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Че сто думата надмощие не се 
свързва с любов, но 

всъщност в една връзка винаги има 
някой, който доминира над другия в 
определени моменти и ситуации. 
Ако някой заяви, че в неговата 
връзка никой никога не е взимал 
надмощие, то това би било далеч от 
реалността. Няма двама човека, 
които да са изцяло еднакви, а там, 
където се преговарят различни 
интереси на двама човека, 
съществува и властта. Тя обаче не е 
нещо лошо. Много често се 
превръща в тема-табу, тъй 
като в думата надмощие се 
привнася негативен смисъл. А 
всъщност то е факт и е част от 
реалността. Дори в интимните 
взаимоотношения. Понякога 
властта може да придаде 
еротика на връзката и да 
повлияе положително на 
сексуалните 
взаимоотношения. Не 
говорим обаче за садизъм и 
агресия, а говорим за поемане 
на инициатива от една от 
двете страни.  
   Думите сила и мощ 
обикновено се свързват 
предимно с бизнеса и 
политиката. Но тях ги има и 
във взаимоотношенията 
между партньори. Според 
психологът Волфганг Крюгер: 
„Силовите конфликти винаги 
са признак за това, че една 
връзка е жива. Те са по-добри, 
отколкото гробовното 
мълчание в партньорството.” 
В по-старите поколения е 
било едва ли не регламент 
това, че мъжът взема властта в 
семейството и се чува само неговата 
дума. Сега се залага по-скоро на 
партньорските взаимоотношения, 
при които се преговаря и единия от 
двамата се превръща във водещ за 
дадена ситуация. Можем да си 

представим, че партньорството е 
като мозайка – всеки напасва със 
своя принос останалите части от 
мозайката и се получава равновесие.  
   Конфликтите трябва да се 
освобождават. Често това се случва 
през доминирането. Понякога мъжът 
е този, който доминира, друг път – 
жената. Когато има дисбаланс на 
силите, това винаги води до бунт от 
една от двете страни. Той може да се 
случи бързо или след натрупване 
във времето. Ако реализираното 
надмощие в една двойка е 

балансирано, то това спомага и за 
регулирането на конфликтите, които 
неминуемо присъстват при едни 
взамоотношения.  
   Разпределението на силите в 
любовта е много важно. То се случва 
през преговори, за които обаче е 



 

 04 

важно да бъдат формулирани желанията 
на двете страни. Семейната вражда е 
различна от разпределението на силите и 
вземането на надмощие от единия в 

двойката. Понякога, когато единият от 
двамата има голямо надмощие в дадена 
област, това неминуемо води до желание у 
другия за компенсация. В случай, че 
например жената изкарва повече пари, у 
мъжа всячески, понякога дори 
подсъзнателно, започва да се поражда 
потребността от това и той да доминира в 
нещо. Тази компенсация може да се случва 
по здрав начин, а може да бъде 
реализирана и чрез комплекси. Какво 
представлява т.нар. здрав начин? 
Например мъжът може да бъде активен в 
пазаруването и/или вършенето на битови 
задачи. Когато обаче тази компенсация се 
случва през комплекси, това води до 
семейни вражди. Например мъжът се 
опитва да доминира и да се налага, като 
влиза в непрекъснати безмислени спорове 
с жена си. Подобни примери могат да 
бъдат посочени и за жените също така.  
   Има смисъл при надмощието в любовта, 

когато то е отражение на индивидуалните 
качества и способности у хората. Т.е. 
когато се случва в името на това, че ако аз 
съм добра в едно, то ти си добър в нещо 

друго и можем да разпределим 
надмощията си, така че да 
постигнем баланс и хармония във 
взаимоотношенията си. Чрез 
активността се случва напредък и 
прогрес. Когато има проявена 
активност от две страни, следва 
„борба” за надмощие. Ако имаме 
разпределяне на активността от 
двете страни, говорим за баланс. 
При баланс постигаме хармония и 
здравина на връзката.  
 

