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В тази глава ще разгледаме как мъжете се справят с 
любовните предизвикателства на нашето време и какво 
означава любовта за тях. Красотата на една жена в мо-
дерните времена, в които живеем, е скъпоструващ, но 
желан от всяка една от нас лукс. По този начин жената 
се стреми да се “влюби” в подходящия мъж, който може 
да є “подсигури” красотата. Това, естествено, поставя 
големи предизвикателства пред мъжете, които влизат в 
остра и понякога убийствена конкуренция, за да спече-
лят сърцето нa избраницата си. 

Вероятно ще попитате какво общо има любовта с па-
рите или с красотата на жената и вероятно бихте се въз-
мутили, и то с право, но уви, от тази истина боли. Често, 
за да получи любовта на жената, един мъж трябва да е в 
състояние да я “купи”, да я задържи, защото в противен 
случай ще остане само с мечтите си. Всичко се свежда 
до принципа на търсенето и предлагането. Елементарен 
закон, който е двигателят на цялата икономика, а любо-
вта в наше време е икономика и неграмотните иконо-
мически и финансово неподсигурени мъже остават на 
опашката на маратона, освен ако не са големи чаровни-
ци. В тази глава ще разгледаме именно някои негативни 
типове мъже, които да избягвате във връзките си и на-
чините, по които да ги разпознаете.

Първа глава

РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ МЪЖЕ  
И ЛЮБОВТА
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“Социопат”
Първият тип мъж, на който ще обърнем внимание, е 

социопатът. Ще го разпознаете най-често по свирепия 
му поглед, дългите му, несресани коси и трескавите му 
движения, сякаш някой постоянно го гони. И наистина 
е така, защото го гонят страховете му. Социопатите са 
склони към насилие, и то най-вече към слабия пол, като 
с това целят не само да задоволят сексуалните си жела-
ния, но и да покажат, че са доминиращата фигура. Ако 
тези мъже сключат брак, те възприемат своята съпру-
га като своя собственост. Социопатът все пак изпитва 
любов и обектът на неговата любов е най-вече негова-
та майка, с която непрекъснато сравнява съпругата си, 
критикувайки всяко нейно действие.

Оценка: Този тип мъже не са способни на стабилни 
връзки и ако изобщо някога успеят да създадат такава, 
то тя е основана на насилие и мъжки деспотизъм над 
жената.

“Мамино синче”
Този тип мъже на пръв поглед изглеждат мили, го-

тови на всичко, за да спечелят любовта на някоя дама. 
При първата среща с тях всяка жена, която няма опит с 
мъжете, остава очарована от тяхното възпитание. Ма-
мините синчета непрестанно говорят за своите майки 
и изтъкват техните качества наравно със своите. Майки-
те им постоянно ги контролират и се грижат за тях дори 
когато момчетата са се превърнали в мъже. Мамините 
момчета са класически ергени, защото не могат да ко-
муникират правилно с представителките на нежния пол. 
Те отказват да вършат домакински задължения и избяг-
ват да пазаруват, защото това винаги се върши от мама. 
Дори си купуват дрехи, които биха се харесали на тех-
ните майки. В любовта преди всичко търсят жена, която 
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да прилича на тяхната майка, но почти винаги остават 
разочаровани, защото нито една жена не е толкова вели-
колепна, колкото собствената им майка. Ако не искате 
да сте освен майка на децата си и майка на съпруга си, 
бягайте далеч!

Оценка: “Мамините синчета” очакват от съпругата 
да замести до някаква степен майка им и не обичат да 
се грижат за домакинството. Те са големи егоисти и се 
провалят в отношенията с жените. Обикновено са са-
мотници.

