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Колкото и невъзмутими да ос-
таваме външно – щом шмекерува-
ме, неконтролируеми реакции на 
нервите със сигурност ни изда-
ват. Този, който познава призна-
ците, може да разобличи и най-
изкусния лъжец. 

Тестът е прост. Лицето, което 
се подлага на проверка, написва 
на листче тайно число от 1 до 10. 
После го включват към детекто-
ра на лъжата. Ръководителят на 
опита пита: „Какво написахте – 1, 
2, 3, …”. 10 пъти кандидатът от-
говаря „не”. Залог няма. Не става 
въпрос нито за свободата, нито 
за затвор, нито за повишение 
или уволнение. Всичко е само 
игра. Значи няма нищо по-лесно 
от това да запазиш хладнокръ-
вие. И все пак уредът ще разоб-
личи човека - гарантирано, пре-
цизно. 

Простата причина: „Човекът е 
програмиран да казва истината” 
твърдят професорите по психо-
логия и специалистите експерти 
по детектора на лъжата. Всяка 

преднамерена шмекерия, все-
ки блъф означава стрес. А той 
удря по вегетативната нервна 
система, която не може да се 
контролира съзнателно. 

Кръвното налягане се по-
вишава, пулсът се учестява, 
дишането става плитко, кръв-
та нахлува в мускулатурата, 
потта избива от порите. Акти-
визира се вътрешната програ-
ма на тялото, настроена на 
„бягство” и „борба”. Това става 
напълно автоматично и про-
тив волята ни. Така че можем 
да лъжем, без да се изчервя-
ваме, но не и без да се изпо-
тим. Именно този признак се 
регистрира от детектора на 
лъжата. Колкото по-влажна е 
дланта, толкова по-ниска е 
електрическата съпротива на 
кожата, толкова по-голям е 
стресът, съответно е толкова 
по-голяма лъжата.  

Учудващо е и това, че сред-
ностатистическият гражданин 
изрича неистини поне 5 пъти 
на час. И то без никакви угри-
зения на съвестта. Започва се 
още от сутринта, когато секре-
тарката пожелава приятен ден 
на ненавистния си началник 
или когато на входа пред жи-
лището ни, прибирайки се от 
работа, отговорите на въпроса 
на съседката: „Здравей, как 
си?” с  
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дежурното: ”Благодаря, доб-
ре!”, а не сте никак, ама никак 
добре. И съвсем не свършва къс-
но вечерта, когато някой мерак-
лия за славата на Казанова шеп-
не на ухото на случайната си 
позната, че тя е най-хубава от 
всички жени в живота му.  

Макар и заклеймена, лъжата 
отдавна е приета от обществото. 
Ако всеки винаги казваше всеки-
му безжалостно в очите цялата 
истина, социалната ни структура 
би рухнала тутакси.  

Какво печелим, като кажем на 
колежката си, че изглежда ужас-
но днес? Вероятно сутринта се е 
събудила с главоболие или не 
се е наспала добре, може да е 
имала недоразумения със съпру-
га си, с детето и е видно, че днес 
не е в най-добрата си форма. И 
какво от това, на всеки се случва. 
С откровеността си ще я накара-
ме да се почувства още по-зле и 
вместо да я разведрим, най-
много да съсипем остатъка от 
деня й. 

А би могло да бъде по друг 
начин. Кажете й колко добре й 
стои синия цвят на блузата със 
сините й очи или се пошегувай-
те с нещо. Това ще я накара да се 
усмихне или да ви благодари. 
Вие изричате една приятна исти-
на, като й спестявате неприятна-
та. 

В „Правилата на живота” 
Хорас Джаксън Браун с малко 
шега ни препоръчва: „Прави 
комплимент поне на трима 
души на ден!”. 

Запитвали ли сте се колко 
пъти сте били така истински 
и искрени с ваши познати и 
приятели? 

Винаги е приятно да казва-
ме истината, но за съжаление 
в ежедневието ни рядко го 
правим за хубавите неща. Не 
говоря за ласкателство, а за 
обективната истина.  

Надявам се, че всеки би се 
зарадвал да чуе: 
„Поздравления, имаш прек-
расно и сплотено семейство!” 
- без повод, просто така, за-
щото го е виждал щастлив със 
семейството му, радвал му се 
е и се е възхищавал искрено.  

Или от шефа си за добре 
свършена професионална за-
дача: „Перфектно, колега, 
продължавайте все така!”. Две 
изречения, две истини, които 
правят чудеса с настроението, 
самочувствието и стимулира-
нето на човека. 

Научно е доказано, че лека-
рите, които залъгват пациен-
тите си с думи като: „Нямате 
основания за безпокойство” 
постигат по-големи успехи в 
лечението, отколкото твърде 
премите. 
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Доказано е също, че послъг-
ващите деца са по-интелигентни 
от честните. Същото важи и за 
възрастните. Защото е прекалено 
лесно за всеки да казва истината, 
докато за умелата заблуда са не-
обходими фантазия и творчест-
во.  

Ето какво казва философията 
по въпроса. В „Човешко, твърде 
човешко” Фридрих Ницше твър-
ди, че тези, които не лъжат, го 
правят, защото им е трудно да 
измислят лъжи.  

Опирайки се на своята обща 
теория, която оценява хората по 
тяхната сила и способности, то-
зи, който винаги казва истината, 
просто е по-глупав от останали-
те. Парадоксално, нали?  

В разрез с възпитаването на 
всички морални и духовни цен-
ности на личността! В крайна 
сметка дали не сме свикнали да 
слушаме повече приятни лъжи, 
отколкото неприятни истини? 

Съществуват няколко типа лъ-
жи и съответно според тях се 
обяснява човешкото поведение, 
реакции и действие. Съгласно 
статистиката, посредством поло-
вината от лъжите си ние се 
опитваме да си спестим непри-
ятности - тип „манкьор”, около 
1/4 ни служат, за да направим 
живота си по-ведър и приятен – 
тип „чаровник”, 10% от шмекери-
ите целят да ни представят в по-

добра светлина - тип 
„аферист”. Към нея е и онази 
лъжа, която се среща в психо-
логическата диагностика в 
т.нар. скала - социална жела-
телност (лъжа). В тази скала 
се задават въпроси, изисква-
щи социално желателни отго-
вори или отговори, с които 
бихме били приети или отх-
върлени от социалната ни 
среда.  

Като например: „Взимали 
ли сте по погрешка чужд мо-
лив, химикал, запалка от бю-
рото или масата на колега 
или познат?” Повечето хора 
отговарят с „не”, за да не ги 
помислят за „крадци”. А в жи-
вота на почти всеки от нас се 
е случвало в бързината да взе-
ме нечия такава не толкова 
ценна вещ.  

Или на въпроса: „Случвало 
ли ви се е да кажете нещо ло-
шо по адрес на някой ваш съ-
сед или приятел?” Отново 
70% от отговорите са отрица-
телни. Сякаш никога в живота 
си не сме коментирали няко-
го? 

Само една малка част от 
неистините е със сигурност 
зловредна – тип „интригант”. 
За нея не е нужно да се дават 
пояснения и подробности, тъй 
като всички сме наясно за 
неприятните и ужасяващи 
последици от такава лъжа.  
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Често лъжците могат да бъдат 
разкрити и без скъпоструващия 
детектор на лъжата. Във всяка 
книга за езика на тялото 
(невербално общуване) са дадени 
подробни указания как да изоб-
личим някой в лъжа. Но най-
елементарния начин е по при-
мигването. Заедно с пулса и 
кръвното налягане неволно се 
повишава и честотата на мигане-
то. Когато събеседникът ви се 
кълне и казва „Честна дума”, 
погледнете в очите му. И ако ви 
направи впечатление, че при-
мигва по-често можете да бъде-
те сигурни, че ви баламосва! 

