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Психология на подаръка  

Задаването на празниците в най-

голяма степен се асоциира с 

подаряването на подаръци. В 

последна сметка подаръкът е 

възприеман в чиста форма като нещо, 

което е задължение на този, който 

подарява, за да бъде 

материализирана положителната 

емоция на онзи, който празнува. 

Има празници, които са по-масови 

като например коледните, в които 

всеки едновременно е празнуващ и 

получаващ подаръци, което в 

последна сметка е роля, която колкото 

приятна, толкова и деликатна... Ето 

защо ще се запознаем с психологията 

на подаръците. 

На първо място, разглеждайки 

думата се откроява нейният корен, а 

именно „дар“, даровете са нещо, 

което се дава, но е безусловно, 

искрено... Както се казва „от сърце“, не 

за да бъде отблагодарен или откупен 

посредством нещо, което ние следва да 

направим. 

След като разглеждаме основните му 

свойства на непосредственост и чистота, 

то следва да поговорим за това, че след 

като подаръкът следва да материализира 

емоцията, която по свой начин винаги е 

уникална и различна, то той следва да 

бъде „ушит“ като се вземе под внимание 

личността на отсрещния... Т.е., това което 

казвам е, че стойността на подаръка е 

без никакво значение, ако той не е 

относим към личността на човека – тук се 

появява понятието „Символ“... Всеки 

подарък следва да бъде „Символ“ за 

онзи, който го получава... Не бъде ли 

един предмет символизиран и обвързан 

със същността на човека, който го 

получава той не няма духовна стойност, 

независимо от материалната такава. В 

никакъв случай, символът на подаръка 

не трябва да бъде обвързан с това, че той 

КУПУВА приятелство, партньорство, 

връзка... 

От символа нататък, следва да се 

помисли, че емоцията на празника е 

нещо специално, нещо различно, което 

понякога не може да бъде изразено с 
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думи, ето защо подаръците следва да 

бъдат и послание, послание което да е 

„мнение“, „поръка“, „препоръка“, 

„обратна връзка“ за нашето 

отношение към отсрещния... 

Ето защо изборът на подарък не е 

нещо лесно и в никакъв случай 

ежедневно занимание... Подаръкът 

при всички положения е „Внимание“, 

„Отношение“ и не на последно място 

„Спомен“, „Спомен“ за емоцията и 

всички тези неща, които се предават с 

него. 

В духа на коледните празници 

следва да се замислим и върху 

смисъла на подаръците, знаем, че 

влъхвите са тези, чието внимание и 

послание към Спасителя е дало 

началото на подаряването по време на 

този празник. Лицемерието и фалшивият 

морал са неща, от които следва да се 

абстрахираме, следва да бъде поставено 

на първо място знанието, че даваме 

нещо специално за този, към който 

имаме най-искрени чувства, желания и 

пожелания. 

 

 

Автор:  

Манол Манолов 

/психолог/ 

 

 

 

 

 



Самотата–наш ресурс или проблем?  

   Самотата е тема, която често се 

засяга в психотерапевтичните срещи с 

клиенти. Усещането за самота 

понякога би могло да доведе до 

дълбоки съмнения по отношение 

смисъла на живота, води до 

депресивни епизоди, мъчителни 

усещания за отхвърляне и неуспех в 

живота.  

   Усещането за самота би могло да се 

преживява като нещо застрашаващо, 

но всъщност понякога тя е добър 

защитен фактор на психичното ни 

здраве. Във философския смисъл на 

самотата се гледа като на значима 

наша „способност” – сами се раждаме, 

сами умираме, сами трябва да вземем 

най-важните решения в живота си, 

сами се справяме с намирането на 

смисъл на живот и т.н. Всъщност само 

ние можем да свършим всички тези 

значими дела в живота си. Сами 

поемаме отговорност за тях. Често 

можем да бъдем истински в хармония 

със себе си, когато останем насаме със 

себе си. Осмислянето на този факт, би 

могъл да се преврърне в мощен 

източник на ресурс за нас, стига да не 

стигаме до крайност. Истина е също така, 

че понякога благодарение на контактите 

ни с околните, достигаме до смисъл в 

собствения си живот, те ни помагат да 

преосмислим делата и съществуването 

си. Къде е всъщност границата? Там 

където усещаме вътрешен дискомфорт и 

конфликт заради нашата самотност. 

