Увод

Здравей,
Питаш се защо тази книга е попаднала в ръцете ти. Отговорът е прост –
за да си способна да се погрижиш за себе си в моменти на изпитание. В
моменти, в които си се почувствала жертва на каквато и да било форма
на насилие. Или пък за да можеш компетентно да подкрепиш своя близка,
която се намира във връзка, застрашаваща здравето и живота ѝ. Всяка
от нас познава поне една такава жена. Всяка от нас, в желанието си да
се погрижи за любовта и връзката си, е правила редица сериозни компромиси. Въпросът е докъде е здравословно да стигнат те. И дали това да
позволиш да те унижават, обиждат, нараняват, би направило любовта
по-силна, а теб – по-щастлива? Не!
В тази книга можеш да намериш най-разпространените клишета, с които се оправдава насилието над жени. Към някои от тях добавихме вълнуващи лични истории. И най-важното, съветите на психотерапевт със
сериозен опит в работата с жени и млади хора. Тези кратки консултации са полезен инструмент за теб – за да преосмислиш ситуацията, в
която се намираш, и за да можеш да се справиш в моменти на колебание
или безсилие.
И не забравяй – не допускай до себе си човек, който би те контролирал,
унизил или ударил. Не прощавай, не прикривай и не приемай насилието.
Защото ти си най-важна за себе си!

#LoveErrors

Щом ме ревнува,
значи ме обича.
Това не е любов.
Това е насилие.

Историята на Соня
Щом ме ревнува, значи ме обича.
Страхува се да не ме загуби. Щом
ме иска само за себе си, значи и той
е само мой. Значи аз съм специална.
Значи... ще бъдем щастливи?
Опитвам да се върна по пътя на логиката, която го оправдаваше толкова дълго. Дори когато ревността
беше останала единствен стълб на
така наречената ни любов.
Аз съм Соня. Не съм обичана, но
вече поне не съм ревнувана. Тръгнах си. След поредния скандал къде
и с кого съм била. Предпочетох да
съм никъде и с никого, отколкото
да продължавам да поддържам привидно добре функциониращо семейство, чийто единствен мотор
беше моят силен страх от неговата – още по-силна – ревност.
Винаги имаше за какво да се хване и
аз винаги се страхувах и стараех, и
страхувах, и стараех... Той така и

никога не намери мир. Нито със
себе си, нито с мен.
Имах три счупени телефона, множество разбити пароли и регистрации, включително на служебния ми имейл. По едно време дори
нямах ключ за вкъщи, за да може
всяко мое движение да минава през
него. Криеше ми обувките. Знаете
ли как? Прибираше само едната,
другата оставяше на шкафа. Та кой
ще хукне нанякъде с един бос крак?
Дълго се чувствах така – жена само
с една обувка. Всеки момент ще
стъпи накриво, ще се изцапа, ще
падне или просто ще се разреве. Не
можех да се доверявам. Страх ме бе
да съм във връзка с друг човек.
Малко по малко се уча да живея свободно. За да върна усмивката на
лицето си. За да открия колко безбрежен може да бъде животът на
свобода.

От психотерапевта
Ревност. Та кой не е ревнувал? Нима
не е в реда на нещата, когато обичаш някого силно, да се страхуваш
да не го загубиш? В кой момент
обаче ревността се превръща в
нещо повече от грижа и любов към
другия и започва да тежи?
Нормално е ревността да присъства
във всяка връзка между партньори.
Трябва да сме наясно, че проявите
на ревност могат да се афишират
по нормален, здравословен начин, по
който показваш на другия, че го цениш и той ти липсва. Но биха могли
и да се проявяват по съвсем неприемлив и агресивен начин, който застрашава връзката и теб самата.
Можем ли да разграничим нормалните прояви на ревност от тези, които са сигнал за проблем?

Със сигурност изразяването на
ревност не трябва да те кара да
се чувстваш зле. Партньорът ти
трябва да е готов и способен да говори спокойно за ревността, която
изпитва. Това означава, че каквито
и емоции да преживява, той ще
може да ги сподели с теб, разбирайки, че това е неговото емоционално състояние, за което ти не носиш
вина. Обвинения, че действията ти
предизвикват ревността му, са
сигнал за проблем! Един здравословен разговор между партньори би
звучал, например, така: „Ревнувам
от твоите колеги и бих искал да
сме повече заедно. Натъжавам се,
когато си с тях, а не с мен. Но знам,
че ти имаш нужда да работиш и вероятно ти е приятно с тях.“

#LoveErrors

Следи ме, за да знае,
че съм в безопасност.
Това не е любов.
Това е насилие.

