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Скъпи родители,
Приятели,

Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена 
организация, която повече от 15 години работи в България за 
доброто на децата и решаването на проблемите на малчуганите в 
риск и техните родители. Положихме много усилия, за да създадем 
модели, които да подкрепят предотвратяването на раздялата 
между деца и родители, за превенция на настаняването в дом, 
както и на алтернативи на големите социални институции за деца. 

Пред вас е нашата книжка за осиновители. Ние, всички 
професионалисти във фондация „За Нашите Деца”, сме убедени, 
че приемната грижа и осиновяването са инвестиция в бъдещето 
на деца, които са прекарали част от живота си в домове, където 
шансовете им да станат личности, не са много големи. Ние знаем, 
че да осиновиш дете означава да промениш себе си, своето 
виждане за определени неща от живота, но и да сбъднеш своята 
истинска мечта – да имаш дете.

Специалистите от фондация „За Нашите Деца” ви поздравяваме с 
това решение и с желанието ви да се преборите с най-големите си 
страхове в името на това да дарите на дете в трудна ситуация обич, 
семейство и дом.
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Не забравяйте, че винаги можете да получите нашата подкрепа. 
Потърсете я на телефон в центъра ни за обществена подкрепа 
„Света София”: 02/822 35 10.

Надяваме се, че този сборник от материали ще ви е много полезен!

Хубави мигове и успех!
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ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИМ
КЪМ РЕШЕНИЕТО ДА ОСИНОВИМ

Когато говорим за обучение за кандидат - осиновители, за проучване и 
изобщо за периодът ‘преди’, често се поражда един явен конфликт между 
бъдещи осиновители и вече осиновили.

Тези, на които тази крачка все още предстои, сякаш са убедени, че 
любовта сама по себе си е предостатъчна, забравяйки, че тази любов е 
различна от спонтанното усещане към рожденото дете, което си носил 
девет месеца в утробата си, че за тази любов са нужни време, работа и 
усилия.

Забравят или не знаят, че тези деца в зависимост от възрастта им, идват 
при нас със своя собствена предистория, проблеми и характер, които 
са непознати за нас. Не знаят, че след първоначалния ентусиазъм, идват 
моменти, когато съмненията, че си добър и успешен родител са чест 
спътник в ежедневието.

Често тези думи са тълкувани като опит да бъде сломен ентусиазмът и 
прекършени надеждите им, без да съумеят да влезнат в съдържанието 
между редовете и да почувстват величието и красотата на тази любов, 
изградена с труд  ден след ден.

От своя страна, родителите, които вече са осиновили забравят, че и те 
някога са мислили, че „всичко е любов”. Че тази практическа мъдрост ги е 
навестила с времето и трудностите, с опита.
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КАК ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ИДЕЯТА ЗА ОСИНОВЯВАНЕ
ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗМИСЛИ

Да се пристъпи към осиновяване е крачка, която ангажира живота ви 
във всички аспекти, както и този на детето. За да се действа правилно 
е необходимо най-напред да обмислите добре последиците от това 
решение за детето, за двойката, за близките ви, за общността, в която 
живеете и за биологичното семейство на детето.

Да се осинови дете, без да сте обмислили задълбочено всичко е 
рисковано и може да предизвика затруднения, да породи разочарования, 
а в някои крайни случаи, макар и редки - да доведе до отхвърляне на 
току-що осиновеното дете.
Не искаме да критикуваме хората, които насочват към друго семейство 
осиновеното дете. Понякога това е единственото решение, за да се запази 
в семейството равновесието, което е било нарушено от присъствието на 
осиновено дете, чиято адаптация често е много трудна.

Въпреки това, тази част има за цел, именно да намали максимално тези 
злощастни случаи и да ви помогне, да се подготвите възможно най-добре 
за някои възможности.
За тази цел, ще намерите по-надолу серия от въпроси, които засягат 
различни теми. Тези въпроси съставляват от своя страна, друга пътека 
от размисли, които ще ви помогнат да разберете по-добре тази ситуация 
отвътре. Ще ви помогнат да си изясните най-дълбоките си мотиви и 
да изпреварите проблемите и трудностите, които могат да се появят в 
едно осиновяване. Тези разсъждения ще ви бъдат много полезни при 
подготовката ви за проучване.
Някои въпроси може да ви се сторят прекалени или дори абсурдни 
за „истинският живот”. Въпреки това, те са създадени на базата на 
родителския и професионален опит в осиновяването. Те ще ви покажат 
трудната действителност или ще ви поставят в дълбок конфликт със себе 
си. Надяваме се, че ще ви бъдат полезни, да осъществите намеренията си 
да осиновите и това само ще ви обогати.
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МОТИВАЦИЯТА

Доколко желаете да станете родители?
Защо желаете да имате едно или повече деца?

Защо решихте да осиновите?

Връзката ви единна ли е, стабилна ли е? Или осиновяването на дете, може 
да е опит да се стабилизира една двойка, която се разпада?

Освен да осиновите, кои други възможности да станете родители 
обмислихте?

Обмислихте ли възможността да станете приемно семейство, с или 
без възможност в бъдеще да осиновите детето, което ще приемете? 
Преценихте ли възможностите да вземете под опека някое дете?
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Как се чувствате при мисълта да станете родител на дете, което не е ваше 
биологично? Сигурни ли сте, че ще можете да обичате дете различно от 
вас?

ДИЛЕМАТА

Ако имате биологично дете и ви се наложи да го оставите за осиновяване, 
какво ще изпитате?

Какви качества и способности трябва да притежават родителите - 
осиновители? Как бихте желали да говорят за вас новите родители на 
осиновеното дете?

Как се чувствате при мисълта, че рискувате?

Притежавате ли следните качества: добър морал, ангелско търпение 
(защото очакването може да е дълго и трудно), пластичност (защото 
критериите и ситуациите могат често да се променят)?
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ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОТ ОСИНОВЯВАНЕТО

До каква степен искате да изживеете усещането на една бременност? 

Новите репродуктивни технологии, представляват ли някаква възможност 
за вас?

Справихте ли се с емоциите свързани със стерилитета? 

Чувствате ли още вина заради невъзможността да се възпроизвеждате? 
Партньорът ви смята ли, че сте отговорни за ситуацията? 

Правите ли разлика между това да си биологичен родител и родител - 
осиновител? 

Връзката ви може ли да оцелее без дете? 
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При идването на детето, трябва ли да промените навиците ви? Как 
ще реагирате, ако е детето се разболее тежко? Ще съумеете ли да се 
адаптирате, ако то пристигне по-рано от предвиденото? Или по-късно?

Какви са чувствата на партньора ви по отношение на осиновяването? 
А на близките ви? На вашите приятели? Склонни ли са да приемат 
присъствието в семейството ви на едно дете без никаква кръвна връзка 
или с различен (етнос)? Готови ли са да ви подкрепят преди, по време и 
след осиновяването?

Ако биологичното семейство иска да поддържа връзка с детето, как ще се 
чувствате когато получавате писма, снимки и новини?

Какво ще кажете, ако осиновеното ви дете мисли, че му се карате, защото 
предпочитате биологичните си деца? Или ви каже, че не бива да ви се 
подчинява, защото не сте „истинските” му родители?
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Как се чувствате по отношение на проблемите, които могат да се появят 
по-късно (дискриминация, расизъм, въпроси - капани, неприятни 
коментари и т.н.)? Например, как ще реагирате, когато хората се взират 
във вас по улицата, в ресторанта и т.н.?