Често обаче хората страдат от самотата, 

защото е общоприето схващането за 

това, че тя е нещо много страшно. Това е 

възможно дори да се случва на 

неосъзнато ниво. Навсякъде срещаме 

коментари, свързани със съжаление, тъга 

и драматизъм заради това, че някой е 

сам – живее сам, празнува сам, няма 

партньор до себе си. Често четем техники 

за преодоляване на самотата. Истината е, 

че за всеки от нас понякога са 

благотворни периодите на самота и 

трябва да проявим себерефлективност, 

давайки си сметка за това, наистина ли 
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точно в този момент това, че сме сами, 

ни тежи и ако да, каква е причината за 

това? Но да потърсим онази... 

дълбоката наша лична причина. 

Понякога е трудно да се абстрахираме 

о т  о б щ е с т в е н о  п р и д а д е ни я 

драматизъм на самотата. Именно 

затова не бива да се втурваме и да 

„спасяваме” някого от неговата 

самота, преди да сме наясно, той 

желае ли подобна помощ от нас. 

Понякога ние самите правим отчаяни 

опити да спасим сами себе си от 

самотата, търсейки непрестанно и 

безкритично, на всяка цена контакти с 

околните, без да осъзнаваме, че може 

би не ни се получава, просто защото в 

момента би следвало да бъдем сами. 

Вероятно в подобни ситуации по-

ефективно би било ако потърсим 

смисъл в самотата си. Понякога ужасът, 

който изпитваме от представата ни за 

самота, би могъл да бъде много по-

мъчителен от нея самата.  

   Ако вие сте човек, който не би могъл да 

остава сам, без да се почувства 

изоставен, то това само по себе си е тема 

за размисъл, а не самотата като факт от 

Вашия живот. Възможно е да се работи 

за Вашето личностно развитие, 

самочувствие, социални умения и/или 

м о д е л  з а  ф о р м и р а н е  н а 

взаимоотношения с околните.  

   Когато дълго време оставате сами или 

самотата перманентно присъства в 

живота ви, на нея би могло да се 

погледне като на симптом, свързан с 

проблем. Затруднения в социализацията, 

трудности при проявата на доверие, 
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страхове, социална тревожност, 

депресия – това могат да бъдат някои 

от проблемите, свързани със самотата. 

Тогава е важно да предприемете 

промяна, което понякога е много 

трудно да се случи. Същността на 

подобен проблем, се превръща в 

проблем и за това, хората да потърсят 

съдействие (от близки и/или 

специалисти). За да помолим за 

помощ, е необходимо отново да 

комуникираме с другите. Тази 

невъзможност сама по себе си създава 

още по-засилено чувство на 

напрежение и безсилие у хората, 

които страдат от самотата. Помнете, че 

самотата е като затворническа килия, 

която обаче би могла да се отвори само 

от вътре и ключът е във вас. Нерядко се 

изисква много смелост, усилия и енергия 

за това, да потърсим този ключ и да 

намерим подходящия начин за неговото 

приложение. Това, което би могло да ви 

мотивира за действие е желанието за 

живот, различен от затворническия.  

   Ние хората сме създадени с умения и 

качества, които ни помагат да правим 

свой личен избор. Много важно за нас 

самите е да изберем живот с усещане за 

свобода и хармония – било то в самота 

или сред близки хора. Какъв е вашият 

начин?  

 

Автор:  

Анелиа Дудина 

/психолог/ 

    



Хазартна зависимост  

   В международната класификация 

на болестите паталогичното влечение 

към хазарт (F-63.0)  е отделено в 

раздела разстройства на навиците и 

влеченията. Отбелязано е, че се  

„характеризира с чести, повтарящи се 

епизоди на хазартна игра, които 

доминират в живота на човека до 

такава степен, че са в ущърб на 

с о ц и а л н и т е , 

професионалните,материалните и 

семейните му ценности и 

ангажименти. Формите и на проява 

могат да бъдат свързани с игра на 

тото, лотария, рулетка, блек-джек, 

покер, ротативки, бинго, еврофутбол 

и други видове залагания (на място 

или чрез Интернет). 