#LoveErrors

Не ми дава да работя,
за да се грижи за мен.
Това не е любов.
Това е насилие.

От психотерапевта
Често желанието за власт и контрол е маскирано като „грижа“. Зад
несъгласието на партньора ти да
имаш личен живот или да работиш
не може да стоят оправдани причини. Свободата е твое човешко право. Партньорът ти не е твой родител и не следва в отношенията ви
да заемате роли на грижещ се и обгрижван. Ти си пораснал човек, вероятно пълнолетна, което те прави и
пълноправна. Дори да нямаш 18 години все още, знай, че в интимните
отношения партньорите са заедно
по свой избор, подкрепят се, споде-

лят любов и уважение. Да бъдете
заедно следва да е осъзнат личен
избор на всеки от вас.
Със сигурност ще се чувстваш подобре, ако си финансово независима, а това може да се случи, ако
си свободна, работиш и участваш
наравно във вземането на решения
за семейния бюджет. Ти не си нечия
собственост! Дори да имаш нужда
от финансова помощ, то следва да
я получаваш без условия за личната
си свобода и това дали и какво да
работиш.

От психотерапевта
Ревността е производно на страха
и има дълбоки корени. Тя не е опасна
до момента, в който не започне да
се проявява чрез опасни и агресивни
действия. Такива са, например, натрапчивата подозрителност, която сякаш обзема партньора, желанието за или фактическото следене на телефона ти, настояването
да не излизаш без него, да не общуваш с мъже под никаква форма.
Хората, които проявяват опасни
форми на ревност, могат да бъдат
много мнителни и непрекъснато
да настояват за доказателства,
че всичко е наред (да искат да им
показваш телефона си, да искат
приятелите ти да потвърдят, че
си била с тях), а когато ги получат,
вместо да се успокоят, сякаш стават още по-мнителни и мотивирани да докажат, че ги лъжеш.
Това са опасни прояви на ревност,
за които трябва да си внимателна

и проявят ли се, да бъдеш нащрек.
В здравословната връзка малките
спорове и междуличностни сблъсъци следва да вървят към по-добри,
мирни отношения на разбирателство и нарастващо доверие. Когато се случва обратното, е напълно
естествено да сме притеснени,
защото това е сигнал за несполучлива и застрашена връзка. Съвсем
очаквано и разбираемо е да искаме
да се борим за нея. Особено когато
обичаме партньора, имаме надежди към връзката, търсили сме я
дълго. В такива моменти е трудно
да разпознаем опасните прояви на
ревност – сигнал за наличие на проблем, който може да ескалира и да
доведе до прояви на насилие. Обиди,
заплахи, настояване да стоиш наблизо, да не излизаш, да не общуваш
с други хора, са форми на злоупотреба с теб.

#LoveErrors

Проверява телефона
ми, защото ме обича.
Това не е любов.
Това е насилие.

#LoveErrors

Има остър език и
затова ме обижда.
Това не е любов.
Това е насилие.

От психотерапевта
Ти вероятно вярваш в щастието, в
това, че сте един за друг и че връзката ви е успешна и има бъдеще. В
това няма нищо лошо, напротив!
Но, да бъдем реалисти – никой няма
право да те обижда! Да имаш „остър език“ не е оправдание, за да
унижаваш някого. Дори ако партньорът ти „просто така си говори“,
това не е редно да се случва.
Има хора, които не се съобразяват
какво говорят и са груби с другите.
На такова поведение трябва да се
реагира винаги. Добрата стратегия
за реакция, разбира се, не е нито да
премълчиш и преглътнеш, нито да
отвърнеш с обида или остър тон

Добрата стратегия, която ще ти
помогне да прецениш що за човек
имаш насреща си, е да запазиш самообладание и със спокоен тон,
твърдо да кажеш: „Не ме обиждай.
Не ми е приятно“. Разумният човек,
този, който действително е способен да обича, ще се извини. Или поне
ще замълчи. Ако това не се случва и
обидите продължават или, още повече, ако последват нови обиди, закани или друг тип агресивно поведение, то е сигурно, че с този човек
трябва да се внимава. Извинение за
обида е приемливо, единствено ако
случаите са единични и след тях не
следват нови обиди.