И в заключение. Можете да 
хитрувате, но внимавайте как го 
правите, кога го правите, с кого, 
за какво и дали си заслужава. В 
крайна сметка обаче рискувате, 
ако попрекалите, да бъдете ра-
зобличени. И както е и в песента 

„Ако си дал” по текст на Иля 
Велчев: „Ти закъсняваш поня-
кога, истина, но винаги идваш 
при нас!”. Коментарите са на-
пълно излишни. 

Не приемайте твърде сери-
озно ежедневните провока-
ции, свързани с безвредната 
лъжа. Просто наблюдавайте, 
анализирайте, учете се и се 
забавлявайте. Защото животът 
е най-интересната, неповто-
рима и стара човешка игра. 

 

Автор:  
психолог Фани Владими-

рова  
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Въведение 
Посветена е огромна специална 

литература на връзката между сексуал-
ната ориентация и типовете личност. 
Напълно разбираемо е, че такова съ-
ществено обстоятелство като типа сек-
суална ориентация се отразява върху 
самосъзнанието, върху Аз-образа и со-
циалното поведение. Въпросът е дали 
съществува някаква стабилна корела-
ция на чертите или за причинна зави-
симост? И дали подобна корелация 
или причинна връзка ще бъде иманен-
тна, проявяваща се навсякъде и във 
всичко, или тя зависи от конкретните 
условия на средата? По отношение на 
хетеросексуалността самият въпрос за 
общите качества на личността очевид-
но е нелеп; би могло да се говори как-
ви психични черти благоприятстват 
едни или други специфични черти на 
сексуалното поведение, и толкова. 
Обаче точно такова е положението и с 
хомосексуалността. Свикнали сме да 
разсъждаваме другояче само поради 
това, че тази категория е маркирана, 
нещо повече – стигматизирана. Поня-
тието „личност на хомосексуалния” 
или „хомосексуална личност” не пре-
дизвиква интуитивен протест само по-
ради това, че е родено в психиатрична-
та клиника и подобно на понятията 
„невротична личност” се асоциира с 
изразени невротични или психиатрич-
ни прояви. Днес психиатрите отлично 
разбират, че, като се остави настрана 

ендогенната симптоматика, лич-
ността и социалното поведение на 
болния зависят освен от всичко дру-
го, но и от това как се отнасят към 
него обкръжаващите. Без да се има 
предвид този фактор, не може да 
има нито профилактика, нито ус-
пешна психотерапия. 

Хомосексуалност 
С хомосексуалността е още по-

сложно. От гледна точка на научната 
психология, да се говори за качест-
ва на личността, която по никакъв 
начин не са фокусирани, е безсмис-
лено. Същевременно нито едни от 
съвременните психологическите 
тестове не дава възможност да се 
различат хомосексуалните мъже и 
жени от хетеросексуалните, което 
ни кара да мислим, че различията в 
сексуалната ориентация са повече 
или по-малко автономни от остана-
лите психически качества.  

Американският психиатър Ър-
винг Бибър и сътрудници съпоста-
вят жизнения път и личностните ка-
чества на 106 хомосексуални мъже, 
намиращи се на психоаналитично 
лечение, с контролна група от 100 
хетеросексуални пациенти и нами-
рат между тях съществени различия. 
Така например 63% от хомосексуал-
ните и само 39% от ИЛ 
(изследваните лица) от контролната 
група съобщават, че са били лю-
бимци на своите майки; 65% от хо-
мосексуалните казват, че майките 
им от своя страна не са искали да 
бъдат в центъра на вниманието на 
синовете си, в контролната група е 
така у 36%. Само 18% от хомосексу-
алните казват, че майките им са по-
ощрявали у тях маскулинни нагласи 
и занимания (в контролната група – 
47%);  
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66% от хомосексуалните и 48% от 
ИЛ в контролната група отбелязват пу-
ританския характер на майките си. 
Майките на хомосексуалните по-често 
са се намесвали в техния сексуален 
живот. Много от хомосексуалните са 
се чувствали отблъснати от бащите си, 
в семейните разправии майките обик-
новено са се солидаризирали със си-
новете си против бащите. Хомосексу-
алните са прекарвали по-малко време 
в обществото на бащите си. Сексуална 
информация те са получавали главно 
от майките си; 17% от хомосексуална-
та група са имали в детството си хо-
мосексуални контакти с братя или 
връстници (в контролната група – 3%). 
Личностни особености се наблюдават 
и в извън сексуалната сфера. Три чет-
върти от изследваните хомосексуални 
са се страхували в детството си от те-
лесни травми, 80% са избягвали сърев-
нователни игри и ситуации, 90% са из-
бягвали сбиванията, две трети са се 
чувствали самотни и т.н.  

Тези наблюдения могат да се обяс-
нят не само с термините на психоана-
лизата, но и с понятията на ролевата 
теория, която свързва появата на хомо-
сексуалността с трудностите в усвоява-
нето на адекватна полова роля от дете-
то. Това, че мнозина хомосексуални 
мъже са изпитвали в детството си де-
фицит на мъжко влияние, имали са 
лоши отношения с бащите си, конста-
тират и други изследователи като Р. 
Евънс. Освен обаче общата ненадежд-
ност на ретроспективните самоотчети, 
сходството на жизнените условия, как-
то е известно, не гарантира формира-
нето на еднакви личностни качества. 

Както отбелязва Мартин Хофман, 
много от хомосексуалните синове из-
растват в семейства от съвършено друг 
тип, докато в семейства от описания 
тип израстват много от хетеросексуал-

ните синове. Избягването на сбива-
ния и съревнователни ситуации е 
характерно за интровертите, но няма 
никакви доказателства за това, инт-
роверсията сама за себе си е типич-
на за хомосексуалността. 

Зигелман осъществява система-
тично сравнение на взаимоотноше-
нията с родителите в две групи аме-
рикански и английски хомосексуал-
ни мъже и контролни групи от хете-
росексуални мъже. Не се разкрива 
никаква съществена разлика в тяхно-
то възпитание. 

Едно от най-добрите в методоло-
гично отношение изследване но хо-
мосексуалността е осъществено в 
Англия от Майкъл Скофилд. Той 
изследва три групи хомосексуални 
мъже, по 50 човека във всяка, от ко-
ито първата образуват затворници, 
втората пациенти на психиатрична 
клиника и третата – хора, които ни-
кога не са били привличани от уг-
лавна отговорност и не са се обръ-
щали към психиатър. На всяка от 
тези групи съответства аналогична 
контролна група. Оказва се, че трите 
хомосексуални групи също силно 
се различават помежду си, както и 
съответните групи хетеросексуални 
мъже, т.е. сексуалната ориентация 
не само че не определя всички оста-
нали качества на личността, но са-
мата тя варира в зависимост от тях. 

Както отбелязват Бел и Уейнбърг, 
единият тип „хомосексуалист” е съ-
що така невъзможен, както и един-
ният тип „хетеросексуална лич-
ност”. Съществуват 
„хомосексуалности” и 
„хетеросексуалности”, всяка от кои-
то включва в себе си множество раз-
лични, взаимосвързани измерения. 
Дори  
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половият живот на тези хора не е 
еднакъв: 71% от мъжката (465 души) и 
три четвърти от женската извадка (211 
души) на Бел и Уейнбърг се разпреде-
лят по следните пет типа.  

