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Предговор

Това не е наръчник за отглеждане на деца.
Няма да се задълбочавам в методи за приучване към гърне 

или захранване.
Тази книга е посветена на взаимоотношенията ни с нашите 

деца, на нещата, които пречат на добрата връзка помежду ни, и 
на методите за укрепването ѝ.

В нея се говори за начина, по който сме отгледани ние сами-
те, и как това оказва влияние върху нашия родителски подход, за 
грешките, които ще допуснем – особено онези, които изобщо не 
сме искали да правим, и какво да сторим по въпроса.

В тази книга няма да откриете никакви съвети и идеи или 
родителски трикове, понякога тя може дори да ви разстрои, да 
ви ядоса и даже да ви направи по-добри родители.

Написах книгата, която ми и се ще да бях чела, когато аз бях 
млад родител, и която наистина би ми се искало и моите родите-
ли да бяха чели.
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Увод

Скоро гледах скеч на стендъп комедианта Майкъл Макинтайър, в 
който той казваше, че с децата си трябва да правим четири неща: 
да ги обличаме, да ги храним, да ги мием и да ги слагаме да спят. 
Каза, че преди да стане баща, си е представял, че родителството е 
само тичане сред ливади и пикници, но в действителност се ока-
зало, че да си родител значи всеки ден да водиш неспирна битка 
просто за да накараш децата си да направят тези четири лесни 
неща. Публиката много се смя, докато той обясняваше как се 
опит ва да ги придума да си измият косите, да си облекат палтата, 
да излязат навън или да хапнат някакъв зеленчук. Това беше смях 
на родители, може би родители като нас, които са минали през 
същото. Да си родител1 може да бъде много трудна задача. Може 
да е досадно, обезсърчаващо, разочароващо и изморително и 
едновременно с това да е най-забавното, изпълващо с радост и 
любов възхитително нещо, което някога сте преживявали.

Когато ви е дошло до гуша от тривиални неща като пелени, 
детски болести, гневни изблици (детски и тийнейджърски) или 
когато сте били цял ден в службата и се прибирате на истинската 
си работа, където трябва да изстържете банан от процепите на 
столчето за хранене или ви чака поредната бележка от директо-
ра, който иска среща с вас, е трудно да си дадете сметка за значи-

 1 Под думата „родител“ имам предвид всеки, чиято отговорност е да се 
грижи за дете, независимо дали връзката му с него е биологична, зако-
нова, или е близък роднина или приятел; иначе казано, „родител“ би 
могъл да е всеки, отговарящ на определението „основен отглеждащ“. 
Понякога използвам думата „грижовник“; това би могло да бъде ро-
дител, сурогатен родител, доведен родител, платена или неплатена по-
мощ или всеки, който има законовата отговорност да се грижи за едно 
дете. – Б.а.
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мостта на това да си родител. Целта на тази книга е да ви обри-
сува цялостната картина, да ви помогне да погледнете отстрани, 
за да видите кое е важно и кое не и какво можете да направите, 
за да помогнете на детето си да реализира пълния си потенциал.

Същността на това да си родител е във взаимоотношенията с 
детето ти. Ако хората бяха растения, връзката между тях щеше да 
бъде почвата. Взаимоотношенията дават подкрепа, грижи, под-
помагат растежа или го възпрепятстват. Без взаимоотношения, 
на които да разчитат, децата губят чувството си за сигурност. 
Трябва взаимоотношенията ви с вашите деца да бъдат източник 
на сила за тях, а някой ден и за техните деца.

В качеството си на психотерапевт съм изслушвала и разго-
варяла с хора, които изпитват трудности в различни аспекти на 
родителството. Благодарение на работата си съм имала възмож-
ността да наблюдавам как нечии взаимоотношения се разпадат и 
да разбера какво ги кара отново да функционират успешно. На-
писах тази книга с цел да споделя с вас приложими практики, ка-
саещи родителството, в това число как да боравите с чувствата – 
своите и на децата си, как да се настроите на тяхната честота, 
така че да се научите да ги разбирате по-добре, и как да създадете 
истинска връзка помежду си, вместо да зацикляте в едни и същи 
изтощителни модели на общуване, които водят единствено до 
конфликти и отчуждение.

Аз разглеждам родителството в дългосрочен план, вместо да 
се опитвам да давам съвети и идеи. Интересува ме как можем да 
установим връзка с децата си, а не как да ги манипулираме. В тази 
книга се опитвам да ви насърча да се върнете към собствените си 
преживявания от най-ранно детство, за да можете да предадете 
нататък хубавото от начина, по който вие сте отгледани, и да не 
повтаряте не съвсем полезните неща. Разглеждам начините, по 
които да подобрим взаимоотношенията си с всички, така че да 
създадем добра среда за отглеждане на децата си. Засягам темата 
как отношението ни по време на бременността може да окаже 
влияние върху бъдещата ни връзка с детето и как да разбираме 
едно бебе, дете, юноша или пълнолетен младеж, за да можем да 



13

 Увод

изградим с него взаимоотношения, в които той да намира опора, 
а ние – удовлетворение. И наред с всичко останало как с по-мал-
ко борба да облечем, нахраним, измием и сложим децата си да 
спят.

