
Полезните ограничения и ползата им за 

израстването на децата 

 

Всеки родител мечтае детето му да порасне здраво, щастливо, търпеливо, 
отзивчиво, самостоятелно и целенасочено. За това е нужно то да има 
възможността да придобие собствен опит, като се научи да решава само 

различни задачи и проблеми от ежедневието. Но, как да се случи това? 

Всяко дете е в състояние да развие тези полезни качества, стига да има 

възможността да разбере и приеме родителския опит, който ежедневно е пред 
очите му. 

Не забравяйте, че децата няма от кого и от къде да се научат да прощават, ако 

вие самите не ги научите на това. Затова първо вие покажете, че умеете да 
прощавате, тогава и децата ви ще се научат на това. 

Не е нужно да откликвате веднага на желанията и капризите на децата си. 

Всяко желание на детето трябва да бъде осмислено и едва след това може да 
бъде изпълнено. Важно е децата да се научат на търпение. 

Не се опитвайте непрекъснато да демонстрирате съвършенство. Ако детето се 

сблъсква в ежедневието си само със съвършени личности, то никога няма да 
може да приеме и да се примири с недостатъците си. Ето защо – позволете си 

да сте несъвършени от време навреме. 

Ако се поддавате непрекъснато на всякакви прищявки, капризи и желания на 
детето, то със сигурност няма да се научи да ви помага, както и да оценява 

нуждите и желанията на другите хора около него. 

Ако детето ви расте с усещането, че родителите са длъжни да изпълняват 
всички негови желания, то ще израсте зависимо и ще бъде лишено от 

възможността да развие своя истински творчески потенциал. 

Ако непрекъснато защитавате и закриляте детето и предотвратявате неговите 

лични провали, то няма да има никакъв шанс да израсте смел човек, който е 
готов да осъзнае и поправи грешките си. 

Ако изкуствено премахвате всяка пречка по пътя на децата си, те няма как да 

пораснат самостоятелни, устойчиви, силни и упорити, нито ще имат нужното и 
реално самочувствие. 

Когато едно дете непрекъснато усеща закрила от възрастните, то често среща 

затруднения в постигането на желанията и мечтите си, когато порасне. 
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