Първата група (67 мъже и 81 жени) 
образуват хора, които живеят в стабил-
ни, тясно свързани двойки, приличащи 
на хетеросексуален брак. В сравнение с 
другите групи те имат най-малко сек-
суални проблеми, не търсят случайни 
временни партньори, социално и пси-
хически са по-добре приспособени, 
отличават се с по-високо самоуваже-
ние и по-рядко страдат от самота. Вто-
рият тип (120 мъже и 51 жени) са 
„отворените двойки”, които също жи-
веят заедно, но не са напълно удовлет-
ворени от партньорството си; те по-
често търсят сексуални развлечения с 
други, като изпитват във връзка с това 
разнообразни тревоги. Тяхната социал-
на и психична адаптация е малко по-
ниска, отколкото у лицата от първата 
група, но е по-висока в сравнение с ос-
таналите хомосексуални. Третата гру-
па са „функционалистите” (102 мъже и 
30 жени); те приличат на хетеросексу-
алните неженени хора, чийто живот се 
гради върху сексуалните похождения. 
Сексуалната им активност е по-висока, 
партньорите са повече, отколкото в ос-
таналите групи, но техните контакти в 
повечето случаи са лишени от емоци-
онална въвлеченост, те са екстензив-
ни  и безлични. Макар че като цяло то-
ва са енергични, жизнерадостни хора, 
които успешно преодоляват труднос-
тите на своето битие, социалнопси-
хичната им адаптация е по-ниска, от-
колкото в първите две групи. Четвър-
тият тип (66 мъже и 16 жени) са 
„дисфункционалистите”; те не са в 
състояние нито да приемат своята хо-
мосексуалност, нито да я потиснат. 
При тях има най-много сексуални и 

психични проблеми и вътрешни 
конфликти. Петият тип са 
„асексуалистите” (110 мъже и 33 же-
ни), които се отличават с минимал-
на сексуална активност, с липса на 
емоционални контакти с други хора 
и с множество психосексуални 
проблеми. Тези хора, повече от 
другите, са склонни да се смятат ка-
то нещастни, по-често се обръщат 
към лекари и сред тях има най-
много самоубийци. 

По такъв начин дори според сек-
суалното си поведение и социална-
та си адаптация хомосексуалните не 
образуват едно цяло. А като се взе-
ме предвид честата несъгласуваност 
между сексуалното поведение и 
еротичните предпочитания, разли-
чията между мъжката и женската хо-
мосексуалност и някои други мо-
менти, изводът става още по-
безспорен. 

Дали сексуалното поведение мо-
же да бъде разбрано извън социал-
ния контекст? Това, което се смята 
за „типове сексуално поведение”, 
може да са само временни състоя-
ния; един и същ човек да е през да-
ден период „асексуалност”, после 
да премине през друг – 
„функционалист” и т.н. 

В тази връзка е показателна ево-
люцията на възгледите за хомосек-
суалността. В началото на XX в. по-
вечето психиатри смятат хомосек-
суалността за сериозно психично 
заболяване. Наблюдаването у такива 
хора на невротични симптоми про-
изтичат не от самата им сексуална 
ориентация, а от някакви индивиду-
ални качества и най-вече от труд-
ности на социалното им положение. 
В действителност лесно ли е да за-
пази душевното здраве и  

Типове личности и сексуална ориентация 

Рубрика: “Със сексуална различност” 

 Продължение от стр. 6 



психическото си равновесие човек, 
който е принуден през целия си живот 
да потиска, да скрива, да се страхува 
от разобличаване, а самият той е скло-
нен да се смята за непълноценен. На 
един писател са думите: „покажете ми 
щастлив хомосексуален и аз ще ви по-
кажа весел труп”.  

Дали хомосексуалният ще бъде, 
или няма да бъде невротик, зависи, от 
една страна, от социалните условия 
(колкото по-силни са стигматизацията 
и социалната изолация на определена 
категория хора, толкова по-вероятна е 
появата на невротични реакции у тях), 
а от друга – от индивидуално личност-
ните качества, включително и комуни-
кативните, от равнището на самоуваже-
нието, от способността да се приеме и 
да се отстоява своята индивидуалност.  

През 70те години е преразгледана 
тази позиция. В Америка през 1973 го-
дина Американската писихиатрическа 
асоциация изключва хомосексуализма 
от официалния си списък на диагно-
зите, като отбелязва, че хомосексуал-
ните имат различни характери, на кои-
то могат да съответстват различни нев-
рози (или да не съответстват никакви).  

Хомосексуалността освен личните 
емоционални трудности, свързани с 
определянето на сексуално-еротичната 
си идентичност, която често през це-
лия живот остава двойнствена (само 
половината признават еротичните си 
предпочитания като изключително хо-
мосексуални), поражда редица соци-
ални проблеми. 

Бисексуалност 
Друга и не толкова рядко срещана 

сексуална ориентация е бисексуал-
ността. В рамките на традиционната 
дихотомия на хомо- и хетеросексуал-

ността склонността на индивида към 
сексуални контакти с представители 
на двата пола изглежда някакво не-
доразумение, следствие на незавър-
шеността на психосоциалната иден-
тификация или просто като средст-
во за мимикрия, като желание на хо-
мосексуалния да „мине за свой” в 
хетеросексуалния свят.  

В действителност бисексуалното 
поведение и намиращите се зад не-
го „сценарии” са автономни  и неед-
нозначни. Ганьон откроява няколко 
техни типа.  

1. Бисексуалността често се наб-
людава в преходната възраст, кога-
то 12-16- годишните още не са опре-
делили еротичните си предпочита-
ния и могат да експериментират и в 
двете направления, макар че вероят-
но още през този период хомо- и 
хетеросексуалните преживявания 
имат за тях различен смисъл. 

2.Редуване на хетеро- и хомосек-
суално поведение въз основа на 
присъствие в съзнанието на индиви-
да на два качествено различни сек-
суални „сценарии”. 

3.Ситуационно обусловена би-
сексуалност, например в условията 
на принудителна полова сегрегация 
(затвор, военни училища и т.н.). Хо-
мосексуалната активност тук служи 
за временна замяна на хетеросексу-
алните връзки, но тези хора запазват 
хетеросексуалната си идентичност. 
Често особено в затвора, това се 
съпровожда от насилие и се симво-
лизира в понятията за господство и 
подчинение по-силният утвърждава 
своята власт над слабия, потвържда-
вайки по този начин собствената си 
маскулинност. 
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4. Успоредно хомо- и хетеросексу-
ално поведение, например, когато 
официален хетеросексуален брак се 
съчетава с тайни хомосексуални връз-
ки или привързаности на мъжа или на 
жената. Най-често това е следствие от 
късна сексуална идентификация, кога-
то индивидът открива, че неговите 
действителни еротични предпочита-
ния са в друго направление. Обаче въз-
можно е и постоянно съчетаване на от-
ношенията от двата типа, които удов-
летворяват различни потребности на 
бисексуалния индивид, давайки му 
възможност да се чувства ту маскули-
нен, ту фемининен. 

5. Бисексуалността, като следствие 
от равнодушие към пола на партньора. 
Така понякога се случва в ситуациите 
на групов секс, където телата сякаш 
изгубват половите си различия, или у 
други хора, които изцяло са съсредо-
точени върху собствените си сексуал-
ни преживявания. 

6. И най-накрая бисексуалността, 
като начин да бъде разнообразен хете-
росексуалния живот поради прекомер-
но презадоволяване, стереотипизиране 
и любопитството към нови сексуални 
преживявания.  

Разглеждането на процесите на 
формиране на сексуалната идентич-
ност има принципно, общометодоло-
гично значение. Първо, то доказва, че 
във формирането на психосоциалната 
идентичност на индивида, на неговите 
сексуални ориентации и предпочита-
ния съмосъзнанието играе същата 
ключова роля, както и във формиране-
то на половата идентичност. Всичко, 
което се случва в живота на индивида 
и най-вече в сексуалната му биогра-
фия, трябва да се разглежда не само 
обективно, отстрани, но и с оглед на 
онзи смисъл, който той самият влага в 

тях. Второ, то прояснява значението 
на пубертетната възраст и на мла-
дежките години като критични пе-
риоди във формирането на сексуал-
ната ориентация, в светлината, на 
която се коригират и понякога видо-
изменят формираните преди това 
представи на индивида за собстве-
ната си полова идентичност, поло-
воролева адекватност и т.н. Трето, 
то доказва, че тези процеси, както и 
общите процеси на полово дифе-
ренциране, предполагат тясно взаи-
модействие на природните,  социо-
културните и индивидуално-
биографичните фактори. Четвърто, 
то има практично-педагогически 
смисъл, като ориентира лекарите, 
възпитателите към внимателно и 
тактично отношение към сексуални-
те преживявания на децата в пред-
ходната възраст. За да се различи 
нормалното сексуално експеримен-
тиране на възрастните от признаци-
те на развиваща се парафилия, е 
много трудно, но да се травмира де-
тето и да се придаде на неговите 
мисли и фантазии опасно направле-
ние, е много лесно. 