Тази книга е за родителите, които не само обичат децата си, 
а искат и да ги харесват.





ПЪРВА ЧАСТ

Наследството, 
което оставяте 
като родители
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Клишето е вярно: децата не правят това, което им казваме, а по-
втарят каквото им показваме. Преди въобще да говорим за поведе-
нието на децата си, е полезно, дори задължително, да обърнем вни-
мание на първите им примери за подражание. А един от тях сте вие.

В този раздел ще говорим само за вас, защото вие имате най-
голямо влияние върху детето си. Ще дам примери за това как 
миналото може да повлияе върху настоящето, що се отнася до 
взаимоотношенията ви с вашето дете. Ще говоря за това как чес-
то детето може да събуди у нас стари чувства, които на свой ред 
ние погрешно влагаме в отношението си към него. Също така ще 
обърна внимание на това колко е важно да проучим собствена-
та си вътрешна критичност, за да не пренесем върху следващото 
поколение твърде много от вредното ѝ влияние.

Миналото винаги си отмъщава 
(на нас и на децата ни)

Едно дете има нужда от топлина и одобрение, допир, вашето 
физическо присъствие, от любов и граници, разбиране, игра с 
хора на различна възраст, успокояващи преживявания и много 
от вашето внимание и време. Е, значи е съвсем просто: книгата 
може да свърши тук. Само че не става, защото има неща, които 
пречат. Самият живот може да се окаже спънка: обстоятелства-
та, обгрижването на детето, парите, училището, работата, липса-
та на време и бизнесът... и както знаете, това съвсем не е всичко.

Но онова, което може да попречи повече от всичко избро-
ено, е начинът, по който ние самите сме отглеждани от най-ран-
на детска възраст. Ако не обърнем внимание на това как сме въз-
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питавани и какъв отпечатък е оставило това върху нас, миналото 
ще ни отмъсти. Може би ви се е случвало да кажете нещо от рода 
на: „Отворих уста и оттам излязоха думите на майка ми.“ Разби-
ра се, ако това са били думи, които са ви карали да се чувствате 
желани, обичани и сигурни като дете, в тях няма нищо лошо. Но 
много често това са думи, изразяващи точно обратното.

Могат да ни спънат неща като липсата на самоувереност, 
песимизма, защитните механизми, които блокират чувствата ни, 
както и страхът от това, че можем да бъдем погълнати от чув-
ствата си. Или що се касае конкретно до връзката с децата ни, 
това биха могли да са нещата, които ни дразнят у тях, очаква-
нията ни или страховете ни, свързани с тях. Ние сме само една 
брънка във веригата, простираща се хилядолетия назад и кой 
знае колко далеч напред във времето.

Хубавото е, че можете да се научите как да трансформирате 
тази връзка и това ще подобри живота на децата ви и този на тех-
ните деца, и можете да започнете сега. Не сте длъжни да правите 
всичко, което са правили с вас; можете да се откажете от нещата, 
които не са ви били полезни. Ако сте родител или ще ставате та-
къв, можете да се разровите в куфара със спомени и да се запознае-
те с детството си, да изследвате нещата, които са ви се случили, как 
са ви карали да се чувствате тогава и как ви карат да се чувствате 
сега. И след като се разровите в багажа си и внимателно разгледате 
съдържимото, върнете в куфара само това, от което имате нужда.

Ако през по-голямата част от детството си сте били уважава-
ни като неповторима и ценна личност, получавали сте безуслов-
на любов и достатъчно внимание и сте имали обогатяващи взаи-
моотношения с членовете на семейството си, значи ви е заложен 
моделът, според който да създавате положителни функционира-
щи взаимоотношения. Това от своя страна ви е показало, че мо-
жете да допринасяте с добро за своето семейство и общността, в 
която живеете. Ако всичко това се отнася за вас, то завръщането 
в детството ви няма да бъде прекалено болезнено.

Ако пък не сте имали подобно детство – а това важи за го-
ляма част от хората, споменът за него би могъл да ви причини 
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тревога. Смятам, че е нужно да бъдем по-осъзнати за тази тре-
вожност, за да не забравяме да търсим начини да не я предадем 
на децата си. Не осъзнаваме много голяма част от това, което сме 
наследили. Затова понякога ни е трудно да разберем дали реаги-
раме на поведението на детето си в този момент, или реакциите 
ни са провокирани от нещо в миналото ни.