Автор: 
Анелиа Дудина 

/психолог/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анелиа Дудина:  

http://slance20.ovo.bg/ 
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Пс ихотичните състояния са 
едно от значимите 

проблеми на XXI век, засягащо не толкова 
малка част от хората. Често те са 
представени по един изкривен, 
хиперболизиращ начин в общественото 
съзнание, търсещ сензация и шок. В най-
добрия случай битува просто едно 
неразбиране в дълбочина на психозата а се 
познава само най-поъврхностното, най-
явното и видимото от нея. 

Днес, следвайки класификатора на 
болестите, можем да кажем, че в графата 
на психозите попадат шизофрениите от 
всякакъв тип, шизотипното и  налудните 
разстройства, част от афективните и 
дисоциативните разстройства. Това е 
класификация, базирана изцяло на типа 
изявена симптоматика. Психоанализата, 
която обръща внимание по-скоро на типа 
личностна организация – на начина на 
функциониране и битуване в света, а не 
толкова на изявените симптоми, 
класифицира психозите в три големи 
групи – шизофрения, параноя и 
меланхолия. 

Основният психиатричен подход 
при психозата е медикаментозният. 
Приема се биологичният модел, 
според който тези състояния са 
следствие на химичен дисбаланс на 
невротрансмитерите в мозъка и от 
там нататък лечението – логично е 
чрез лекарства, които да 
възстановят баланса. 
Психоанализата от друга страна 
обръща внимание по-скоро на 
психологичните фактори за 
възникването на психозите. 
Причината за възникване на едно 
психично разстройство винаги е 
мултифакторна – затова 
съществуват и различни модели – 
биологичен, психологичен, 
социален, както и обединяващият 
ги био-психо-социален модел. 
Следвайки логиката на този модел в 
лечението на психозите взимат участие 
лекари, психолози и социални работници. 
Така тук аз представям 
психоаналитичният поглед, без да отричам 
ролята и значението на медикаментозната 
терапия или социалното вписване когато 
настъпи ремисия. 

Психоанализата приема, че 
страдащият от психоза субект активира 
свои собствени уникални за него 
механизми да се справи със състоянието 
си. Така от една страна имаме същинските 
психотични феномени, а от друга 
вторични феномени, които са стратегия за 
справяне, но често също попадат в 
графата „симптом“ който някои се 
стремят да премахнат на всяка цена. За да 
стане по-ясно можем да дадем пример, 
който дава британският психоаналтик 
Дариън Лийдър. Психотичен субект, който 
изведнъж получава усещането, че тялото 
му ще се разпадне на хиляди парчета, 
взима лейкопласт, с който облепя цялото 
си тяло. Тук първичното – онова, което е 
същинското на психозата е чувството, че 
тялото ще се разпадне, докато действието с 
лейкопласта е просто вторична 
индивидуална стратегия за справяне. 

Правейки това разграничение – 
между същинската психоза и онова, което 
е вторична стратегия, трябва да 
отбележим, че и трите вида психози – 
шизофрения, параноя и меланхолия са 
представени пред три основни проблема, с 
които се опитват да се справят.  

Първо – това е проблемът за 
смисъла и значението – на света, на 
живота, на мен самия и моето място в 
него. Може да се каже, че параноята е най-
успешна в решаването на този въпрос – 
налудната идея на субекта за себе си като 
спасител на света например дава поизция 
в една вътрешна подредена вселена, макар 
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и несподелена от останалите хора. Така се 
разрешава липсата на структурирането, 
което при психотика произтича от липсата 
на бащината функция в детството – една 
функция, която освен всичко препредава и 
името си (наставките –ов и –ев в бащиното 
и фамилното ни име показват 
принадлежност към някакъв символичен 
ред). 