Доколко е сложно изменението 
на сексуалните ориентации на лич-
ността зависи от степента нагласата 
и желанието за промяна или прие-
мане. Проблем и до ден днешен си 
остава хомосексуалността, чийто 
източници и форми са също така 
разнообразни, както и подобните 
страни на хетеросексуалността. Въп-
реки възможното (макар и недоказа-
но или твърде рядко) генетично 
предразположение към хомосексу-
алност като цяло всяка сексуална 
ориентация се гради въз основа на 
индивидуалния опит и научаването.  
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Първото, което трябва да бъде ус-
воено от лекаря или психолога, е това, 
че хомосексуалността не е болест: це-
лите на терапията винаги трябва да се 
определят не от специалиста, а от па-
циента, макар че именно той трябва да 
му помогне да прецени доколко обос-
новани и реалистични са неговите же-
лания.  

Сексуална неудовлетвореност 
По-сложни се оказват случаите на 

сексуална неудовлетвореност, особено 
когато в центъра на загрижеността на 
пациента е неговата сексуална ориен-
тация. Съществуват два типа такива 
случаи: „конверсия” (обръщане), когато 
хомосексуален, който съвсем или поч-
ти нямайки хетеросексуален опит (5 
или 6 по скалата на Кинси), изразява 
желание да премине към хетеросексу-
ален стил на живот, и с 
„реверсия” (завръщане), когато инди-
вид, имащ ограничен сексуален опит 
(от 2 до 4 по скалата на Кинси), иска 
да се върне към него. Като се изхожда 
от клиничния опит, и двата процеса са 
възможни. 

Въпреки огромния брой терапев-
тични несполуки се потвърждава 
принципно възможността да се кори-
гира психосоциалната ориентация. Все 
пак трябва да се има предвид мотива-
цията на пациентите и оптимистична-
та им нагласа за успех. 

Главната предпоставка за функцио-
налната терапия и на хомо-, и на хете-
росексуални субекти е способността на 
лекаря (психолога) да определи, да 
прецени и открито да обсъжда поло-
жителното и/или отрицателното влия-
ние, което оказват социалните и сексу-
алните ценности на пациента върху 
стила му на живот. Задължение на спе-
циалиста е не да налага своя ценност-

на система, а да му помогне да 
вникне в неговата собствена жизнена 
ситуация. В случай на необходимост 
лекарят (психологът) може да изме-
ни структурата на поведението на 
пациента, но той няма право да пре-
устройва неговата базова система и 
ценности. 

И в заключение нека винаги да 
помним, че зад сексологичните 
проблеми винаги стоят човешките 
проблеми. 

Автор:  
психолог Фани Владимирова 
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 „Една от причините за пове-
чето от разводите са недоразу-
менията и ненавременното раз-
решаване на проблемите между 

партньорите”  
Ф. Владимирова 

Мария: Защо хората имат 
нужда да общуват? С какво ги 
обогатява комуникацията и защо 
всички сме социални същества, 
които търсят общуване под една 
или друга форма? 

Фани: Всичко, с което човек 
се сблъсква в своя житейски път 
– и тривиално, и изключително, 
така или иначе е свързано с об-
щуването, проектира се в него. 
Първо, защото в общуването въз-
никват много от въпросите, кои-
то животът поставя за разрешава-
не пред личността.  

Създаването на семейство, 
разпадането на старо приятелст-
во, влошаването на колегиални-
те отношения или съседските 
конфликти, всички тези проб-
лемни ситуации изискват специ-

ални усилия, въпреки че с те-
чение на времето се формират 
„автоматизирани“ образци на 
поведение. Второ, защото 
именно в общуването човек на-
мира източник на социалната 
подкрепа без която едва ли е 
способен да се справи с всич-
ки предизвикателства на все-
кидневието. Именно социална-
та подкрепа, била тя във вид 
на съчувствие, съвет или прак-
тическа помощ, е дълбоката 
причина за високия ценностен 
статус на междуличностните 
отношения, за позитивния им 
емоционален заряд. И обрат-
ното, преставайки да осигуря-
ва социална подкрепа, едно 
отношение до голяма степен 
се обезсмисля, а неговото 
поддържане става проблема-
тично.  

Общуването и като източ-
ник, и като механизъм на ре-
шаване на всекидневните со-
циални проблеми на човека 
„пулсира“ в съответствие с 
тяхната динамика. Типичните 
форми на човешките отноше-
ния, типичните проблеми, ко-
ито възникват в дадена соци-
ална система, типичните спо-
соби за решаването на тези 
проблеми, са типични харак-
теристики на тази социална 
система. Особеностите на бра-
ка, здравината на роднинските 
връзки, емоционалният заряд 
на приятелството, обхватът на  

Интервю с Психолог Фани Владимирова  
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служебните отношения – всич-
ки изброени измерения на меж-
дуличностните връзки са в край-
на сметка обективно обусловени 
от степента на икономическото, 
политическото, културното и 
нравственото развитие на общес-
твото.  

Но те са обусловени в едни 
широки рамки, които дават дос-
татъчно възможност за проява на 
индивидуалната способност, за 
предвиждане и решаване на въз-
никващите в тях проблемни си-
туации.  

Мария: В днешно време доста 
голяма част от общуването се е 
пренесла във виртуалното прос-
транство. Според Вас онлайн ко-
муникацията помага или пречи? 

Фани: Предимствата на съв-
ременните технологии, а оттам 
и на виртуалното пространство, 
ни дадоха много по отношение 
на възможностите не само да ко-
муникираме, а и да се информи-
раме за всичко, което ни интере-
сува. Удобството да бъдеш цен-
тър на внимание от много хора, 
да бъдеш одобряван, харесван и 
успешен компенсира в повечето 
случаи наличието на качествени 
връзки с приятели, колеги, се-
мейство.  

Почти няма човек, който да не 
използва всекидневно някаква 
онлайн комуникация. Покрай за-
бавлението и интереса да видим 
кой какво ни е отговорил, какви 

новини споделя, къде и как 
прекарва свободното си време, 
неусетно се улавяме, че сме 
почти онлайн в някоя социал-
на мрежа или в няколко еднов-
ременно.  

Не може да се отдиферен-
цира кои най-много отделят 
време в комуникация във вир-
туалното пространство, но оп-
ределено това са хората, които 
нямат семейства, емоции, жи-
вотът им е скучен и еднообра-
зен, личностите с по-ниска са-
мооценка, интровертите. Не 
правят изключение и тези, ко-
ито желаят да бъдат еталон за 
красота, излъчване, демонст-
рирайки динамичен и висок 
стандарт на живот и т.н., да по-
кажат на другите „Вижте ме – 
това съм аз!“.  

Когато всекидневно кому-
никираме, създаваме контакти, 
приятелства в социалните 
мрежи, това ни кара да усетим, 
че прекалено много хора се 
интересуват от нас, харесват 
ни, четат и споделят нашите 
публикации, че сме повече от 
другите, че сме значими за го-
лям брой хора, познати и не-
познати, а  това пък повишава 
донякъде нашата самооценка, 
чувството ни за значимост.  

Чрез увличането и прекале-
ното фиксиране какво се случ-
ва в профила ни, колко лайко-
ве и какви положителни  
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коментари имаме, неусетно 
животът ни преминава изцяло 
във виртуалното пространство и 
забравяме, че той не е само там. 
Единствените реални контакти, 
които имаме, понякога са на ра-
ботното място. Човек губи предс-
тава за време, място и простран-
ство, губи способността за реал-
на комуникация и създава из-
мислени образи за себе си, кои-
то понякога се разминават доста 
с истината. Не можем да обвиня-
ваме тези, които избягват живия 
контакт. Всеки може да прави то-
ва, което иска, да се представя за 
този, когото поиска и да живее 
така, както намира за добре, за-
щото това позволява интернет. 
Лошото е, че, когато нещата се 
случат извън социалната мрежа, 
разочарованието в повечето слу-
чаи е налице. Това, което споде-
лям, е най-често срещано в сай-
товете за запознанства. Повечето 
са склонни да завишават реални-
те си качества и способности.  

