
ГЛАВА 7

ПРОБЛЕМИ НАЙ-РАЗНООБРАЗНИ

 Тук уводните ми думи са насочени малко повече към родителите.
 През пубертета човешкото тяло се променя стремително. Възникват 
понякога проблеми със здравето - кога реални, кога въображаеми. Не по-
малко стремително се променя и психиката. И двете промени са причина за 
множество конфликти, както, така да се каже - вътрешни, така и външни - до 
болка известните конфликти родители - деца. “Не слуша ! Станал(а) е един 
(една) своенравен(на) !”. “Те не ме разбират ! Не ме пускат никъде да ходя...” 
Кой е виновен ? До известна степен и двете страни, но все пак смятам, че 
повече - родителите. От една страна, за тях децата най-често си остават деца, 
дори и когато достигнат възраст, да кажем 40 години. От друга - “Какви са тия 
работи, любов на 15 години ! Я ние какви скромни бяхме на тяхната възраст 
!”. Бяхме наистина и скромни (и загубени), но аз например за първи път видях 
телевизор в къщи на 18 години (черно-бял, разбира се), собствен касетофон 
имах на 23, докато моите деца започнаха живота си пред цветен телевизор, 
видео, касетофони, уокмени, компютор  и т.н., заедно с цялата информация, 
която те бълват денонощно. Така че не бива да очакваме от тях (не бива и да 
изискваме) да бъдат като нас. Времената са съвсем други. И трябва да се нагодим 
и да реагираме адекватно. Да поддържаме доброжелателен контакт с децата си 
и помагайки си взаимно да вървим напред, ние - подпомагайки ги със своя опит, 
те - разкривайки ни техните нужди, стремежи, осъвременявайки и освежавайки 
нашите разбирания за живота.
 Надявам  се, че прочитането на следващите писма ще помогне за взаимното 
разбиране.
-----------------------

 Скъпи д-р Рики, пише Ви едно момиче от далечен град на страната. 
Въпреки, че и аз имам проблеми сега на първо място са проблемите на моята 
майка. Тя има по гърба си брадавички и една вечер, без да иска се удари и една 
от тях се разкървави. От много хора съм чувала, че когато брадавицата се удари 
и разкървави тя образува рак. Аз много се страхувам. Моля Ви, помогнете ми ! 
Какво става с разранените брадавици ? Искрено Ваша, Нели.

 Мила Нели, „брадавица, която се разкървави“ не образува рак ! Това, за 
което си чувала е нещо съвсем друго. Става дума за бенки, които под влияние 
на някакво постоянно и продължително дразнене (а не - от удар, случайно 
нараняване) постепенно образуват един вид рак на кожата. Чак тогава те се 
разраняват. При тях промяната на формата, цвета, големината на бенката, 
спонтанното разраняване на повърхността й (спонтанно, а не от нараняване), е 
сигнал, че „тук става нещо нередно“. Така, че не се притеснявай !

-------------------

 Пише Ви едно момиче, Г. на 13 г., което напоследък се очертава, че 
няма да има надежда в бъдещето. Напоследък се обвързах с доста интимни 
връзки в контакти с момчета и всичките ми приятелки започнаха да ми викат, 
че съм курва. Отбягват ме и вече никой не иска да дружи с мен. Опитаха се 
да ме изнасилят и вече никой не ме вижда, че ме има. От всички компании на 
познатите ми ме гонят и ме нагрубяват. Имам си приятел, който не знае нищо за 
това. Моля дайте ми съвет какво да направя за да не загубя приятелите си.



 Мила Г., мисля, че съветът, който ще ти дам ти е вече известен - ти трябва 
да промениш поведението си. Реакцията на твоите приятели говори достатъчно 
ясно за това. Опитът за изнасилване - също. Според различни проучвания, в 
около 3/4 от случаите с изнасилване, момичето си е било до голяма степен само 
виновно. Или се е намирало там, където не е трябвало да се намира, или се е 
държало предизвикателно и т.н. Така че - замисли се сериозно и започни нов 
живот. Твоите приятели няма изведнаж да се върнат при теб. Доброто име се губи 
много лесно, а се печели трудно и бавно. Ако наистина обаче имаш желание да 
промениш ситуацията и си упорита - ще успееш.