Второ – това е чувството за 
прекомерност в тялото. Друга роля на 
бащината функция е да урегулира 
нагоните, да забрани, да ограничи и 
пренасочи либидото. Когато това не се 
случи, както е случая на психотика, 
нерядко е налице чувството, че нещо в 
тялото е твърде повече, че нещо трябва да 
се премахне от там или поне намали като 
количество. Тук отново се активират 
вторични стратегии, целящи 
понижаването на вътрешното напрежение 
и стигащи понякога до крайност като 
себеампутация на част от тялото 
например.  

Трето – това е необходимостта от 
дистанция с околните, чувството че 
другия е винаги твърде близо. Често 
психотикът, отново като следствие на 
липсата на бащина функция, която 
препредава реда и закона, чувства че 
липсват правила, че всеки е 
застрашителен и опасен. Затова другият е 
винаги прекалено инвазивен и 
застрашаващ. Някои психотици си 
изготвят субективни мисловни карти 
относно това къде в пространството могат 
да се придвижват спокойно и как могат да 
избегнат тази инвазия, така че да 
функционират спокойно. 

Следвайки досегашната логика 
виждаме, че част от онова, което 
психиатрията нарича „позитивни“ 
симптоми (позитивни защото се прибавя 
нещо към психичния живот) са опит за 
самолечение на същинското психотично 
състояние. Такъв пример са налудните 
идеи, които са опит да се вкара някакъв 
смисъл в хаоса на психозата. 

Разбирайки това разграничение, 
какъв е психоаналитичният подход с 
психозите? Това е да се работи с 
вторичната симптоматика, да се тръгне от 
нея и така да се изгради нещо, което 
удържа субекта, помага му да 
функционира, да се справя със своите 

трудности. В дадения по-горе пример с 
лейкопласта, субектът по-късно започва 
сам да изработва ръчно дрехите си. В 
неговия субективен свят тези 
собственоръчно направени дрехи възпират 
разпада на тялото. Това отново е симптом 
по смисъла на МКБ но един симптом, от 
който субектът има нужда, който е 
социално приемлив и който му помага. 
Виждаме, че има голяма доза креативност 
в подобна работа с вторичната 
симптоматика. 

Последното, което искам да 
отбележа е това, че психоанализата 
разглежда психозата като тип психична 
структура, а не като изявена 
симптоматика. Хора, които по никакъв 
начин не изявяват симптоми също могат 
да бъдат психотични като те очевидно от 
самосебе си са намерили такъв социално 
приемлив начин да запазят стабилност. 
Лийдър например казва, че всички големи 
социални промени са постигнати от 
параноици. Това не означава, обаче че при 
определена промяна в обстоятелствата 

около тях тя не биха могли да изпаднат в 
психотичен епизод. Затова е важно при 
подобен тип проблематики винаги да се 
изследва миналото на субекта и да се 
открие какво го е удържало досега и от 
там нататък да се използва терапевтично. 

Автор:  
Иван Алексиев 

психолог  
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Ов идий в своите 
"Метаморфози" предава 

легендата за красив юноша, горд и студен, 
влюбен... в себе си. Син на речния бог 
Кефис и нимфата Лавриона. Легендата 
изпраща Нарцис в горите, където го 
сблъсква с нимфата Ехо, наказана от Хера 
с лишение от собствена продукция, 
възможно било само да отговаря на 
въпроси и то като повтаря последната 
дума на въпроса. Уви, като всяка нимфа в 
гората, Ехо също била отблъсната от 
младежа, което пък било последната капка 
в чашата за Афродита. Наказанието - 
гибелна любов към себе си самия, 
проектирана чрез опияненото любуване на 
собственото си отражение в езеро, чисто и 
неопетнено от никого досега. Съзнанието, 
че обектът на породените 
чувства, е той самият отвеждат 
младежа до такаво психично 
изтощение, естествена 
последица от което е неговата 
метаморфоза в цветето на 
смъртта - нарциса.  

Но в какво се състои 
всъщност трагедията на 
младежа? 