Когато трябва да се опишат, 
много малко от тях успяват да го 
направят така, както е в действи-
телност. Желанието им е да си 
атрибутират качества, които не 
притежават, но желаят да прите-
жават, за да бъдат харесани и 
предпочитани и имат големи 
претенции към желания парт-
ньор. В крайна сметка не можем 
да съдим и обвиняваме кой, как 
и защо се е описал по този на-
чин и в някои доста несполучли-

ви опита да създадем измис-
лен, уникален образ за себе си. 
Истинско предизвикателство е 
да се научим да разпознаваме 
човека още по описанието, ко-
ето дава за себе си. Много от 
хората покрай извънредното 
положение отключиха интер-
нет зависимост. Това беше най
-добрият начин да бъдем соци-
ално изолирани, но пък дове-
де до отчуждение, депресивни 
състояния и суицидни намере-
ния. Способността на хората да 
се адаптират към всяка една 
промяна и ситуация е различ-
на при всеки един от нас. Ес-
тествено, има и още доста съ-
ществени фактори, които оказ-
ват влияние за справянето в 
такива критични и нестандарт-
ни условия като ситуацията с 
COVID-19.  

Затова едни хора успяха, а 
други – не. Търсенето на про-
фесионална помощ в такива 
случаи е задължителна. Няма 
нищо срамно и неестествено 
да се обърнеш към психолог, 
когато усетиш, че не се чувст-
ваш комфортно и спокойно. В 
днешно време се предлагат и 
онлайн консултации, което от-
ново предоставя още една въз-
можност за помощ, съвет или 
подкрепа.  

Мария: Има ли правила в 
човешките взаимоотношения? 
Има ли рецепта за това как 
трябва да  
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общуваме, как да се държим, 
какво да говорим, за да се харе-
саме на останалите?  

Фани: Така, както има прави-
ла навсякъде – в учрежденията, 
на улицата, в училище, на работа 
и навсякъде другаде, така и има 
правила в човешките взаимоот-
ношения. В живота всеки от нас е 
длъжен да спазва етичните пра-
вила.  

Всяка нация си има свои ета-
лони на взаимоотношения. В 
детството нашите родители пос-
тавят основите на нормите и гра-
ниците, на категориите за добро 
и лошо, правилно и неправилно, 
за това как да се държим, какво и 
къде да говорим. Всяка роля има 
правила, изискващи съответното 
общуване. В работата с колегите 
се изисква да бъдем по-
дипломатични, съобразителни, 
точни, без много лични споделя-
ния и коментари за нас или жи-
вота ни.  

Вкъщи със семейството ни 
можем и трябва да изразяваме 
чувствата си, да разказваме всич-
ко, което ни е впечатлило през 
деня, да поискаме съвет от близ-
ките си, като трябва да бъдем то-
лерантни за същото и към тях. 
По същия начин е и с приятели-
те – там общуването е на ниво 
изразяване на емоция и чувство 
на удовлетвореност, че има на 
кого да разчиташ, на кого да се 
довериш или да поискаш съвет, 

както и приятелят ти на теб, да 
се забавляваме и споделяме 
прекрасни спомени и момен-
ти. Но като цяло не можем да 
използваме жаргони и шеги в 
работата, докато в ежедневно-
то общуване, извън нея, бихме 
могли да си го позволим.  

С непознати хора не е прие-
то да разговаряме на „Ти“, ако 
не ги познаваме, а използваме 
учтивата форма „Вие“. С израс-
тването на личността ролите 
се увеличават, а оттам и пове-
денческия репертоар за всяка 
една ситуация и място. Когато 
обществото те приема и оце-
нява, тогава успяваш да реали-
зираш пълния си потенциал 
във всеки един аспект, а общу-
ването се превръща в удоволс-
твие и желание за самоусъвър-
шенстване. Човекът се чувства 
спокоен по отношение на това, 
че хората около него го харес-
ват, но това невинаги е така.  

Не сме длъжни да живеем 
по очакванията и предпочита-
нията на хората около нас. Да-
ли ще ни харесат и приемат 
всички не трябва да бъде цел, 
а начин да отдиференцираме 
значимите и важни за нас лич-
ности и да елиминираме тези, 
с които нямаме социално-
психическа съвместимост и 
желание за контакт. По-
важното е както ние да си се 
харесваме, да си се уважаваме 
и оценяваме, така и  
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значимите за нас хора. Себеп-
риемането се изразява в самоу-
вереността на това, което сме, 
това, което сме постигнали до 
момента и дали се гордеем с не-
го, или искаме да бъдем други. 
Да упражняваме професията, ко-
ято ни доставя удоволствие, да 
живеем с партньора, когото оби-
чаме, да избираме всичко, което 
на нас ни харесва или интересу-
ва. Не е необходимо на всяка це-
на да бъдем одобрявани от всич-
ки около нас, а това е и невъз-
можно. Дали някой ще те хареса 
или не, си е негово лично право 
и въпрос на лични претенции и 
предпочитания. Прекаленото 
старание да се харесаме на всяка 
цена на всички около нас говори 
за ниска самооценка, страх от 
неприемане, самота и чувство за 
непълноценност. Сякаш самочув-
ствието ни се определя само и 
единствено от оценката на дру-
гите за нас.  

Тук прозира недостатъчната 
родителска любов в детството и 
останалата незадоволена нужда 
от абсолютно и безусловно при-
емане на детето с всичките му 
недостатъци. Егоистичните деца 
в по-късна възраст се превръщат 
в хора, търсещи непрестанно 
одобрение, страдат от 
„непорастване“. Те все още смя-
тат, че светът им дължи любовта 
си, както родител на дете, но те 
самите не дължат в замяна ни-
какви чувства.  

Мария: Говорейки за кому-
никация, защо според Вас има 
толкова разводи, защо зачестя-
ват? Дали причината за това е 
недобрата комуникация между 
партньорите? 

Фани: През последните 20 
години бракът като социален 
статус и отношение към него 
не е това, което беше в мина-
лото. Сега, хората без много 
да се замислят, разтрогват 
брачните договори. Чувството 
за отговорност към партньора, 
децата и въобще към семейст-
вото, някак си премина на по-
заден план, като приоритет се 
оказа желанието за удовлетво-
ряване на потребността от лич-
но щастие, любов, забавления, 
независимост.  

Една от причините за пове-
чето от разводите са недоразу-
менията и ненавременното 
разрешаване на проблемите 
между партньорите. В Бълга-
рия не сме научени от малки 
да изразяваме чувствата си, да 
споделяме с родителите, а на 
по-късен етап – и с партньора. 
Очакването, че ще бъдем разб-
рани, се разминава с това на 
отсрещната страна. Всички зна-
ят, че мъжете и жените мислят 
и изразяват по различен начин. 
Ескалацията на недоразумени-
ята води до отчуждение, дис-
танциране и взимане на реше-
ния за раздяла. В  
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практиката ми много често 
наблюдавам семейства, които 
все още имат чувства един към 
друг, но са загубили способност-
та да комуникират и решават 
проблемите си. Не умеят да раз-
говарят с подходящия тон, не 
проявяват уважение към мнение-
то, решението и желанието на 
другия, считат, че техните пот-
ребности и предпочитания тряб-
ва да бъдат потребности и пред-
почитания на човека до тях. Ко-
гато осъзнаем, че не можем да 
бъдем абсолютно еднакви във 
всичко, което правим, мислим и 
действаме, когато опознаем пар-
тньора и с разбиране приемем 
неговите нужди и желания, несъ-
вършенства и слабости нещата 
могат да се променят и бракът да 
бъде съхранен със съвсем малко 
усилие и старание от двете стра-
ни. Защото най-лесно е да си ка-
жем „сбогом“.  