От психотерапевта
Сексът в отношенията между партньори обикновено е тема табу за
външния свят. Без да говорим много за това, се знае, че щом си във
връзка, значи си на разположение
и за сексуални отношения. И това
е така, стига сексът да е желан и
приятен и за двама ви. Наруши ли
се този баланс, сексуалните отношения спират да бъдат част от
споделените чувства, споделената
любов. Стават форма на насилие.
Знай, че не си длъжна да се съгласяваш да правиш секс или да участваш в сексуални действия, ако не
ти е до това или не го желаеш.
Ако партньорът ти е добър човек
и е загрижен за теб, ще те разбере. Ако се страхуваш да откажеш,
помисли на какво се дължи този
страх? Ще те нарани ли той? Ако
да, то е добре да потърсиш помощ.
Ако обаче знаеш, че той няма да те

нарани, но все пак се страхуваш от
това, че ще нараниш чувствата му
или ще се ядоса, то тогава помисли
на какво се дължи този страх и реален ли е той? Обикновено нещата,
от които ни е страх, са само в мислите ни.
По отношение на секса и отношенията между интимните партньори,
в България има много табута. Теми,
за които не се говори и сякаш се
очаква от децата сами да научат
правилата за тях през личния си
опит, докато растат. Но не винаги
опитът е добър. Сексуалните отношения следва да допълват отношенията на любов, разбирателство,
уважение, грижа. Те са израз на желанието ни да споделим тялото си
с конкретен човек. Споделянето не
може да е против волята ни. Иначе
е насилие.

#LoveErrors

По-добре да кажа „да“,
иначе ще го ядосам.
Това не е любов.
Това е насилие.

#LoveErrors

Заплаши ме, но това
са само приказки.
Това не е любов.
Това е насилие.

От психотерапевта
Отправянето на заплаха никога не е
по невнимание. Зад него има умисъл.
Да допуснем все пак, че даден човек
„не си мери приказките“ и често в
момент на афект отправя заплахи.
Такова поведение не трябва да се
толерира, а да се осъжда остро.
Ако партньорът ти отправя заплахи, изчакай момент, в който е
спокоен и говори с него. За своя безопасност в никакъв случай не започвай подобен разговор в конфликтна
ситуация! Бъди категорична в посланията си и кажи, че не ти е приятно да те заплашва и няма да му
позволиш да го прави, защото няма
право. Ако усетиш, че разговорът

не потръгва или изначално изпитваш страх да започнеш подобен
разговор, то бъди сигурна, че заплахите не са само думи. Рано или късно този човек ще ги изпълни.
Защото, ако изпитваш страх от
партньора си, налага ти се да мислиш за всяко свое действие, за да
не го ядосаш, или пък често се налага да се оправдаваш за нещо, с
което не си целяла да го нараниш
или обидиш, то връзката ти с него
най-вероятно не е здравословна и
няма да те направи щастлива и в
бъдеще. Най-добре е да започнеш да
обмисляш варианти за раздяла.

Неизпратеното писмо на Марта
Здравей Г.!
Мина време от злополучната ни
раздяла.
Реших да ти пиша. И да ти благодаря. За онзи шамар след дискотеката.
За краткото унижение, което никога не се повтори. Защото аз не
допуснах това. Защото след него
никога повече не се видяхме.
Този шамар ме събуди. Направи ме
по-силна. По-решителна. Подтикна
ме да мисля за своето израстване като добър човек, без никой да
може да ме спре по пътя ми.
Силно се надявам и ти да си станал
добър човек, Г. Да си спрял да се
страхуваш и да изразяваш страха
си чрез този неконтролируем гняв.
Иначе би било толкова тъжно.
Няма да ти разказвам нашироко
какво се случи в живота ми след
шамара. Имаше и добри, и тежки

