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П
омните ли онази приказка, 
която завършваше с „…и за-
живели щастливи и влюбени 
до края на дните си“? Аз съм 

жена. И също чаках принца, който 
да сбъдне мечтите ми. Исках да 
принадлежа на някого. Да инвести-
рам време – часове внимание, за да 
съм с този, който прилича на мен 
и споделя всичко, което обичам... 
Всички ние очакваме толкова мно-
го от общуването, което прераст-
ва в интимност! Какъв е пътят, 
който трябва да извървим обаче, 
за да заживеем интимния живот, 
за който мечтаем? Как семейните 
отношения ни формират като лич-
ности, способни да обичат и да бъ-
дат обичани? Към отговорите ни 
води семейният консултант Мая 

МАНЕВА в книгата си „Любовта 

в семейството“. В нея тя събира 
всички изводи от практиката си и 
ни поднася някои в аванс.

– Г-жо Манева, от деца мечта-

ем за принца (или принцесата), с 

когото да се преселим в царство-

то на вечната любов. Кое сла-

га преждевременен край на тази 

„приказка“ в реалността?

– В живота си като възрастни 
влизаме с много мечти, но и с мо-
дели на мислене и поведение, които 
ни ограничават. Когато осъществя-
ваме идеите си на практика, се из-
правяме както пред нашето несъ-
вършенство като личности, така и 
пред зависимостта си от другите, 
от техните желания и воля. Хо-
рата около нас също искат да ре-
ализират своите идеи по свой на-
чин. Неумението ни да съвместим 
различните идеи и пътища за осъ-

ществяването им, и това, че не
можем да приемем несъвършенство-
то си, ни водят към разочарования.

– Откъде трябва да тръгнем 

към любовта? Може би от попу-

лярното „обичай себе си“?

– Има различни разбирания за лю-
бовта. Някои смятат, че щом рев-
нуват, значи обичат. Други правят 
онова, което те мислят за добро, 
без да се съобразяват с желанията
и потребностите на любимия си. 
Любовта обаче е противоположна 
на страха, който е в основата на 
ревността, както и на желанието
да наложим нашите възгледи за до-
бро и лошо. Любовта винаги възви-
сява, защото, когато обичаме, ние
не преценяваме любимия според на-
шите очаквания, а подкрепяме него-
вите мечти, даваме му свобода да
избира своя път и начина, по кой-
то да го извърви. Това е възможно 
само ако обичаме и уважаваме себе
си. Не бихме наранявали, а и не би-
хме се чувствали наранени, ако се
ценим.

Един от основните страхове, с 
който израстваме, е страхът, че 
не сме достатъчно добри, за да бъ-
дем обичани. Затова очакваме до-
казателства, че заслужаваме любов. 
Преценяваме партньора си според 
това, дали е отговорил на нашите 
очаквания, а не заради това, което 
е той самият. Всичко това ни пре-
чи да даваме любов. А в любовта 
балансът между даване и получава-
не е много важен.

– Семейният модел на родители-

те често се пренася в бъдещите 

интимни отношения на децата. 

Кои са индикациите, че трябва да 

променим нещо от този модел?

– В голяма част от българските 
семейства наистина продължават 
да битуват остарели правила и се 
създават условия за конфликти и 
отчуждение. Най-често жената е 
отговорна за грижите, свързани с 
дома и децата, а мъжът само пома-
га. Тази неравнопоставеност в те-
чение на годините води до нат-ат-
рупване на недоволство у жената, та, 

(НЕ)ВЪЗМОЖНАТА 
СЕМЕЙНА ЛЮБОВ

©
 W

AV
EB

RE
AK

M
ED

IA
 L

TD
 |

 D
RE

AM
ST

IM
E.

CO
M

|

Бела, брой 7 (173), 201252



което намира израз в нейната кри-кое
тичност и потиснатост. Когато тии
партньорите не са развили умения 
да се изслушват и да споделят, 
те поемат по пътя на съревнова-
нието. Всеки изтъква своя принос, 
без да оценява това, което други-
ят прави за семейството. Конфли-
ктите зачестяват и отношенията 
се влошават. Ако мислим, че мо-
жем да нараним другия, без да на-
раним себе си и децата ни, сме на 
грешния път.

– Кои са най-трудно преодолими-

те различия във възгледите на 

мъжа и на жената за любовта? 

– Мъжете залагат повече на това, 
което правят за жените си, а не 
толкова на общуването с тях. Же-
ните пък имат нужда да общуват 
и искат да участват в живота на 
мъжа. Обикновено и двамата не за-
читат това, което е важно за дру-
гия, и не могат до оценят оно-
ва, което партньорът им прави за 
тях. Така се натрупва недоволство 
и се стига до отчуждение.