По-трудното е да проявим 
търпение и да положим усилия, 
да се постараем в процеса на 
промяната, да видим собствени-
те си недостатъци и грешки, да 
си ги признаем и коригираме, за 
да бъдем доволни и удовлетво-
рени заедно. Но най-важното е, 
че всичко това трябва да се же-
лае и от двамата партньори.  

Мария: Наблюдава се едно 
отчуждение между родители и 
тийнейджъри. Тийнейджърите 
не зачитат родителите си като 
авторитети, а самите родители 

не знаят как да общуват с деца-
та си. На какво се дължи това 
и как един такъв модел на по-
ведение може да се избегне в 
семейството? 

Фани: Може да се каже, че 
съществува отчуждение между 
родители и деца в по-голяма 
част от семействата, когато 
децата навлязат в пубертета. 
През периода на юношеството 
отношенията с децата претър-
пяват дълбока промяна, а по-
някога и временен срив. Дете-
то чувства нарастващи стреме-
жи да се освободи от детинс-
ката, зависима форма на при-
вързаност към родителите, за 
да премине към друга, с по-
голяма независимост и рав-
ноправие.  

Това се оказва доста серио-
зен проблем в днешно време, в 
което динамичните и полити-
ческите промени създават 
„пропаст между поколенията“, 
между идеите и интересите на 
родителите и децата.  

Пубертетът е най-трудната 
възраст. Родителите трябва да 
са информирани и да са наяс-
но с всички психо-
физиологични промени и да 
очакват с разбиране, търпение 
и интерес порастването на тях-
ното малко момиченце или 
момченце. Самоуважението е 
ниско, а самоосъзнаването на 
12-13  
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годишна възраст е по-
чувствително, отколкото преди 
или след този период. Повечето 
тийнейджъри се проявяват като 
„бунтари“, само и само да дока-
жат, че са самостоятелни инди-
види със собствени права. При 
някои е налице по-сериозно отх-
върляне и незачитане на родите-
лите, макар и временно. Това 
различно поведение и промяна 
при някои юноши често приема 
формата на отхвърляне на роди-
телските забрани за пушене, пи-
ене, секс, закъсняване вечер, въз-
приемане на различни предпо-
читания в облеклото, прическа-
та, музиката и т.н. Това демонст-
ративно поведение често се сре-
ща при децата, които са социал-
но мобилни или пък са изгради-
ли връзки с девиантна група от 
връстници.  Така постепенно 
възникват сериозни проблеми 
между родители и деца, които 
основно са свързани с ценности-
те или общуването, но и сериоз-
ните конфликти стават понякога 
ежедневие. В този период е не-
обходимо родителите да изгра-
дят стабилни и коректни взаимо-
отношения с децата си, защото, 
докато живеят при тях, те носят 
отговорност за живота им, пове-
дението им и проявите им. Ние 
ги учим на самостоятелност, 
честност, коректност и решител-
ност. Всички знаят, че най-
добрият начин е чрез личния 
пример, който им даваме и де-
монстрираме като родители. За-

дължени сме да се грижим за 
тях, осигурявайки им дом, 
храна, спокойствие, добро въз-
питание, сигурност и много 
обич. Авторитет на родител се 
изгражда и постига с много 
желание, постоянство и отго-
ворност. Недопустимо е май-
ката и бащата да се карат и 
обиждат всекидневно, да упот-
ребяват нецензурни и груби из-
рази помежду си и да искат да 
бъдат уважавани и авторитетни 
родители. Авторитет и уваже-
ние се постигат с любов, по-
ложително мислене, толерант-
ност, отворен ум и уважение 
към детето. Възпитавайте де-
цата си в осъзнати, самоконт-
ролиращи се, самоуважаващи 
се личности. Помагайте им, 
не като вършите всичко вместо 
тях, а ги научете да израснат 
силни, отговорни, самоувере-
ни, независими и самостоя-
телни. 
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Двама души се вричат във 
вечна любов, докато смъртта ги 
раздели. Но много често адвока-
тите и съдът са тези, които 
всъщност ги разделят. Законно. 
И то дълго време, след като съп-
рузите сами са изгубили обичта 
помежду си. 

Ако си мислите, че сексуал-
ната изневяра е водеща причина 
за развод, то това е напълно пог-
решно мнение. Според експерти 
по-голямата част от женените 
двойки се разделят заради кому-
никационни проблеми. Това ед-
ва ли учудващо, имайки пред-
вид, че комуникацията е изклю-
чително важна за всяка стабилна 
връзка и брак. 
 
Ето и кои са другите причини, 
отговорни за разпадането на се-
мейните съюзи: 

Сключване на брак по греш-
ни подбуди 

Брак по сметка – всички зна-
ем, че като цяло това е "билет" 
за бърз развод. Има обаче и друг 
вид бракове по грешни подбуди 

– тези, когато мъжът и жената 
(или пък само един от двама-
та) смятат, че задължително 
трябва да се оженят. Забреме-
няването е фактор, който кара 
много двойки да сключат брак, 
макар да не са сигурни в това. 
Когато пък от самото начало 
човек не е убеден, че бракът с 
партньора му е правилният из-
бор, това е е сигнализиращ 
знак, че нещата не са наред. 
Простият извод е, че хората не 
трябва да се женят, само за да 
угодят на някого, а защото го 
искат наистина. 

Липса на индивидуалност 
Когато единият от двамата 

съпрузи няма собствени инте-
реси, позиции по дадени въп-
роси, хобита, приятели – това 
определено не е здравословно 
за брака. Той не може да изра-
зи себе си, своите мисли и 
чувства, губи своята индивиду-
алност и се превръща само в 
„сянка“ на своя партньор. Това 
в крайна сметка много често 
води до развод. 

Мъжът и жената стават 
повече родители, отколкото 
съпрузи 

Когато в семейството се по-
яви дете или пък деца, много 
често мъжът и жената съсре-
доточават вниманието си глав-
но към своите наследници. 
Разбира се, това е нормално, 
защото да си родител  
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означава, че трябва да поемаш 
своите отговорности. Но малко 
по малко партньорите губят 
връзката помежду си, интим-
ността, докато в един момент до-
ри не могат да си спомнят какво 
ги е накарало да се влюбят един 
в друг и да искат да бъдат заед-
но.  

Различни интереси 
Казват, че противоположнос-

тите се привличат, но когато 
става въпрос за дълготрайни 
връзки и бракове – то тази фор-
мула не е успешна. Съпрузите 
трябва да имат еднакви (или 
почти еднакви) интереси, за да 
могат да споделят времето си 
пълноценно. Ако жената предпо-
чита да си почива вкъщи или 
пък да обикаля по магазините, 
докато мъжът иска да се разхож-
да сред природата – това е нещо, 
което би могло да създаде сери-
озен проблем в отношенията.  

Може би след време различ-
ните интереси ще се окажат при-
чина за отдалечаване, а от там и 
за развод. Разбира се, всеки чо-
век има нужда да прекара малко 
време далеч от любимия си чо-
век, но това трябва да бъде изк-
лючение, а не правило. 

Липса на интимност 
Мъжът е имал тежък ден на 

работа, жената пък я боли глава, 
твърде уморени са и двамата 
съпрузи, за да правят секс – наг-

лед тривиални причини, зара-
ди които обаче интимността 
между двама души малко по 
малко замира. Всъщност не 
главоболието само по себе си 
може да „убие“ сексуалността 
на една двойка. То може да бъ-
де причина да се започне един 
много нездравословен цикъл, 
в който сексът все по-рядко е 
страстен, романтичен и нео-
чакван. А причините и оправ-
данията за липса на интимност 
в леглото да се увеличават, за-
щото се смятат за „нормални“. 

Незадоволени очаквания 
Много хора си мислят, че 

когато се чувстват нещастни, 
те трябва да променят своя 
партньор, за да може той да 
направи необходимите проме-
ни и те отново да се почувст-
ват щастливи.  

