
ГЛАВА 8 

РАЗНИ

 В тази глава са събрани писмата може би на най-любопитните, най-
любознателните - от 3 до 15 въпроса на писмо. Поради все пак ограничените 
възможности във вестника (разполагам само с една страница) отговорите на 
някои от тях бяха “с продължение”.  Пускам ги изцяло, въпреки, че някои 
въпроси (а и отговори) се повтарят.
 Това са писмата на 80 момичета и 5 (!) момчета. Големи мързели са това 
момчетата ! 
---------------------

 Извинете ме, но желая да остана анонимна.
 Пише Ви едно отчаяно влюбено 14 годишно момиче. Имам голям проблем, 
който не мога сама да реша. 
 Повече от година и половина съм влюбена в момче от съседния клас. 
Всичко в него много ми харесва, независимо от това, че всеки човек има и 
добри и лоши страни. Не знам как, но той е разбрал и непрекъснато когато ме 
види по коридора започва да се занася и да прегръща най-различни момичета. 
Не знам какво иска да постигне с това, може би да иска аз да ревнувам ? 
Наскоро ни запознаха, а той не реагира. Не ме поздравява когато се срещнем, 
а и непрекъснато ме отбягва. Какво да правя ? Нещо вътре в мен сякаш ми 
подсказва, че аз не съм му безразлична, което той не иска да покаже, може би 
от срам или от нещо друго ? Вече година и половина търся отговор но уви без 
резултат. Моля Ви, посъветвайте ме какво да правя ? ...
 Имам и още няколко въпроса, на които не мога да си дам сама отговор. ... 
(Писмото се отпечатва в значително съкратен вид)

 Мило влюбено 14 годишно момиче, ще се опитам да поразсъждавам 
отначало по основния ти проблем, пък после - ще отговоря на въпросите по ред 
на номерата с риска да се получи едно четиво „с продължение“ (въпросите са 15 
!).
 Казах „ще се опитам да поразсъждавам“ защото понякога е много сложно 
отстрани да дадеш единствено верния отговор, единствено вярната рецепта.
 Ще започна с това, което съм казвал и вероятно още милион пъти ще 
казвам - това, че си влюбена е чудесно ! И както и други са ти казвали - и 
напълно нормално. Както е и нормална (и често срещана) и неговата реакция. 
Повечето момчета на вашата възраст се срамуват (а и страхуват) да покажат 
чувствата си към някое момиче. За това, впрочем, сте виновни и всички вие, и 
момичета, и момчета с подигравките, с които нерядко обсипвате съучениците 
си, когато забележите (или дори само заподозрете), че двама от вас изпитват 
симпатия или нещо повече от симпатия един към друг. Това са останки от 
детските години, които постепенно ще отзвучават и до 16 - 17 годишна възраст 
съвсем ще изчезнат. Така, че това „вътре в тебе“, което ти казва, че той може би 
не е съвсем безразличен към теб, може би не греши ! И в такъв случай са много 
прави твоите приятели, които те съветват да имаш търпение. Не се мъчи „да го 
забравиш“. Безполезно е. Недей обаче и да го преследваш. Това притеснява 
и, понякога, плаши момчетата. Опитай друго. Демонстрирането на „изстиване“ 
от твоя страна, на намаляване на интереса ти към него или на засилен интерес 
към друго момче може да го „събуди“, ако в него има чувства към теб и да го 
накара да се престраши и да действува. Ако пък не - е, наистина има и много 
други „готини“ момчета. Това, което сега ще ти кажа ти ще възприемеш, може би, 



малко трудно, защото го разглеждаш от позициите на 14-те си години, но нали 
ти самата искаше съвет от човек, който е минал по този път и е преживял тези 
неща. И аз съм се влюбвал, и аз съм страдал от несподелена любов, и аз съм 
смятал, че това е ТЯ и че никой друг не ми трябва, и че никога повече никого 
няма да мога да обичам така... А после - идваше друго момиче, което постепенно 
изместваше в съзнанието ми предишното и то ставаше № 1. Така се е случило 
вече и с теб, нали ?