моменти. Връщайки се назад, изпитвам огромна обич към близките
ми, които като стена застанаха
зад мен.
Благодаря ти, че навреме ми показа
какъв живот ме очаква с теб. Че с
едно движение на ръката подреди
пъзела. За да видя малките знаци,
които преди това бях пренебрегвала. Знаци, че между нас нещо не е
наред.
Ти ме подтикна да се избавя и да
заживея свободно. Да се обградя
с хора, с които ме свързват само
обич и уважение. Да се развивам. Да
се радвам на живота. Да кроя планове, без да се страхувам.
Дано шамарът и това, което се
случи след него са били полезни и за
теб, Г. Силно се надявам.
Сбогом,
Марта

#LoveErrors

Е, хайде, един шамар
не е драма!
Това не е любов.
Това е насилие.

#LoveErrors

Той ще се промени.
Това не е любов.
Това е насилие.

От психотерапевта
Хората се променят и това е факт.
Но, за да се промени човек, трябва
съвсем осъзнато да желае това.
Нещо повече, не просто да желае,
а да полага усилия, сериозни усилия.
Имаш основание да вярваш, че човек, който те наранява, може да се
промени, единствено ако вече си
видяла наченките на тази промяна.
Например – започнал е терапия, отказал е вредни навици, като алкохол
или наркотици, говори ежедневно
за постъпките си, разсъждава над
тях и търси корена им, с идея да го

премахне. Ако нищо от тези неща
не се случва, тогава нямаш основание да вярваш, че ще се промени, а
тази мисъл просто отразява твоето желание това да се случи. Твоето. Не неговото.
Нормално е да си мислиш, че той ще
се поправи и ще стане по-добър, че
това е единичен случай. Истината
е, че ако някой е дръзнал да те нарани веднъж, най-вероятно ще го
стори отново. Въпросът не е дали,
а кога. Знай, че винаги можеш да потърсиш помощ.

От психотерапевта
Алкохолът въздейства различно
върху различните хора. Начинът, по
който отделният човек реагира на
въздействието му, зависи от характера и от биологични фактори, върху които трудно можем да влияем.
Едни стават разговорливи, други
заспиват. Има ги обаче и тези, които след употреба на алкохол стават агресивни и вършат неща с пагубни последствия.
Ако си в отношения с такъв човек,
вероятно е невъзможно да избягваш ситуациите, в които пие. Независимо дали пие често или рядко,
дали просто става груб и те обижда или ти посяга физически, това
не е обикновена семейна драма и не
бива да се оправдава.
Много от хората, които имат подобни проблеми с алкохола, страдат и изпитват силна вина в
трезво състояние. Те обаче не са
способни да се променят в моментите, в които са пили. Затова, когато вече са започнали да пият, е
по-добре да си далеч от тях, за да
се предпазиш. Единственият начин
да им се помогне е да спрат изця-

ло алкохола. В повечето случаи те
отказват или пък правят поредица
от опити, които рано или късно се
провалят.
Ако все пак държиш на партньора
си и си убедена, че той не е лош
човек и алкохолът е единственият
му проблем, започни да говориш и
настоявай той да потърси помощ.
Не просто да намали алкохола, а да
спре да пие. Разговор за това трябва да започнеш в спокойна обстановка, без алкохол. Бъди настоятелна, постави условие, че цената
да сте заедно е промяна от негова
страна, и че си готова да помогнеш, но при условие. Обясни му в
детайли как те наранява и как се
чувстваш. Не му позволявай да избегне или приключи разговора. Алкохолът не е оправдание! Потърси
информация за групи на анонимни
алкохолици или пък блогове по темата в интернет. И помни, той е
този, който има нужда от помощ,
не ти! Ти си силната личност. Подаваш ръка под условие. Ако държи на
теб, ще я приеме, ще се промени и
ще запази достойнството си.

#LoveErrors

Беше пиян.
Иначе не е груб.
Това не е любов.
Това е насилие.

#LoveErrors

Каза, че повече
няма да се повтори.
Това не е любов.
Това е насилие.