Това обикновено се случва 
под формата на оплаквания, 
обвинения, критики, заядли-
вост и дори заплахи. Когато 
един от съпрузите се опитва 
да принуди половинката си да 
прави неща, които не иска, са-
мо за да бъде той щастлив, то-
ва е „рецепта за бедствие“. Ко-
гато човек е недоволен от не-
що, той сам трябва да промени 
ситуацията. 

Финанси 
Обикновено не липсата на  
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достатъчно финанси води до 
развод (когато, разбира се, не 
става въпрос за брак по сметка), 
а по-скоро липсата на съвмести-
мост по отношение на парите. 
Представете си конфликта меж-
ду двама съпрузи, ако единият е 
пестелив, докато другият е пра-
хосник. С течение на времето та-
зи разлика може да достигне до 
такива висоти, че изходът да е 
само един, а именно развод.  

Съпрузите са далечни един 
от друг 

Както споменахме вече, сек-
сът е важен, но не и единствено-
то най-важно нещо, когато гово-
рим за отношения между двама 
души. Малките целувки за 
„здравей“ и „сбогом“, импрови-
зираните прегръдки, хващането 
за ръце – това са все неща, които 
сближават двойката. 

Различни приоритети 
Както различните интереси, 

така и различните приоритети 
могат да бъдат достатъчна при-
чина един брак да се разпадне. 
Ако единият партньор смята, че 
работата е най-важна и трябва да 
се съсредоточи върху нея, дока-
то другият вече иска деца – това 
определено е голям проблем. За 
даден период от време някой от 
съпрузите може да направи ком-
промис със своето желание, но 
колко биха издържали цял жи-
вот? 

Неспособност за разрешава-
не на конфликти 

Всяка двойка има разногла-
сия – това е нещо напълно 
нормално и няма как да бъде 
избегнато в един брак. Ключът 
към успеха обаче е двамата 
съпрузи да намерят начин да 
разрешават конфликтите си с 
помощта на взаимно уважение 
и изслушване. В противен слу-
чай някой от партньорите съ-
бира в себе си негативни чувс-
тва, гняв, агресия и разочаро-
вание, които в даден момент 
„избухват“ и то по най-лошия 
възможен начин. 

Автор:  
Маринела Младенова,  
клинична социална работа  

Причини за развод в съвременното семейство  

Рубрика: “Нещата от живота” 
Продължение от стр. 19 



Мъж под чехъл се счита вече 
за толкова естествена форма на 
отношения в една връзка, че чак 
звучи нереалистично съществу-
ването и на жени под чехъл. 
Мъжките чехли обаче са къде-
къде по-големи и с дебели под-
метки... защо да няма и жени под 
чехъл тогава!? 
Жените винаги са търсили начин 
да се еманципират, желаели са 
да бъдат независими от мъжете, 
сменили са полите с панталони, 
доказвайки, че няма нищо мъж-
ко, непригодно за жени... Но хо-
рата много добре са казали, че 
това, което можеш сам да си 
причиниш, никой друг не може 
да ти го стори! Така и еманципа-
цията доведе до положение, в 
което жените се превърнаха в 
мъже. . И наред с дузина женски, 
плюс типично мъжки, задълже-
ния, жените се сдобиха и със 
смятаната за мъжка 
„привилегия“ - да бъдат под че-
хъл. 

Отдавна е отминало времето, 
описано в Талевата четирило-
гия, където жените са били гос-
подарки в дома, а мъжете са 
слушали за всичко съпругите си. 

Ако едно време тази форма на 
взаимоотношения се е считала 
за съвсем естествена, то в 
днешно време тя би породила 
подигравки и съжаление по 
адрес на мъжа под чехъл, кой-
то помага вкъщи, слуша и ува-
жава жена си. Какво е обаче 
нередното в това мъжа да по-
мага вкъщи, вместо да лежи 
пред телевизора, докато жена 
му „жонглира“ с прахосмукач-
ката, парцала и гъбата за чи-
нии? 

Ако често ви се налага сама 
да ковете пирони, да играете 
ролята на хамалин и редовно 
ви се случва да водите безум-
ни спорове с мъжа си, в които 
той ви държи под отговорност 
за какво ли не, то е силно ве-
роятно да сте жена под чехъл. 

Може би с изчезването на 
кавалерите се появиха жените 
под чехъл. Кавалерството в 
днешно време е обект на па-
зарлъци и е на принци-
па„давам нещо, получавам не-
що“. Никога обаче не може да 
сте сигурни колко дебела ще 
ви излезе сметката, ако напри-
мер помолите мъжа ви да ви 
вземе от работа с колата в 
дъждовен ден, точно по среда-
та на второто полувреме на 
футболния мач. Ето защо мно-
го жени се примиряват с фак-
та, че отново ще трябва да се 
справят сами, да играят ролята 
на мъж и така неусетно попа-
дат в  

Жените под чехъл  

Рубрика: “Нещата от живота” 



категорията жени под чехъл. 
Нереално много са семействата, в 
които жената чисти, пере, мие чи-
нии, гледа децата, почти не се 
среща с приятелки, защото е нон-
стоп заета, а когато те й дойдат на 
гости, стават свидетели на след-
ната ситуация – мъжа лежи, почи-
ва си и мрънка, че жена му вдига 
шум докато чисти и му пречи на 
съня, а от време на време й под-
виква да му донесе чаша вода или 
нещо за хапване.  

А жената, от страх да не бъде 
изоставена и да се справя с всичко 
сама (не че досега не е се е спра-
вяла с всичко сама) позволява да 
бъде поставяна в унизителното 
положение. Плачевно е как има 
мъже, които възприемат жените 
си като слугини, а не като равни 
партньори в живота, и смятат за 
нормално да ги държат на каишка. 

Синдромът „жена под чехъл“ 
често е следствие от влиянието, 
или по-скоро липсата му, на май-
ката върху сина. Когато майката 
прекалено много угажда на сина 
си, впоследствие той се превръща 
в глезльо, който след време ще 
очаква и от жена си да се държи с 
него като с принц. Така всъщност 
някои от представителките на 
нежния пол сами се поставят в ро-
лята на жени под чехъл – глезят 
синовете си, в същото време тър-
пят грубото отношение от страна 
на мъжете си (мамини синчета) и, 
за да не се стига до конфликт, же-
ните са склонни да направят комп-
ромис със себе си, свикват на гру-

бо отношение и започват да иг-
раят ролята на мъж. 

При всички положения нито 
„жената под чехъл“, нито 
„мъжът под чехъл“ са нещо нор-
мално. Всяка крайност говори за 
наличието на проблем. Не може 
един да дефилира на сцената, а 
друг да му се кланя и пляска от 
публиката и да се счита, че 
между тези двама души има 
нормални отношения. В една 
връзка е нужно известно равенс-
тво – такова, че след споровете 
да не бъде винаги един и същ 
победителя. Ако мъжът до вас 
често ви ядосва, това със сигур-
ност означава, че ви контролира 
и, като умел кукловод, от време 
на време лекичко дърпа конци-
те, за да играете по неговите 
правила и, за да ви научи къде е 
мястото ви – някъде ниско в кра-
ката му, кланяйки му се. 

Не позволявайте да се прев-
ръщате в една от много унижа-
вани и третирани като слугини 
от половинките си жени и в ни-
какъв случай не живейте с убеж-
дението, че това са нормални 
взаимоотношения. Семейството 
трябва да е екип, а не криворазб-
рана форма на състезание меж-
ду половете. 

Автор: Маринела Младенова,  
клинична социална работа  
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Кой просяк е наистина све-
тец? 

Понякога на улиците виждаме 
да просят хора, които са времен-
но изпаднали в нужда. От про-
фесионалните просяци ги отли-
чава това, че те не са всеки ден 
на улицата, за да просят и не 
умеят да предизвикват съжале-
ние с професионални способи. 

Това са хората, изпаднали до 
просене от нямане на къде вече, 
не искат много и след като го 
получат, си тръгват веднага от 
улицата.  

