


Здравейте скъпи деца и родители!

Книжката, която вече разлиствате е едно своеобразно  огледало на 
нашите човешки взаимоотношения. 

Огледалото  винаги отразява това , което ние сме, как изглеждаме , как се 
чувстваме, нашите мисли и желания. 

Много  често всички ние в старанието си да изглеждаме добре, да се 
представим добре и да се чувстваме удовлетворени, може така да 
се  „покажем” , че вместо огледалото да отрази нашата естествена 
красота и спонтанност , нашата истинска същност , в него ще се покаже 
един некрасив, смешен и дори изопачен образ. Същото е и с човешките 

взаимоотношения.
Много често  ние, хората  следваме безкритично и безусловно заучени 
човешки взаимоотношения , модели на поведение и възпитание, които не ни 
носят удовлетворение, не ни носят самочувствие и радост от достойно 
носене на титлата „Родител”, а ни правят тревожни, безпомощни , та 

дори и агресивни. 
И тогава се питаме: Какво се случи, какво се промени , че аз някогашното 
дете, сега не виждам и не ценя този шарен и жив детски свят, изпъстрен 

с любопитство, спонтанност , въпроси, експерименти и опити.
И може би точно тогава е момента, когато  всички ние вече порасналите 
деца и имащи вече свой деца, да погледнем назад към своето детство, за 

да видим , колко осезаемо и красиво е то!
Колко е оранжево небето, колко е оранжево морето…..

Колко е красива поляната, на която „Зайченцето бяло е заспало…”
Колко е „синьо лятото”

Да видим двете калинки „с пъстри пелеринки”
И да си дадем сметка, че светът е много, много пъстър и красив видян 

през детските очи. 
Тези детски очи, които до скоро са били и нашите! 

И да си обещаем, че ще си спомняме , все повече и повече!  
И да си обещаем, че ще търсим начин да го съхраним!

И да дадем нужната закрила, топлина и любов, за да може този свят да 
процъфтява!

От Екипа, създал книжката
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Това съм аз - 
Марти, 

и обичам да рисувам.
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А това е моята приятелка 
Соня, която също обича да 

рисува...

А тук съм на гости 
у Соня, тя живее 

в голяма къща с големи 
стени, на които няма нищо...
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Соня реши да направи 
подарък на своите родители -
една голяма шарена картина...

Помоли ме за помощ. 
Аз толкова се зарадвах, 

толкова голямо платно за 
рисуване не бях виждал!
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Стана много красиво! Бяхме много горди!
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Соня повика своите родители 
и им показа картината. 
Те отвориха широко очи

и ахнаха.

Благодариха ни, 
почерпиха ни с шоколад и ми 
казаха, че е време да си ходя. 

Май много харесаха 
картината!
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Аз реших, ще направя същия 
подарък на моите родители! 

Прибрах се вкъщи 
и запретнах ръкави.
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Дълго рисувах, трих, 
отново рисувах, но накрая 

стана много хубава! 

Повиках мама и тате за да 
им я покажа, а пък те като 
ахнаха, намръщиха се и аз 

много се обърках...
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Докато ми дърпаше ухото, 
татко крещеше:

- Ти малък мърльо, знаеш ли 
колко време съм боядисвал 

тая стена...!?

А мама ми удари шамар... 
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... и ме прати в ъгъла 
наказан с вдигнати ръце, 

много се обърках. 

Дълго плаках в ъгъла 
и не знаех защо не ми 
харесаха подаръка?
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Бях тъжен и обиден.

На другия ден, отивайки на 
градина, все още бях тъжен. 

Соня ме попита 
какво ми е.
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И аз и разказах какво 
стана вчера у нас.

И тя ми разказа, че когато 
съм си тръгнал родителите ú 
я извикали и ú обяснили дълго, 
че стената не е за рисуване, 

а за тази цел има големи 
листи хартия.
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Каза ми също, че нейния 
по-голям брат чул в училище, 
че никой няма право да бъде 

удрян.

- Ела да кажем на госпожата! 
- предложи Соня 
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Беше ми толкова трудно 
да разкажа.

Моята учителка ме успокои и 
каза, че наистина никой няма 

право да ме удря, и каза, 
че това е„телесно наказание“, 
а не е „начин на възпитание“.
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Учителката каза, че ще 
разкаже на мама и тате за 

това мое право, обясни ми, че 
те може и да не го знаят.

Драги ми приятели, 
от мен да знаете:

- Всяко дете има право да не 
бъде удряно!

И също, че телесното 
наказание ме прави обиден, 

тъжен и много гневен...
28 29



Учителката каза, че ще 
разкаже на мама и тате за 

това мое право, обясни ми, че 
те може и да не го знаят.

Драги ми приятели, 
от мен да знаете:

- Всяко дете има право да не 
бъде удряно!

И също, че телесното 
наказание ме прави обиден, 

тъжен и много гневен...
28 29







This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality 
and Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication are 
the sole responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the views of the 
European Commission.
Project title: Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional 
Repression Project number: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176