 Сега - на другите ти въпроси.
 1. Когато мъж и жена имат полов контакт жената изпитва ли болка при 
навлизането на пениса във влагалището ? 
 В повечето случаи - най-първия път, при разкъсването на девствената ципа, 
а по-нататък - само ако мъжът е много груб и припрян.
 2. Нормално ли е менструацията да идва през период от 3 месеца ?
 Не. Нормално е да идва през интервал от 21 до 35 дни, средно - през 28 
дни.
 3. На каква възраст се препоръчва да започва половия контакт между 
двама души ? (в смисъл ранния секс не вреди ли на организма ?)
 По-рано от 16 годишна възраст не се препоръчва да се води полов живот. 
Това обаче не значи, че с навършването на 16 г. ТРЯБВА да се започне и ако 
човек не го е започнал това значи, че е нещо дефектен. Половият живот е нещо 
дълбоко интимно, свързано със силни чувства и пълно доверие между двамата. 
Само тогава той е върховно изживяване. А никой не може да предвиди кога - на 
16, 20 или 30 ще се появи човекът, който ще събуди тези чувства, нали ?
 4. Сексът вреди ли на организма ? (получава ли се провисване на 
седалището, изкривяване на краката ?)
 Не. Нищо подобно не се получава.
 5. Кога жената забременява преди, след или по средата на менструацията ?
 При един менструален цикъл от 28 дни „най-опасните“ за забременяване 
дни са около 14-тия ден (плюс-минус 3 дни) или горе-долу - между 10-тия и 18-
тия ден, броено от първия ден на последната менструация. Това обаче не значи, 
че останалите дни са абсолютно безопасни. Те са само „по-малко опасни“.
 6. Как става изкуственото осеменяване ? 
 Най-просто казано, с една тръбичка се вкарва сперма от съпруга или от 
друг мъж („дарител“, ако спермата на собствения съпруг не е в ред) направо в 
матката.
 7. Ако жена поиска да смени пола си как става това и от къде вземат 
мъжкия полов орган ? (какво правят при операцията - залепват ли го, зашиват ли 
го ?)
 Операцията е сложна. Мъжкия полов орган не се „взема“ от някъде, а се 
създава от собствените тъкани на жената. На външен вид горе-долу се докарва, 
но по отношение на функцията му - ефекта не е много добър.
 8. Има ли вероятност по време на полов контакт презервативът да се скъса 
? Какви са последиците ?
 Има. Не е много често, но се случва. Ако случката се случи около 14-я ден 
- ефектът най-често е бременност.
 9. Колко яйцеклетки трябва да оплодят сперматозоидите за да се родят три 
близначета ?
 Обикновено - три. Но може да бъдат оплодени и само две, едната от които 
впоследствие да се раздели и от нея да се получат еднояйчни близнаци (които си 
приличат „като две капки вода“).
 10. Кой и как определя пола на бебето ?
 Полът се определя от т.н. полови хромозоми - Х и Y, които се намират в 



ядрата на клетките. Женския организъм съдържа в клетките си двойка само 
женски хромозоми - ХХ, а мъжкия - една женска и една мъжка - ХY. Женските 
полови клетки - яйцеклетките, във фазата, в която са вече годни за оплождане 
съдържат само по една женска - Х, докато сперматозоидите (мъжките полови 
клетки) - половината от тях - Х, половината - Y хромозоми. При оплождането, 
при което една яйцеклетка се слива с един сперматозоид се получава в края на 
краищата съчетанието ХХ (момиче) или ХY (момче).
 11. При какви случаи се налага детето да се роди с операция, т.е. през 
корема ?
 Случаите са най-различни, но най-общо може да се каже, че се налага 
бебето да се роди чрез операция (т.н. “Цезарево сечение”), когато предварително 
се знае или внезапно се установи, че бебето не може да се роди по нормалния 
път или при раждането по нормалния път то или майката могат да бъдат увредени 
или да умрат.
 12. Как става раждането под вода ?
 Раждането под вода не се практикува масово. Правени са опити в много 
страни (у нас - не), но не са установени някакви сериозни предимства. Раждането 
става в голяма вана пълна с топла вода в която лежи родилката.
 13. При какви случаи се казва „бебето и падна“ ?
 „Бебето и падна“ се казва когато жената получи спонтанен аборт - т.е. 
когато е била бременна и бременността и се прекъсне от само себе си преди 
седмия месец.
 14. Каква е причината да се раждат идиоти, олигофрени и сиамски 
близнаци ?
 Причините са най-различни. Те могат да бъдат както наследствени, така 
и случайни - вдишване или поглъщане на някои отрови (ацетон, наркотици, 
алкохол...), радиация, недостиг на кислород (при тютюнопушене) и др.
 15. Как вреди тютюнопушенето и алкохолът на бъдещата майка ?
 Тютюнопушенето вреди основно по два начина. Единият - чрез съсипването 
на белите дробове от катрана и твърдите частици от дима (някои от тях - 
радиоактивни). Постепенното, образно казано, задръстване на дробовете води до 
намаляване на количеството кислород, което достига до клетките на организма. 
А ако жената е бременна - и до клетките на бебето. И то в момент, в който 
неговия организъм се развива изключително интензивно и има нужда от много 
кислород (това е отговор и на въпрос № 14). Вторият път е чрез веществата, 
които организма на пушача приема с дима - никотин (силна отрова), въглероден 
окис (свързва се с хемоглобина на кръвта и блокира пренасянето на кислорода) и 
много други.
 Алкохолът действува директно върху клетките на организма, като ги 
унищожава (в училище сигурно сте правили опит като сте заливали яйчен белтък 
с алкохол, знаеш какво става с белтъка !). Организмът се опитва да се пребори с 
отровата, като я преработва в черния дроб. При това обаче загиват чернодробни 
клетки. Сигурно си чувала за болестта „Цироза на черния дроб“ - постепенно 
и необратимо разрушаване на черния дроб. От нея умират най-често хората, 
които редовно употребяват алкохол. Увреден от алкохола черен дроб не може да 
издържи натоварването на една бременност. А можеш да си представиш и какво 
става с нежните и много активно растящи клетки на бебето ако бъдещата майка 
пие по време на бременността !

