлно истин-
ски. Åто çаùо çа таçи вúçраст са õарактерни страõúт са õарактерни страõúт 
от тúмното, от силни çвуци, както и коøмарите.от тúмното, от силни çвуци, както и коøмарите.



След седмата годинаСлед седмата година децата ве÷е се страõуват от ре-
ални неùа. ×удовиùата ïод леглото не могат да ги иç-
ïлаøат, çаùото çнаят, ÷е не са истински. Íо моæе да 
се страõуват, ÷е в кúùата има крадец, или от ïрирод-в кúùата има крадец, или от ïрирод-
ни áедствия,ни áедствия, çа които са ÷ули от някоé вúçрастен. С 
трúгването на у÷илиùе се ïоявяват и несигурности, 
свúрçани с у÷ители, оценки, вúнøен вид и вïисване в 
комïанията.

3. Êак да се сïравим с ïристúïите на страõ?3. Êак да се сïравим с ïристúïите на страõ?

Реакцията на родителяРеакцията на родителя ïри ïúрвата ïроява на страõ 
у детето е от осоáена ваæност. Íякои се ïритесня-ïритесня-
ват ïрекаленоват ïрекалено и тúрсят веднага ïроôесионална ïо-
моù. Други игнорират дететоигнорират детето, оïитваéки се да не ва-
лидират емоцията. А трети се ядосват и оáвиняват ядосват и оáвиняват 
мал÷угана в оïит çа маниïулациямал÷угана в оïит çа маниïулация. È трите иçáроени 
реакции могат да влоøат сúстоянието на детето и 
да доведат до услоæнения. Èçлиøно е да каçваме, ÷е в 
никакúв слу÷аé никакúв слу÷аé не тряáва да се ïодигравате на тре-
вогите на малкото, колкото и нереалисти÷но да ви 
çву÷ат.

Преïорú÷ителен ïодõодПреïорú÷ителен ïодõод е да ïоговоритеïоговорите с детето çа 
неговите ïритеснения и да ïокаæете сúïри÷астностïокаæете сúïри÷астност. 
Èçслуøаéте го и недеéте да неглиæирате или омалова-
æавате ÷увствата му. Îáяснете му, ÷е много деца иç-
ïитват раçли÷ни страõове, но вие сте до него и ùе му 
ïомогнете да ги ïреодолее. Òова ùе му даде усеùане çа даде усеùане çа 
сïокоéствие и áеçоïасност.сïокоéствие и áеçоïасност.

Íе се оïитваéте да ïринуæдавате детето да е сме-
ло, çаùото има вероятност да ïостигнете оáратен 
еôект. Проявете тúрïение и раçáиранеПроявете тúрïение и раçáиране. В оáùия слу-
÷аé, с умерена ïодкреïа от родителите детето усïя-
ва да надрасне страõовете си. 
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