------------------

 Здравей д-р Рики !
 Казвам се Силвия, на 15 г. Имам проблем, който ме измъчва. Преди около 
1 месец, без да искам си разчоплих 1 бенка на корема (но не много) и все пак 
достатъчно за да се изплаша. Не зная какво да правя, към кого да се обърна. 
Моля те помогни ми. Възможно ли е да съм болна от рак вече ? Отговори ми 
колкото се може по-бързо. Страх ме е !
 Силвия, 15 г.

 Мила Силвия, от едно „разчопляне“ на бенка рак не става.  Те трябва да 
се пазят от ХРОНИЧНО (постоянно) дразнене - от ластик на бельото например, 
от много слънчеви лъчи и най-вече от слънчево изгаряне. Бенка, която промени 
цвета си, стане по-черна, по-издута, по-голяма, ако се разрани спонтанно (без да 
си я чоплила) трябва да се покаже на лекар. Така че - живей си спокойно.
 
------------------------

 Мили д-р Сираков !
 Казвам се И., на 14 г. съм. Имам сериозен проблем. Ще Ви задам няколко 
въпроса:
 1. Ако ви пада косата...
 2. Ако кожата на главата и лицето ви се белят...
 3. Ако ноктите на пръстите ви не растат..
 4. Ако сърцето ви боли...
 Има ли опасност да сте болен от РАК ?
 Страх ме е да кажа на майка ми и баща ми. А още повече - да отида на 
лекар. Затова се обръщам към Вас. Кажете ми - трябва ли да си направя пълен 
медицински преглед ? Моля отговорете ми бързо. Ще чакам с нетърпение вашите 
отговори. Побързайте ! Умирам !
 И., 14 г.

 Мила И., мога категорично да ти отговоря с една дума - НЕ ! Както описваш 
симптомите, много ми прилича на липса в твоя организъм на достатъчно 
витамини. Организма на момчетата и момичетата през време на пубертета 
(тъй като се развива много бурно) има нужда и от много повече витамини от 
обикновеното. Така че - яж повече плодове и зеленчуци и постепенно (не 
очаквай това да стане изведнаж !) всичките ти оплаквания ще изчезнат.

------------------------

 Ние сме 7 момичета, които решихме да избягаме от къщи. Защото имаме 



проблеми в училище и у дома. Какво ще ни посъветвате дали „да изфръкне“ 
всяка от терасата си. Опитвахме се да се тровим но това не помогна.
 Помогнете ни ! Ние сме 7 момичета от Благоевград, от един и същ клас.

 Мили момичета, извинявайте, но най-малко бягството от къщи е начинът, 
по който ще можете да се справите с проблемите си. Да не говорим пък за 
тровенето. Това не е решение на проблемите, а страхливо бягство от тях. Не знам 
на колко сте години. Вие може би виждате някаква романтика в „изфръкването“, 
може би си казвате „ще видят те, като избягаме...“. Безспорно, в случай, че 
избягате всички много ще се притесняват, ще се безпокоят за вас, ще ви търсят. 
След като ви намерят обаче (а дано това стане все пак преди да ви се е случило 
нещо много лошо), към предишните ви проблеми ще се прибави и още един, 
а може би и един (най-малко) пердах. И с право. Моят съвет е: съберете се, 
поговорете откровенно. Помислете как бихте могли да РАЗРЕШИТЕ проблемите 
си. Не да избягате от тях. А ако искате бихте могли и да ми пишете, вече с 
конкретното описание на проблемите. Може пък и аз да измисля някакъв начин 
за разрешаването им ?

---------------------

 Уважаеми Д-р Сираков,
 От доста време следя рубриката „Поговори с нас“. Аз съм на 16 г. и тези 
проблеми ме интересуват защото някои от тях са и мои. На външен вид съм 
напълно нормална, не съм висока, но имам хубаво тяло. На пръв поглед нищо не 
ми липсва. Но всъщност имам голям проблем. Сама съм. Нямам приятел, който да 
бъде до мен, когато имам нужда от близък човек. Тази самота често ме изнервя 
и изпадам в депресия. Имах двама - трима приятели, но нищо не се получи. 
Отначало върви добре и после изведнаж всичко рухва. Тези провали ме отчайват, 
от тях започнах да пуша. Но се страхувам те да не ме подтикнат към нещо по-
опасно - наркотици, безотговорен секс, дори самоубийство. Страхувам се, че 
много скоро ще опитам с едно от тези неща и мисля, че ще бъде самоубийството. 
Отчаяна съм от живота, от моя собствен живот и не знам как бих продължила 
нататък. Уча в гимназия с хуманитарен профил - усилено уча езици - английски 
и френски, а също и история - имам големи амбиции за бъдещето. Но този мой 
самотен живот ме отчайва. Не мога да живея сама, имам нужда от малко обич и 
разбиране.
 Надявам се да ме разберете и да ми дадете съвет или дори само да ми 
вдъхнете надежда за живот.
 Яна, 16 .