  Признаци за наличието на хазартна 

зависимост се откриват когато 

залагащият: 

- мисли и говори приоритетно за 

залагания; 

- увеличава честотата на залаганията и 

средствата с които участва; 

- има промени в настроението си, когато 

не е „успял” да направи залог; 

- залага въпреки загубите на пари, 

предмети или други неща, 

- лъже за реалните загуби и не споделя 

реалните печалби; 

-  отхвърля доводите относно 

пристрастеността и възможните загуби; 

- трудно аргументира посещенията си в 

местата за реализиране на залаганията; 

- стреми се да възстанови „загубите” чрез 

участието си в противообществени 

действия и дори правонарушения 

(заплахи, изнудвания, агресия); 

-  игнорира професионалните и 

семейните си ангажименти; 
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- разчита на други хора  за покритие на 

загубите си и попада под тяхното 

влияние; 

- рискува живота си, както и този на 

близките си, когато удовлетворява 

потребността си от участие в 

залагания; 

- криминализира залаганията.  

Развитие на хазартната зависимост 

Хазартната зависимост се развива 

бавно във времето. Първоначалните 

д е й с т в и я  з а п о ч н а т  с ъ с 

социалноприемливо участие в 

различни игри, свързани със 

залагания. Ако успехът съпътства 

участващия, той изпитва желание да 

повтори положителните емоции, 

съпътстващи  получаването на 

печалбата и преживяването на 

„победата” и започва да вярва в 

късмета си. Това прави залагащия по-

уверен в себе си. Затова той отново 

залага, за да си достави удоволствие, 

независимо, че осъзнава, че може и да 

загуби. С подобни разсъждения се 

уравновесява стремежът към победа, 

въпреки че винаги се очакват и 

загуби.Когато „победата” се повтори 

няколко пъти, се заражда идеята за 

бъдещо сходно събитие с неясен изход, 

но с възможност за печалба. Неговият 

образ се идеализира, то се възприема 

като мечта, мираж, която може да стане 

реалност. Всъщност идеализираният 

стремеж е основна предпоставка 

фантазният, желан образ да стане 

реален, а личността да започне  да 

залага даже и когато губи. Това може 

да се определи като потенциално 

пристрастено поведение. Етапът на 

зависимост включва доминантността на 

този образ и пристрастеността към 

опасностите в него. Степента на риска се 
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оценява като голяма, но идеята за 

личната победа е водеща. 

Залаганията се превръщат в 

поведенчески стереотип и стават 

постоянен спътник в живота на 

личността. Без него тя е 

неудовлетворена и напрегната. При 

продължителното участие в хазартни 

игри постепенно страхът от загуба се 

измества и потиска с увереността в 

победата и успеха. Конструира се 

субективна реалност в която 

зависимия се вижда като победител в 

сравнение с останалите участници. На 

тази база пристрастеният комарджия 

е сигурен, че предшестващ успех ще 

се повтори и той ще спечели, главно 

за това продължава да залага. 

Поведението му се движи по 

инерция, независимо от успехите или 

неуспехите в играта. 

Фактори за развитие на хазартната 

зависимост: 

Американският психиатър д-р Торстен 

Хед (Thorsten Heedt), медицински 

с п е ц и а л и с т  п о  п с и х о т е р а п и я , 

специализирал в областта на 

посттравматични болести, в статията си 

„Хазартна зависимост - причини, 

следствия и изход” определя три 

фактора за развитието на  хазартната 

адикция: 

 дълбоко разстройство в самооценката 

на индивида, самоподценяване, което се 

корени в чувство на празнота и низост, 

идващи от детството и се компенсира с 

илюзия за мегаломания. Първите 

печалби усилват егото и засилват 

усещането за специалност след „голям 

удар”, бърза и лесна печалба, която 

маркира  старта за преминаване към 

света на фантазиите; 

 проблем с обвързването (залагащите 

показват тип несигурно обвързване, 
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поради отхвърленост в детството, 

липса на истинско семейство и лоши 

отношения с родителите  или случаи 

на детско насилие); 

 н е к о н т р о л и р у е м а  в ъ з б у д а , 

неспособност за адекватно регулиране 

на вътрешното напрежение и възбуда, 

което води до лесна умора. В началото 

мотивацията за игра често е 

приключение, бягство от скуката или 

преодоляване на негативни емоции, 

каквито се появяват след раздяла. 