Мисля, че следващата история ще ми помогне да илюстри-
рам какво имам предвид. Разказа ми я Тей – любяща майка и 
старши психотерапевт, който обучава други психотерапевти. 
Отбелязвам и двете ѝ роли, за да стане ясно, че дори и най-
самоосъзнатите и добронамерените сред нас могат да попад-
нат в капана на времето и да реагират на миналото си, вместо 
на това, което се случва тук в настоящето. Историята започва, 
когато почти седемгодишната дъщеря на Тей, Емили, се раз-
виква, че се е заклещила на катерушката и ѝ трябва помощ, за 
да слезе.

Казах ѝ да слезе, но когато отвърна, че не може, изведнъж се 
вбесих. Мислех, че се преструва – тя можеше с лекота да слезе 
и сама. Извиках ѝ: Слизай веднага!

В крайна сметка слезе. После се опита да ме хване за ръка, 
но аз още бях бясна и ѝ отказах, и тогава тя ревна с глас.

Успокои се чак когато се прибрахме и заедно си направихме 
чай, а за мен всичко приключи с мисълта: „Божичко, децата мо-
гат да са голямо наказание!“

Прескачам една седмица напред: в зоопарка сме и там има 
друга катерушка. Като я видях, ме заля вълна от вина. Тя оче-
видно напомни и на Емили за случката от миналата седмица, 
защото детето ме погледна почти ужасено.

Попитах я дали иска да си играе на нея. Този път, вместо да 
седя на пейката и да си гледам телефона, застанах до катеруш-
ката и наблюдавах Емили. Когато усети, че се е заклещила, тя 
протегна към мен ръце да ѝ помогна, но този път я окуражавах 
повече. Казах ѝ: Сложи си единия крак тук, другия там и се хва-
ни за това и ще можеш да се справиш сама. И тя го направи.
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Когато слезе, каза: Защо не ми помогна предния път?
Помислих малко и казах: Когато бях малка, баба се държеше с 

мен като с принцеса, носеше ме навсякъде и постоянно ми повта-
ряше да внимавам. Така ми внуши, че не мога да правя нищо сама, 
и като пораснах нямах никакво самочувствие. Не искам и с теб да 
се случи така и затова не исках да ти помогна, когато помоли да 
те взема от катерушката миналата седмица. Това ми припом-
ни, че когато бях на твоята възраст, не ми позволяваха да слизам 
сама. Ядосах се и си го изкарах на теб, а това не беше честно.

Емили ме погледна и каза: О, а аз си помислих, че не ти пука.
О, не – казах аз. – Пука ми, но в онзи момент не знаех, че съм 

ядосана на баба си, а не на теб. Съжалявам!

Подобно на Тей, и ние лесно съдим и даваме оценки на емо-
ционалните си реакции, без да си даваме сметка, че те биха мог-
ли да се дължат както на случващото се в момента, така и на про-
вокирани спомени от миналото ни.

Но когато в резултат на нещо, което детето ви е направи-
ло или поискало, изпитате гняв или някаква друга отрицателна 
емоция като възмущение, безсилие, завист, отвращение, паника, 
раздразнение, ужас, страх и др., добре е да приемете това като 
предупреждение. Не като предупреждение, че детето или децата 
ви правят нещо лошо, а че е провокирана ваша скрита емоция.

Често моделът е следният: реагирате с гняв или друга преко-
мерно наситена емоция пред детето си, защото така сте се научи-
ли да се защитавате от чувствата, които сте изпитвали на неговата 
възраст. Без да осъзнавате, неговото поведение заплашва да извади 
от миналото собствените ви чувства на отчаяние, копнеж, самота, 
ревност или нужда от внимание. И така вие несъзнателно правите 
по-лесното: вместо да проявите емпатия към чувствата на детето 
си, вие директно се ядосвате, разочаровате или паникьосвате.

Понякога пробудените чувства от миналото се коренят по-
коления назад. Майка ми се дразнеше от крясъците на децата, 
докато играят. Забелязах, че и мен ме обхващаше известна тре-
вога, когато собственото ми дете и приятелчетата му вдигаха 
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шум, въпреки че си играеха съвсем нормално. Прииска ми се да 
разбера повече и попитах майка ми какво се е случвало, когато 
като малка е вдигала шум с игрите си. Тя ми отвърна, че баща ѝ – 
моят дядо, е бил над петдесетгодишен, когато тя се е родила, и 
често страдал от главоболие, затова всички деца трябвало да хо-
дят на пръсти из къщи, иначе щели да си навлекат неприятности.

Може би се страхувате, че ако си признаете, че раздразне-
нието към детето ви надделява, гневът ви ще се засили или чув-
ствата ви ще станат някак по-реални. Но всъщност, ако назовем 
неудобните си чувства с истинските им имена и намерим алтер-
нативна история за тях – такава, в която не държим децата си 
отговорни, това означава, че не съдим децата си за това, че са 
ги провокирали. Успеете ли да го направите, вероятността да 
давате воля на чувствата си за сметка на детето си ще намалее. 
Невинаги ще можете да се сетите за история, която да обясни 
чувствата ви, но това не означава, че такава не съществува, а за 
вас ще е полезно да разчитате на нея.

