
10-те правила за създаване на силна връзка между 

родител и деца, от книгата на  

Януш Корчак - “Обичай всяко дете” 

 

1. Не очаквай твоето дете да бъде човекът, който си ти, 

или този, който искаш да бъде. 

Помогни му да стане себе си, а не теб! 

 

2. Не търси от детето отплата за това, което си 

направил за него. Ти си му дал живот! Как може да ти се 

отблагодари за това?! То ще даде живот на друг човек, 

той – на трети и т.н. Това е необратимият закон на 

благодарността. 

 

3. Не използвай детето си като отдушник за своите обиди, 

за да не горчи хлябът ти на старини. Знай, че каквото 

посееш, това ще пожънеш. 

 

4. Не гледай на проблемите му отвисоко. Животът на всеки 

е даден според силите му и бъди сигурен – на него също му 

е тежко, и не по-малко, отколкото на теб. Може би и 

повече, тъй като му липсва опит. 

 

5. Не го унижавай! 

 

6. Не забравяй, че най-важните срещи в живота на човек са с 

неговите деца. Обръщай им особено внимание, защото 

няма как да знаеш кого точно ще срещнеш в детето. 

 



7. Не се тревожи, ако чувстваш, че не си успял да направиш 

нещо за своето дете. Просто помни – направил си 

достатъчно, ако си направил всичко възможно. 

 

8. Детето не е тиранин, който ще обсеби целия ти живот, 

не е и само създание от плът и кръв. То е скъпоценна 

чаша, която Животът ти повелява да пазиш и да 

разпалваш в нея творческия огън. Детето е ‘’душа’’, 

дадена ти за съхранение. То не е твое притежание! 

 

9. Обичай чуждото дете. Никога не причинявай на чуждото 

дете това, което не би желал да причинят на твоето! 

 

10. Обичай своето дете такова, каквото е – 

неталантливо, неуспешно, обичай го и когато е 

пораснало. Общувай с него, радвай се, защото детето – 

това е празник, който все още е с теб! 