Индивидът постепенно попада в 

омагьосан кръг, на който стават 

жертва всички други сфери от живота 

му. Когато се появи зависимостта, 

адиктът изпада в състояние на 

наслада и възбуда, като в играта се 

опитва да намери логично обяснение 

за неконтролируемото си залагане, 

появява се суеверно поведение и 

магическо мислене, навлиза във 

фантастичен свят, пълен с илюзии за сила 

и печалба. Отдалечава се от околните и 

малко по малко става самотен, което 

води до поява на болестни състояния. В 

края залагането става главната дейност в 

живота му, което води до физическо, 

л и ч н о с т н о  и  с о ц и а л н о 

самоизолиране.Зависимостта намалява 

контрола му върху импулсите и най-вече 

този на залагането. 

Поглед отблизо - припознавате ли себе 

си в тези редове? 

Какво споделя човек, за който 

хазартната дейност е сфера на 

професионално развитие. 

К о н т а к т у в а м  д и р е к т н о  с 

хазартнозависими при провеждането на 

игрите, в които те участват. 

Неколкократно ми е правило 

впечатление двупосочното им 

поведение. Например – повечето 

играчи, когато губят се държат цинично, 
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употребяват нецензурни изрази, 

отправят обвинения към крупието за 

неуспехите си. Въпреки това, не 

спират да залагат целия си наличен 

ресурс с надеждата да възстановят 

загубите си и разбира се, да спечелят. 

Основният мотив е бързата печалба, 

вследствие на което цикълът на 

залозите продължава и се 

пренебрегват възможностите за още 

по- голяма загуба. Всъщност 

хазартнозависимите  „привикват“ 

към загубата и не оценяват реално 

последствията от нея. Голяма част от 

тях споделят, че желянията им да 

участват в хазартни игри са по- силни 

от страхът от загуба. Често чак когато 

загубят всички налични средства, си 

дават сметка за действията си. Тогава 

започват и обвиненията към себе си, 

разказват обстоятелства от живота си, 

които са ги подтикнали към 

порочната страст. Едва тогава осъзнават 

и сериозността на последствията, но 

това далеч не означава, че на другия 

ден не са отново в игралната зала. 

Когато усещат проявата на емпатия от 

другите играчи или служителите на 

казиното, отношението им се променя. 

Държат се малко по- спокойно и имат 

нужда да говорят за вътрешните си 

преживявания, които съпътстват цикъла 

на залаганията. Така често те разкриват 

своята позиция и моментното си 

състояние, както и причините, 

обуславящи случващото се с тях. До 

следващия път, когато се сдобият със 

средства, независимо начина  и отново 

посетят игралната зала. Различно е 

отношението им към околните, когато 

печелят. По – разговорливи са, в 

приповдигнато настроение, някои 

споделят част от спечеленото с 

околните. Играта им продължава по- 



Хазартна зависимост  

дълго, а „дългата игра е обречена“, 

тъй  като в стремежа си за все по- 

голяма печалба, комарджиите вдигат 

стойността на залозите си, което в 

повечето случаи им изиграва лоша 

шега и крайният резултат е отново 

загуба. Независимо от това, обаче, те 

отново продължават да посещават 

игралните домове. 

Удовлетворени ли сте от начина си 

на живот? 

Ако отговорът е НЕ, време е да 

вземете нещата в свои ръце. Как ли? 

На първо време е нужна силна воля и 

категорично решение да се откажете 

от хазартната зависимост. Всеки 

човек има семейство, приятели, 

близки хора, които със сигурност ще 

му окажат подкрепа при борбата с тази 

зависимост. Те ще ви мотивират да 

прекратите порочната си практика. И не 

на последно място – обърнете се към 

специалист. Важно е да споделяте и да 

к о м е н т и р а т е  п р о б л е м и т е  с и . 

Психотерапевтът ще Ви помогне да си 

подредите приоритетите и целите, 

които са важни за Вас. Ще Ви насочи 

към други дейности и търсене на 

удоволствие в позитивни занимания. 

Има изход, стига да осъзнаете, че имате 

сериозен проблем и нужда от 

съдействие за преодоляването му. 

Всичко е във Вашите ръце. 