Един от проблемите може да е, че като дете сте усещали, 
че хората, които ви обичат, вероятно невинаги са ви харесвали. 
Може понякога да са ви смятали за досадни, изискващи твърде 
много усилия, разочароващи, незначителни, дразнещи, несръч-
ни или глупави. Когато собственото ви дете ви припомни за това 
с поведението си, това провокира у вас реакция и започвате да 
викате или да се държите така, както ви е заложено в детството.

Без съмнение може да ви се струва, че да си родител е труд-
но. Изведнъж детето ви се превръща в най-изцеждащия силите 
ви приоритет по 24 часа в денонощието, без почивен ден. Това, 
че имате дете, може дори да ви е накарало най-сетне да осъзнае-
те с какво се е налагало да се справят собствените ви родители, 
може би да ги цените повече, да се отъждествявате с тях пове-
че или да проявите повече съчувствие към тях. Но трябва да се 
отъждествявате и с детето или децата си. Времето, прекарано в 
размишления как сте се чувствали като бебе или дете на възраст-
та на вашето собствено, ще ви помогне да развиете чувство на 
емпатия към него. Това ще ви помогне да го разберете и да съ-
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преживявате с него, когато се държи така, че да провокира у вас 
желанието да го отблъснете.

Имах един клиент, Оскар, който беше осиновил малко мом-
ченце на година и половина. Винаги когато синът му изтървеше 
храна на пода или не ядеше, Оскар изпитваше прилив на гняв. 
Попитах го какво се случвало в детството му, когато е изтър-
вавал или оставял храна. Той си спомни, че дядо му го е удрял 
през ръцете с дръжката на ножа и го е гонел от стаята. Когато си 
припомни как се е чувствал като малък, когато са се държали с 
него така, той изпита състрадание към момченцето, което няко-
га е бил, а това на свой ред му помогна да прояви търпение към 
своето дете.

Лесно приемаме, че чувствата ни се дължат на ставащото 
пред очите ни, а не са просто реакция на минали събития. Пред-
ставете си например четиригодишното си дете, което получава 
купища подаръци за рождения си ден, а вие язвително го на-
ричате „глезльо“, защото не позволява друг да си играе с някоя 
от новите му играчки. Какво се случва тук? Логично е, че не е 
негова вината, че е получило толкова много подаръци. Може би 
подсъзнателно смятате, че не ги заслужава, и раздразнението ви 
проличава в резкия тон или в необоснованото ви очакване дете-
то да се държи по-зряло.

Ако погледнете в миналото и се поинтересувате какво про-
вокира раздразнението ви към него, може да откриете, че собст-
веното ви четиригодишно Аз ревнува или изпитва чувство на 
съперничество. Може би на четири години са ви казали да споде-
лите с някого нещо, което не сте искали да споделяте, или прос-
то не сте получавали толкова много играчки и за да не ви е тъжно 
за четиригодишното ви Аз, порицавате детето си.

Сещам се за анонимните коментари, изпълнени с омраза, и 
негативното внимание, което получават обществените личности 
в социалните медии. Ако потърсим между редовете, ще откри-
ем, че всички те казват едно: Не е честно, че ти си известен, а аз 
не. Не е толкова необичайно да изпитваме ревност към децата 
си. Ако това е вашият случай, трябва да я овладеете, а не да се 
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държите зле с детето си под нейно влияние. То няма нужда от 
родител трол1.

На места в книгата съм включила упражнения, които могат 
да ви помогнат да разберете по-добре какво имам предвид. Ако 
ги намирате за безполезни или прекалено трудни, можете да ги 
пропуснете и да се върнете към тях, когато се почувствате по-
подготвени.

Упражнение: От какво е породена тази емоция?
Следващия път, когато изпитате гняв (или друга свръх-

наситена емоция) към детето си, вместо да реагирате 
автоматично, спрете и се запитайте: Дали това чувство 
е провокирано изцяло от настоящата ситуация и детето 
ми? Какво ми пречи да видя ситуацията от неговата глед-
на точка?

Добър начин да овладеете реакцията си е, като си каже-
те: „Имам нужда от малко време да помисля върху това, 
което се случва“ и да използвате това време да се успоко-
ите. Дори детето ви да се нуждае от някакви наставления, 
няма много смисъл да го правите, когато сте ядосани. Ако 
го наставлявате в такова състояние, то ще чуе само гнева 
ви, но не и това, което се опитвате да му кажете.