Как ще изтълкувате това, че детето ви крие храна в кухненските ви 
шкафове или на други места? Или не така драматично, просто, ако 
задържа храна в ръцете или устата си дълго време след краят на 
храненето?

Ще съумеете ли да отговорите на въпросите на осиновеното ви дете?

ОСИНОВЯВАНЕ И ПАРИ

На всяка цена ли искате да осиновите?
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Струва ли ви се нормално да поемете незабавно издръжката на детето, 
след като бъдете одобрени за негови родители?

Мислите ли, че осиновеното ви дете трябва да ви бъде благодарно за 
усилията и за парите, които сте похарчили за него?

ОСИНОВЯВАНЕ НА ГОЛЯМО ДЕТЕ

Как ще комуникирате, ако детето не говори макар и на възраст, в която 
трябва да се изразява добре?

Как ще реагирате, ако детето се опитва да ви манипулира, например, 
заставайки между членовете на семейството? Ако изпробва доверието ви 
и любовта безкрайно дълго?

Какво място ще заемат другите деца в семейството и как ще реагират?
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Възможно ли е, независимо всичките ви усилия, детето да се съмнява в 
любовта ви?

ОЧАКВАНИЯ КЪМ ДЕТЕТО

Опишете детето, което можете да обичате във физически, интелектуален, 
емоционален, социален, поведенчески и т.н. аспект? 
Мислите ли, че осиновеното дете може да притежава тези характеристики 
и какво ще направите, ако някои от тях липсват, а притежава други? 

Очаквате ли едно взаимно автоматично привързване, лесно или 
постепенно?

Същите очаквания ли имате към биологичните ви деца?
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Мислите ли, че осиновените деца винаги проявяват особени проблеми? 
Кои? Ако не, защо?

Тук можете да споделите това, което ви хрумва веднага, след като 
попълнихте въпросника.
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ИЗОСТАВЯНЕ И ОЦЕЛЯВАНЕ

Ако много от нашите деца са стигнали до нас, след като са били 
изоставени и малтретирани, то това е благодарение на способността им 
да се защитават, да се откъсват психически в моменти на трудност, да 
оцеляват във враждебна среда. 

За да успеят в това, е било нужно да развият способности на „големи” 
хора - да манипулират, да бягат, да се адаптират към трудни условия. Ще 
е нужно много време, преди децата ни да намалят бдителността си, да ни 
се доверят напълно и да приемат, че не бива да изваждат навън „зрялата” 
си същност, която им е била нужна за да оцелеят. Нашите деца, макар и 
да не изглежда така, се страхуват много да не изгубят отново всичко. Да 
не изчезне приказката. Да се спечели доверието им не е лесно, но сякаш 
това е правилният път. 

Раните на изоставените деца са като пукнатини в стомна: колкото повече 
обич получават, толкова по-жадни са за нея. Сякаш нищо не е способно 
да утоли тази жажда. На това можем да отдадем, отчаяното желание при 
много от нашите деца да бъдат център на вниманието - молба за любов.

Осиновеното дете иска най-много на света майка и няма да се спре пред 
нищо, докато не я намери. Може би, отчасти ще се успокои, когато получи 
убеждението, че „има мен - осиновителката”. Още не разбира, че когато 
ме притиска, ме плаши, че претенциите, изискването не е „по-ефикасният” 
начин, за да постигнеш нещо.
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НАКАЗАНИЯ И ЛИМИТИ

Когато дойдат при нас, много от нашите осиновени деца, са свикнали да 
разпознават лимитите чрез телесните наказания. За повечето от нас, тези 
практики са почти абсурдни и ни е трудно да маркираме границите чрез 
наказания, още повече чрез телесни наказания. Но за децата е много 
объркващо да променят изведнъж един кодекс, изграден през годините 
и да преминат към доста по-рационални, обмислени правила и те не ги 
разпознават. 

Изведнъж думата НЕ, която се е изразявала чрез удар, сега се обяснява 
само с думи. 
За тях е трудно да го разберат, а за нас много изнервящо да повтаряме 
едно и също хиляди пъти.

Понякога съм оставала учудена от факта, че ясно съм виждала, как 
Рози иска да бъде наказана. Чувствах се виновна за това, че съм 
използвала наказания и пляскане отзад (неща, които не съм използвала 
с биологичната ми дъщеря), докато не разбрах, че за Рози приема на 
наказания е повод да разпознае родителското отношение: „някой мисли 
за мен, за доброто ми, не съм сама”.

Но понякога не разбирах, как семейството ми стигна до този момент (за 9 
спокойни години) на напрежение: викове, наказания, обиди… Понякога 
казвах на съпруга си: „Трябва да престанем да правим забележки, да 
наказваме, поне заради нас, не можем да живеем така.”
Психологът на Рози ни обясни, че по всяка вероятност Рози таи голям 
гняв във себе си спрямо света, спрямо всички… Но в нашето семейство 
„не е позволено” да го изразява така, както би желала: да крещи, да удря… 
Затова тя трябва да намери други канали, за да „докосне” в нас, онези 
места, които да ни накарат да крещим, да извадим навън гнева й. Затова 
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ни е трудно да разпознаем в себе си този нрав, който до момента не е бил 
част от нас. Понякога много се уморявам да бъда нейният канал за израз 
на гняв.

ЛЪЖИ

Много отхвърлени деца страдат от определено изоставане спрямо 
връзката си с действителността. Демонстрират симптоми, които 
обикновено децата изразяват около три годишната си възраст: чувство за 
всемогъщество, което се изразява чрез нуждата да вярва, че фантазията 
е реалност. Бъркат фантазията с представите, с мечтите и с желанията. 
С много търпение трябва да се върнат към действителността. Но за 
родителите е трудно да разграничават това от „хитростта” и лъжите, с 
които целят да се измъкнат на всяка цена, за да ни подведат още веднъж.
Има и лъжи за „оцеляване”. Лъжа, криене, преструване… това беше нейна 
стратегия за дълго време и й беше много трудно да се прости с нея. 
А и защо да го прави? Кой ще й каже, че този „рай” няма да изчезне 
отново, както вече се е случвало? Защо да ми вярва? 
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ОСИНОВЯВАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА

Често сме се питали дали не би било по-лесно, да осиновим по-малко 
дете. 
Отговорът със сигурност е „да” и не само. По време на терапията открих, 
че аз (или ние), не биваше да бъдем определяни като „годни да осиновим” 
и още по-малко, да осиновим голямо дете. И съм съгласна. Не всички 
сме способни да осиновим, а по-високата възраст е допълнително 
затруднение. И именно, всички родители опитват да осиновят по-малки 
деца, после обичайно им предлагат да вдигнат възрастта на детето 
(„защото никой не иска по-големите деца”) и ние се предаваме, защото се 
чувстваме виновни и не смеем да кажем ‘не’. Отговорността е огромна и 
много сериозна: както спрямо детето, така и по отношение на силите на 
родителите. Родителите трябва да бъдат много подготвени и постоянно 
подпомагани.
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Съществуват ли предразсъдъци по отношение на осиновяването на по-
големи деца?
По време на обученията и разговорите с двойките от осиновители, 
централна роля заема анализът на променливата „възраст” на 
непълнолетния, която осиновителите заявяват, че са склонни да 
осиновят.