Използвана литертура:  

"Психология на девиантното поведение",  

доц. д-р Русанка Манчева 

Автор:  

Симона Тодорова 

/студент по психология/ 



Дивият рай  
„Събуди се, въздигни се, или падни завинаги.“ 

Сър Джон Милтън, „Изгубеният рай“  

   В една задушна юлска нощ, обзет от 

скука, Бог се замислил колко е 

досадно да си сам. И изведнъж му 

дошло на ум да се развесели с някой 

от своите „божествени“ анекдоти. Най

- доброто, измисляно някога - да 

„изобрети“ същество, носител на 

съзнанието, че е всемогъщо като него, 

а всъщност да няма контрол над нищо, 

намиращо се извън малкия му свят. 

Цял живот да му е нужно да разбере, 

че умението да заповядва на себе си е 

доста по- мъчно от забавлението да 

държиш властта над Вселената. Но в 

дебелата черна книга, която всеки е 

виждал поне веднъж в живота си, друг 

съхранява в кабинета си, а трети 

заспива с нея под възглавницата, 

обвит с бяла нощница, държаща 

ръцете му неподвижни, Бог е 

нарисуван като добричък чичко и 

точно затова не бихме искали да сме 

толкова лоши и да разбиваме илюзии 

като ви го представяме по начин, 

противоречащ й. Та, по същество... В 

диханието, което напълнило белите 

му дробове, Създателят скрил 

щипчица фантазия, песъчинка воля и 

капка смелост. И какво му било нужно 

още да бъде щастлив, ще попита 

интелигентният ни читател? Трябвало да 

бъде изритан от вечния айляк на Рая с 

възможно най- глупавия аргумент, който 

после станал мото на всички човешки 

родители: „ Ти се противопостави на 

моята воля, затова си наказан.“  

   И тъй изритан, но за щастие с изтрита 

памет от предходните събития,  нашият 

герой си живеел живота, чиито 

параметри били зададени от Великия 

комик. 

   Стоеше си кротко нашият герой в тази 

студена дъждовна октомврийска вечер 

на място, което от 7 години се знаеше 

като „работното му място“. Странни 

създания сме ние, хората – измисляме си 

думи, придаваме им някакво значение, 

лепваме ги, където можем и си нижем 

величествени глупости сякаш нижем 

зрънцата на броеница. Измислихме ние 

понятието работа, измислихме си и 

странното нещо наречено „Тълковен 

речник на българския език“ и му 

нарисувахме следното значение: „работа 

е онази физическа или умствена дейност, 

която цели произвеждане на нещо“ . И 

тук, може би, е моментът да вметна, 

преди драгият читател да ме е загубил в 

смисъла (и за него ще отворим дума), че 

нашият герой, който нарекохме с 



Дивият рай  
„Събуди се, въздигни се, или падни завинаги.“ 

Сър Джон Милтън, „Изгубеният рай“  

краткото име Човек работеше като 

гробар т.е произвеждаше нищо т.е. 

правеше нещо, което нямаше смисъл 

за него. Но какво да ви щадя – той не 

придаваше никакъв смисъл на 

жалкото си съществуване, какво друго 

да работи иначе... 

   „И създаде Бог Човека по свой образ 

и подобие“  

   А как именно протичаше работното 

време... 

   Последната огнена глътка от 

долнопробното питие се изля в 

жалкото му тяло, все едно  поля 

сърцето му, което от известно време 

за него беше само мускул. Името на 

амброзията беше „Дива коза“, 

поредната дивотия на рода „хомо 

с а п и е н с “ ,  к о я т о  с в ъ р з в а ш е 

животинското царство с тази бълвоч, 

дело на някой навярно стабилно 

нафиркан.  

   Литровката беше начената от снощи 

и волята, която някога служеше на 

Човека за богочовешки подвизи, сега 

му стигаше до там да скъса скапания 

бандерол. Едно обаче не можеше да 

се отрече – това питие връщаше на 

Ч о в е к а  и з г у б е н и я  д а р  н а 

въображението. Но дали това беше 

наследство от Бога или пръст на Дявола, 

нямаше значение, защото създаваше 

реалност по зададените параметри на 

консуматора. Ръбатата реалност в случая 

беше страданието, което беше отвело 

нашия човек до тази служба на 

погребален работник – полагането в 

земята тялото на сина си, както би се 

изразил „Бог“. Затуй именно нямаше 

друга по- полезна нему  работа от тази. 