При един фройдистки 
прочит драмата  в 
несподелената любов - от една 
страна инвестирана от Ехо към 
Нарцис, (обектно либидо), а от 
друга, насочването й към 
собствения аз (нарцистично 
либидо).  

Интересен момент е 
ехолалията на Ехо, която е 
"огледало" на преживяванията 
на Нарцис - първо за думите, 
после и за автоеротичната му 
нагласа към света. Овидий 
дори описва реакция на бягство 
от нейна страна в отговор на 
инструкцията му да "дойде при 
него". И в унисон с огледалото, 
Нарцис реагира с  "гневно 
отблъскване".  А не бива да се 
пренебрегва и фактът, че 
майката на Нарцис е нимфата 
Лавриона...  

Всичко казано дотук 
може да се помести в 
клиничното  описанието на 

несигурен модел на привързаност, според 
който честото отхвърляне от страна на 
майката кара децата да застават в 
защитна позиция и да отричат 
потребността си от близост с нея, за да не 
бъдат разочаровани отново. След като 
майката се завърне след като е 
"изчезнала", страхът на детето не изчезва, 
а неговата постоянна реакция към нея - 
хладна и сдържана. Според Боулби това 
поведение може да се фиксира и детето да 
стане самонадеян и отчужден възрастен, 
оттеглил интереса си от създаване на 
близки отношения.  

Според Фройд ("Въвеждане в 
нарцисизма", 1914) всеки човек разполага 
с два първи сексуални обекта - със самия 
себе си и с грижещата се за него жена. За 
него през първите шест месеца детето е 
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психически слято с майка си и се намира в 
състояние на първичен нарцисизъм, който 
е другото име на обектната любов. С 
осъществяването на отделянето енергията 
от тази връзка се насочва вътре в аза, 
поради натиска на средата. 

 Неслучайно Нарцис ще намери 
"любовта" при водата - неговото начало е 
и неговият край. И голямото страдание на 
младежа е породено от невъзможността за 
свързаност с обекта на любовта (в случая, 
със собствения аз). Когато Нарцис се 
опитва да докосне отражението, към което 
са натоварени всички най- нежни чувства, 
то изчезва.  

Несподелената любов на Нарцис, 
погледната през юнгианска гледна точка е 
олицетворение на "загубване на 
душата" (или по- технически казано, 
разцепване на съзнанието). Нарцис и Ехо 
всъщност не са отделни персонажи, а 
дисоциираните части на една психична 
структура, загубила връзката вътре в себе 
си, или както би се изказал и самият Юнг, 
анимата и анимусът 
(мъжкото и женското 
начало).  

И като говорим за 
влюбеността, излизайки от 
границите на 
нарцистичното, ние отново 
се връщаме в него, макар и 
обектът да е изместен - от 
собственият аз към другия. 
Само по себе си това 
понятие съдържа 
проективната 
идентификация с идеалите 
на субекта на изпитваните 
афекти. Ще си позволя да 
цитирам Марсел Пруст в 
тази връзка, според който: 

"Ние запълваме 
физическите очертания на 
съществото, което 
виждаме, с всичките идеи, 
които вече сме формирали 
за него, и в цялостната 
картина, която съставяме 
в съзнанието си, тези идеи 
заемат, разбира се, 
централното място. 
Накрая те заемат така 
добре кривината на 
скулите му, следват така плътно линията 

на носа му, звучат в такава хармония с 
гласа му, че наподобяват по- скоро 
прозирна обвивка, и всеки път 
поглеждайки лицето или чувайки гласа, 
ние разпознаваме в тях собствените си 
идеи."  
Когато говорим за любов обаче, всъщност 
говорим за връзка, привързаност. И 
колкото и парадоксално да звучи, любовта 
е регресия към онази взаимно 
удовлетворяваща афективна връзка 
между бебето и основния грижещ се за 
него, която управлява всъщност 
интимния живот в зрелостта.  
 