По-голяма част от двойките, особено ако са млади и най-вече имайки 
възможността да изразят желанието си спрямо действащите закони 
(максимум 45 години разлика с осиновяваният), се ориентират към по-
малки деца.

Мотивите
1. Колкото по-малко е детето, толкова по-малък е ефекта от 
изоставянето и престоят в институцията или други потискащи ситуации;
2. Малкото дете се интегрира по-лесно в новата действителност, може да 
приеме ценностите и възпитателните модели на осиновителите и няма 
още ясно изградена самоличност;
3. Колкото по-голямо е детето, толкова по-рано трябва да се посрещне 
проблема с училището.

ПОВЕЧЕТО ИСКАТ ДЕТЕ В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

И ако се опитаме да разберем, какво имат предвид бъдещите родители 
в представите си като голямо дете, често те отговарят „дете в училищна 
възраст”.
Със сигурност започването на училище представлява сериозен етап от 
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развитието на децата. Въпреки това, все по-често се срещат родители 
(не само осиновители или кандидат осиновители, а и други), които 
виждат проблем в училището, не толкова само по себе си, колкото като 
проблем за децата си. Училището поражда тревоги и  често, семейни 
конфликти. Без да се задълбочаваме особено, смятаме че все още е 
широко разпространена културата, според която училището или по-точно 
успеха в училище, представлява централен елемент, който характеризира 
личността на „доброто дете”, поставяйки на втори план емоционалната 
сфера. 
При по-големите деца привикването към нормите на новото семейство, 
към новата култура и нови порядки, може да стане по-бавно и 
постепенно. Трябва да оставим време на тези деца да наваксат това, което 
са загубили по отношение на емоциите и да изградят връзка с новите за 
тях възрастни.
Запълвайки времето им и физическото и психическото им пространство с 
тези „коригиращи” интервенции, рискуваме да ги накараме да се чувстват 
неудобно в същността си и в следствие на това, нуждаещи се от „промени”, 
за да бъдат приети напълно.

ПОРАСНАЛИТЕ ДЕЦА И ТРАВМИТЕ ОТ ИЗОСТАВЯНЕТО

Колкото по-рано започнат да се лекуват раните от изоставянето с 
подходящите родителски грижи, толкова по-скоро детето ще навакса по 
отношение на психиката и емоциите, да не говорим за физическото му 
развитие.
Въпреки това, изоставянето оставя своите следи дори и върху 
новородените, дори само заради факта, че им е била отнета възможността 
да бъдат обгрижвани от една централна фигура, която им подсигурява 
постоянство и продължителност в отношенията, следователно в 
приемането на себе си и на другият. По-голямото дете, от своя страна, 
може да е имало възможността да построи в първите години на живота си 
значителна връзка с родителските фигури и това, освен, че 
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е благоприятен фактор за развитието на личността, може да му е дало 
способността да пресъздава тази емоционална връзка с други възрастни. 
Разбира се, за по-голямото дете спомена от изоставянето е много по-
жив, то помни и може да го изрази устно, но тези аспекти, които плашат 
много родители, може да са важен ресурс за всички, защото позволяват 
решение на проблемите, на едно по-лесно за ръководене ниво.
При малкото дете, което още не е способно да осмисли това положение, 
всичко се изразява само чрез тялото и могат да се проявят соматични и/
или поведенчески проблеми, не винаги ясно разграничими и явни.
Накрая, вторият мотив: страхът, че детето ще дойде „вече оформено”. 
Разбираемо е, че двойка, която още не е могла да упражни опит като 
родители по биологичен път и желае да го постигне, чрез осиновяване, 
мисли така: „ако биологически детето се ражда на 0 месеца, защо 
осиновявайки го, да не можем да изживеем същото?”
Също така е разбираемо, че потребността да се отдават грижи и 
внимание е по-силна към малкото дете, което се нуждае повече от този 
тип грижи, отколкото към по-голямо дете, което се приема като по-
автономно и затова може би, по-малко предразположено към създаване 
на емоционална връзка.
В този случай, трябва да се помага на двойките да помислят върху двете 
нива на тази ситуация.

Първата засяга детето. Дори и по-големите деца се нуждаят от 
грижи и обич, в това отношение, те със сигурност не са на нивото на 
неосиновените си връстници, но имат по-инфантилни, по-регресивни 
нужди, дори от ласки и физически контакт, който по принцип е насочен 
към най-малките.
Преждевременната автономност, постигната по насилствен начин, за да 
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„оцелеят” в институциите или на улицата, понякога плашат родителите. 
Всъщност те трябва да помогнат на детето да се откаже временно от тази 
автономност, за да се върнат назад, зависейки по здравословен начин от 
родителските фигури, макар да изглежда неподходящо спрямо възрастта им.
Този прочит, може да помогне на двойките да се чувстват полезни, в 
смисъл, да дават и правят много за тези деца по отношение на физически 
грижи, пресъздавайки именно онази реципрочна зависимост и 
принадлежност, която възнаграждава всички.

Вторият план засяга двойката. Да се желае малко дете, защото е „чиста 
дъска” не е много закрилящо спрямо детето, а основно спрямо себе си 
като потенциални родители. Мисълта да се формира детето, както желаят, 
елиминира евентуалните „наследства”, които детето може да донесе със 
себе си и в същото време дава повече гаранции, че скоро детето ще стане 
„сходно” на тях или както е желано в представите.
На двойките трябва да се помогне да разберат тези динамики, да ги 
изразят и да ги преосмислят.

Да станеш родител чрез осиновяване не е еднакво на това да станеш 
родител по биологичен път. Не можеш да „избереш” определено дете 
за да реализираш родителския си модел, а се изгражда ролята на баща 
или майка в процеса на родителстване, справяйки се с целия багаж от 
преживявания и опит, които детето носи със себе си.

С тези заключения, нямаме намерение да съдим намеренията на 
бъдещите родители в желанието им да осиновят дете, нито на страховете 
им спрямо детето, което ще осиновят. Също нямаме за цел да убеждавамe, 
поелите вече по пътя на осиновяването, да осиновят голямо дете, вместо 
малко (би било дискриминиращо спрямо последните).
Изложените аргументи целят само да преразгледат някои предубеждения 
спрямо по-големите деца, макар именно в тези семейства да откриваме 
един огромен ресурс по отношение на децата, които заради това, че вече 
не са така малки, рискуват да останат завинаги без семейство.
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Първо мечтата: радостта от идването на така желаното дете. 
После, действителността: едно дете с всичките свои недостатъци, 
проблеми, често с една тежка история зад гърба си.
И така, не един родител изпада в криза. 
Изпада в тревога, страда от безсъние. Редуват се яд и чувство за вина. 
Проблемът е много подценен и е време да застанем срещу него.

Много родители-осиновители са го изпитали на гърба си. Първо 
мечтата, очакването, възторженото идване на така желаното дете. 
После, разочарованието в следствие на първите проблеми, тревогата, 
страхът, че няма да се справят. Водопад от емоции, който отключва 
следосиновителната депресия, нещо много по-малко от заболяване и 
много по-голямо, от която и да незначителна тревога.