Можете да направите втория вариант на упражнение-
то дори още да нямате деца. Просто обърнете внимание 
колко често изпитвате гняв, самодоволство, възмуще-
ние, паника и дори срам, омраза към себе си или отчуж-
дение. Търсете модели в реакциите си. Спомнете си кога 
за първи път сте изпитали това чувство, проследете го 
назад в детството си, за да разберете до каква степен 
тази реакция се е превърнала в навик. С други думи, реак-
цията ви се дължи еднакво и на това, че се е превърнала 
във ваш навик, и на настоящата ситуация.

 1 В интернет жаргона трол е човек, най-често анонимен или зад фалши-
ва самоличност, който прави негативни или многозначни безпочвени 
коментари в интернет форуми с цел разпалване на спорове и провока-
ция. – Б.пр.



24

Първа част

Пропукване и поправка

В един перфектен свят щяхме да можем да предотвратим не-
адекватните си реакции, продиктувани от дадено чувство. Ни-
кога не бихме викали на детето си, не бихме го заплашвали и не 
бихме го карали да се чувства виновно по някакъв начин. Разби-
ра се, нереално е да смятаме, че бихме могли да го правим всеки 
път. Вижте Тей, тя е опитен психотерапевт и пак се е поддала на 
ярост та си, защото е решила, че е провокирана от настоящето. 
Но нещото, което тя е направила и на което всички можем да 
се научим, се нарича „пропукване и поправка“. Пропукванията – 
онези моменти, в които не успяваме да се разберем помежду си, 
когато правим погрешни предположения, когато нараняваме 
някого – са неизбежни във всяка значима, интимна и семейна 
връзка. Не е толкова важно пропукването, важна е поправката.

Начинът, по който се поправят взаимоотношенията, е, като 
първо се поработи върху промяна на реакциите, тоест, като ус-
тановите кои са стимулите, които ви провокират, и използвате 
тази информация, за да се научите да реагирате по различен на-
чин. Или ако детето ви е достатъчно голямо да разбира, можете 
да използвате думи и да се извините, както Тей на Емили. Дори 
да осъзнаете, че сте постъпили зле с детето си, много след като се 
е случило, пак можете да му кажете в какво сте сгрешили. Това, 
че родителят поправя взаимоотношенията, може да има огром-
но значение за детето, дори то да е вече пълнолетно. Забележе-
те какво си е помислила Емили. Тя предположила, че Тей не се 
интересува от нея. Какво облекчение е било за нея да научи, че 
майка ѝ всъщност я е грижа за нея, но просто е била объркана.

Веднъж една майка ме попита дали е опасно да се извиня-
ваме на децата. Не трябва ли те да знаят, че ние сме прави, за да 
се чувстват сигурни? – попита тя. Не! Това, от което детето има 
нужда, е да бъдем истински и неподправени, а не идеални.

Върнете се назад в детството си: карали ли са ви да се чувст-
вате „лоши“, виновни или дори отговорни за лошото настроение 
на родителите си? Ако това ви се е случвало, е много лесно да се 
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опитате да изкупите чувството си за вина, като я прехвърлите на 
друг, а жертви на това твърде често стават нашите деца.

Инстинктите на детето му подсказват кога не сме в син-
хрон с него или със ставащото и ако се преструваме, че сме, ще 
заглушим инстинктите му. Например, ако претендираме, че по-
неже сме възрастни, ние никога не грешим, това може да напра-
ви детето прекалено покорно не само на нашата воля, но и на 
чуждите желания. По-късно то може да попадне под влиянието 
на хора, които не му мислят доброто. Инстинктът е основна 
част от увереността, компетентността и интелекта, затова не е 
добре да увреждате или изкривявате инстинктите на детето си.

Запознах се с Марк, когато посети един от уъркшопите за 
родители, които провеждам. Съпругата му Тони го беше посъ-
ветвала да дойде. По това време синът им Тоби беше почти на 
две. Марк ми каза, че със съпругата му били решили да нямат 
деца, но когато станала на четирийсет, Тони променила мнение-
то си. След като опитвали цяла година, а после прекарали още 
една в инвитро процедури, тя забременяла.

Като се има предвид колко усилия положихме, за да стигнем 
дотук, сега, като поглеждам назад, се изненадвам колко непод-
готвен съм бил за това, което ме очаква. Мисля, че съм добил 
представа за родителството от телевизията, там бебетата като 
по чудо през повечето време си спят в креватчетата си и почти 
никога не плачат.

След като Тоби се роди, липсата на всякаква спонтанност и 
гъвкавост, еднообразието на ежедневието на семейство с бебе, 
това, че винаги един от нас трябваше да дежури, ме накараха 
да се чувствам недоволен или депресиран, или и двете заедно.