Автор:  
Елена Йозова 

Психолог 
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Въ в всяка компания, а 

оттам и във всеки неин 

служител (и обратно), има мерило на 

продуктивността, което остава неизразено, 

и качество на продуктивността, което 

остава неосъзнато. Тази липса на 

възнаграждаване и неосъществяване на 

продуктивността до голяма степен се 

корени в: 

липсата на обратна връзка, която 

заформя лабиринт, заплетена 

комбинация от пътища и възможности, 

в която е трудно (ако не и невъзможно) 

човек да достигне до приемливо 

решение; 

наличието на некачествена 

обратна връзка, което създава блато от 

плаващи пясъци, различна 

конфигурация от възможности, които 

пораждат обезсърчаване и смут. 

И поотделно двата случая могат да 

повлияят парализиращо, но заедно 

създават сковаваща обвивка около всяко 

работно място. По-тревожно е обаче колко 

често срещана е комбинацията от липса на 

обратна връзка и некачествена обратна 

връзка. 

Какво представлява обратната 

връзка? Тя е информация, коят о има за цел 

да помогне на някого да оптимизира 

продуктивността, а оттам и 

благосъстоянието си чрез: 

задълбочаване разбирането си за 

даден проект; 

научаване на повече и/или по-

ефективни методи за постигане на 

конкретни резултати; 

възхваляване на нечия 

креативност и иновативно мислене; 

признаване на нечие усърдие и 

отдаденост; 

коригиране на грешките в 

работния процес; 

постигане на съгласуваност; 

и така нататък. 
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Този списък със сигурност не е 

изчерпателен. Обратната връзка като 

информация покрива широко 

разнообразие от опции и цели. Но 

информацията не е най-въздействащият и 

убедителен аспект от успешната обратна 

връзка. Това, което определя 

удовлетворяващата и обогатяваща 

обратна връзка, са взаимоотношенията 

между човека, който я предоставя, и 

човека, който я получава. 

Взаимоотношенията 

(доверието, уважението, 

загрижеността и т.н., които двама 

души изпитват един към друг) 

създават среда, в рамките на която 

обратната връзка може да 

процъфти или да загине. За да се 

убедите в това, трябва единствено 

да си припомните случаите, в които 

вие сте давали и получавали 

обратна връзка. Кога тя ви е била 

от полза? С кого сте осъществили 

контакт? Няма значение дали сте 

били от страната на даващия, или 

на получаващия – успехът на тези 

разговори е бил базиран на начина, 

по който сте се чувствали спрямо 

събеседника, на начина, по който 

той е реагирал на думите ви, и на 

причините зад него. 

Това е по-дълбокият елемент 

от успешната рецензия, който 

често остава незабелязан. 

Обратната връзка (добра или лоша) 

е двупосочна улица. Тя трябва да 

бъде поднесена и получена, за да 

има смисъл, а оттам и да бъде 

успешна. И може би по-важното е, 

че този процес трябва да окаже 

влияние както върху подателя, така 

и върху получателя – и двамата 

трябва да бъдат променени от него, 

като влиянието е само косвено 

свързано с информацията. И двете 

страни осъзнават значението на 

последната, била тя техническа или 

лична, но промяната е движена от 

взаимоотношенията помежду им. 

Получателят излиза променен, 

защото той е пряк обект на диалога 

и може да почувства грижата, 

изразена от подателя. Подателят от 

своя страна е променен от 

искреността и доверието, изразени 

от получателя. Обратната връзка е 

оптимизирана и въздействаща, 

когато е съпроводена от емоцията, 

присъща за разговора.  

Лошите взаимоотношения пък 

блокират процеса от самото начало. Без 

доверие, уважение и/или загриженост 

няма как да има позитивна връзка – само 

такава на дистанция, подозрителност и 

невъзможност за промяна. Този феномен 

се наблюдава във вертикалните 

структури, където покорството доминира 

диалога. 