Синдромът се появява месец или два след осиновяването и има сходни 
с депресията симптоми: меланхолия, докачливост, умора, безсъние, 
загуба на жизненост. Тези предпоставки водят до изолация на двойката 
и тя страда мълчаливо, нещо което своевременно трябва да бъде 
забелязано, за да се избегне евентуално усещане за поражение от страна 
на родителите.

ПЪРВОНАЧАЛНОТО РАЗОЧАРОВАНИЕ

Експертите обясняват, че депресията има дълбоки корени. Родителите, 
които осиновяват, се подлагат на дълго очакване, пътувания в страната 
до специализираните институции за деца и живеят дълго време с 
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представата за едно идеализирано дете. Срещата с детето от плът и 
кръв, често води до травма. Двойката може да почувства усещане за 
нещо чуждо. Това чувство е породено от контраста между образа на 
мечтаното дете – красиво, здраво и любвеобилно и реалното дете – с 
всичките му недостатъци и историята му. Проблемите се умножават 
с идването на детето в дома, когато изскачат навън всички проблеми 
на осиновяването. Почти винаги децата са преживели изоставяне от 
биологичните си родители, малтретиране или насилие. Това са деца с 
емоционални дефицити, таят гняв и недоверие, неща които се проявяват 
чрез неочаквано поведение. 

КОНТРАСТНИ ЕМОЦИИ

Друг корен на депресията са контрастните емоции, изпитвани от 
родителите. Заедно с обичта към детето, могат да се появят агресия и 
негодувание. Майката на А., дете на 11 години, не успяваше да намери 
повод за неговото непослушание. Не можеше да приеме, че детето не се 
отплаща с любов и уважение, цялата обич, която му дава. В тези случаи 
родителите реагират с агресия и обида. След, което изпитват срам и вина 
за чувствата си. Това е емоционален прилив, който води до депресия. 
Разочарование, затваряне към света, загуба на жизненост. Но понякога 
неразположенията на големите се демонстрират по неочакван начин. 
Например, ранното връщане на работното място. Това е един от начините 
да се избяга от проблемите на осиновяването, хвърляйки се в това, което 
за тях е нормално, за да забравят. 

КРИЗА НА ДВОЙКАТА

Идването на детето, променя равновесието в двойката. Може да породи 
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ревност и завист, което води до криза в семейството. Пропукването се 
появява обикновено с предпочитането на единият родител от страна 
на детето, не е рядко и майката да бъде третирана като враг, тъй като 
напомня биологичната майка, онази която е изоставила детето. 
Срещата с едно дете, което е страдало много, може да отключи в 
родителите стари лични травми. И двойката се влияе. Например, една 
майка, която току-що бе приела едно дете, изоставено от родителите 
си, беше изпаднала в депресия. След няколко терапевтични сеанса, се 
изясни, че родителите на тази жена са я оставили на бабата и дядото, 
когато била малка. Идването на детето, беше събудило нейният страх от 
изоставяне.

КАК ДА ЛЕКУВАМЕ СЛЕДОСИНОВИТЕЛНИЯ СИНДРОМ

Много рядко симптомите на следосиновителната депресия прерастват 
в тежка депресия, в истинско заболяване. Случва се на много 
уморените родители, тези които осиновяват две или повече деца 
едновременно. В тези случаи е нужен един цикъл психотерапия и прием 
на антидепресанти. Но по-често кризата може да бъде преодоляна 
излизайки от изолацията. Посредством срещи с групи осиновители и 
психолози. Само така двойките разбират, че тези затруднения, които са 
им се стрували непреодолими са нормални и споделени от много други. 
За съжаление, родителите – осиновители са „докачливи” и се затварят в 
себе си: те се страхуват след всички проучвания, които са минали за да 
имат дете, да не бъдат скъсани като възпитатели. Важна е превенцията: 
да се постави на преден план посрещането на тези затруднения. През 
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първите месеци родителите трябва да се научат да се справят с най-
важния ресурс – времето. 

Съветваме родителите да поискат възможно най-дълъг отпуск от 
работното си място и да се посветят спокойно на новостите, които ще 
променят живота им. 
Но е важно двойката да задели поне един час на ден изцяло за себе си – 
детето трябва да разбере, че не е единствено.
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Съществуват много текстове, които разглеждат една такава комплексна 
тема като осиновяването. Все по-често се появява хипотезата, върху 
която се спират много учени и тя е - дали осиновяването представлява 
рисков фактор за психическото развитие на осиновения пълнолетен.

Най-общо, може да се каже, че на клинично и на изследователско 
ниво е налично по-високо отклонение от нормата на емоционални и 
отношенчески проблематики, при тези, които са били осиновени. И 
именно, семействата с осиновени деца се обръщат много по-често към 
психолози и психиатри, отколкото тези с биологични.
Тези данни, макар и значителни , не бива да водят патологизиране на 
осиновяването, а само като рисков фактор.
Сякаш е по-полезно, да се вземат предвид отношенческите динамики, 
потенциално неправилни, които могат да възбудят подобни ситуации. 
Желанието на осиновителите за консултации при психолог отразява 
тяхната нужда да „правят винаги нещо” за децата си, сякаш това е тяхната 
мисия, която понякога може да не престане, дори и с навлизането на 
детето в зряла възраст. (Прюр, 1988)

Възможно е тази нужда да подсилва чувството за възпитателна мощ на 
родителите, която, ако от една страна задоволява тяхната нарцистична 
идентификация, от друга страна, служи да унищожи образа на 
биологичната майка и да създаде едно ново дете, което няма история, 
няма минало.
Това сравнение с биологичната майка, може да дойде от страна на 
осиновителите, когато например, нападат с думи осиновеното дете в 
случаите, когато ги разочарова по някакъв начин.
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Освен това, в някои семейства на осиновители се случва „разкъсване 
във времето”, защото съществува едно общо усилие, както от страна на 
осиновителите, така и от страна на осиновеният, да забравят миналото, 
което често е болезнено.
Следователно „успелите семейства” са тези, които запазват спомена за 
периода преди осиновяването. Това им дава възможността да създадат 
продължителност във времето, тъй като, когато не съществува минало, е 
възможно да се окаже трудно наличието на бъдеще.
Но съществува още нещо, което осиновителите забравят: Историята 
преди осиновяването, която в случая на стерилните двойки, е история 
изградена с много болка. Много често в семействата на осиновителите 
не се говори с децата, какво е мотивирало осиновяването и защо е 
бил направен този избор. Родителите по принцип, наблягат на това, 
че миналото на детето е много по-болезнено и следователно избягват 
тези разговори. Тази тяхна „тайна”, обаче, може да се отрази тежко на 
взаимоотношенията родител – дете.

Затова е много важно, съпрузите да преосмислят собствените си болки и 
преживявания свързани с тази биологична загуба. Този процес, който се 
развива с времето е много важен за двойката родители и за успешността 
на осиновителния процес.
В тези семейства, пътят който води до осиновяването, рядко се приема 
като болезнен, защото по всяка вероятност в техните представи 
(неосъзнати) живее убеждението, че за да имат дете, трябва да заплатят 
много висока цена а именно, чрез болката. Когато една двойка открие, 
че е стерилна се подлага на едно дълго пътуване: Първо, различни 
медицински прегледи от сексуално естество, след това, когато реши 
да осинови дете, бива подложена на серия от разговори с различни 
професионалисти (психолози, социални работници), за да бъде оценена 
като годна за осиновяване; после очакването, бюрократичните процедури 
и понякога пътуване в чужбина. Следователно, трябва да понесе една 
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силна и масова инвазия на същите професионалисти в личната си сфера, 
което може да подложи на сериозно изпитание, желанието им да осинови 
дете. Осиновителите, които нямат проблеми с осиновените си деца са 
достигнали „разделение на двойната трагична съдба на осиновяването, 
тоест, тази на осиновеното дете и тази на неговите родители”. (Прюр, 
1988)
Трагичната съдба на детето е съдба на дете, което често има зад гърба 
си ситуации свързани с изоставянето. Както подчертахме вече, обаче, 
съдбата на родителите е била не по-малко трагична.

