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Здраве АЛТЕРНАТИВНО

текст МАРтИнА ПАВлОВА снимка лИчен АРхИВ

СеКСУАлнО ЖелАнИе 
при жените

магДалена ангелова е 
клиничен ПСихолог, ба-
калавър По ПСихология, 
магиСтър По клинична 
ПСихология и межДУ-
нароДно Сертифици-
ран нлП маСтър-Практик. 
член е на грУПата за раз-
витие на ПСихоанали-
тичната Практика в бъл-
гария, на Световното 
нлП общеСтво. оСнова-
тел на центъра за ПСихо-
логично конСУлтиране 
и обУчение „емПатия“, 
вече 10 гоДини работи в 
облаСтта на ПСихоло-
гичното конСУлтиране.

Страхове, липса на увереност, забрани и конфликти, обиди от мъжете – 
какво се крие зад този съвременен сексуален проблем?

Г-жо Ангелова, лесно ли 
българките говорят 
за сексуалните си про-
блеми? 
Българките са по-за-
творени и трудно го-
ворят открито за секс. 
Ние можем да играем различ-
ни роли, жената вече е дори 
по-хищна в лова за партньо-
ри от мъжа, но това само я 
прави повече мъж, откол-
кото жена в същността й. 
Това агресивно поведение 
залъгва, че сме по откри-
ти в секса, контролиращи и 
заявяващи, но това е само 
един защитен механизъм. 
Зад него се крие една нара-
нена, объркана и потиска-
на в годините психология на 
жената. Много жени са не-
задоволени и без оргазми във връзките 
си, но не смеят да го признаят. Изпит-
ват срам, вина, открива се нарцистич-
на рана, която ги кара да се чувстват 
увредени. човек се стреми да скрие 
тази различност, която предизвиква в 
него страх от отхвърляне и оценката, 
че ти си с дефект.

Според вас на какво се дължи това?
Душевността на българската жена е 
захранена с достатъчна доза мазохи-
зъм. Майките ни не са ни учили и не са 
смеели да говорят с нас за секса и ин-
тимността, защото това е нещо 
срамно, нещо, което се крие, което се 
прави, защото се очаква от нас. Назад 
в годините жената е била искана в се-

кса за разплод и да задо-
волява нуждите на мъжа, 

тя е трябвало да изпълня-
ва съпружеските си задъл-

жения. Не е имала права като 
мъжете, трябвало да гледа 
децата и възрастните ро-
дители. Не е научена да бъде 
питана, а е трябвало само 
да изпълнява. Така жената не 
се научава да казва, да поис-
ка, да потърси удоволствие-
то си, защото мълчанието й 
е трябвало да бъде ежедне-
вие за нея. Несъзнавано това 
води до травми в женската 
чувствителност и сексуал-
ност, които след това ще се 
предадат, осъзнато или не, 

на следващите поколения жени. Ние не 
сме научени да си казваме какво жела-
ем, как го желаем в секса и да покажем 
на мъжа как да ни задоволи, ако имаме 
разминаване в синхрона на удоволст-
вието. Сякаш това мълчание и търпи-
мост са като лоялност към предиш-
ните жени в нашата родова линия. 
Когато не са ни казали, че имаме право 
да поискаме и да се отстояваме, ос-
таваме в сянката да приемаме за нор-
мало само да задоволим другия и рядко 
себе си. Много жени оставят това на 
случайността или на надеждата дано 
този път ми се получи. Блокажът пред 
заговаряне за сексуалните липси и про-
блеми стои актуален и до днес при 
много жени.

Кои жени са преодолели този про-
блем?
Разбира се, има жени, влезли в личната 
си сила, преработили травмите на да-
ването и получаването, които са по-
вече в позволението да преживяват, 
заявяват и експериментират със сек-
суалността. Зад проблемите със секса 
могат да се крият страхове и липса на 
увереност и позволение за удоволст-
вие, забрани и конфликти, които но-
сим подсъзнателно в себе си от дет-
ството ни, или обиди от мъжете. 
често зад сексуалните проблеми стои 
несъзнавано една блокирана агресия, 
която атакува женската хармонична 
сексуалност.

С какво се характеризира намалено-
то сексуално желание при жените?
Жените мощно влязоха в активния, 
деен живот и взеха мъжкото начало 
и енергия. Съвременната жена е бор-
бена, носеща много отговорности 
и участва в конкуренцията на паза-
ра за реализация. Това я отклонява от 
нежното женско начало – приемаща и 
търпелива същност, спокойна и до-
макинска грижовност. Жената започ-
на да бърза, дори да препуска в живо-
та, а женската същност е жената да е 
бавна, плавна. Важно е да забавим тем-
па, да пуснем някои от излишните от-
говорности и с доверие да ги поверим 
на мъжете. Защото в противен слу-
чай ще изгубим женския корен, истин-
ността ни. Сексуалността и личната 

намаленото



2015 ФЕВРуАРИ GoBio І 29

енергия се оттичат в професионал-
на реализация, агресивна конкуренция 
и лични грижи. Жената носи ежеднев-
но в чантата си голяма доза стрес, 
няма време да се погрижи за себе си, да 
остане в тишина, да си каже спокой-
но: „И това ще отмине“. Тя е изхабена 
от многото роли, които избира да из-
пълнява. Понеже иска да докаже сила-
та, че може да се справи сама, тя ста-
на нетърпелива и критична към мъжа, 
но това също намалява сексуалната й 
отвореност и желание към него.