Историята на Мая
Седим в едно кафене и мълчаливо
гледаме в телефоните си. Поглеждам го крадешком и все повече ме
залива вълна на жал. Усещам го
като малко провинило се дете, което не знае как да поправи нещата.
Малко ми трябва, за да му простя.
Знам, че не е силен по извиненията. Просто се надявам да каже две
думи – „няма повече“. Няма вече да
ти крещя, да те блъскам към стената, да заплашвам.
Набирам смелост и му го казвам.
Поглежда ме изненадано и стрелва
поглед настрани. Хората в кафенето са заети със свои си работи. Повтаря като ученик – няма повече. Бър-

зам да се приближа и да го целуна.
Прегръщаме се. Усещам колко е разстроен. Шепна му мили думи. Казвам
му, че му вярвам. Че го обичам. Кима.
Час по-късно, вече в колата, кроим
планове за уикенда. Ловко сменя
скоростите. Летим по булеварда.
Когато засича буса, инстинктивно
реагирам. Ушите ми пламват от изплющялото „Млъквай!“. Не мога да
повярвам. Не реагирам. Той не спира
да ругае. Упреква ме как никога не
съм на негова страна. Как се мисля
за някаква принцеса, която ще го
води за носа. Започва да крещи...
Онова „няма повече“ в кафенето
случило ли се беше някога?

От психотерапевта
Ако си в отношения с човек, който не зачита личността ти и е
склонен да те нарани, то е съвсем
възможно и очаквано да оправдаваш поведението му поради
чувствата, които изпитваш към
него. Често такива хора са нещастни, приемат себе си за жертва на
обстоятелствата и са склонни
да въвличат другите в тази своя
версия за себе си – на жертви. Характерно за тях е, че често се извиняват за грубостта си и когато
го правят, могат действително да
предизвикват съчувствие – поднасят горещи извинения, плачат, умоляват, обещават, заклеват се.
Истината е, че те не са способни
сами да се справят с проблемите си
и да се променят, както и че близките им също не могат да им бъдат полезни. Това е така, защото

манипулативните хора са склонни
да превземат всеки влязъл в отношения с тях и да го превърнат
в жертва на своите агресивни нагони, които сами не са в състояние
да управляват. Това е порочен кръг,
който обикновено се повтаря множество пъти. Единственият изход
от него е чрез външна намеса и професионална помощ.
Понякога най-доброто, което можеш да направиш за такъв човек, е
да го напуснеш и да подадеш сигнал
за поведението му. Защото това,
от което има нужда той, е външна
граница, която да спре агресията
му, без да му даде възможност да
наранява. Такава граница би могъл
да наложи съдът или друга висша
инстанция. Близките на тези хора
са в опасност.

#LoveErrors

Простих му,
защото съжалява.
Това не е любов.
Това е насилие.

#LoveErrors

Той е груб, защото
го ядосах.
Това не е любов.
Това е насилие.

От психотерапевта
Всеки човек е отговорен за своите
собствени действия. Не си ти тази,
която предизвиква реакцията му,
а той е този, който не умее да се
владее. Мисли по този начин, защото това е верният начин. Учим се
да управляваме емоциите си около третата година от живота си
и там някъде, в ранното си детство, приключваме с този етап от

развитието си, след което сме способни да различаваме добро от зло.
Човек, пораснал без това умение, е
склонен да не намира покой и вечно
да вижда поводи, които го предизвикват. Това са хора, неспособни да
съчувстват. Те преживяват себе си
като жертва и са склонни да тормозят неуморно близките си.

От психотерапевта
Ако партньорът ти иска от теб
да прекратиш отношенията си с
приятели и близки, и/или настоява
да не излизаш без него, то това е
сигурен знак, че си попаднала във
връзка, която те застрашава.
Има много причини, поради които даден човек може да се държи
по този параноиден и обсебващ
начин, но нито една от тях не е
добра. Възможно е, например, да е
неспособен да контролира ревност-

та, която изпитва, да е мнителен
и недоверчив; да смята, че му принадлежиш. Каквато и да е причината, той няма право да се отнася
с теб като с вещ. Така че, недей
да размишляваш какво го кара да
ограничава свободата ти, а просто се отдръпни от него. Този тип
хора са опасни. Те имат сериозни
проблеми, които следва да решат
сами, преди да влизат в отношения с други хора.

#LoveErrors

Той ще престане,
ако спра да излизам
без него.
Това не е любов.
Това е насилие.

