
Общуването в моето ежедневие 

от Ивелина Димитрова 

    Общуването е част от моето ежедневие. Човек не може без него, защото чрез 

общуването можем да създадем нови приятелства. Ние превръщаме думите в наше 

огледало, защото никой не може да надскочи себе си. Смятам, че единствено човешката 

емоция вложена в речта може да я зареди с негативни емоции. Така нашите думи 

тръгват във всички посоки, и ни напомнят, че принадлежим към голямата и стара 

човешка цивилизация, включват ни в нейния ритъм и значение.  

    В света на общуването всичко зависи от думите, ако те са красиви, ни доближават до 

хората, а ако са грозни, ни отблъскват и отдалечават от тях. Употребата само на една 

нараняваща дума може да разруши дома на надеждата и да я превърне в руйна. . Само 

една дума като „некадърник“ може да разруши  цяла една надежда и да я превърне в 

„пустинен мираж“. Всяка дума може да предизвика щастие, тъга, обида, огорчение и 

ненавист, все познати, и често използвани понятия показващи човешката същност. 

    В училище между нас учениците, често с грозни думи някои по-надменни деца 

обиждат други, по-стеснителни, защото са необразовани или са от различна етническа 

общност. Понеже те се отличават от горделивците и не се вписват в средата им, започват 

да им говорят неприлични и обидни думи, с което ги нараняват и засягат. Това 

поведение смазва самочувствието им и се отразява върху бъдещият им живот.  

    Докато контактуваме с близък човек, ние трябва да му имаме доверие, че няма да бъде 

злоупотребено зад нашите гърбове. Ако ние нямаме доверие на другите, то тогава няма 

как да го получим.  

    Вербалното и невербалното общуване ги използваме в нашето ежедневие. Това са две 

части, които са неделими. При вербалното общуване хората контактуват лице в лице, а 

при невербалното общуване, хората контактуват чрез телефони, таблети и компютри. 

    Това, което правят завистта, омразата, гнева и всички негативни емоции с хората, е 

да се връщат при този, който ги е изрекъл с много по-голяма сила. Затова трябва да 

бъдем великодушни, винаги да гледаме и откриваме положителното и да се извисяваме 

над негативните емоции. Така ще помогнете не само на себе си, но и на тези около нас 

да бъдат щастливи. 

    „Блага дума железни врати отваря“ твърди на всички ни поговорка. Тя е 

доказателство, че чрез нея народният гений е искал да ни каже , че всяка добра дума ще 

докосне дори и хората, които имат „студени сърца“ , и лошия човек, когато я чуе, ще  се 

почувства харесван и оценен, даже да не го показва в действителност. Ако думите са 

произнесени  искрено, те дават началото на ново приятелство. Но все пак трябва и да 

знаем, че във времето, в което живеем, време на материалност и  себичност, има хора, 

които манипулират другите.  

    Думи са способни да променят живота на хората ,както в положителна ,така и  в 

отрицателна посока. Трябва да се научим да бъдем внимателни и вежливи с  другите, да 

им подаряваме елегантни думи и  да ги подкрепяме в трудни за тях моменти, за да ни 

има такива, каквито бихме искали   сме спокойни, осъществени  и красиви. 

 