 Мила Яна, отговарям ти чрез вестника, защото въпросът ти е важен, а и 
положително не си само ти с такива чувства и настроения. Нужда от приятелство, 
от обич и разбиране има всеки човек. Обичта обаче и приятелството с човек 
от другия пол идват най-често непредвидено. Те не могат да се планират. Ти 
пишеш, че си имала няколко приятелства, но „изведнаж всичко рухва“. От 
една страна - може би просто още не си попаднала на ТВОЯ човек. От друга 
- може би няма да е лошо да се опиташ да анализираш защо тези връзки са се 
проваляли. По принцип причината може да се търси в две насоки. Едната - това 
е твоето поведение. Дали не правиш нещо, което да отблъсква момчетата ? 
Има някои момичета, които, най-често в резултат на много строго възпитание, 
разглеждат момчетата и връзките с тях, като нещо много опасно, според тях 
момчетата „търсят само едно“ - секс. Такива момичета се отнасят към момчетата 
с подозрение, във всяко действие търсят някаква задна мисъл и някаква 



зла умисъл: „Ето и той е като другите - иска да ме използува и да ме зареже 
!“ - казват си най-често те. А повечето момчета, тези които търсят искрено 
приятелство се обиждат от подобни подозрения. Това отравя техните чувства и... 
„всичко рухва“.
 Втората насока - дали когато установяваш приятелство с едно момче ти 
не го установяваш само за да не си сама, само и само „за да имаш приятел“, без 
да си всъщност много убедена, че този човек ти харесва, че „става за приятел“. 
Такива „приятелства“  са предварително обречени, те не продължават дълго.
 Помисли над всичко това. Анализирай и своето поведение и своите мотиви 
и поведението на момчетата. Може пък да има и друго обяснение. Изводите 
които ще си направиш ще ти помогнат за в бъдеще. Във всички случаи обаче 
- не се отчайвай. Това с наркотиците, секса и най-вече - със самоубийството не 
е решение на проблема. Това е бягство от него. А ти, по всичко личи си умно 
момиче, с големи амбиции и много добри перспективи в живота. Това всъщност е 
по-важното. А приятелите, любовта ще дойдат сами, а не насила. И тогава те са 
най-хубави.

-------------------

 Здравейте д-р Сираков !
 Имам един проблем. Моите приятелки (от училище, от махалата) вече си 
имат гаджета и въобще разни такива преживявания. Аз обаче досега не съм 
имала някакви по-сериозни отношения с момче. Поради тази причина те ме 
изолират от себе си, смятат ме за много затворена. Как да реагирам, просто 
не знам. Мисля, че още съм твърде малка за подобни неща - аз съм едва на 12 
години. Моля Ви, помогнете ми.
 С.Б., 12 г.

 Мила С.Б.,  ти съвсем правилно смяташ, че си малка за подобни неща. Няма 
смисъл да бързаш или пък да правиш нещо което не ти се прави, само защото 
другите го правят. Това е глупаво. Приятелите, гаджетата и „разните такива 
преживявания“ са хубави тогава, когато дойдат от само себе си, като им дойде 
времето. А за това, че те изолират - помисли си - ТЕ ли те изолират защото те 
смятат за затворена или ТИ наистина си малко затворена и сама се изолираш от 
тях ?