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

 Пише Ви едно почти отчаяно, влюбено 13 годишно момиче. Повече от 
половин година съм влюбена в 22 годишно момче (не е женено) и ми е нещо като 



учител. Изпитвам доста дълбоки чувства към него, но не зная какво да направя, 
как да ги разкрия ? Разговаряме за училище и други дребни неща. По начина по 
който се отнася към мен, ми се струва, че ме харесва, но не съм сигурна. Много 
други момчета се стараят да ми се харесат, но аз не им обръщам внимание. 
Желая единствено 22-годишното момче.
 Моля Ви помогнете ми, докато не съм се отчаяла напълно.
 Имам и още няколко въпроса към Вас:
 1. Усеща ли се (т.е. боли ли) когато идва менструацията ?
 2. Достатъчно ли е да харесваш и да обичаш едно момче, за да водиш полов 
живот с него ?
 3. Трябва ли да си красива (да имаш чар) за да те харесат момчетата ?
 4. Ако едно момче те покани на кино, това значи ли, че иска да ходи с тебе 
?
 5. Хубаво ли е да си влюбен и любовта ти да остане несподелена ?
 6. Трябва ли да се тревожиш ако менструацията ти дойде по-рано или 
закъснее няколко дни ?
 7. Трябва ли да пропускаме часовете по физическо възпитание по време на 
менструацията ?
 8. Трябва ли да се страхуваме при първата целувка и при първата брачна 
нощ ?

 Мило влюбено момиче, 
на теб ти се е случило нещо, което се случва доста често на твоите връстници 
- любов към доста по-възрастен човек - артист, учител, приятел. Това е много 
хубаво. Любовта, дори когато е несподелена е чудесно чувство. Твоето „22-
годишно момче“ явно е добър човек и добър приятел. Както и ти казваш - „нещо 
като учител“. Само че при тази голяма разлика във възрастта, засега, не може, а 
и не бива (законите не го разрешават) да ставате „нещо повече от приятели“. И 
по-точно не заради разликата, колкото заради това, че ти си много малка. След 3 
- 4 - 5 години - може, но засега - не. Така че - търпение. Бъдете добри приятели, 
разговаряйте, споделяйте си проблемите. Пазете и укрепвайте приятелството си. 
А пък ако един ден се случи така, че или ти или той се влюби в другиго (случват 
се и такива работи), ще ви остане приятелството и хубавия спомен.
 На другите въпроси ще отговоря по ред на номерата.
 1. Усеща се, че нещо изтича от влагалището и мокри бельото. Понякога 
менструациите са свързани със сравнително слаби болки (което може да се каже, 
че е нормално) и по-рядко със силни болки, за което момичето вече трябва да се 
посъветва с гинеколог.
 2. Не. Харесването, а дори и обичта нерядко са краткотрайни. Половият 
живот е кулминацията, върхът на една връзка. Той е чудесно преживяване, 
когато двамата се обичат силно, многократно са доказали един на друг силата 
и трайността на чувствата си, станали са много близки, изпитват пълно доверие 
един към друг. Ако ги има всички тези неща при първото полово сношение - то 
се помни цял живот. Ако не - преживяването е мижаво, половинчато и води до 
разочарования.
 3. Да си „красива“ и да „имаш чар“ са две различни неща. Сигурно си 
срещала момичета и момчета, които са хубави, но същевременно има нещо в тях, 
което не ти харесва. Не са ти симпатични. И, от друга страна, такива, които не 
можеш да кажеш, че са хубави, но има в тях нещо много симпатично. Това вече 
е чарът. И той е по-важен. Нерядко хора, които биват охарактеризирани външно 
като „грозни“, благодарение на характера, на поведението си стават много 
симпатични на околните и събуждат към себе си силни и трайни чувства. Много 
по-трайни отколкото само красотата без чар.