#LoveErrors

По-добре да съм с
него, отколкото сама.
Това не е любов.
Това е насилие.

От психотерапевта
Истината е, че обществото ни
сякаш е толерантно към насилието. Особено когато е в семейството, сред интимни партньори. Много са хората, които ще ти кажат,
че „мъжете са си такива“. Ще ти изброят колко „ползи“ имаш от този
партньор и ще ти дадат всякакви
съвети как да притъпиш болката.
Ще говорят и ще споделят собствените си страхове, които ще
се сливат с твоите… Всичко ще работи срещу промяната. Срещу неизвестното начало. Ще те спира.
Ще ти напомня, че не си била сама
досега и навярно не знаеш как да се

справяш с живота. Или пък си била,
но опитът е бил горчив.
Въпреки страховете си, си длъжна
да опиташ! Дължиш го на себе си и
децата си (ако имаш такива). Като
всяко ново начало и това ще е трудно. Но няма да е непосилно и няма
да си застрашена. Физически. Направиш ли крачка напред, в бъдеще
ще се убедиш сама, че си постъпила правилно. Защото съвсем скоро,
след като физически се отдалечиш
от партньора си, когато спреш да
го чуваш и виждаш, мислите ти ще
се прояснят и постепенно страхът
ще отстъпи.

Историята на Клара
Трябва да търпя заради детето.
Страхувам се от това изречение.
Това не е голяма работа – аз се
страхувам от много неща. Някои
страхове обаче преминават и върху децата. Аз съм Клара. Аз търпя.
Заради детето?
Майка ми беше търпяла. На този
етап вече простих, че в крайна
сметка, след много години тормоз,
тя взе решение да напусне татко.
Може би вече е било късно, защото
в мен завинаги останаха вплетени
няколко представи – че баща ми е
величествен мъж, че всеки величествен мъж контролира своя дом,
както намери за добре (а обикновено това, което е добре за него,
е добре само за него, не и за останалите членове на семейството,
но ние ще мълчим), че жената и
особено жената-майка е длъжна да

търпи (заради детето), че в крайна
сметка няма по-добра реалност.
Бях вече голяма, когато майка ми
престана да търпи. Аз жлъчно я обвиних за това. По-късно си намерих
мъж, който повтаряше изреченията на моя баща. „Какво правя с моята жена си е моя работа“, „Аз съм
я създал (дъщерята, мен), аз ще я
убия“, „По-умен мъж от мен в държавата няма“ и т.н.
Тогава схванах. Не просто простих
на майка ми, но искрено се изумих
колко време беше издържала тя и
как аз искам да избягам преди дори
да са минали трите години, предопределени от Бегбеде. А дали ако
тя си беше тръгнала по-рано, аз щях
да съм свободна от този модел и
нямаше да си избера същия тип деспотичен, контролиращ и груб мъж?

#LoveErrors

Трябва да търпя
заради детето.
Това не е любов.
Това е насилие.

#LoveErrors

Няма да се справя
без него.
Това не е любов.
Това е насилие.

От психотерапевта
От всяка ситуация има изход. Сложните ситуации изискват от нас да
търсим решения и да предприемаме
действия, за да се справим с тях.
Като човешки същества обаче,
способностите ни могат да бъдат
ограничавани.
Стресът, болката и страхът са
фактори, които влияят върху съзнанието. Когато попадаш в ситуация, наситена с болка и страх, на
несъзнавано ниво ти градиш стратегии за справяне с тях. Но именно
болката и страхът оказват негативно влияние върху способността
ти да отсъдиш трезво. Под тяхно
влияние може да попаднеш в капан
на стратегия, която не работи в
твоя полза. Като например, да опитваш да промениш себе си, за да избегнеш чуждата агресия.
Страхът има свойството да заглушава мислите. Когато твърде
дълго е населявал ума ти, е останал само той. Насилието е помогнало да си уплашена, вероятно дори
“смъртно уплашена“. И вероятно