----------------------

 Здравей, супервестниче !
 Пише Ви едно 16 годишно момиче отчаяно от живота. Имам един голям 
проблем, който ме притеснява, откакто започнах да осъзнавам живота. Аз 
съм много затворена и притеснителна. Нямам никакви приятелки и приятели, 
въпреки, че на външност изглеждам доста добре. Не мога да завържа никакъв 
непринуден разговор. Много често съм попадала сред компания, която са ми се 
подигравали. Тогава ми е идвало да си сложа край на живота. Моля Ви помогнете 
ми. Дайте ми някакъв съвет. Във Вас ми е последната надежда.
 М., Видин

 Мила М., твоя проблем го имат може би половината от твоите връстници. 
Бих ти препоръчал да опиташ един начин да излезеш от това състояние. 
Приятелства се създават най-често на основата на общи интереси, общи 
занимания. Помисли си какви са твоите интереси извън училището. Книги, 
музика, кино, танци, някакво хоби, някакъв спорт... Ако нямаш - създай си. Но 



не изкуствено, захвани се с нещо, което наистина да ти е интересно, което да 
те увлече истински. Много е важно да е истински ! Това от една страна ще ти 
разнообрази живота, ще намали напрежението в което живееш, ще ти създаде 
някакъв кръг от хора с подобни интереси, хора, с които ще има за какво да си 
приказваш. Естествено ще се създадат приятелства - с момичета, с момчета. 
Затвореността и притеснителността постепенно ще изчезнат (постепенно !), ти ще 
се чувствуваш сред „свои“, и постепенно (пак - постепенно !) ще се научиш да 
контактуваш с всякакви хора (това нещо също се учи !), включително и с такива, 
които имат интереси различни от твоите. И попадайки например в непозната 
компания ти, имайки вече опит в общуването, няма да имаш проблеми, тъй като, 
най-малкото, ще имаш като тема за един компетентен, непринуден и интересен 
за другите разговор твоето любимо хоби или  спорт. Един допълнителен съвет 
- чети ! Чети разнообразна литература - за кино, за театър, история, литература, 
музика... Това ще те обогати, ще разшири общата ти култура. С течение на 
времето ти ще се отпуснеш, постепенно ще се убедиш, че вече не е вярно, че ти 
не можеш да водиш спокоен и непринуден разговор на ВСЯКАКВИ ТЕМИ и нещата 
ще се оправят. Опитай. Всичко това ще стане бавно, постепенно, но си струва 
усилията.
 
-----------------------

 Здравейте, мило вестниче и д-р Сираков. Пише ви А. от София, на 12 
години. Искам да ви попитам следното: нормално ли е за момиче на моята 
възраст да има приятел ? Това е моят случай: има много добър приятел с когото 
не съм гадже. Нито аз го харесвам, нито той изпитва същите чувства към мен. 
Никога не се караме, предпочитам да говоря за проблемите си с него отколкото 
с момичетата. Често ходя на гости у тях (почти всеки ден). Разхождаме заедно 
кучетата си, често обядвам у тях. Дори съм спала във вилата им. Въобще не 
обръщам внимание на тъпите и завистливи подигравки на другите. Родителите му 
са много мили към мен и моите към него. Дали всичко това е редно ?
 А., 12 г.

 Мила А., разбира се че е редно и нормално. Непременно ли едно момче и 
едно момиче трябва да бъдат гаджета ? Много приятно ми стана, като прочетох, 
че „въобще не обръщаш внимание на тъпите и завистливи подигравки на 
другите“. Абсолютно си права. А тези подигравки са завистливи, защото да имаш 
истински приятел е нещо изключително ценно, нещо което не всеки има късмет 
да притежава, а и не всеки има достатъчно ум да запази. Продължавайте и 
нататък  все така.

--------------------------

 Здравейте,
 Имам един сериозен проблем и бих искала да ми помогнете. Свързано е с 
родителите ми. Не ми обръщат почти никакво внимание. Интересува ги само как 
върви в училище, но какво става вътре в мен - не. На 14 г. съм. Не знам мнението 
им за приятелството между момче и момиче - просто приятели. Страхувам се, че 
ако ги попитам ще ми се скарат, че не мисля за училище. А възрастта в която се 
намирам е най-хубавата, най-прекрасната, как може да я изкараш само в къщи, 
над уроците ? Как мога да ги подсетя, че вече съм голяма и знам какво правя ? 
Как да разберат, че да излезеш с някого навън, ако му имаш пълно доверие и ако 
го познават (или ги запозная) няма нищо лошо и опасно ? Моля публикувайте 
писмото ми. Да се надяваме, че един от родителите ми ще го прочете защото не 



аз трябва да започна първа. Моля, спешно е !