– Фредерик Бекбеде беше напи-

сал и доказал в една своя книга, 

че любовта трае три години... 

– Това, което си отива, е 
страстта. Ние я изпитваме за-
ради нашата потребност да бъ-
дем харесвани и обичани. И ко-
гато сме недоволни от това, 
което получаваме, страстта си 
отива. Докато сме търсещи в
отношенията, ние не обичаме. 
Любовта идва, когато надско-
чим себе си, своите желания и
очаквания и независимо от тях 
изпитваме интерес към другия
и желание да го подкрепяме. За 
тази цел е необходимо да го по-
знаваме, а за това се изискват
време и дълбочина в общуване-
то. Повечето двойки не стигат 
до такова ниво на връзка дори 
да са заедно много години, защо-
то си говорят предимно за еже-
дневни неща. Не можеш да оби-
чаш някого, ако не знаеш какво 
преживява, към какво се стре-
ми и не му помагаш да реализи-
ра най-доброто от себе си.

– Предстои да излезе книгата 

ви „Любовта в семейството“. 

Кой е основният извод, до кой-

то стигнахте – възможно ли е 

да бъдем семейни и влюбени за-

винаги?

– Когато имаме проблеми във връз-
ката, сме склонни да търсим при-
чините в несходството на харак-
терите ни и в затихналите чув-
ства. Приемаме себе си като даде-
ност: „Такъв съм, какъвто съм, ка-
къвто са ме възпитали.“ Но от нас 
зависи какви качества ще развием
и какво поведение ще имаме. Прие-
маме и чувствата си като незави-
сещи от нас, а възникващи в зави-
симост от това, дали си пасваме с 
другия и как той се държи с нас. 
Но те също не се случват от само
себе си, а са плод на нашите жела-
ния и усилия. За да ги има, е важно
да поддържаме интереса си един 
към друг. Необходимо е да споделя-
ме живота си, а не само жилище-
то – да се интересуваме и зачи-
таме преживяванията и потребно-
стите на партньора, да развиваме
и себе си, за да има какво да дадем 
във връзката си.

– Какво показва вашата прак-

тика – кое най-често помрачава 

семейното щастие и как да раз-

виваме отношенията си?

– За да се чувстваме удовлетво-
рени от връзката си, най-важна е
емоционалната близост. Най-често
партньорите пречупват това, кое-
то чуват и виждат, през това, 

дали им харесва, или не, и така ос-
тават чужди един на друг. За да 
развиваме отношенията си, е ва-
жно да приемем, че те са процес. 
За да вървим напред, от значение е 
да гледаме на слабостите и греш-
ките си не като на поводи да во-
юваме и да се разделяме, а да се 
учим от тях и да подобряваме себе 
си и отношенията си. Конфликти-
те не означават, че не сме един за 
друг. Те са показател за разминава-
нето между това, което се случва, 
и това, което бихме искали да се 
случва в нашия живот.

– Как могат да се върнат дове-

рието и хармонията след изне-

вяра?

– Верността има своите корени в 
нашите възгледи и в предварител-
ното ни решение, какво поведение 
ще имаме в ситуации, в които се 
създават условия за изневяра. Кога-
то сме оставени на случайността 
и на настроенията си, вероятност-
та да направим тази крачка е го-
ляма. Немалка част от изневерите 
се случват в моменти на криза Не-
удовлетвореността от развитието 
ни, скуката в отношенията и спа-
дът на интереса ни към живота на 
партньора са почва за отчуждение.
Ако вече сме допуснали изневярата 
да се случи, пътят към възвръщане 
на доверието минава през изкарва-
не наяве на всички пренебрегнати, 
но важни за всеки партньор въпро-
си. Ако умеем да се учим от греш-
ките си, вместо взаимно да се об-
виняваме, можем да изградим и по-
добра връзка, отколкото сме имали. 
Факт е, че голяма част от хора-
та, които изневеряват, съжаляват 
впоследствие. Затова е важно да си 
даваме шанс, вместо да продължа-
ваме да се нараняваме.

– В какво се крие силата на се-

мейната любов?

– Да открива и стимулира най-до-
брото във всеки член на семейство-
то, да му помага да се изправя и 
продължава и след неуспехи, запаз-
вайки увереността в себе си и в 
това, че заслужава да бъде обичан!

Интервю на Софи ТОПАЛОВА

Мая Манева е 

семеен консул-

тант. Тя рабо-

ти индивидуал-

но и със семей-

ства за преодо-

Визитка

ляване на кризите в живота им. в ж в

В практиката си стига до из-

води за влиянието на семейни-

те отношения върху формиране-

то ни като личности и за пътя, 

който е необходимо да извървим, 

за да живеем живота, за който 

мечтаем. Тези свои изводи тя 

разкрива в книгата си „Любовта 

в семейството“.
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