 4. Не съвсем. Това показва, че то проявява интерес към теб, че може би 
те харесва. Като отидете на кино, вие ще се разхождате, ще разговаряте и 
постепенно и на двамата ще ви стане ясно що за човек е другия. И ще решите, 
всеки за себе си, примерно, че няма да е лошо и още веднаж така да излезете, и 
още, и още... Т.е - да започнете да „ходите“. Или пък - че „стига толкова“.
 5. На този въпрос вече ти отговорих. Хубаво е. И все пак, честно казано, е 
още по-хубаво ако е споделена.
 6. Ако са само няколко дни - не. Една менструация идва нормално през 
интервал от 21 до 35 дни (броено от първия ден на едната, до първия на 
другата). Едно закъснение, обаче, при момиче, което води полов живот или е 
имало някакви полови игри може да означава бременност.
 7. Ако менструацията е обилна или е свързана с болки - да. Също така по 
време на менструация не бива да се правят тежки физически упражнения или да 
се плува.
 8. Разбира се че не. Когато има силни чувства това са върховни 
преживявания, които се помнят цял живот.

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

 Аз се казвам ... и съм на 14 години. Извинете ме, но желая да остана 
анонимна и желая да получа лично отговора Ви.
 1. Когато мъж и жена имат полов контакт жената изпитва ли болка при 
навлизането на пениса във влагалището ?
 2. Сексът вреди ли на здравето ?
 3. Има ли опасност по време на полов акт презервативът да се скъса ?
 4. Харесвам едно момче. То, не зная защо, ме гледа право в очите и с 
първото момиче, което види го прегръща и целува. Защо прави така ?
 5. Ще изпратите ли на мен един презерватив, а ?
 6. Как да го използувам ?
 Много Ви моля, отговорете ми.

 Мила ..., ще отговоря на въпросите ти по ред на номерата.
 1. Не. Напротив - усещането е много приятно. Само при най-първото полово 
сношение жената може да изпита една не много силна болка. 
 2. По принцип - не. Може да е вреден за здравето, когато се води 
безразборно, със смяна на много партньори и без да се вземат мерки против 
забременяване.
 3. Да. Но се случва сравнително рядко.
 4. То сигурно знае, че го харесваш. А прави така или за да те дразни, или 
защото и то те харесва, а не знае как да си изрази чувствата.
 5. и 6.  Не. (Можеш ли да си представиш реакцията на родителите ти 
ако в писмо до тяхната дъщеря те открият един презерватив и инструкция за 
употребата му ?) �
----------------------

 Казваме се Р. и К. от гр. Г. сме и много искаме нашите имена да останат 
анонимни.
 1. Трудно ли се ражда ? Боли ли ?
 2. Как се целуват влюбените ?
 3. Как можем да разберем, че сме бременни ?
 4. По време на мензес прави ли се секс ?
 5. Как да се научим да правим секс ?
 6. До колко години най-късно трябва да дойде мензеса ?



 Ето и отговорите на вашите въпроси мили Р. и К.
 1. Сравнително по-трудно е първият път. Болки почти винаги има но те не 
са чак кой знае колко силни.
 2. На този въпрос вече съм отговарял (виж бр. 16/18-24.IV). Само ще 
допълня, че целувката може да се нарече „милувка с устни“.
 3. Първия признак за една бременност е закъснението на менструацията. 
Ако едно момиче води полов живот или е имала някакви полови игри (петинг), 
досега менструацията му е идвала през еднакви интервали и изведнаж не дойде 
(7 - 14- и повече дни) трябва веднага да се отиде на гинеколог.
 4. Обикновено не. От хигиенни съображения.
 5. Това става след като започнете редовен полов живот. Момчето и 
момичето, които се обичат, и които си имат пълно доверие един на друг,  
разговарят за всичко, за нейните и неговите усещания по време на половия акт. 
Споделят кое им е приятно и кое - не, къде и как им е приятно да бъдат галени и 
къде - не. Така, постепенно се усъвършенстват и се учат „да правят секс“.
 6. До 16 годишна възраст.