Ами лошата рецензия? Същот о 
важи и за нея. Тя може да е базирана на 
лоша информация или на лоши 
взаимоотношения. Лошата информация 
се поражда от погрешното възприятие, 
неразбирането или липсата на правилни 
данни. Тук опасността е, че 
взаимоотношенията между двете страни 
може да са добри, в резултат на което 
поднесената обратна връзка да бъде 
сметната за ясна и пълна. Получателят я 
приема за истинска и действа съгласно 
нея сякаш тя е институция, за да открие в 
крайна сметка, че го е отвела до грешни 
резултати. Това е объркващо (а оттам и 
обезсърчаващо) и може да доведе до срив 
във взаимоотношенията. 
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Ами липсата на обратна връзка? 

Този случай е по-разпространен, 

отколкото ви се вярва. Резултатът е 

липсата на структура – никакви насоки, 

никакво лидерство, никаква увереност, 

никаква яснота, в резултат на което 

служителите са оставени да се оправят 

сами. Това води до газене през трудности, 

чийто краен резултат е преумора, 

деморализация и минимална 

продуктивност. 

Добрата обратна връзка е от полза 

както на подателя, така и на получателя. 

След разговора и двамата са научили 

повече за себе си и задачите си. Взаимното 

доверие е подхранено и 

взаимоотношенията помежду им се 

развиват и ги тласкат напред по пътя към 

личностния растеж, професионалните 

отговорности и приноса им за компанията. 

Добрата рецензия е умение, което 

включва: 

задълбочено слушане – 

способността да четем между 

редовете, да долавяме неизказаното; 

прецизно и релевантно общуване 

– изисква се яснота от всички 

участници в процеса; 

искрена загриженост за 

благосъстоянието на всички 

заинтересувани лица, включително 

компанията; 

атмосфера на готовност, доверие 

и стремеж към откритие; 

ясни стъпки – когато са 

възможни – към превръщане на думите 

в ефективно, удовлетворяващо и 

продуктивно дело. 

Липсата на обратна връзка е 

смазващо изобилие от възможности, което 

най-често поражда бъркотия от действия, 

водещи до слаби или никакви резултати. 

Некачествената рецензия създава 

преди всичко блато от психологически 

плаващи пясъци, които, като истинските, 

крият опасност на всяка крачка. 

Когато едно от тези две условия е 

съзнателно, а оттам остане и 

пренебрегнато, в компанията и всеки неин 

служител дебне призрак, който изсмуква 

живота от всяка възможност и оставя след 

себе си мъгла от недоумение, разсеяност, 

заблуда, липса на удовлетворение и срив в 

продуктивността. 

Добрата обратна връзка е живата 

сила на оптимизацията на всички аспекти 

от успешното функциониране – развитие, 

растеж, измерване, корекция, анализ, 

напътствия, поставяне на цели, създаване 

на очаквания, постигане на хармония 

между цел и намерения, изпълнение, 

нагласа и взаимоотношения. 

Качествената рецензия е 

жизненоважна за всяка компания и всеки 

служител в нея. Тя е Северната звезда, 

сочеща към върховния успех. 
Д-р Джим Сникауски, консултант 

по личностно развитие и лидерство, за 
LinkedIn.com 

Материала подготви: 
Мария Коева 

/психолог/ 
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Най-вероятно я асоциирате с хора, 

роднините или близките, на които имат 
някакъв вид зависимост, най-често 
алкохолна, наркотична или друга.  

Факт е, че това явление е свързано не 
толкова с вредните навици, колкото с 
особено психологическо състояние на 
човека. Оказа се, че напоследък 
съзависимостта се явява едно доста често 
срещано явление. 