 Мили родители, този път обръщението ми ще е към ВАС. Момичета и 
момчета, дайте на родителите си да прочетат това !
 Писмото на моята анонимна кореспондентка е достатъчно ясно. Думите са 
точни и силни. И много верни ! Аз всъщност нямам какво толкова да добавя. 
 Може би само един апел: мили родители, създайте и пазете като зеницата 
на очите си доброжелателния КОНТАКТ със своите деца. Та кой друг, ако не вие, 
техните родители трябва да е най-добрият им приятел ? Човекът, при когото 
те първо да отидат, когато нещо се случи, когато възникне някакъв проблем, 
въпрос, когато изпаднат в беда ? Трябва ли чужд човек да изпълнява тази роля 
или, още по-лошо, детето да остане само в труден момент ? Защо трябва да го 
е СТРАХ да попита родителите си за нещо ? Синът на един мой братовчед, след 
като сподели с мен свой проблем, на въпроса ми, дали е казал на родителите си 
за това, каза с пренебрежение: „А, какво да говоря с тях, те са родители !“ Така 
ли трябва да бъде ?
 И още нещо: аз съм на 45 години, но за майка ми аз съм все още „нейното 
дете“. Това е понятно. С всички е било така и ще бъде така. Но все пак, мили 
родители, децата в пубертета са наистина все още деца, но вече ГОЛЕМИ деца. 
И техните проблеми и вълнения постепенно навлизат в света на възрастните. 
Колкото и да ни се струват те на нас дребни, маловажни или глупави, за тях 
това са най-важните, най-големите, единствените, които имат значение. Една 
приятелка (13 годишна) на мое близко момче (14 годишно) беше надписала 
снимката си „На моята първа, единствена и до края на живота любов“. И те 
вярват в това. Те така го чувствуват. И не приемат доводи от рода на „Рано ти е 
още“ (щом е влюбено - значи не му е рано !), „Ще ти мине, ще го забравиш...“ 
(може после действително да му /и/ мине, но в момента това е немислимо...) 
и т.н. Още от най-ранна възраст на детето ние не трябва да забравяме, че 
техните проблеми, за тях са най-важните, най-големите на света. И трябва да 
уважаваме това, и да се отнасяме към тях напълно сериозно. В никакъв случай 
с пренебрежение или подигравка. Да им дадем доброжелателен съвет, честно, 
сериозно, и по възможност без да четем скучни нравоучения с изтъркани фрази.
 Има един основен принцип в половото възпитание на детето, който според 
мен е валиден и изобщо за възпитанието - щом детето е задало някакъв въпрос, 
значи то е узряло за него. На този въпрос трябва да се отговори точно, ясно, 
честно, с думи и понятия разбираеми за възрастта му. И не бива да се измъкваме 
с фразата „Рано ти е още да питаш за това“ или - „За тези неща не се пита“. 
Щом въпросът е възникнал в главата му, а вие отказвате да отговорите, детето 
ще пита другиго. Най-често - приятели, съученици. И получава обикновено или 
погрешна или изопачена информация. След два-три такива опита то повече няма 
да Ви попита. Контактът се губи.
 Друг основен принцип - да казваме на детето истината. Един път хване ли 
Ви в лъжа (а ако го лъжете това неминуемо някога ще стане) - то повече няма да 
Ви вярва. А след като не Ви вярва - няма и да Ви пита. Контактът свършва.
 (Добрия контакт има разбира се и втора страна - от страната на детето. И 
то не трябва да забравя, че ако родителите са му оказали доверие и то не го е 
оправдало, втори път ще бъде вече много трудно да поиска такова нещо от тях. 
Но това е друга тема. Все пак тук се обръщам предимно към вас, родителите.)
 Виждате - въртя, суча и все за контакта говоря. Това е защото го смятам 
за, може би, най-важното нещо в отношенията родители-деца. Той единствено 
позволява да сте постоянно в течение на всичко което става в душата на детето 
ви, в неговото тяло, в неговото обкръжение и ви дава възможност постоянно, 
и деликатно (много е важно да е деликатно!) да го насочвате, напътствате и, 



разбира се, да го предпазвате от хилядите опасности, които го обкръжават, 
включително - секти, наркомания, проституция, престъпни групи и др. За да 
могат децата ни да израстнат живи, здрави и най-важното - добри хора. И които 
от своя страна, един ден, да създадат също такива добри хора.
 
И още 18 страници...


