
НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА

69 СЪВЕТА ЗА 
ЩАСТЛИВИ 
ОТНОШЕНИЯ



„Аз вярвам в любовта.” 
Моля ви, кажете това на глас. 
Още веднъж. Какво е чувство-
то, което се появява? Повече-
то хора казват: „Разбира се, 
че вярвам! Аз я нямам, но вяр-
вам”. Други отсичат: „Само 
младите идеалисти вярват в 
това, което не съществува! Аз 
вече имам достатъчно опит, 
имам деца, така че не ми каз-
вайте в какво трябва да вяр-
вам…”. Трети отговарят: „Ще 
повярвам, когато се появи…”.

I
Готови ли сте 
за среща с 
Любовта?
Портрет на човека, 

способен да обича
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? Разбира се, съществуват и множество други варианти. Всеки 

избира свой собствен отговор на този въпрос. Има обаче едно 
твърдение, което макар и недоказано, се приема за подразбиращо 
се. Точно като аксиома в математиката. Нашата любовна аксиома 
гласи: Докато човек не вярва в любовта и не е готов да поеме рисковете, 
тя не идва в живота му.

Ето защо започвам книгата именно оттук – от съветите и 
техниките, които ще ви подготвят за любовта и ще ви помогнат 
да я привлечете в живота си. При това не говорим за мимолетни-
те връзки, а за онази – истинската любов, за която казват, че ако 
я изпиташ, ще си в състояние да направиш всичко за обекта на 
своите чувства, дори да го оставиш да си отиде.

Трябва да ви призная, че аз самата дълго не разбирах тези думи. 
Мислех си: „Как може да обичаш някого и да го пуснеш на свобода? А 
ако той реши да не се върне?!”. Споделях мнението на много жени, 
че най-добрият начин да запазиш мъжа до себе си е да играеш игрич-
ки и да го манипулираш. Грешах...

Ние, жените, сме така нареченият слаб пол и си имаме начини да 
задържим силния пол до себе си: нашата женска безпомощност, да 
родим дете (най-любимият женски начин), специалните ни умения 
в леглото и т.н. Тези начини наистина работят и помагат поня-
кога да се запази бракът или връзката, но невинаги дават повече 
любов. Любовта изисква свобода. Тя е като огъня – ако го няма 
свободния вятър, огънят изчезва, ако вятърът духа прекалено сил-
но, огънят пак ще изгасне. Затова внимавайте – факт е, че колкото 
повече свобода даваме на човека, толкова по-голям е шансът да ос-
тане с нас, но е факт и друго: има голяма разлика между „свобода” и 
„безразличие”. Съветите на следващите страници ще ви помогнат 
да откриете баланса. Преди това обаче трябва да си отговорим на 
един основен въпрос: Какъв е човекът, готов да обича?
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1. УвереН в себе си 
Увереният човек е реализиран и се развива. Той изразява способ-

ностите и талантите си, а това му носи вдъхновение и ентусиа-
зъм. Увереността върви ръка за ръка с реализацията. Хората с нис-
ка самоувереност си поставят или прекалено високи и нереални 
цели, или прекалено ниски и елементарни и дори ако ги постигнат, 
не усещат удовлетворение.

Препоръка: Напишете вашите лични начини за изява за следващия 
ден, седмица, месец. Поставете си цел – реална, конкретна, постижима, с 
ясно определени срокове (кога и къде).

2. обича себе си

Когато обичам себе си, няма да си позволя да използвам обиди, 
нито да бъда обиждана, да се ядосвам или да ме ядосват, да огор-
чавам или да изпитвам огорчение. Когато обичам себе си, знам, че 
тези неща са разрушителни за моето тяло, за настроението ми и 
за хармонията, която определя начина ми на живот.

Препоръка: Преди да излезете навън, застанете пред огледалото, 
вгледайте се в себе си с любов и си направете поне пет комплимента. Кон-
центрирайте се върху хубавите си страни и повярвайте, че онези черти, 
които не харесвате, са полезни, иначе нямаше да са тук.

3. Желае любимият човеК да е щастлив

Когато наистина искате щастие за партньора си, вие му го же-
лаете безусловно и без да включвате самите себе си в сметката. 
Именно по тази причина, когато наистина обичате, не ревнувате. 
Ревността е признак на ниско самочувствие или на банално чув-
ство на собственост. А чувството на собственост показва неува-
жение към партньора. Човек не е вещ и не може да бъде притежаван 
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? като вещ. За да бъдем щастливи с някого, е необходимо първо да 

бъдем щастливи сами със себе си, а после съответният човек да се 
чувства добре.

Препоръка: Предлагам ви за начало да намалите употребата на ду-
мите „моят/моята”.