съвсем оправдано те е страх… за
живота ти. За да направи крачка
към промяна, всеки човек се изправя срещу страхове. Ти знаеш какво е страх. На теб ще ти трябва
много повече смелост. Не мисли за
това, какво ще стане, ако го напуснеш. Бъди откровена със себе си и
си отговори честно – докъде може
да стигне той, ако не го напуснеш?
Ако останеш и продължиш да търпиш. Колко сили имаш за това?
А за да си тръгнеш, ти трябва
само още малко смелост. Не мисли,
а смелост! Защото вече не си дете.
Защото си пораснала и си разбрала какви са правилата, как „работи“ животът. Трудностите, които
си преживяла са твоят път. Те са
опит, макар и много болезнен, но са
опит, твой, личен. Не си първата,
която ще направи тази крачка. Милиони други жени преди теб са го
правили и са били също така уплашени. Възможно е. Можеш! Бягай.
Тръгни. Спаси се.

От психотерапевта
Обвиняващият те за своите действия партньор е от този тип хора, с
които е добре да не влизаш в отношения или, ако вече си във връзка,
да се дистанцираш.
Ако партньорът ти твърди, че го
предизвикваш, или те кара да се
чувстваш отговорна за това, че
той не е щастлив, бъди сигурна, че си
попаднала в нездравословна връзка.
Грубо отношение, насочено към теб
самата, е възможно да предизивика
чувство на срам. Особено, ако се
случва често или пък се е случвало
през детството ти. За разлика от
вината, която обикновено се отнася до конкретни наши действия,
срамът силно засяга самочувствието ни, нас самите. Да изпитваш
постоянен срам може да е твърде болезнено и да е причина да искаш да се скриеш, да излъжеш. Той

въздейства силно върху тялото,
действията ни, начина, по който
мислим за себе си. За съжаление в
нашето общество засрамването
се използва често като метод за
възпитание и много от нас са израснали, бивайки иронизирани или
засрамвани от близките си. Това
обикновено се случва, не защото
близките са лоши или не ни обичат.
Често те не си дават сметка, че
срамът може да има толкова силно
въздействие върху личността. Защото има голямо значение дали ще
кажем „Постъпваш лошо!“ или „Ти си
лош“. В първия случай, ще коригираш
постъпката, във втория – себе си.
Помисли дали действително виновно извършваш нещо или те е срам?
Ако те е срам, има нужда да преработиш опита, който си имала в отношенията си дотук.

#LoveErrors

Аз го предизвиках.
Аз съм си виновна.
Това не е любов.
Това е насилие.

#LoveErrors

Трябва да търпя
заради любовта ни.
Това не е любов.
Това е насилие.

От психотерапевта
Да се прекрати връзка никак не е
лесно. Дори когато тази връзка е
изпълнена с насилие.
Отстрани хората са склонни да
казват: „Защо го търпиш? Защо не
си тръгваш?“. Но, когато живееш с
този човек, не е така лесно да го
напуснеш.
Някои връзки започват с надежда,
били са дълго чакани или пък силно
желани. А може и в началото да са
били истинската любов, такава, за
която си струва да се бориш…
Средата наоколо също е фактор.
Всички хора, които познавате, които са ваши общи приятели, ще питат: „Какво стана?“. Няма да повярват. Или пък ще знаят точно какво
става, но няма да им пука. А може
и да няма други, да няма никой, при
когото да отидеш.
Нормално е да си уплашена, когато

бъдещето не е ясно, пълно е с неизвестни и си сама. Този страх има
древни, дълбоки корени. Срещаме
го в първите минути от живота
ни, когато сме съвсем беззащитни
и разчитаме изцяло на друг, на възрастен, на майка, да се погрижи за
нас. Ние пазим несъзнавани спомени
от начина, по който тези първи
страхове са били разрешени в първите години от живота ни. В моменти на несигурност и трудност
тези „спомени“ имат свойството
да се прокрадват и да напомнят
по невидим начин за себе си. Но ти
си вече пораснала! Не зависиш от
по-силните или от родителите си.
Пълнолетна си и законите ти дават равни права с всички останали,
дори със „силните“. Имаш опит зад
гърба си, който ще работи в твоя
полза и ще ти помага.