ОЧАКВАНИЯ И СТРАХОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА,
КОИТО СЕ НАСОЧВАТ КЪМ ОСИНОВЯВАНЕТО

Както видяхме, осиновителите стигат до осиновяване, чрез една лична 
ситуация, която често не е разрешена, защото проблемите, които са 
довели двойката до решението да осинови, са останали отворени, 
особено в случаите на стерилни двойки.
Често в осиновителите остава убеждението на подсъзнателно ниво, че 
да бъдеш родител осиновител е по-малко от това, да бъдеш биологичен 
родител. Това ги кара да мислят, че независимо от всичко, детето 
принадлежи на биологичните си родители и че нещата, които могат да 
направят за детето никога няма да бъдат достатъчни, за да направят от 
осиновителите, родители “еднакви” с другите. (Дел Антонио, 1986).

Това е един от начините да се обясни, защо осиновителите отказват да 
разкрият произхода на детето, не само в заобикалящата ги среда, но 
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и на самото дете, както и желанието им да не се говори пред детето за 
раждането му.
Посредством това поведение, те се стремят да не притесняват детето, 
но именно така те го възприемат различно от едно биологично дете. Но 
те имат нужда от това дете, не само защото присъствието му ги прави 
родители и това реализира желанието им за родителстване, но им 
гарантира и една адекватна социална роля. Важно е да разберем колко 
силно е залегнала още в народопсихологията идеята за семейството, 
което е изградено от двойка родители и от деца. Друг проблем, 
представлява образът, който родителите си изграждат за осиновеното 
дете: Опитват се да си представят как изглежда физически. Това се случва 
и на родителите, които очакват собствено дете, но при осиновителите 
този образ е по-малко сигурен, тъй като неминуемо те си задават въпроса 
какво е наследило детето от биологичните си родители, къде е живяло 
(ако не е новородено). Тези притеснения остават без отговор, тъй като те 
не знаят нищо за детето, което ще осиновят. Следователно, образът, който 
осиновителите си изграждат, често не отговаря на действителността, а на 
техните очаквания. Този образ, ще бъде решаващ в бъдещето на връзката 
между родител-дете. Може да се случи така, че образът на действителното 
дете и този на детето от представите да се конфронтират и не винаги, 
действителния образ бива определен като по-добрия.

Представата за детето отчасти представлява характеристики, които 
са свързани с личните предпочитания на осиновителите и отчасти 
с характеристики, които отговарят на общите нужди, породени от 
културните стереотипи. И именно – много често срещана е представата 
за едно дете без лична история; история, която започва в момента на 
осиновяването му, изключвайки предишния опит, който не бива да е част 
от живота му. Поради тази причина, основното предпочитание е насочено 
към много малки деца, които нямат зад гърба си собствена история. Дори 
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хората, които осиновяват по-големи деца, често не желаят да помнят 
тяхното минало.

Рискът при подобно поведение, характеризирано от отказ на каквато и 
да е връзка с миналото на детето, обаче означава, то да бъде принудено 
да загуби част от себе си, Дори и отношенията на детето с биологичните 
родители са били конфликтни или негативни, въпреки това са много 
важни за него и са неговите начални отправни точки в създаването на 
представа за себе си и за другите.

Друг страх на осиновителите е, че детето няма да се привърже към тях, 
особено ако не е малко и е имало контакти с биологичните родители, 
както и че веднъж пораснало, ще потърси отново връзка с тях. Мисълта, 
че детето ще потърси корените си, поставя осиновителите в ситуация 
на съревнование с биологичните родители и ги кара да се чувстват 
заплашени от това, че детето може да предпочете вторите. Тези фантазии 
се изживяват придружени от усещането за личен провал. Осиновителите 
не успяват да зачетат „родословното любопитство”, което обединява 
подрастващите осиновени като един нормален и физиологичен акт. 
Това усещане за фалит налага висока степен на подценяване и понякога 
може да доведе до една фантазия, която им казва, че са предизвикали 
трагичната си съдба на стерилни родители.
Но страхът, че детето няма да се привърже и няма да може да стане 
“наистина” тяхно дете, може да накара осиновителите да създадат с 
него много силна и почти изключителна връзка, отричайки на моменти 
отварянето към външния свят и предимно към връстниците.
Друго очакване е това за успеха на детето, достигнало една определена 
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възраст: В този смисъл, родителите се опасяват от някои трудности 
свързани с наследствените фактори или с емоционалните дефицити. 
В тези случаи, по отношение на избора за осиновяване, става 
фундаментален интелектуалния потенциал, смятан за много важен по 
отношение на успеха на детето. Но дори и наличието на характерни черти 
в детето, може да предопредели социалният успех на същото. Поради 
тази причина също, биват предпочитани по-малките деца.

Често съпрузите имат тенденцията да не говорят за страховете и 
притесненията си по отношение на бъдещето на детето, за успеха на 
самото осиновяване, не само с други хора, но и помежду си. Тактиката да 
не се говори с детето е техника, които самите те използват на първо място. 
Липсата на конфронтация на личните страхове с тези на партньора може 
да доведе до различна представа за детето и тя да създаде от своя страна 
различни очаквания по отношение на същото.

Гуиди и Този използват термина „семеен роман”, зает от психоанализата 
(нуждата на подрастващия да се олицетвори чрез един фантастичен 
процес, един осиновителен произход, който може да го дистанцира 
от биологичните родители и така да го подпомогне в израстването), 
подавайки така “истинската действителност пресъздадена от това 
семейство”. (Гуиди, Този, 1996). По този начин, промяната на историята на 
детето в семейството, променя неговият „семеен роман” в осиновителното 
семейство, създавайки и давайки му една нова рамка за смисъла 
на миналото. Когато се разказва на детето историята за корените 
му, определена като „описателна истина”, трябва да се предостави 
необходимата информация за биологичните родители, отчитайки и 
евентуалните събития, преди осиновяването. Описателната истина, която 
ще бъде пресъздадена от семейството, трябва да зачете всичко, което 
засяга детето.
Съответно, тук има място обяснението относно отказа или 
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невъзможността, които са определили загубата на родителски 
способности на тези, които са го създали; желанието на осиновителите да 
станат родители, следователно да се разкрие истината за евентуалната 
стерилност; трудностите, които са срещнали по пътя на проучването и 
създаването на доклада за годност от страна на социалните служби.
Описателната истина, отразява предпоставките на индивидите, които 
я пресъздават, тоест на семейството, което я предоставя. Тук, понеже 
това е „семеен роман”, намират място историята на събитията, емоциите 
и съответния смисъл, такива каквито са в представите на родителите. 
(Гуиди, Този. 1996)