“Плейбой”
Плейбоят е безупречен във всяко едно отношение и 

рядко се случва някоя жена да устои на чара му. Облечен 
е стилно, но не натруфено, и има леко небрежен вън-
шен вид. Той е психолог и познава женския начин на ми-
слене. Неговата заветна цел е да вкара колкото се може 
повече жени в леглото си и да се възползва от тяхно-
то моментно състояние на слабост. Често, когато няма 
какво друго да получи от една жена освен секс, изчезва 
на сутринта, без да каже дори “довиждане”. Ако жената 
е материално осигурена, плейбоят е готов дори да симу-
лира любовни чувства. Внимавайте с тези мъже, защото 
те са хищници, а вие сте тяхната жертва. Животът им 
се осмисля от това да прелъстяват все повече и повече 
жени, но в един момент чудото приключва и плейбоят 
също попада на фатална жена. Случва се немислимото – 
плейбоят се оказва в капана на любовта. Фаталната жена 
се държи като него, така че той изпада в паника и започ-
ва да се съмнява в способността си да оказва влияние 
върху нежния пол. Задава си въпроси от вида на: “Каква 
е тя, защо не вижда какъв съм, нима вече жените не ме 
харесват”. Той е ужасèн от перспективата да се превър-
не в един от “лузърите”, които се наливат с бири, приг-
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лаждат мазните си коси със запотени пръсти и с влажен 
поглед гледат минаващите покрай тях красиви жени. 
Мисълта, че той може да стане като един от тези мъже с 
отпуснати гърди и бирени коремчета, го депресира. Из-
правен е пред дилемата да се откаже от тази жена и да 
продължи напред, с риск да загуби самочувствието си, 
или да се впусне с пълна сила в това предизвикателство. 
Тези, които не се поддават на изкушението на фаталната 
жена, продължават успешно да “покоряват” женските 
сърца до срещата със следващата фатална жена, а дру-
гите, които приемат това предизвикателство, завинаги 
приключват с кариерата на плейбои.

Оценка: Съдбата на плейбоя е да бъде “бракуван” и 
с годините се превръща в един от онези “лузъри”, които 
е презирал. Както се казва, рано или късно всеки си на-
мира майстора, а плейбоите намират своята плейгърл. 

“Звезда”
Тип звезда е мъж, който по някаква причина за кра-

тък период от време придобива публична известност. 
Обикновено това са спортисти или шоу звезди, но без-
спорно най-изявените измежду тях са футболистите. Тe 
сa самоуверени и мислят, че светът се върти около тях. 
Обикновено са посредствени и с всяка изречена от тях 
дума личи една огромна интелектуална празнота. Но 
това никога не е проблем за тях, защото те вярват, че 
всички са длъжни дa ги възхваляват заради факта, че са 
известни. Приемат за напълно естествено всички жени 
да са влюбени в тях. Обичат да парадират със своята 
популярност и с луксозния си начин на живот, което им 
осигурява множество “приятели” и жени, които дават 
всичко от себе си, за да прекарат поне една нощ със своя 
идол. Животът на “звездата” е динамичен и след при-
ключването на работните ангажименти протича предим-
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но в нощни клубове, купони и интервюта. Обикновено 
тези мъже са заобиколени от млади, силно гримирани 
момичета, живеещи със заблудата, че звездата може да 
им подсигури някакво бляскаво звездно бъдеще. Често 
обаче се оказва, че звездите са бисексуални, защото ис-
кат да опитат от всичко. Въпреки този начин на  живот, 
изпълнен със секс, наркотици, алкохол и лукс, звездата 
е традиционалист и в даден момент, обикновено когато 
е на върха на кариерата си, сключва брак с манекенка 
или порноактриса и много рядко с някоя възпитаница на 
класически колеж. Това, че звездата се превръща в се-
меен мъж, изобщо не означава, че променя житейските 
си навици.

Оценка: Звездите са мъже, притежаващи звездна 
гама от комплекси, които опитват да прикрият чрез лукс 
и безспирен купон.

“Успял в живота”
Типът успял в живота са мъже, издигнали се в обще-

ството благодарение на своите качества и умения. По-
стигнали са успех със силата на своя характер или чрез 
хитрост и насилие. Често това са бизнесмени, политици 
или босове от подземния свят. За разлика от звездата 
тези мъже не обичат да са в центъра на събитията, макар 
че поради естеството на техния социален статус се оказ-
ват в полезрението на млади и пробивни журналистки. 
Тези мъже обикновено са над 50-годишна възраст и зна-
ят точно и ясно какво искат и как да го постигнат. С при-
съствието си внасят респект и страх. Често имат един 
несполучлив брак зад гърба си, но вторият им брак по-
някога е стабилен. Въпреки че тези мъже имат любов-
ници, в семействата им няма скандали. Тe обичат своята 
съпруга и я уважават, защото много добре осъзнават, 
че стабилното семейство е ключът към тяхното лично 
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спокойствие. Изчерпаният сексуален импулс в семейна-
та среда обаче не може да превърне тези хора в евнуси. 
Поради тази причина те поддържат стадо любовници, 
които задоволяват сексуалните им нужди.