От психотерапевта
Казват, че за „шамарите не се говори“. Темата е мъчителна, съпроводена от неприятни чувства. За тях
повечето хора, особено в България,
не обичат да си разказват. Предпочитат да ги преживеят чрез сериал, книга, телевизионно шоу. Сякаш
ги е срам, че са изпитали човешка
емоция.
Истината е, че срамът се превъзмогва и за шамарите се говори. И се
мисли. Можем да мислим за страха,
за болката, за срама, за вината, за
разочарованието. Това е единственият начин да се справим с тях и те
да спрат да ни тревожат. Трябва да
знаем какво ни е уплашило, кога се
е случило, какво го е предизвикало,
кое е това, което боли; има ли ви-

новен, как се чувстваме от това?
Когато знаем това, ще можем да
обясним, да разкажем на другите
и ще знаем, какво точно се случва
с нас. И ще спре да ни е срам. Този
процес на разбиране помага да се
отървем от негативните емоции и
да преодолеем ефекта им. Завършеният процес на разбиране би звучал
така: „Изпитвах срам да говоря за
това, че ме удря. Това ме спираше
да потърся помощ и да го напусна.
Сега знам, че не съм аз виновна за неговите действия и че той е опасен
човек. Вероятно ще продължа да се
страхувам от нова връзка, но знам,
че причината за това е болката,
която ми беше причинена в миналото и няма общо с реалността сега.“

#LoveErrors

За шамарите не се
споделя.
Това не е любов.
Това е насилие.

Домашно насилие е всеки един акт или опит за:

физическо насилие:

сексуално насилие:

ако те блъска или нанася удари; ако
хвърля по теб предмети; отправя
заплахи с оръжие или те наранява с
него; физически възпрепятства опита ти да напуснеш дома; заключва
те против волята ти; отказва да
ти помогне, когато си болна, наранена или бременна; възпрепятства
опитите ти да потърсиш медицинска помощ; бие децата; заплашва с
физическо насилие твоите роднини
или приятели и др.

принуждава те да се събличаш против волята ти; принудително те
подтиква към полово сношение
против волята ти (включително
и след побой); извършва половите
сношения с особена жестокост;
умишлено те лишава от сексуален
контакт; проявява изключителна
ревност и те обвинява в любовни
връзки с кого ли не; принуждава те
да гледаш и/или да повтаряш порнографски действия и др.

емоционално и психическо насилие:

икономическо насилие:

постоянно те критикува, крещи ти и/или те обижда; игнорира
твоите чувства; подиграва се на
твоите убеждения; манипулира те,
използвайки лъжи; обижда твоите
роднини и приятели и ти пречи да
поддържаш отношения с тях, за
да ги отстрани от живота ти; не
ти позволява да се обаждаш по телефона; унижава те пред хората;
заплашва да те изгони от къщи;
заплашва да ти вземе децата; системно и несправедливо наказва децата или не те допуска до тях и др.*

забранява ти да ходиш на работа;
изисква и прибира всичките ти
доходи; отпуска ти точно определена сума, срещу задължение за пълен отчет; отказва ти достъп до
пари; изцяло контролира семейния
бюджет и сам взема финансовите
решения; въобще не дава или дава
недостатъчно пари за домакинството, но те обвинява, че не се
грижиш за семейството и др.

*За емоционално и психическо насилие върху дете се смята
и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Телефони
При проява на домашно насилие
потърси незабавно помощта на
полицията и на специализираните
организации, които оказват съдействие на претърпели насилие лица.
Иначе би могло да се стигне до фатален край или трудно да се докаже, че такова е било извършено.
За да дойде полицията на адрес,
112.
се обади на спешния телефон 112
Те могат да задържат насилника,
ако установят, че представлява заплаха, и ако той се противопоставя
на устно отправеното предупреждение от полицейския служител.

Ако имаш нужда от консултация,
искаш да поговориш със специалист
анонимно и в среда на изслушване
и подкрепа, позвъни на 0800 11 977.
977
Това е безплатна денонощна линия за професионална подкрепа на
жертви на домашно насилие, където ще ти окажат незабавна психологическа и практическа подкрепа.
Помощ може да потърсиш и на
Националната гореща телефонна
линия за подкрепа и насочване на хора,
пострадали от насилие – 0800 1 86 76,
76
където да получиш информация за
най-близките кризисни центрове
за временно настаняване и конкретни институции, където да намериш защита.