Натикан вече до козирката, той забрави 

за времето и пространството и стана 

безчувствен към болката си. И точно в 

сюблимния момент на емоционална 

тъпота долетя Совата, която го 

навестяваше всяка вечер – пазителката 

на тишината, мрака и мъдростта 

Интересен й беше този експонат. И 

двамата започнаха дълбок разговор. Но 

по- добре си говорете с някой, отколкото 

сам, би казал всеки уважаващ себе си 

психиатър. Безмълвна, тя го поведе на 

пътешествие  в дълбините на гранясалата 

му душевност. 

  - Виждаш ли дивите зверове? Погледай 

малко лисицата как си пази територията. 

Как създава своите собствени граници. А 

ти? До къде се простираш, имаш ли 

представа. На какво си способен да се 



Дивият рай  
„Събуди се, въздигни се, или падни завинаги.“ 

Сър Джон Милтън, „Изгубеният рай“  

се опазиш? Зверовете най- много от 

всичко ценят собствения си живот, а 

вие гледате само как да го унищожите. 

Знаеш ли, че ако тази гора в момента 

беше твоята територия, досега да си 

загинал. Онзи закон тук е в сила: 

„слабите се отстраняват“. А ти нито си 

силен, нито слаб. Ти си нещо по 

средата. Нито страхливец, нито 

смелчага. Нито жив, нито мъртъв. 

Щеше да бъдеш позор за гората. 

Когато някое от малките на зверовете 

загине, те се превръщат целите в слух 

и зрение, за да съхранят останалото 

потомство. Ти какво направи? Остави 

жена си и дъщеря си да се учат да 

бъдат мъже. И ако имаше малко 

повече сила в теб, щеше да се учиш от 

тях самите на мъжество, защото 

женските са пазителките на 

популацията. Жените ви съхраняват 

ценностите, грижат се за децата ви, 

грижат се за вас. Женската е 

безмилостна, когато трябва да опази 

малките си. Тя така е устроена, че 

няма право на отчаяние, не се налива 

по гробовете, а събира и малкото 

останала силичка в нея и я използва, 

докато има въздух в тялото си.  

- Когато като млад четях Сартр, 

философията беше моята любовница. 

Днес мразя философията, мразя науката, 

мразя и бога, ако го има изобщо. А теб, 

птицо проклета, мразя най- много от 

всичко на света. Дявол си ти, да знаеш.  

- Мразиш познанието, защото го 

свеждаш само до собствените си 

интереси. Не можеш да приемеш, че си  

част от света, но не се изчерпваш с него. 

Искаш да си вечен. Но в жалкия си 

половинвековен живот си готов с 

готовност да умреш, защо ти е тогава 

вечността? Вечността ще е адът за теб. Ти 

не тъжиш толкова за детето си, колкото 

за себе си. Ужасяваш се, че и ти ще 

изчезнеш някой ден.  

- Ей, птицо дяволска! Искаше ми се да 

бях с 40 години по- млад, да извадя 

жилката от задния си джоб и да те 

обстрелям. Ама като се замисля сега, 

твърде глупаво е, съжалявам. Нямам 

нужда от жилка, мога и с голи ръце да 

насочвам камъни към тебе.  

Следва продължение... 

 

Автор:  

Елена Йозова 

/психолог/ 



Въпрос към специалиста  

Здравейте, 
През юни ми се наложи операция с пълна упойка и оттогава съм много 

разсеяна, много забравям и даже съм по-раздразнителна. Всички близки и 
колеги го забелязаха. Нямаше да пиша, ако не се беше случило същото и с моя 
близка, която може да ми е дъщеря по години. Ако на стари и млади пълната 
упойка поразява концентрацията и паметта, какво може да се направи, за да 

се възстановим по-бързо? 
Какви упражнения да правя? Засега решавам кръстословици и пия хранителни 

добавки. Какво друго? 
Благодаря за отделеното време! И. 

Здравейте И., 

Когато се използва по-лека упойка (например за обстоен преглед или за малка 

хирургична интервенция), само в много редки случаи има временни последствия 

за паметта. Ако анестезията е по-сериозна, в 30% от случаите се забелязват 

аномалии в умствената дейност в продължение на няколко часа, до една 

седмица след операцията (вероятността е по-голяма, ако пациентите са над 60-

годишна възраст). При 10-15% от оперираните това може да продължи до 3 

месеца, а при 1-5% – до две години. Това би могло да бъде медицинското 

обяснение на Вашия въпрос. 