Оценка: Тези мъже изглеждат корави, силни и могъ-
щи, но под всичко това се крият тайни и страхове, които 
са известни само на техните любовници.

“Фукльо”
Друг тип мъже са така неречените фукльовци. Това 

обикновено са децата на тип мъже успял в живота. 
Фукльото обича да демонстрира скъпите си вещи, които 
са купени с пари, които никога не е заслужил или за-
работил. Кара скъп автомобил, като предпочитаните 
марки са “Мерцедес” и “БМВ”. Заобиколен е от куп 
“приятели” и “лъскави” млади дами сякаш излезли от 
корицата на списание. Тези момчета, които са между 
20- и 30-годишна възраст, посещават колкото се може 
повече луксозни заведения. Обичат вниманието и шума 
на светкавиците от фотоапаратите на папараците. Обик-
новено фукльото има “сериозно” гадже, което може да 
бъде охарактеризирано по следния начин – постоянен 
тен постигнат от дългите часове в солариума, силико-
нов бюст и устни благодарение на фукльото и не особе-
но високо ниво на интелект или амбиции в някоя научна 
сфера. Фукльото обича своето гадже толкова, колкото 
човек може да обича телефона си. Чувствата му са по-
върхностни и той възприема “гаджето” си като естест-
вен придатък на собствената си персона или като необ-
ходим моден аксесоар.

Оценка: Фукльото не може да обича истински, защо-
то за него жените са скъпоструващи вещи, за които той 
трябва да се грижи и които при необходимост или по-
ради амортизация трябва да сменя. Той е материалист, 
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неможещ да оцени красивото, ако не е обковано в злато 
или не носи марките “Гучи” или “Булгари”.

“Средностатистически мъж”
Към този тип спадат обикновените мъже от сред-

ната класа, живеещи в средно големи апартаменти, ка-
ращи средно скъпи коли, обикновено на лизинг, имащи 
средно красиви и често незабележими съпруги. Това са 
мъжете от “средата”, които не правят нищо отличително 
или забележимо. Животът на тези мъже е скучен и е пре-
димно в рамките на житейския цикъл: у дома – на работа, 
като забавленията, ако ги има, са в събота и неделя и са 
свързани предимно със семейството в рамките на семей-
ния бюджет. Ежедневието на тези мъже е лишено от поч-
ти всякакви емоционални преживявания. Те са отегчени 
от живота си, от загубените си мечти, от отпуснатите си 
тела, които са прикрити под евтини костюми. Обикно-
вено оплешивяват няколко години след сключването на 
брака. Изглеждат жалки, но не ги съжалявайте, защото 
са се превърнали в роби на безсмисленото си ежедне-
вие. Тези мъже обикновено сключват брак с първата си 
“любов” или с първата жена, с която са правили секс. С 
годините сексът в семейството отмира напълно, а жи-
вотът им се превръща в кошмар и впоследствие осъзна-
ват, че всичко хубаво в него е свършило с брака. Телата 
им започват да приличат на торби, коремът им провисва 
от прекомерната употреба на бира, а косите им оредя-
ват пропорционално на продължителността на брака им. 
Опитите им да намерят секс извън дома се превръщат в 
пълно фиаско не само заради липсата на самочувствие, 
но и поради липсата на какъвто и да е опит с жените. 
Единствената алтернатива за тях е платения секс.

Оценка: Средностатистическият мъж е абсолютен 
лузър.
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Втора глава

ЗАЩО ИЗНЕВЕРЯВАТ МЪЖЕТЕ?

В тази глава ще разгледаме най-честите причини за 
изневяра през призмата на писма на читатели и техните 
житейски истории.