Две години по-късно аз все още не харесвам живота си. С 
Тони не разговаряме за нищо друго освен за Тоби, и ако се 
опитам да повдигна друга тема, само след по-малко от минута 
отново стигаме до него. Знам, че се държа като егоист, но това 
не ми помага да не бъда толкова избухлив. Честно казано, не 
виждам как ще продължа да живея с Тони и Тоби още дълго.
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Помолих Марк да ми разкаже за детството си. Всичко, което 
каза, е, че не проявява голям интерес да се рови в него заедно с мен, 
защото било напълно нормално детство. Като психотерапевт, при-
ех думите „не проявява интерес“ за сигнал, че иска да се дистан-
цира от онези времена. Подозирах, че това, че е станал родител, е 
събудило у него чувства, от които иска да избяга. Попитах Марк 
какво според него означава „нормално“. Той ми разказа, че баща му 
ги е напуснал, когато той е бил на три, и с времето започнал да ги 
посещава все по-рядко. Марк е прав: напълно нормално детство. 
Това обаче не означава, че липсата на баща му не му се е отразила.

Попитах Марк как се е чувствал от това, че баща му ги е напус-
нал, а той не можа да си спомни. Предположих, че може би е болез-
нено за него да си припомня и че сигурно му е по-лесно да постъпи 
като собствения си баща и да напусне Тони и Тоби, защото тогава 
няма да се налага да отключва своята кутия с трудни за преглъщане 
емоции. Казах му, че смятам за важно наистина да я отключи и да я 
отвори, защото в противен случай няма да може да проявява чувст-
вителност към потребностите на собствения си син и ще предаде 
на Тоби това, което е било предадено и на самия него. От реакция-
та му не разбрах със сигурност дали е чул какво точно му казвам.

Не бях виждала Марк шест месеца, докато не дойде на друг 
мой уъркшоп. Каза ми, че се чувствал потиснат и вместо да игно-
рира това, започнал да ходи на терапия. Каза, че за негова изне-
нада в стаята на терапевта си започнал да плаче и да вика заради 
това, че баща му го е изоставил.

Терапията ми помогна да разбера какво провокира чувства-
та ми – напускането на баща ми – и да спра да мисля, че просто 
не съм създаден за тази връзка или да бъда родител.

Не казвам, че вече не се отегчавам и дори понякога не се 
сърдя, но знам, че ядът ми е насочен към миналото. Знам, че не 
е заради Тоби.

Сега виждам смисъла на цялото това внимание, което обръ-
щам на Тоби; то е, за да го накарам да се чувства добре не само 
сега, но и занапред. Двамата с Тони го обгръщаме с любов и се 
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надявам, че така той ще има любов за даване, когато порасне, 
и ще се чувства ценен. Аз не поддържам отношения с баща си. 
Знам, че Тоби получава от мен това, което аз не съм получил от 
моя баща, че сега полагаме основите на великолепни взаимоот-
ношения. Това да виждам смисъла от действията си превърна го-
ляма част от недоволството ми в надежда и благодарност. Отно-
во се чувствам по-близък и с Тони. Сега се интересувам повече 
от Тоби и съм на негово разположение, и това позволи на Тони 
да се чувства свободна да мисли за други неща освен за детето.

Марк поправи разрива си с Тоби – желанието си да го из-
остави, като погледна в собственото си минало, за да разбере 
какво се случва в настоящето. След това той вече беше способен 
да промени намерението си и да остане със сина си. Сякаш не е 
можел да отключи любовта си, докато не отключи мъката си.

Поправяне на миналото

Преди известно време една бъдеща майка ме попита какъв е 
моят съвет към бъдещите родители. Казах ѝ, че на каквато и въз-
раст да е детето ѝ, то винаги ще ѝ напомня на физическо ниво 
за емоциите, през които е преминала, когато е била на същата 
възраст. Тя ме погледна леко объркана.

След около година същата тази майка, с едва проходило дете 
в краката си, ми каза, че не е разбрала какво съм имала предвид 
предния път. Но запомнила думите ми и докато е навлизала в 
новата си житейска роля, започнала да схваща смисъла им, и те 
ѝ помогнали да съчувства на детето си. Човек няма съзнателен 
спомен от времето, когато е бил бебе, но помни това на някакво 
друго ниво и децата му не спират да му го припомнят.

Често се случва родител да се отдръпне от детето си, когато 
то е на почти същата възраст, в която е бил той, когато неговият 
родител се е отчуждил от него. Или пък родител да поиска да се 
изолира емоционално, когато детето му е на същата възраст, на 
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която е бил той, когато се е чувствал самотен. Марк е класически 
пример за човек, който не иска да се изправи лице в лице с чув-
ствата, които детето му му припомня.

Може да ви се прииска да избягате от тези чувства, а и от 
детето си, но ако го направите, ще му предадете същото, което са 
направили с вас. Ще има и много хубави неща, които ще му пре-
дадете – цялата любов, която сте получили, – но онова, което не 
трябва да предавате нататък, е наследеният страх, омраза, само-
та или обида. Ще има моменти, в които ще изпитвате неприятни 
чувства към или около детето си също както към партньора си, 
родителите, приятелите или към себе си понякога. Ако признае-
те това пред себе си, ще намалите вероятността несъзнателно да 
го наказвате за всяко чувство, което ви припомня.