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

 Здравейте, Казвам се Милена, на 16 г. Имам въпрос към Д-р М. Сираков. 
Какво означават думите „онанизъм“, „ексхибиционизъм“ и най-вече „нагон“. 
Много Ви уважавам и обичам !

 Мила Милена, думата „онанизъм“ (синоними - самозадоволяване, 
мастурбация, по-стара дума - ръкоблудство), означава действие, при което 
човек сам, чрез механично ритмично дразнене, най-често с ръка, на половите 
органи или на някоя тяхна част, постига  сексуално удоволствие и задоволяване. 
При момчетата това става чрез ритмично дразнене на главата на половия член, 
а задоволяването се съпровожда с изхвърляне на сперма, а при момичетата 
- най-често чрез дразнене на клитора. Според различни проучвания около 94 
% от момчетата и около 60 % от момичетата в пубертетно-юношеската възраст 
мастурбират (по-правилно като термин). Самозадоволяват се и хора надхвърлили 
юношеската възраст, когато по някаква причина са без сексуален партньор - 
дълго отсъствие на партньора, пътуване, затвор и др. До преди 15-20 години 
се е смятало, че мастурбирането води до най-различни и най-вече душевни 
заболявания. Съвременните схващания, базирани на дългогодишни изследвания 
са коренно противоположни - мастурбацията е един естествено отдушник за 
намаляване на сексуалното напрежение (когато липсва партньор) и не води до 
никакви заболявания.

 С думата „ексхибиционизъм“ се означава сексуалното отклонение, 
при което ексхибиционистът (в 90 % от случаите това са мъже), получава 
полово удовлетворение, като показва половите си органи на индивид от 
противоположния пол (възрастен или дете). Често това показване е съпроводено 
от мастурбиране. Ексхибиционизмът шокира, тъй като в обществото не е прието 
човек да си показва публично половите органи (освен, например, на нудистки 
плаж) и още по-малко пък публично да извършва с тях някакви действия (това не 
се допуска и на нудистки плаж), но като изключим  шока и евентуалната уплаха 
на „жертвата“ - зрителя(ката), това отклонение се смята за безопасно, тъй като 
ексхибиционистът по правило не напада. Той получава удоволствието си от това, 
че го гледат и евентуално от уплахата.



 Относно понятието „нагон“.  Това е сложен, безусловен рефлекс, който 
може да бъде задействуван от определени дразнители. Основни негови качества 
са постоянството и целеустремеността. Това е определението. Казано по-просто, 
нагонът е онова нещо заложено в нас,  което ни кара вътрешно, понякога 
неосъзнато да се стремим към нещо или към някого. Сексуалния нагон от своя 
страна, е основен механизъм на живата природа, чрез който се поддържа живота 
на Земята. Той е заложен във всеки животински вид, вкл. и в човека. При 
животните това се проявява просто. Когато например женското куче е в момент, в 
който може да бъде оплодено, под влияние на хормоните, от една страна нейното 
поведение се променя, от друга - тя започва да излъчва характерна миризма. 
Тази промяна на поведението и най-вече - миризмата сигнализират на всички 
мъжки кучета наоколо, че тази кучка трябва да бъде оплодена.  Те се втурват, 
започват да я ухажват,  борят се кой да бъде щастливеца, демонстрират сила, 
красота и накрая един или (понякога) повече, осъществяват половия акт с нея. 
Което е било целта, биологическия смисъл на цялата тази верига от действия. 
Всичко това кучето го върши неосъзнато, под влияние на половия нагон, а 
се е задействувал целия механизъм от определени дразнители - в случая - 
поведението и миризмата. 
 При човека всичко това е далеч по-сложно, въпреки че основния 
биологичен смисъл е пак същия. Дразнителите са много повече, по-разнообразни, 
а и реакцията на тях, в повечето случаи, не е толкова директна, а се пречупва 
през множеството правила за поведение в обществото. На половия нагон са 
подчинени много от нашите действия в ежедневието, за които на пръв поглед, 
ако не се замислим, никога не бихме казали, че имат нещо общо с него. 
Например това, че искаме да се обличаме хубаво, да миришем на хубаво, да 
се представим като по-остроумни, по-силни, по-умни, изобщо по-... има като 
биологична цел да задейства, да включи в човека срещу нас НАГОНА - да 
предизвика у него стремеж към нас, отначало - неосъзнат (той ни харесва), 
след това осъзнат (любов), с крайна биологична цел - половия контакт и 
продължаване на вида, на живота на земята.

 И още 58 страници...