Разбира се, партньорите в една двойка 
зависят един от друг, но тази зависимост 
може да бъде, както прекомерна, така и 
недостатъчна. Отношенията им 
представляват някакъв вид обмен. 
Обаче, както даването на някои 
аспекти от себе си е необходимо, 
така даването на други съвсем не е 
нужно. Основният въпрос в обмяната 
е да се осъзнава какво точно става 
помежду им, доколко ставащото 
способства за укрепването на 
връзката и сега, и в перспектива. 

Каква е разликата между 
позицията на жената, която се 
намира в стабилна и здрава 
връзка, и жената, намиращата се в 
съзависими отношения? 
В този контекст за обобщаване на 
качествата на личността на 
психологически зряла, възрастна, 
знаеща, опитна жена, ние ще 
употребим изразът “зряла жена”.  
Зрялата жена има чувство за 
собствено достойнство и смята себе си за 
ценност. 
Съзависимата жена не е сигурна в 
ценността и достойнството си, и се нуждае 
партньорът ѝ непрекъснато да ги 
потвърждава с любовта си. 

Зрялата жена умее самостоятелно да 
се защитава от несполуките в живота. Тя е в 
състояние да решава проблемите си, да се 
обръща за помощ към другите, да контактува 
с различни хора.  

Съзависимата жена се нуждае от 
мъж, който да я защитава, защото тя не се 
чувства способна да се пази самостоятелно. 

Зрялата жена се чувства комфортно 
и в уединението си, тя може съвсем 
хармонично да живее самостоятелно, без да 
губи усещането за изпълненост и смисленост 
на живота. Съзависимата жена не може да 
остава сама, и извън отношенията, живота ѝ 
се вижда безсмислен. 

Зрялата жена умее да се 
самоподкрепя и да се самоутешава. 
Съзависимата жена се нуждае от това 
мъжът да я подкрепя и утешава в трудни 
житейски ситуации. 

Когато мъжът се проявява 
неуважително, игнориращо, недостойно, 
зрялата жена се дистанцира от него. Тя 
става по-недостъпна и насочва вниманието 
си към други мъже или интересни занимания. 

Съзависимата жена смята, че 
любовта трябва да е безусловна и остава 
близо до мъжа, давайки му цялата си 

топлина, време, внимание, надявайки се, че 
мъжът ще се промени. 

Зрялата жена знае, какви са 
интересите ѝ, тя си има хоби, приятелки и се 
стреми към личностно развитие. 

Съзависимата жена подарява целия 
си живот на мъжа и няма друг интерес, освен 
семейните отношения. 

Зрялата жена, бидейки част от 
семейството, добре очертава своето лично 
пространство, което е неприкосновено. 

Съзависимата има обща с мъжа си 

автор: Надежда Баранова 
 

Какво ви идва на ум като чуете 
думата “съзависимост”?  
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електронна поща, компютър, парола за 
страниците в социалните мрежи, кръгът на 
общуването, начините за отпускане и 
почивка.… Постепенно не се открива разлика 
в мненията, вкусовете, мислите, желанията; 
невъзможно е да разбереш кой в двойката 
управлява времето и изборите. 
Зрялата жена има добър усет за това какво 
точно иска, какво харесва и какво ѝ отива.  
Съзависимата жена се затруднява в избора 
на дрехи (или друго) и се нуждае от съвета на 
мъжа, приятелка или още някого, преди да 
вземе решението. 

Зрялата жена умее да се радва на 
обикновените неща, а също така да изпитва 
естетическа наслада от изкуството и 
красотата. Съзависимата може да се радва на 
живота само, когато до нея има любящ мъж. 

Зрялата жена винаги намира време 
да се погрижи за себе си, своето здраве и 
красота.  
Съзависимата жена никога няма време за 
подобни неща, заради работата, семейството, 
другите грижи…  

Зрялата жена знае от колко и какъв 
тип мъжко внимание се нуждае. Тя може да 
се договаря и спокойно зачита приятелствата 
и интересите на мъжа.  
Съзависимата жена иска цялото внимание 
на мъжа за себе си и през цялото време 
изисква той да се откаже от приятелите и 
“опасните” хобита.  
Зрялата жена умее спокойно да изрази 
несъгласие по повод поведението или 
дискомфорта в отношенията.  