Първа причина: поради липса на сексуален 
стимул у дома
Историята на К.
К. е млад мъж, който e сключил брак със своята уче-

ническа любов веднага след като са завършили училище. 
В самото начало на брака всичко се развивало успешно. 
Te били щастливи и неразделни. Скоро се родило и пър-
вото им дете, но с неговото раждане сексът започнал да 
намалява. К. приел това, но се надявал, че когато детето 
порасне, първоначалният секс ритъм ще се възобнови. 
Това не се случило и след като детето навършило 5 го-
дини, сексът напълно замрял. К. бил в разцвета на мла-
достта си, но косата му започнала да оредява и да трупа 
излишни килограми. Пиел повече от обикновено и се 
заглеждал по колежките си, както и флиртувал с тях, но 
липсата му на опит с жените го поставяла неведнъж в 
конфузна ситуация и той решил да потърси платени сек-
суални услуги. Оттогава всяка седмица той поне веднъж 
посещава някоя проститутка, а съпругата и детето му 
вече не живеят с него.
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Втора причина: сексът става просто навик
Историята на Е.
Е. е футболист, който вече не играе за голям отбор, 

но в недалечното си миналото е бил звезда. Оженил се е 
за манекенката О., когато е бил на върха на славата си. 
Любовта им била страстна и през първите две години на 
брака им всичко между тях протичало перфектно. С вре-
мето обаче Е. започнал да забелязва несъвършенството 
в характера и във фигурата на О. С всеки изминал ден 
съпругата му започвала да го дразни все повече и пове-
че с претенциите си. Карали се непрекъснатo с повод и 
без повод. Сексът им започнал да става скучен и се пре-
върнал в рутинен. Тогава Е. решил, че достатъчно време 
е бил с една-единствена жена, която на всичкото отгоре 
го тормозела с претенциите си, и е дошъл моментът да 
се обади на някоя от предишните си “фенки”. Е. споде-
ля, че откакто е започнал да се среща с различни жени, 
се чувства отново млад и силен. Убеден е, че отново ще 
стане известен.

Трета причина: любовта е у дома, сексът е навън
Историята на М.
М. е известен бизнесмен. Той е на 47 години и е же-

нен от 12 години за Р., която е негова втора съпруга. 
Първият му брак приключвa катастрофално, но M. за-
почва да трупа богатство от нулата. След няколко го-
дини упорит труд и с подкрепата на приятели, успял да 
създаде доходоносен бизнес. По време на този труден 
период среща P., която е по-млада от него с 8 години. 
Сключват брак и им се ражда син. М. споделя, че мно-
го обича жена си, но в последните няколко години се-
мейният секс се е превърнал в някакво задължение и 
се случва все по-рядко. Поради тази причина той бил 
“принуден” да си намери далеч по-млада от него лю-
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бовница – 22-годишна студентка по журналистика. Тя 
се явявала не само негова сексуална партньорка, но и 
є доверявал всичките си проблеми и тайни, които не би 
споменал пред съпругата си, за да не разруши семей-
ната идилия, тъй като за съпругата си бил нещо като 
супермен, мъж без слабости.

Четвърта причина: изкушението
Историята на В.
Историята на В., противно на предишните истории, 

не е свързана с липсата на достатъчно секс или любов 
у дома, а се дължи на изкушение. В. и А. са щастливо 
семейство. Имат две деца и собствен дом. Обичат се и 
сексът у дома не се е променил изобщо от първия им 
път за разлика от фигурата на съпругата му, която на-
пълняла и често не є пукало как изглежда без грим. В. в 
своето писмо ни сподели за няколко свои изневери. Той 
е мениджър в известна козметична фирма и както сам 
признава е заобиколен от много привлекателни жени – 
клиентки и колежки. Често му се случва да остава след 
работа в компанията нa някоя своя подчинена, за да об-
съдят различни въпроси, но тези мероприятия прераст-
вали в бурен секс. Колкото и да обичал съпругата си, 
когато някоя красива жена започнела да флиртува с него 
и да го съблазнява, не можел да устои на изкушение-
то. След всеки акт изпитвал чувство на вина, но това не 
му пречело дa продължи с изневерите. Сподели ни още, 
че ако продължава да изневерява съпругата си, тя рано 
или късно ще разбере, но че му липсва воля да устои на 
флирта с красиви и поддържани дами.

