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вечеря, разпускане и други. Ако пък не пиете, обяснете на детето си защо не го правите, като изложите своето мнение и 
пътя, който сте извървели до този извод. 

5.  Бъдете естествени и спокойни.
Когато говорите с детето си за алкохола, направете го спокойно, без да предавате негативни емоции с настойническо 
изражение или подозрение с внезапно приятелски тон. Децата усещат всичко. Ако се колебаете в подхода, по-добре бъдете 
максимално откровени: „Знаеш ли, учителката ти посъветва всички родители да поговорим с вас за алкохола. Помогни ми, 
защото не знам какво точно да кажа.  Ти какво знаеш за алкохола? Искаш ли да ме попиташ нещо?”

6.  Обръщайте повече внимание на детето си.
Колко често се разсейваме да слушаме децата си, докато се оправяме за работа сутрин и си мислим за нещата, които имаме 
да отметнем през деня? Вечер пък бързаме да сготвим, да се приготвим за сън и обикновено нямаме сили за игри. 

Истината е, че това е проблем на повечето родители. Изключително важно е да намираме време да общуваме с децата си, 
на всяка цена! Времето, прекарано заедно е най-голямата инвестиция, която един родител може да направи за бъдещето на 
детето си. 

Когато изслушвате детето си внимателно, ще добиете много по-добра представа какво вече знае и докъде може да стигне 
разговорът Ви. Например, ако детето Ви зададе някакъв неудобен въпрос като „Какво са шотове”, върнете му контравъпрос 
„А ти какво мислиш, че е?”. От отговора му много по-добре ще се ориентирате колко знае и какво може да му разкажете на 
този етап. Ако загуби интерес да Ви слуша и поиска да си играе, спрете да говорите и продължете темата в друг ден.

Интересувайте се повече от Вашите малчугани, изслушвайте проблемите им или обикновените случки, които ги вълнуват, 
колкото и наивни или незначителни да Ви се струват. Поставяйте се на тяхно място и макар понякога да предвиждате какъв 
е краят на историите им, бъдете изненадани. Така Вашите деца се чувстват значими и специални.

7.  Бъдете наистина честни.
Независимо на каква възраст е детето Ви, най-доброто, което може да направите за него, е да бъдете честни.  Ако не 
отговаряме директно на въпросите на децата, може тяхното въображение да се погрижи за това и да останат с грешни 
впечатления. Не е нужно да влизате в много детайли, но не е добре и да оставяте големи дупки в диалога Ви, които детето 
само да запълни с различни асоциации и това да доведе до по-голямо объркване.
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