Ако също както Марк откриете, че не харесвате семейния 
живот, защото се чувствате изместени встрани, причината може 
да е в това, че сте били пренебрегвани като дете и единият или и 
двамата ви родители не са проявявали загриженост към вас. По-
някога това възмущение може да се сбърка със скука или чувство 
на отчуждение към детето ви.

Някои родители смятат, че преувеличавам, използвайки 
думи като „изоставяне“ и „възмущение“. „Не се възмущавам от 
децата си – казват те. – Понякога искам да ме оставят на мира, 
но ги обичам.“ Според мен изоставянето има широк спектър от 
значения. Най-суровата му крайност е фактическото изоставя-
не – пълната физическа липса на родителя от живота на детето, 
както е било при Марк и баща му. Но аз наричам изоставяне и 
да отблъскваш детето, когато то има нужда от внимание, или да 
не го слушаш наистина, когато се опитва, да речем, да ти покаже 
рисунката си (което в някакъв смисъл означава, че се опитва да 
ти покаже какво е то всъщност).

Това чувство на желание да отблъснете детето, да искате да 
спи дълго време и да си играе само, преди да е готово за това, за да 
не отнема от времето ви, може да се появи, когато се опитвате да 
не изпитвате съпричастност към него, защото събужда у вас болез-
нения спомен за вашето детство. Заради това сте неспособни да се 
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предадете на неговите нужди. Истина е, че може би си повтаряме, 
че отблъскваме децата си, защото искаме повече време за другите 
области на живота си като работа, приятели и филми, но ние сме 
възрастните тук. Ние знаем, че този етап, в който децата имат по-
стоянна нужда от нас, е просто това – етап, докато работата, прия-
телите и другите забавления в свободното време могат да се навак-
сат, когато този малък човек вече няма да има такава нужда от нас.

Трудно е да се изправим срещу това, да прекъснем веригата 
и да не възпитаваме у следващото поколение начина, по който 
са се отнасяли с нас. Трябва да забележим как се чувстваме, да 
помислим върху това, а не да реагираме на всяко чувство, което 
не разбираме правилно. Изправяйки се срещу не толкова при-
емливите действия, които ни се иска да предприемем – в случая 
на Марк желанието да избяга, – може да ни връхлети чувство на 
срам. Когато това се случи, човек има склонност да заеме отбра-
нителна позиция, за да не изпитва този срам. Но с това нищо не 
променяме и предаваме проблема си на следващото поколение. 
Но срамът не може да ни убие. Когато осъзнаем какво става, мо-
жем да превърнем срама в гордост, защото сме осъзнали, че сме 
действали по принуда, и сме разбрали нуждата от промяна.

Това, което наистина има значение, е да не чувствате не-
удобство в присъствие на детето си, да го карате да се чувства 
сигурно и да усеща, че искате да сте около него. Думите, които 
използваме, са малка част от това; по-важна е нашата топлина, 
докосването, добронамереността ни и уважението, което му по-
казваме: уважението към неговите чувства, към личността му, 
към мнението и начина, по който приема света. Иначе казано, 
трябва да показваме любовта си към него, когато е будно, а не 
само, когато изглежда прекрасно в съня си.

Ако постоянно усещате, че искате почивка от детето си, ве-
роятно това, от което имате нужда, е почивка от чувствата, които 
то провокира у вас. За да не позволите да бъдете контролирани 
от тези импулси, си споменете със състрадание за себе си като 
бебе или като дете. Успеете ли да направите това, ще можете да се 
отъждествите с нуждата и копнежа на децата ви по вас. Разбира 
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се, важно е от време на време да наемате детегледачка и да се от-
давате на обичайните си занимания, но внимавайте за това дали 
желанието ви за почивка не е изключително силно и не ви спо-
хожда прекалено често, тогава се осмелете да си припомните как 
сте се чувствали вие, когато сте били на възрастта на детето си.

Упражнение: Обърнете се назад със състрадание
Запитайте се с кое свое поведение детето ви провоки-

ра най-силна негативна реакция у вас. Какво се е случвало 
с вас като дете, когато сте се държали по същия начин?

Упражнение: Послание от вашите спомени
Затворете очи и извикайте в ума си най-ранния спомен, 

който имате. Може да е само образ или чувство или може 
да има и история. Коя е доминиращата емоция в спомена 
ви? Можете ли да проследите някаква връзка между спо-
мена и човека, който сте днес? Как споменът ви е повлиял 
на подхода ви като родител? Помнете: ако нещо изникне в 
паметта ви, докато правите това упражнение, например 
страх от чувството на срам, който днес може да е при-
чината винаги да настоявате да сте прави, вероятно за 
сметка на детето си, можете да се гордеете, че сте го 
забелязали, вместо да се превивате под натиска на срама 
или да отбягвате факта, за да се предпазите, и да продъл-
жите да се държите така, като винаги когато ви завладя-
ва това чувство.