Заключение:
Ако искате семейството ви да е здраво, не пренебрег-

вайте сексуално съпруга си или външността си. Не го 
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затрупвайте с претенции, нито пък го издигайте на пи-
едестал. Помнете, че той е мъжът, с когото трябва да 
споделяте добро и зло, както и той с вас, така че поддър-
жайте семейния диалог, за да не се отдалечите завинаги.
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В XXI век да си мъж не е никак лесно и дори е много 
по-трудно, отколкото е било в миналото. Mъжете са 
подложени на яростна конкуренция един спрямо друг 
и това ги прави чувствителни към женските фрази и 
думи. Ако някоя жена иска да спечели сърцето на ня-
кой мъж, трябва много добре да знае какво да му каже, 
кога да му го каже и как да му го каже. Мъжете днес 
реагират много по-остро на думи, които в миналото 
не биха им направили впечатление, и много по-лес-
но се обиждат (може би са станали по-чувствителни). 
Кoгaто се говори с един мъж, трябва да се взема под 
внимание, че съвременната цивилизация е превърнала 
мъжете, в много отношения, дори в по-суетни от жени-
те. Тук ще дадем няколко примера за фрази, които биха 
били от голяма полза за всяка дама, която се опитва да 
спечели вниманието на някой мъж, а след това сърцето 
и тялото му.

Първа фраза, за да успеете в начинанието: “Имаш 
много стегнато тяло и изглеждаш много секси.”

Голяма част от мъжете държат телата им да изглеж-
дат атлетични, макар понякога това да се забелязва 
трудно и да изисква много фантазия, но в името на ус-
пеха тя трябва да сe произнесе дори и да е лъжа. Tази 

Трета глава

КАКВО ОБИЧАТ И КАКВО НЕ ОБИЧАТ  
ДА ЧУВАТ МЪЖЕТЕ?
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лъжа ще подейства като балсам за суетата на мъжа. Но 
ако се усъмни във вашата искреност, няма да ви прос-
ти, затова бъдете внимателни в думите си. При всеки 
удобен случай споменавайте за стегнатото му тяло, но 
не прекалявайте, aкo вашият мъж не е спортист или кра-
савец. Бъдете истинска дама – гъделичкайте деликатно 
самолюбието му, но се въздържайте от крайности.

Втора фраза, с която да го спечелите: “Наистина 
съм очарована от остротата на твоя ум и силните ти 
познания в тази област.”

За повечето мъже интелектът е много важен крите-
рий и често всеки от тях би искал да демонстрира, че е 
супер капацитет в някоя област, което в 99 % от случаи-
те няма нищо общо с истината. Все пак, ако сте решили 
да го спечелите, трябва да покажете респект пo отноше-
ние на уменията и знанията му, дори да не са на толкова 
високо ниво, колкото би му се искало.

Трета фраза, с която да спечелите: “Ти си толкова 
сериозен мъж, че ще бъдеш перфектен баща.” 

Противно на всички очаквания, всеки мъж изпитва 
огромно удоволствие, ако някоя жена му каже, че ще 
бъде перфектен родител. Внимавайте, защото тази фра-
за може да уплаши мъж, който не желае все още да има 
семейство. Произнасяйте я само когато сте напълно си-
гурна какво точно желаете и двамата.

Фрази, които не бива да произнасяте
Съществуват няколко фрази, за които e по-добре да 

прехапете eзика си, отколкото да ги изречете. Te трябва 
да са табу за вас в разговорите с мъже, с които бихте 
искали да имате хубави мигове.

“Tи си умен, но Х. е доста по-умен от теб.”
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Никога не сравнявайте един мъж с друг по каквато 
и да било причина, освен ако не искате да го съсипете 
психически. Изтъквайте или критикувайте качествата 
му, без да се налага да го сравнявате с някой друг.

“Не те подценявам, но не мисля, че ще се справиш с 
тази работа.” 

Всяко съмнение в способностите на един мъж ще го 
отблъсне от вас. Окуражавайте го и той ще дава всичко 
от себе си, за да реши даден проблем или да изпълни 
някоя задача.

Никога не произнасяйте фрази, засягащи хигиената 
на мъжа, защото по този начин не само че ще го ком-
плексирате, но и рискувате да избягва вашата компания. 
Фразите, които не бива да изричате, са следните: 

“Имаш ужасен дъх.”
Aкo желаете да бъдете с даден мъж, не изричайте 

тази фраза. 
“Днес май не си вземал душ?”
Може би вашият избраник не винаги успява да под-

държа безупречна хигиена, но тази фраза съвсем няма 
да му се хареса. Вместо това можете да кажете: “Какво 
мислиш за един страхотен секс под душа?”. По този 
начин ще разрешите не само проблема с хигиената, но и 
ще привлечете веднага вниманието му.



20