МОМЕНТЪТ НА СРЕЩАТА

Моментът на срещата е много труден, поради наличието на една 
реципрочна отчужденост (и двете страни имат различен стил на живот, 
навици, поглед към действителността). Както видяхме, родителите също 
така, са си създали очаквания и таят страхове по отношение на другия: 
Родителите посредством образа на желаното и идеализирано дете и 
детето, посредством образа на възрастния, който е плод на предишния 
му опит. Следователно е необходимо едно взаимно приспособяване, 
определено от постепенното опознаване, но също така и от взаимните 
опити да се отчетат личните страхове и очаквания. Тогава началната 
трудност няма да се състои само в изграждането на връзка между 
индивиди, които не се познават, но и да се заместят фантастичните 
образи с такива на действителни личности. Много е важно обаче, това да 
се случи и от двете страни.
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От страна на родителите несъответствията не са само между желаното 
дете и действителното дете, но и между представата за себе си като 
родители и поведението им спрямо осиновеното дете. Счита се, че за 
детето, ако от една страна осиновяването дава усещане, че е желано 
от някого, в същото време му дава сигурността, че е било нежелано от 
биологичните си родители. Детето се чувства изоставено, но често не 
познава мотива и по някакъв начин се чувства отговорно, поради това се 
страхува да не бъде изоставено отново, тъй като все още няма доверие 
към новите си родители, предизвиква ги, за да провери дали наистина го 
обичат, посредством агресивно поведение или заплахи за изоставяне.

Подобно поведение, ако от една страна може да бъде средство за 
отричане на една болезнена и страшна действителност, от друга е 
възможно да породи чувство за вина и страх от ново изоставяне. Това 
поражда в началото едно редуващо се поведение на предизвикателства 
и търсене на близост, които могат да стъписат осиновителите. Друго 
поведение, което може да обърка родителите е постоянните спомени 
от страна на детето за миналото и корените му, с цел да не загуби 
идентичността си.
Така то разказва за биологичните си родители, дори идеализирайки ги, за 
да даде дефиниция за себе си в една напълно непозната за него среда.
Влизането на нов член в едно семейство винаги създава адаптационни 
проблеми. Както едно толкова важно събитие като раждането на едно 
дете, създава радикални промени в семейната организация: Родителите 
трябва да си поделят задачите, за да се нагодят към нуждите на 
новороденото.

В общи линии, според фазите на житейските цикли, семейството трябва да 
се адаптира и преструктурира, а това изисква от страна на членовете му 
едно продължително нагаждане. (Минучин, 1976).
Семейството трябва да се справи с проблемите породени, както от 



34

вътрешните, така и от външните промени, запазвайки целостта си 
и трябва да поддържа и подкрепя израстването на членовете си, 
адаптирайки се едновременно с това към едно транзитно положение. 
(Минучин, 1976)
При осиновяването, създаването на ново равновесие в семейството, 
често се случва трудно. Това зависи от мотивите за осиновяване. Често 
се осиновява дете само заради жената, не само за да запълва дните 
й, но и за да даде смисъл на живота й. Случва се съпругът да приеме 
осиновяването, но не чувства това решение като нещо, което го ангажира 
и налага промени в живота му, както и в семейните отношения. Не винаги 
той приема детето и понякога се стига дотам, да го чувства като съперник.
По този начин бащата осиновител се оказва въвлечен в отношения, в 
които не е мислел да се озове. Това може да доведе до преекспониране 
на проблемите, които детето носи със себе си. По този начин, ако 
отношенията в двойката са били поддържани от нестабилно равновесие 
или от формално разбирателство, влизането на детето в семейството 
може да породи силно напрежение.Освен това, ако родителите не са 
способни да признаят двойната нужда на детето от закрила и обич, но 
също така и от нуждата постепенно да става независимо, изучавайки 
нови пространства, детето може да не успее да се дефинира по 
независим начин в семейството. Този неуспех е по-явен при по-големите 
деца, но дори и при малките деца се забелязва едно пасивно нагаждане 
към семейните рамки. Възможностите за адаптация и на израстване на 
детето в новата среда, се оказват свързани с възможността на родителите 
да променят семейните взаимоотношения по отношение на нуждите на 
детето и следователно да променят очакванията си, както и на надеждите 
породени по време на очакването.” (Дел Антонио, 1986)
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И така, осиновителите трябва да поемат родителска роля по отношение 
на осиновеното дете, приемайки го такова каквото е, с всичките му нужди, 
но също така и с конфликтите и затрудненията му.

ЗАГУБИТЕ

Обикновено, когато говорим за загубата на осиновеното дете, я 
свързваме с изначалната, първичната загуба на майката. Най-ценната и 
съкровена връзка, тази, която би трябвало да е… най-здрава, безусловна, 
непоколебима.
Но в живота на осиновеното дете, неминуемо с времето идват и поредици 
от други загуби, малки и големи.

Как изживяват загубите си осиновените деца?
Още по-болезнено или затваряйки болката в едно тъмно кътче в душата 
си, давайки израз на липсата или подтискайки всяка емоция, изолирайки 
обекта на загуба… 
Когато загубата е свързана с човек, особено близък до детето, сякаш 
страховете му се пренасочват към друг обект, който е все още до него. От 
една страна липсата на онзи, когото вече го няма, от друга - страхът, че и 
другият може да бъде загубен. Защото в такива моменти, децата макар и 
малки, улавят преходността на нещата в живота. В такива моменти, цялото 
градено доверие се разклаща, всяка сигурност бива загубена и тогава 
се налага да започнем отначало. Стъпка по стъпка, с малко по-реални 
уверения, взимайки нежно в ръце тази крехка, нова мъдрост, придобита 
от детето и извайвайки един по-близък до действителността модел.
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ОТНОВО ЗА БОЛКАТА

Много от родителите, осиновили децата са си мислили поне веднъж, 
а с течение на времето и повече пъти: какво точно изпитват децата по 
отношение на знанието, че са родени и… изоставени от друга жена. 
Рождената майка.
Ето част от размислите на една майка, осиновила детето си:

„Лъкатушим между крайностите. Ту се опитваме да придадем на 
цялата ситуация един естествен образ като „нещо, което просто се е 
случило” или изпадаме в напълно отдаване на болката, тази на децата 
ни, понякога надхвърляйки дори реалните й измерения.
Говорим, четем, неволно сравняваме. Ако в очите на децата ни не 
виждаме НЕЙНАТА сянка, ако в думите им не намираме подтекст, 
ако детето ни не изразява по никакъв начин емоции спрямо НЕЯ… 
учудваме се, търсим скрит смисъл в игрите и думите на децата ни 
или пък прибързваме да се успокоим с така примамливата мисъл, че 
НАШЕТО дете няма да изживее тази болка.
Едно от най-хубавите и положителни неща, които донесе след 
себе си появата на Интернет, беше възможността на милиони хора 
да споделят свободно, чувствайки се сигурни зад защитата на 
анонимността. И за първи път след толкова години затъмнение и 
мълчание, вече порасналите, осиновени деца намериха кураж да 
говорят.
Истории изпълнени с болка, с намерен покой или с осъзнато чувство 
на доживотната му липса… тъга, пустота, мъка, страх и… търсене на 
себе си. Истории, които ни дават толкова много и не искат нищо в 
замяна, освен да бъдат изслушани.
И сякаш точно тази анонимност ни подвежда, забравяйки, че зад 
думите стоят различни хора, личности, индивиди, които макар и със 
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сходна донякъде съдба, имат свой и уникален житейски път, свой 
почерк в създаването на историята на живота си.
Така, както ще се случи и с нашите деца. Ние ще ги съпровождаме 
донякъде и със сигурност, ще бъдем значителен фактор за бъдещето 
им, за изграждането им на собствено съзнание, ще бъдем опора, на 
която да стъпят, преди да се отделят или можем да се превърнем 
в капан, който да ги държи в плен… дълго. Но рано или късно, те, 
нашите мъници, ще станат зрели хора, ще поемат в своя посока, ще се 
борят със своите призраци и ще се радват на собствените си победи.
Когато преди време голямата ми дъщеря мина за първи път през 
чистилището на осъзнатата болка на личната си загуба, бях до нея и 
изпитах парализиращ страх от силата на физическото изживяване 
на това чувство. Не си бях мислила, че дете може да страда така… 
Дотогава заедно бяхме минали не през една перипетия и аз се бях 
превърнала в нещо като контейнер на болките й, където тя неосъзнато 
ги складираше, а аз ги поемах и подреждах в знание. Е, знание, 
понякога предшествано от спотаени ридания. Понякога контейнера се 
оказваше по-малък от нейната болка…”
Връщам се назад във времето, когато видях за първи път голямата ми 
дъщеря.
Бях чела толкова за тази непогрешима тръпка, за това, как като в 
магия бъдеща майка и дете се разпознават… как пламва мигновена 
влюбеност между две намерили се души…
Но аз не изпитах нищо друго освен, може би… страх. Донякъде 
оправдан от осъзнаването, че това не е игра, а отговорност за цял 
живот. Не само за грижа и закрила, но и за нещо много повече. За обич.
И така, бях в ступор. Как можех да зная, дали ще заобичам това 
непознато за мен същество?
Не знаех.
Любов от пръв поглед нямаше, дори тя по-скоро ме отхвърли, макар и 
по-късно да си дадох сметка, че надали това е свързано конкретно с 
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мен, а по-скоро с нейния личен свят, с нейните загуби и битие.
Реших за няколко минути. Хазартно… и все пак осъзнато. До болка.
Дъщеря ми беше с мен повече от две седмици, а аз продължавах да 
не мога да проумея какво изпитвам към това “странно” дете, което 
ту предизвикваше в мен жал и инстинкти за закрила, ту изпитвах 
нуждата да се скрия от нея… Да, именно, да се скрия. Да избягам, да 
не иска толкова много от мен, не сега, не веднага…
Едновременно с това, разбира се изпитвах и огромно чувство за вина 
и се срамувах от себе си.
Ако тогава знаех, че това са донякъде нормални чувства, може би 
щях да се самобичувам по-малко и съответно съпротивите ми, щяха 
да намалеят по-бързо. Но не знаех. Всеки ден научавах все повече за 
емоциите, преживяванията и чувствата на изоставените деца, но това, 
което преживяват родителите - осиновители, не само, че беше обвито 
в тайнственост, но и жизнерадостните разкази на всички майки, 
открили щастието от пръв поглед, ме докарваха само до по-дълбоки 
самообвинения.
Кога разбрах, че обичам детето си с цялата си душа?
Не зная точно. Не изпитах никакво прозрение свише. Стана. Може би 
някъде между грижите, болестите, притесненията, нагаждането към 
новите навици, взаимно изживените болки - нейната и моята, лошото 
и хубавото… се роди чувството и стана неизменна част от мен, 
основна част от мен.
Странно, но сякаш именно тежките моменти бяха това, което 
отключиха в мен обичта. А може би и в нея.
Сега съм майка за втори път. Различно е. Малката ми дъщеря ме 
прие така, сякаш ме беше чакала винаги. О, да, усещането беше 
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неповторимо! Разбира се, всички ние се нуждаем от непрекъснати 
потвърждения за личната си значимост…
И все пак… дали я обичам вече? Не знам… харесвам я, радвам й се, тя 
е прекрасна, но знам, че преди да дойде онова усещане за обич, което 
изпълва цялото ни същество, ще трябва заедно с нея да извървим пътя 
си. В добро и лошо.
Може ли да се обича насила? Надали. Но в мен вече живее едно 
убеждение: обичта идва с даването. Може би, това е тайнствения ключ 
към споделената обич.

КРИЗА НА ИДЕНТИЧНОСТТА

Д., си спомня как когато е бил на 4 години, се разплакал, защото се 
притеснявал какво се случва с биологичната му майка: „Аз имах своите 
родители, които се грижеха за мен. А за нея кой ще се грижи?”
С., си спомня как когато бил на 4 години, синът й изневиделица казал: 
Какво не е било наред с мен? Може би на нея (биологичната майка) й е 
писнало да плаща на детегледачката”.
А., която сега е на 9 години, казва, че когато е била на 5, се е чудела „Защо 
съм била осиновена? Защо се е случило точно на мен?”
Въпреки че тези три деца може да са били преждевременно развити, 
според психолозите всеки един осиновен на ранен или късен етап в 
живота си се изправя пред факта, че е бил изоставен от биологичните си 
родители.
В определен етап от живота осиновеният преживява истински удар върху 
самооценката и чувството си за значимост: „Майките обичат бебетата си 
и се грижат за тях.Аз съм различен. Моята майка ме е изоставила. Явно е 
имало защо - причината е в мен”.
Според специалистите децата осъзнават факта, че са осиновени между 8 и 
10 годишна възраст. Д., 24-годишен, си спомня как когато е бил в 
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гимназията, се опитвал по всякакъв начин да пренебрегне факта, че е 
осиновен, защото не искал да се чувства различен от връстниците си. 
На А. й дошло до гуша приятелите й да задават въпроси за биологичната 
й майка - въпроси, на които тя не знаела какво и как да отговори. “Те ме 
питаха как се чувствам като осиновена, какво е усещането. Не знам как 
се чувствам, нито какво чувствам. Повечето деца, които познавам, не са 
осиновени. Да им казвам ли, че аз съм или да не им казвам? Ако човека 
срещу мен е осиновен, да - тогава мога да кажа. Той ще знае какво е…”
Училището допълнително подлага на стрес осиновените деца, като ги 
кара да правят родословното си дърво. Повечето от осиновените деца 
използват семейството на осиновителите си, но понякога от тях се иска 
да проследят и физическите си характеристики. Двете деца на Сали не 
знаели какво да напишат „Те се върнаха вкъщи с празни листове”.
Осиновените деца често са подложени на жестоки коментари от страна 
на връстниците си - просто защото са различни от останалите.
К. си спомня деня, в който завела 4-годишната си дъщеря Н. в детската 
градина. Едно от децата отишло при дъщеря й и казало нещо. След 
разговора, момиченцето се свило в ъгъла, плачейки. Детето й казало: Ти 
си осиновена. Това означава, че майка ти и баща ти могат да те върнат 
там, откъдето са те взели, по всяко време”.
Друго момиче, Л., която била осиновена на 11 месеца, сънувала как 
биологичната й майка се връща, за да си я вземе. „Ако тя наистина дойде 
при мен, в дома ми, ще  избягам от нея.” А., има брат-близнак, който 
родителите й също са осиновили. Тя разказва как с брат й са си обещали 
да не се отделят един от друг, ако родителите им се разведат или ако 
решат да ги върнат в дома. „Знам, че това няма да се случи, но… въпреки 
това много се притеснявам”.



