
ГЛАВА 3 

КОЙ КАКВО ХАРЕСВА В ПРОТИВОПОЛОЖНИЯ ПОЛ ?

 Няма човек на земята, който да не си е задавал поне веднаж в живота 
въпроса: „Дали той (тя) ме харесва ?“ и „Какво да направя за да ме хареса ?“, 
„Как да привлека вниманието му (й) ?“. И за момичетата и за момчетата е много 
важно, интересно, а и полезно да знаят какво се харесва най-много и какво не се 
харесва. Поиска ни се и ние да разберем това, да узнаем кое качество слагате на 
първо място, кое на второ и т.н. И разбира се - да споделим наученото с вас.
 Да видим отначало въпросите (те са адресирани до момичетата, но 
“момчешките” са подобни) :

 - На колко си години ?   _______________

 - Случвало ли се е досега някое момче много да ти хареса - 
   НЕ,    ДА,    Много пъти

 - Имаш ли желание да имаш приятел - 
   ДА,  Имам, но ме е страх, че ще ми се подиграват,  НЕ,  Не знам

 - Какво най-много ти харесва у едно момче  -
   лицето  □         очите  □       фигурата □
   косите □        кожата □         краката □
   дрехите □         украшенията □   мускулите □
   поведението □  как говори □      

 - Какво най-първо ти привлича вниманието като срещнеш едно момче
 външния му вид  □      облеклото  □        лицето  □ 
 фигурата му   □ краката му  □       косата   □        
 как говори   □    как се шегува □           как се бие  □      
 успеха в училище  □

 - На кого би искала да прилича твоя приятел -
    Майкъл Джексън,  Боби Михайлов,  Брайан Адамс,
    Е. Фърлонг,   А. Шварценегер,  Харисън Форд, 
    Кевин Костнер,  Искам да прилича на себе си

 - Кой трябва да направи първата крачка към едно запознанство  -   
  Момчето,     Момичето,   Няма значение

 - Кой смяташ, че трябва пръв да каже: „Аз те обичам“?
    Момчето,   Момичето,   Няма значение

 - Ще те е срам ли ако съучениците ти научат, че ти харесваш (че си 
влюбена в) някое момче -  ДА,   НЕ

 - Как ще реагираш ако научиш, че някой твой съученик (съученичка) си 
има приятелка (приятел) -
 Ще му (й) се подигравам;   
 Няма да се подигравам, а ще се радвам; 
 Ще им завиждам



 - Какъв би искала да бъде приятелят ти - 
   весел   □      добър   □    смел   □    честен    □     отворен   □
   шегаджия   □      стеснителен   □     умен   □      затворен   □
   много приказлив   □      да може да се разчита на него   □
   мъжествен   □     верен   □      откровен   □     открит   □                
           контактен   □   силен   □      нежен    □

 - Какъв НЕ искаш да бъде приятелят ти -
   нахален   □      отворен   □      шегаджия   □      стеснителен   □                
   затворен   □     много приказлив   □     побойник   □     груб   □
   грозен   □      лигав   □     женствен   □     нежен   □      лош   □

 - Какъв ученик би искала да бъде твоят приятел -  
   отличен,  много добър,  добър,  среден,  слаб,  няма значение

 - Каква музика би искала да харесва твоят приятел - 
   класическа,   народна,   рок,   диско,   сръбска,   няма значение

 - Как би искала да се облича твоят приятел - 
   класически,   спортно,   екстравагантно,   „хипи“,   „пънк“,
   „груфти“,   „гръндж“,   просто спретнато,   няма значение

 - Би ли искала приятелят ти да пуши - ДА,    НЕ,    Няма значение

 - Би ли искала приятелят ти да пие - ДА,    НЕ,    Няма значение 

 - Би ли искала приятелят ти да е наркоман - ДА,   НЕ,   Няма значение

 - На каква възраст смяташ, че може едно момче да започне полов живот 
  13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   20,    Няма значение
 
 - На каква възраст смяташ, че може едно момиче да започне полов живот 
  13,   14,   15,   16,  17,   18,   19,   20,   Няма значение

 - Смяташ ли, че когато едно момче и едно момиче ходят, то непременно 
трябва да водят полов живот -  ДА,    НЕ

 - Какво смяташ, че трябва да правят двама, когато са „гаджета“
  да излизат и да се разхождат заедно  □      да ходят на кино   □
 да учат заедно уроците си   □     да се виждат само в училище   □ 
 да си помагат във всичко   □      да споделят проблемите си   □
 да се прегръщат   □     да се целуват   □     да правят секс   □

 Бяха обработени анкетните карти от 68 момичета и от 45 момчета на 
възраст от 12 до 14 г. 

И още 7 страници...

Резултатите от анкетата са дадени подробно в книгата. (14)