Не за тях ще пиша днес. Те са 
честни хора, с достойнство, но 
временно закопани от недоимъ-
ка. Ясно е, че за тях просенето не 
е професия, нито е начин на жи-
вот. На такива си струва да се 
помага. Те са истинските СВЕТ-
ЦИ. За разлика от едни други. 

Днес ще пиша за бизнеса на 
онези просяци, които са про-
фесионалисти в своята област 

и определено не възнамеря-
ват да си сменят работата. 

Накрая ще разгледам и как 
един съвсем професионален 
просяк успя да стигне до това 
медиите да го произведат до 
ниво на светец без да има ре-
ални заслуги за което.  

Историята на просяка - све-
тец е сълзлива, затова моля, 
ако хора със слаби нерви ис-
кат да я четат- да си подготвят 
носни кърпички за сълзите. Аз 
лично вече си подготвих! Все-
ки път се просълзявам на иде-
ята! 

За онагледяване на просе-
нето като бизнес, започвам с 
един действителен случай. 
Става дума буквално за бизнес-
мен (колкото и да е невероят-
но). Богат човек.  

Не е като да не му върви в 
печеленето на пари от бизнес. 
Но търговският му нюх 
(впрочем безупречен) му пока-
зал едно място, където се пе-
челят пари, при това без да се 
плаща нищо на държавата. 
Улиците на София.  

Поради тази причина, като 
настане вечер, нашият бизнес-
мен, целият порядъчно омазан 
и предрешен, излиза на до-
пълнителна заработка. За ужас 
на случайно попадналите на 
него познати. 
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Следва пример за организи-
рането на цяла "бизнес верига" 
за професионално просене. 

На нея бях пряка свидетелка, 
когато се разхождах веднъж нав-
ремето покрай Римската стена, 
София. Няколко полицая се на-
бираха с огромна скорост тичеш-
ком към един просяк - професи-
оналист, при което изведнъж 
доста внезапно от всякакви тай-
ни ъгълчета започнаха да се из-
низват подозрителни особи, кой 
захвърлил патерица и започнал 
бесен спринт, кой нещо друго. 

Така накрая около двадесети-
на професионални просяци бяга-
ха усърдно от групата на поли-
цията, погнала ги по ясни на 
всички ни причини. Дали поли-
цаите успяха да ги стигнат, не 
зная. Но пък гледката беше кул-
това. Браво на тези полицаи! По-
желавам си повече такива слу-
жители на реда в България! На 
такива полицаи и съм ЗА да се 
увеличат заплатите! 

А може би причините просе-
нето да не е законен начин за 
правене на бизнес, не са докрай 
ясни на всички? 

Нека да ги изясня. Измамата, 
масово използвана от професио-
налните просяци, както и това, 
че те здрави-прави, а не искат 
грам да работят и обират държа-
вата за неправомерно получава-
ни помощи, е най-малкият проб-
лем. 

Бизнесът на просяка - чу-
довище 

Преди време седях на кафе 
с приятели. В кафето влезе ед-
но чудовище (и вие няма да го 
броите за човек след малко), 
влачещо ревящо и осакатено 
по ръката ясно от кого три-
четири годишно дете. Чудови-
щето искаше пари за 
"лечение" на детето, предста-
вяйки ситуацията сякаш детето 
само се наранило, но надали 
имаше човек, на който да не 
му беше ясна жестоката исти-
на. Чудовището беше навикано 
от всички в заведението. Не се 
трогна! 

Съвременното робство и 
просенето като бизнес 

Сходна гледка видях на по-
редната ми разходка из София 
(зимна разходка беше), че 
представляваха една ти-
нейджърка и бебе на няма и 
месец, натирени на професио-
нална просия в минусови тем-
ператури в оскъдно облекло с 
цел да предизвикват повече 
съжаление.  

Не се виждаше кой ги е на-
тирил. Нямаше навикани. Ня-
маше полиция, нито социал-
ни. Жестокостта беше в пълен 
размер. Още се чудя дали бе-
бето е оцеляло на това дере-
дже,  
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на което беше орисано да бъ-
де. Дано поне да е оцеляло!  

Нараняването на себе си с 
цел просене 

Има професионални просяци, 
които като си нямат кого друг да 
наранят, но все пак твърдо реше-
ни да изкарват пари именно от 
просия и то именно с такива 
средства като кръв и рани, нара-
няват самите себе си. Така по 
улиците на София можеше да се 
види навремето млад мъж с бе-
зобразно раздран крак да проси. 
Ясно кой е авторът на раната. 
Поне за всеки, който малко по-
мисли по този въпрос. Не е 
единственият такъв случай, но се 
набиваше доста на очи, защото в 
стремежа си да предизвиква съ-
жаление, професионалният про-
сяк беше прекалил доста в себе-
нараняването си. 

Ето че дойде и заветният ми 
разказ за моята среща с прося-
ка - светец от близо. 

Случката е от преди няколко 
години. Седях на раздумка с при-
ятели на пейките пред "Св. Сед-
мочисленици". Там, на два-три 
метра от мен, беше Той. Профе-
сионалният просяк. Външният 
вид беше безупречно премислен 
да буди умиление.  

Мястото и времето беше изб-
рано стратегически: централен 
район и богаташи минават в 
обедната си почивка. Кутията в 

ръцете му беше умишлено 
непрозрачна, за да не се вижда 
колко пари има в нея. Прося-
кът привличаше вниманието 
към себе си, като раздаваше 
поклон и молитва на минува-
чите. 

Аз по навик, може би дори 
по професионално изкривява-
не, започнах да смятам. 20 лв 
+ 20 лв + 10 лв + 20 лв и така 
нататък (лесно се смяташе, 
главно събирах 20 плюс). 
Пътникопотокът пред храма 
беше огромен и трябваше да 
смятам светкавично. За минута 
професионалният просяк по-
лучи с просене такава сума па-
ри, каквато свят да му се завие 
на обикновения отруден бълга-
рин. Или поне на мен светът 
успя да ми се завие. =) 

Който си е подготвил нос-
ните кърпички за сълзите, сега 
е моментът да ги извади! 

Боже, горкият човек, който 
проси, как си няма никакви па-
ри и не знае кога да спре да 
проси, защото може още и 
още. Непрозрачната кутия не 
разкрива приходите, а хората 
явно се трогват. Да забършем 
сълзите в очите си, докато Го 
съжаляваме! 

После прочетох за медий-
ните му изяви. Дарил малко 
пари, спечелени чрез заблуда 
на хората,  
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че е беден, на църквата. Спря-
мо приходите му от професията 
му на просяк, парите, дарени на 
църквата, са като капка в океана.  

Но нищо. Пи Ар-ът си върви. 
Браво. Аплодисменти. Няма да 
коментираме, че Той не проси от 
един ден. Той така от години 
проси!  

Бедничкият, Той няма какво 
да яде от толкова много изпро-
сени хиляди и хиляди левове на 
ден, а на църквата дал съвсем 
малко спрямо приходите му от 
свещения бизнес с просене на 
пари! Явно, за да не бъде гонен 
от пред храмовете и да проси 
необезпокоявано. Колко мило от 
негова страна! 

Накрая този професионален 
просяк починал, но славата му, 

преувеличавана от медиите, 
вече е толкова набъбнала, че 
той е провъзгласен за светец! 
За мен е Светецът-измамник, 
покровител на мошениците. 
Точно от такива светци имаме 
нужда, явно, браво на църквата! 

В заключение искам да спо-
деля, че като се замисля- лип-
сват ми онези полицаи, които 
гонеха въпросната групичка 
просяци, дето описах в нача-
лото на материала! А на вас? 

Автор:  
Людмила Боянова, 
икономист и психолог 
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ПРИСЪЕДИНЕТЕ 
СЕ 

Анти стрес хумор: 

https://www.facebook.com/groups/grupa.stres/  

Забавен бизнес: 

https://www.facebook.com/groups/biznes.rabotilnitsa/  

Към нашите ФБ групи: 
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