Съзависимата жена се старае да не 
разваля връзката с конфликти и не се 
вслушва във вътрешните си сигнали.  

Зрялата жена не кърти партньора. 
Тя или го подкрепя в неговите начинания, 
или просто изчезва от живота му. 
Съзависимата жена прави истерии или 
чете конско на мъжа за това, че не е такъв, 
какъвто го иска, като набляга на чувството за 
вина, без да променя собствените си модели 
на поведение. 

Зрялата жена открито заявява 
своите потребности и желания, като оставя 
на мъжът свободата да избира, дали да ги 
задоволи. Тя знае, къде е границата за 
приемливото за нея, и може да оцени най-
важното - дълбочината и топлината в 
отношенията. 
Съзависимата жена предявява изисквания 
и претенции, хленчи и се оплаква, гледа 

мъжа като зле функциониращ инструмент, 
невъплъщаващ нейните желания. 

Зрялата жена не се сърди на 
партньора. Тя открито изказва своите 
желания и несъгласието. 
Съзависимата жена трупа обиди за 
несбъднатите мечти и с течение на времето 
затваря сърцето си за мъжете като цяло.  

Зрялата жена умее да се възхищава 
на своя партньор и да го уважава за добрите 
качества, които притежава, позволявайки му 
да бъде и несъвършен.  
Съзависимата жена идеализира партньора 
и очаква от него решенията на всички 
проблеми, най-вече в кризисни ситуации. 

 
Зрялата жена остава в отношенията, 
защото знае, че е избрала точният мъж. 
Съзависимата се вкопчва във връзката 
поради причината, че изпитва силен страх да 
остане сама, струва ѝ се, че няма да ѝ се 
удаде да създаде нова връзка с друг мъж.  

Зрялата жена се грижи за партньора 
си, защото го обича и едновременно с това 
чувства лекота и свобода. 

Съзависимата жена се грижи за 
мъжа си, защото се страхува да не го загуби и 
с готовност го дарява със своята свобода, 
защото и без това няма представа какво да 
прави с последната.  

 

Каква жена сте Вие? 

 

 
 
Превод: Ирина Янчева-Карагяур /
консултант позитивна 
психотерапия/ 
Редакция: Галя Йоргова /
консултант позитивна 
психотерапия/ 
 

източник: http://gestaltclub.com/ 
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Oткрийтe ни в интернет 
 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ ПОРАДИ 

НАРОДОПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ 

АКТУАЛНАТА ДОСКОРО ГРУПА Е 

НЕАКТИВНА/НЕСЪЩЕСТВУВАЩА. БИХМЕ СЕ 

РАДВАЛИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ 

АЛТЕРНАТИВНАТА И НОВА ТАКАВА: 

 
https://www.facebook.com/

groups/565535660272079/  

 

Страница на списанието: 

 

https://www.facebook.com/SpisaniePosoka/  

 

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

https://plus.google.com/u/0/b/11790389421

1434500761/ 

Людмила Боянова: 

http://e-psiholog.eu/  

Анелиа Дудина:  

http://slance20.ovo.bg/ 

Мария Коева: 

http://mariyakoeva.weebly.com/ 

Свилен Иванов: 

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

ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НА 
СПИСАНИЕТО: 

“П о с о к а” 

www.ps iholoz i . com  
 

До с т о в е р е н  и з т о ч н и к  н а  и н ф о р м а ц и я  п р и  н а м и р а н е  
н а  п с и хол о г  и л и  п с и хо т е р а п е в т  

https://www.facebook.com/groups/565535660272079/
https://www.facebook.com/groups/565535660272079/
https://www.facebook.com/SpisaniePosoka/
http://e-psiholog.eu/
http://mariyakoeva.weebly.com/