Аз лично бих препоръчала консултация със специалист, с когото да установите, 

дали промените при Вас се дължат (само) на интервенцията, която се е случила в 

живота Ви. Т.е. да изследвате заедно причините за промените. 

Ако имате желание, бихте могла да продължите с тренировките на поведенческо 

ниво (кръстословици, научаване на нов език, логически игри, четене на книги и 

т.н.), но при влошаване или липса на промяна, е добре да се консултирате и със 

специалист.  

 

Поздрави! 

Анелиа Дудина 

/психолог/  



Трафик на хора  
/Teenager World/  

... продължение от миналия брой 

ОСНОВНИ  МЕХАНИЗМИ ЗА 

ВЪВЛИЧАНЕ В ТРАФИКА НА ХОРА 

Обяви за работа във вестниците – най

-често изискванията са: млади жени, 

на възраст между 18-25 г., красиви, 

добре изглеждащи; предлага им се 

високо заплащане за работа като 

сервитьорки, детегледачки и др. 

Обещания за работа и по-добър 

живот – хора, които са без пари и 

работа, обезверени и силно 

мотивирани да подобрят качеството 

си на живот, работейки в чужбина, 

биват убеждавани да заминат от 

техни познати, които им дават 

изопачена информация относно 

икономическите възможности, 

естеството на работа или работните 

условия. 

„Задлъжняване” – трафикантът 

предлага на потенциалната жертва да 

даде на нея или семейството й суми 

като аванс за услуги, които тя ще 

извърши, когато напусне страната. По 

този начин търсещите работа 

„задлъжняват” на трафиканта. Тези 

дългове обаче никога не могат да 

бъдат платени, тъй като размерът им 

постоянно се покачва и това е едно от 

средствата жертвата да бъде 

контролирана. 

Заблудата „любовна връзка” – 

сводникът „ухажва” момичето, предлага 

му хубави неща като скъпи вещи, дрехи, 

кола, а след това то бива заставяно да 

проституира. 

Отвличане директно от заведенията 

или улицата. 

„Брак чрез интернет” – първоначално 

мъжът може да използва жената за себе 

си за известно време, след което да я 

принуди да участва в порнография, да я 

продаде или директно да я даде в 

публичен дом. 

Продаване на децата от семейството, 

партньора или съпруга (по-често 

срещано при многодетни семейства от 

ромски произход). 

„Феноменът на втората вълна” – 

вече трафицирани жени се връщат в 

родината си, за да вербуват други 

момичета. Често те са заплашвани от 

трафикантите, че ако не го направят, ще 

пострадат близките им. 

Материала подготви: 

Мария Коева 

/психолог/ 



Пишете ни на e-mail: 

spisanie.posoka@gmail.com 

З а  в р ъ з к а  с  е к и п а  
н а  с п и с а н и е т o :  

Анелиа Дудина:  

http://slance20.ovo.bg/ 

Мария Коева: 

http://mariyakoeva.weebly.com/ 

Свилен Иванов: 

http://www.si-programming.com/ 

Oткрийтe ни в интернет 
 

О ф и ц и а л н а    с т р а н и ц а   н а    

с п и с а н и е т о 

  

http://www.spisanie-posoka.tk/   

   

Н а м е р е т е   н и   в ъ в   F a c e b o o k 

  

http://facebookgroup-spisanieposoka.tk   

- група на списанието 

  

http://facebookpage-spisanieposoka.tk   

- страница на списанието 

 

Н а м е р е т е   н и   в   G o o g l e + 

  

https://plus.google.com/u/0/b/117903894211434500761/ 

Б е зп л а тн о и зд а ни е  н а  е -спи с ан и е  за  п сихолог и я  

“П о с о к а” 

www.psiholozi.com 
 

Достоверен източник на информация при 

намиране на  психолог или психотерапевт  

http://mariyakoeva.weebly.com/
http://www.spisanie-posoka.tk/
http://facebookgroup-spisanieposoka.tk
http://facebookpage-spisanieposoka.tk