А това засяга ли определен възрас-
тов диапазон? 
При жените от 25 до 38-годишна въз-
раст имам повече наблюдения в моята 
практика и с тях сме говорили за тези 
смущения и непозволения. Жените над 
40 години заявяват повече удоволст-
вие и промяна в телесното си прежи-
вяване по време сексуалното сливане. 
При жените в напреднала възраст ме-
нопаузата или предхождащите я симп-
томи имат отражение върху желание-
то и активността и в интимността.

Кога не говорим за липса или недос-
тиг на сексуално влечение, а вече за 
фригидност? 
Фригидността е медицински термин, 
използван, за да се обозначи отсъст-
вието на преживявано удоволствие 
от жената при сексуалните й кон-
такти. Не бива да се смесва с  поня-
тието аноргазъм, което предста-
влява отсъствие на оргазъм, но не и 
отсъствие на сексуално удоволст-
вие. Зад всяка телесна симптоматика 
стои скрит психологичен конфликт, 
нашите вярвания и начин на емоцио-
нално преживяване рефлектират вър-
ху телесната ни конституция.

Кога и как се получава тази дистан-
ция от удоволствието?
Жената, страдаща от фригидност, е 
решила още в детството си да се от-
късне от удоволствието, от всякакво 
удоволствие. Обикновено това е жена 
с твърд характер, която се стреми да 
се откъсне от това, което чувства. 
Има блокирани и изтласкани емоции и 
страх от нейната чувствителност и 

желание. често тези жени се стремят 
към перфекционизъм, педантични са и 
са критични към себе си. Автоагреси-
ята може да се прояви при някои жени 
от този тип именно чрез симптома 
на фригидността. Тези жени  изпит-
ват несъзнателен страх да не бъдат 
възприети като слаби и чувствител-
ни и това се превръща техен капан. Но 
в същото време те изпитват същата 
нужда от нормален сексуален живот и 
дори по-голяма от тази на по-голяма-
та част от жените. Силният контрол 
над себе си и личната критичност се 
прехвърлят дори на сексуално равни-
ще, като могат да доведат до загуба 
на контрол и в друга област.

Какво подтиква една жена към това, 
какво стои зад този краен резултат?
Зад една фригидност стои вероятно 
убеждението, че „удоволствието“ е 
синоним на грях, зло, непочтеност. Ся-
каш чрез удоволствието ще се омър-
си и ще бъде оценена като нещо лошо, 
нещо което ще я направи лека и не-
стойностна жена, а това е конфликт 
на дълбоко несъзна-
вано ниво. Обаче е 
важно да се знае, че 
всяко човешко съ-
щество си има гра-
ници и когато ти 
достигнеш своите 
или често ги нару-
шаваш, ще изгубиш 
контрола. Ако не в 
секса, то ще е в дру-
го нещо – алкохол, 
храна, сълзи, неконтролируеми кризи. 
Като си даде жената правото да из-
питва удоволствие, това ще е като 
възраждане за нея, като нов живот.

Кога сексът може да бъде физически 
болезнен за жените?
Когато жената не е достатъчно въз-
будена, не е желаела в този момент да 
прави секс, когато е натрупала болка 
и обида от мъжете, когато в мислите 
си е някъде другаде и тялото не може 
да се отпусне, когато й липсва сексу-
алната игра и няма достатъчна под-
готовка преди проникването, ако има 
някакъв физически проблем, ако стре-

сът и отговорностите в други об-
ласти за нея са твърде големи… Всичко 
това блокира възбудата и овлажнява-
нето й, което води до болезнен сексу-
ален акт.

Има ли нещо, с което жени с такива 
проблеми могат да си помогнат без 
професионална намеса?
Трябва да обърнат повече внимание 
на себе си и тялото си – да отидат 
на SPa, спорт, масаж, да си направят 
ритуална вана с аромати и запалена 
свещ. Така тялото ще разбере нашия 
фокус към него и ние ще инвестира-
ме тялото с внимание и желание да му 
доставим удоволствие. Това намаля-
ва стреса и забавя темпото от ве-
чните списъци със задачи. Това ще ви 
свърже в ритуалността на женско-
то начало. Да прочетете любовен 
или еротичен разказ или да започнете 
такъв роман, ако желаете, можете 
да си подберете и порнофилм, кой-
то да ви харесва и отпусне – това ще 
нагласи ума ви към секса, ще предиз-
викате картини и психична готов-

ност за любовна игра 
и секс. Да гледате тя-
лото си, да го докос-
вате и галите нежно 
също има ефект вър-
ху „аз се приемам и ха-
ресвам, давам си неж-
ност и бих искала да 
я дам и на друг“. Да си 
фантазираме и да си 
създаваме еротич-
ни истории в нашето 

мечтаене. Да напишем еротичен раз-
каз на нашата фантазия. Да си напра-
вим списък на личната ни благодар-
ност, за какво благодарим на себе си, 
в какво сме добри, кои са нашите сил-
ни страни – това ще помогне за от-
клоняване на вниманието от критич-
ния и педантичен ум, ще ни позволи да 
видим успехите и какво сме постигна-
ли, а не какво още не сме направили. Да 
си припомним всички хубави моменти, 
в които сме изпитвали радост и удо-
волствие. Нужно е да заобичаме себе 
си и да си позволяваме повече удо-
волствия, за да ни вижда така и све-
тът. 

БЛОКАЖъТ ПРЕД 
ЗАГОВАРяНЕ ЗА 
СЕКСуАЛНИТЕ 
ЛИПСИ И ПРОБЛЕ-
МИ СТОИ АКТу-
АЛЕН И ДО ДНЕС 
ПРИ МНОГО ЖЕНИ.