4. Помага и ПодКреПя ПартНьора в 
развитието мУ

Понякога тази подкрепа е за сметка на вашето собствено удо-
волствие. Запитайте се дали когато срещнете своя човек, ще сте 
готови да му позволите да се занимава с часове със своята професия 
или хоби, вместо да дойде с вас на среща с приятели. В една връзка 
партньорите се редуват да правят малки (и по-големи) жестове 
един към друг.

Препоръка: Започнете да тренирате с приятелите и роднините си. 
Когато правите подаръци, ги избирайте винаги според техния интерес 
след внимателно проучване. Нека наистина бъде нещо, на което знаете, 
че ще се зарадват.

5. Не Настоява да сКлючи официалеН браК

Бракът е нещо свещено и е измислен неслучайно. Затова не е до-
бър вариант да създадете семейство само защото трябва или пък 
защото така ще бъдете свързани с партньора чрез пари и имоти. 
Погрешно е мнението, че бракът е рецепта за щастие и спасява от 
самотност. Нещастният брак не е решение на самотата.

Препоръка: Ако сте решили наистина да търсите любовта, откаже-
те се от всякакви мисли за брак само защото вече сте на възраст или пък 
защото ще е по сметка. Разбира се, ако мечтаете за сватба, можете да го 
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споделите с партньора си. Просто му покажете, че желанието ви не е на 
всяка цена и не е задължително. Той ще го оцени.

6. Не ревНУва

Споменах го и по-горе, но е важно да го повторя и тук. Ясно е, 
че човекът, който е (ще бъде) до вас, вероятно е имал и предишни 
връзки, влюбвания и сексуални контакти. Те обаче не бива да за-
стават помежду ви. Приемете ги като част от него/нея, която 
му/´ е помогнала да се превърне в това, което е днес – вашата 
половинка.

Препоръка: Не правете разследвания за сексуалния му/´ опит и не 
го/я провокирайте. Разиграването на всевъзможни сценарии за миналото 
в собствената ви глава също няма да е от полза, вместо това просто 
говорете свободно за своите сексуални желания в момента.

7. вярва и Приема, че любимият човеК Не мУ 
дълЖи Нищо

Той/тя може да поиска да направи нещо за вас. А може би в мо-
мента няма такова желание. Това не означава, че не ви обича. Озна-
чава, че има причини, поради които не иска да го направи.

Препоръка: Повтаряйте като мантра в главата си, че никой нищо 
не ви дължи! Именно в това се крие щастието някой да ви дарява с любов, 
въпреки че не е задължен да го прави.

Ако сте открили в портрета по-горе част от себе си, поздрав-
ления, продължавайте да действате така. Ако ли пък не, не се при-
теснявайте – съветите на следващите страници са посветени 
именно на вас. 
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Не е възможно да искате дру-
гите да ви харесват и да ви се 
възхищават, ако не го правите 
за себе си. Важно е самите вие 
да се наслаждавате на своята 
компания. Вярвайте на своята 
интуиция и си повтаряйте по 
100 пъти на ден: „Аз съм най-
важният човек за себе си! Аз жи-
вея в радост и щастие!”. И още 
нещо – не се страхувайте да 
изразявате емоциите си. Смей-
те се по 5 минути на ден, без да 
има причина. Позволете си да 
плачете, ако гледате филм, кой-
то ви трогва. Бийте възглавни-
цата, ако се ядосате. Направе-
те ситуацията преувеличена, 
за да предизвика насмешка. Така 
ще ставате все по-уверени, че 
заслужавате любов!

Мислeтe за  
себе си и след 
това за другите1
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Ако се разделяме с някого, 
но продължаваме да мислим 
за него – съзнателно или не, 
мястото до нас остава заето 
и новият човек или няма да 
се появи, или когато се поя-
ви, също ще бъде обвързан и 
няма да имате шанс за общо 
бъдеще. Щом сте решили, че 
не искате да бъдете с някого,  
приключете тази връзка наис-
тина. 

Изтрийте всички писма, 
есемеси, освободете се от 
общите вещи. Aко в главата 
ви продължава да звучи онова 
мъничко гласче, което ви каз-
ва, че има някакъв шанс да се 
съберете отново и че може 
би тогава всичко ще бъде 
наред, забравете го! Краят е 

край и колкото и да ви се иска 
да се връщате към топлите 
романтични спомени в мо-
ментите на самота, по-добре 
не се поддавайте на изкуше-
нието. Вместо това мислено 
изпратете към бившия си 
партньор признателност, 
уважение и благодарност и се 
подгответе да продължите 
напред. Ако сте обидени, сед-
нете, напишете писмо и помо-
лете за прошка. Не изпращай-
те писмото – то е лично за 
вас и смисълът му се изчерпва 
със самото написване. Спокой-
но можете да го унищожите 
след това. 

Сега ви остава само да на-
правите първата от многото 
крачки по пътя напред.

2 Освободете 
се от старите 
връзки