Как разговаряме със себе си

Както казах в началото на този раздел, децата правят това, което 
им показваме, а не това, което казваме. Затова, ако имате навика 
да сте свръхкритични към себе си, има голяма опасност детето 
ви да възприеме същия вреден навик.

Един от най-ранните ми спомени е как майка ми се оглежда 
в огледалото и сочи недостатъците си. Когато години по-късно 
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направих същото нещо пред проницателната си дъщеря тийней-
джър, тя ми каза, че не ѝ харесва, когато го правя, и аз я слушах, и 
си спомних как и на мен това не ми харесваше.

Унаследените модели на поведение често могат да бъдат 
открити в начина, по който разговаряме със себе си, особено в 
самокритиката. Почти всеки от нас води някакъв вътрешен нес-
тихващ разговор и прави наум коментари, с които сме толкова 
свикнали, че дори не им обръщаме внимание. Но този глас може 
да е и суров вътрешен критик. Може би си казвате нещо от рода 
на: „Това не е за такива като мен“ или пък „Не може да се вярва 
на никого“, „Аз съм безнадежден случай“, „Никога не съм доста-
тъчно добър, трябва да се откажа“, „Нищо не правя както тряб-
ва“, „Прекалено съм дебел“ или „Безполезен съм.“ Внимавайте с 
подобни вътрешни гласове, защото те имат огромен контрол не 
само върху вашия живот, но оказват влияние и върху живота на 
детето ви и го карат да съди себе си и околните.

Освен че учи детето ви да раздава вредни присъди, този нега-
тивен вътрешен глас си намира начин да засилва лошото настро-
ение, да подкопава самочувствието и да ни кара да се чувстваме 
некадърни като цяло. А има и друга добра причина да внимавате 
какво си говорите сами: явно прехвърляме вътрешните си гла-
сове и на децата си (както и навиците си, които са очевидни). 
Едно от нещата, които най-много пречат на децата ви да усвоят 
способността да бъдат щастливи, е вашата самокритика.

Преживяваният ни в детството ни формират като хора – 
това е принципът, по който се развива човекът – и е трудно да се 
отърсим от тях. Вътрешният глас се заглушава трудно, но можете 
да следите кога ви проговаря и да се потупате по рамото, когато 
го забележите.

Илейн е майка на две деца и работи като асистент в худо-
жествена галерия. Тя познава своя негативен вътрешен глас:

Обикновено си казвам, че ще се проваля. Че не трябва да 
се пробвам в нещо, защото няма да стане... няма да съм добра 
в това... ще се изложа. Затова се разубеждавам. После се кри-
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тикувам, че нямам смелост и с нищо не се захващам. Казвам 
си, че съм непостоянна, повърхностна и не изпитвам истинска 
страст, и нямам задълбочени познания в нищо. Дори само като 
ви казвам това сега, чувам гласа в главата си да потвърждава: 
„Ами да, всичко това е вярно.“

Изпитвам вина, когато се замисля откъде може да идва този 
глас, защото много обичам майка си. Винаги съм знаела, че и 
тя ме обича, винаги съм се чувствала много обичана. Но мама 
е човек, който за всичко се тревожи, никога не се е чувствала 
достатъчно добра и е била изпълнена с негативизъм. Тя е и ви-
наги е била сурова към себе си. Никога не приема комплимен-
ти. На „Каква възхитителна лазаня!“ тя отвръща с „Безвкусна е 
и прекалих със сиренето“.

Някак си тя прехвърли усещането, че не сме достатъчно 
доб ри, и на мен и сестра ми. Ние не спираме да мислим за про-
валите си и ги използваме като доказателство, че не ставаме и 
изобщо не трябва да се захващаме с каквото и да е. Веднъж по-
лучих петица по френски и се почувствах, сякаш е дошъл краят 
на света.

Мама наистина се опитва да е позитивно настроена, но не-
гативизмът ѝ прозира и от един-единствен необмислен комен-
тар. На последната проба за сватбената ми рокля излязох от 
пробната и мама сви устни, погледна разтревожено и каза: „Да, 
да, на самия ден с цветята, воала и всичко останало ще е добре.“ 
Без да иска, собствените ѝ страхове и несигурност могат да 
 опустошат хората около нея.

Елън каза, че освен че е болезнено самокритична, майка ѝ 
е права за много от нещата – аз изобщо нямам намерение да я 
демонизирам, но подобно на повечето от нас, явно и тя не осъз-
нава какво ѝ говори вътрешният ѝ глас и най-вече как нейната 
самокритичност може да се прехвърли и върху децата ѝ.

Когато забележите как разговаряте със себе си, това ще ви 
даде възможност за избор как да слушате вътрешния си глас. Ето 
как Илейн се е научила да се справя с критикаря в главата си:
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