41

“Страх ме е, че може да ми се случи отново.”, казва А., “И ако наистина ми 
се случи, ще бъда ужасно изплашена.” Майката на А. казва, че дъщеря й 
изразява на глас страха, който всички осиновени деца носят в себе си - 
вечното усещане, че след като веднъж ти се е случило, може да се случи 
отново…
Освен страха, че могат да загубят осиновителите си, осиновените деца се 
сблъскват и с чувството за отхвърленост. Една майка споделя как докато 
карала сина си и негов приятел на училище, те изведнъж заговорили за 
осиновяването. Приятелят на сина й казал „О, моята майка никога не би 
ме изоставила. Аз съм бил толкова красиво бебе”. Жената отговорила, е 
за една биологична майка също е невероятно трудно да изостави детето 
си. Когато останали насаме със сина си, той казал, че му е мъчно за 
биологичнта  му майка, защото  тя сигурно тъгува.
“Трудно е,” споделя жената. “Искам сина ми да осъзнае, че тя е тъжна, но 
също така искам да знае, че тя е намерила сили да продължи живота си.”
П., 26-годишен, осиновен на 6-години от немско семейство, си спомня, че 
по същия начин не е искал да отговаря на въпросите на приятелите си. 
Той да такава степен отказвал да приеме, че е различен от връзтниците 
си, че казвал, че се казва Клаус, а не П. По-късно в пубертета, се радвал на 
факта, че е осиновен - именно защото това го правило уникален и не го е 
сливало с тълпата.
Д. споделя същите мисли: „Това, че бях осиновен, ме отделяше от другите 
- и когато в пубертета всеки търси с какво превъзхожда другите, това 
наистина ме караше да се чувствам добре”.

Статистиката показва обаче, че не всички осиновени тийнейджъри се 
справят толкова лесно. Голям процент от тийнейджърите в програмите 
за лечение за зависимости (наркотици, алкохол) са осиновени. Според 
изследванията проблемите с идентичността при осиновените не е 
единствения фактор, който допринася за високия им процент сред 
рисковите групи. Статистиката например не разделя децата, които 
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са били осиновени като бебета от тези, които са били осиновени на 
по-късна възраст - при тях вероятността от насилие и неглижиране 
от биологичното или приемното семейство е много по-голяма. 
Освен това последните проучвания показват, че при зависимостите 
наследствеността играе голяма роля. Много е възможно например една 
от причините, поради които биологичните родители да са взели решение 
да дадат детето си за осиновяване именно поради зависимостта си от 
наркотици или алкохол.

Много осиновени казват, че никога не са имали проблем с осиновяването си.
За Д., 20-годишен, биологичните му родители са просто „Двама души. 
Осиновителите ми са моите истински родители. Те ме отгледаха, всичко, 
което съм сега, го дължа само и единствено на тях”. Б., 22-годишна, 
споделя: “Чувствам се така, сякаш винаги съм знаела какво означава 
да си осиновен. Никога не съм преживявала кризи, свързани с това, че 
съм осиновена. Човек изгражда идентичността си на базата на това, 
което е и хората около себе си. Освен това живеем във времена, където 
отдавна изчезнаха нормите за семейството. Вече съществуват какви ли не 
семейства.
Други осиновени споделят, че чувстват известна тъга, но осиновяването 
играе несъществена роля в живота им. Я., казва, че никога не се е 
чувствала разстроена от факта, че е осиновена. Но всяка година паля 
свещичка на рождения си ден - може би в този ден и тя си спомня за 
мен и се чуди какво ли правя. Поне се надявам да е така”. Б., 19-годишна, 
дъщеря на С., казва „майка ми е най-хубавото нещо, което ми се е случило 
в този живот. Толкова обичана и сигурна се чувствам - благодарение 
на родителите си.” Въпреки това, тя казва, че ще се опита да намери 
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биологичната си майка, осъзнавайки факта, че тя може да й затръшне 
вратата под носа. „Това не ме плаши. Би било много грубо от моя страна 
да нахлуя в живота й”.Н., няма интерес да се срещне с биологичната си 
майка: „Не бих искала майка ми да ме търси. Тя си е имала причина да 
се откаже от мен. Не искам да знам нищо повече”. До известна степен 
Д. се наслаждава на факта, че не познава биологичните си родители: 
„Все едно редя пасианс и част от картите не се виждат. От една страна 
искам да ги разкрия, но от друга - не искам. Сякаш част от мен харесва 
тези мистерии…” Неизразеният гняв, който някои осиновени деца 
трупат в себе си през годините, може в един момент да изригне като 
неконтролируема ярост. Натрупан гняв, за това, че са осиновени, че са 
различни, че се чувстват безпомощни, че никога не са имали контрол над 
живота си и някой друг взима решения (изоставяне, осиновяване), гняв, че 
не могат да изразят истинските си чувства  в семеен климат на отричане. 
Когато гневът не може да бъде изразен и се трупа с времето, избива като 
агресия (кражби, палене на огън, разрушаване) или  в насилие.

Според Стенли Шнайдер, директор на Център за лечение на тийнейджъри 
в Йерусалим, в семействата с осиновени деца има много по-голяма 
вероятност детето да прави актинг-аут на несъзнаваните враждебни и 
сексуални импулси на родителите си. Шнайдер описва вътрешния свят на 
осиновеното дете като „кипящ казан, съдържащ четири елемента на гняв”:

• гневът на биологичните си родители, които са изоставили детето си 
• гневът на осиновителите си 
• гневът на детето спрямо биологичните му родители 
• гневът на детето спрямо осиновителите му  

Ако родителите имат проблеми по между си, те често несъзнавано 
проектират враждебните си чувства един към друг върху детето си. 
Детето улавя както техния гняв един спрямо друг, така и понякога гневът 
им спрямо него самото - за това, че е различно дете от онова, за което са 
мечтали.
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Доналд Уиникът (детски психиатър) е виждал надежда в поведението 
на детето с проблемно поведение, което той тълкува като реакция на 
преживяна загуба в отношенията майка-дете в ранното детство. Т.е 
според Уиникът чрез антисоциалното си поведение детето се опитва 
да се самолекува, като търси нещо, което му се е полагало, но то е било 
лишено от него.

Какво търсят осиновените? Цялостността си? Ако децата, за които пише 
Уиникът, чрез антисоциалното си поведение, се опитват да „замразят 
Истинския си Аз”, то осиновените се опитват да го размразят, да 
вдъхнат живот на един отдавна мъртъв Аз. Антисоциалното поведение 
е несъзнаваната стратегия, за която те се хващат, за да се чувстват 
автентични, витални, живи, за да се самоизлекуват. За да могат да им 
помогнат, терапевтите трябва по думите на Уиникът „да разпознаят и 
влязат в момента на надеждата”. Те не трябва да питат осиновените деца 
защо са ядосани, а защо да не бъдат ядосани?

МОМЕНТЪТ НА СРЕЩАТА С БИОЛОГИЧНИТЕ  РОДИТЕЛИ

Идва момента на срещата между осиновеното дете и биологичните му 
родители…
И къде e в този момент мястото на родителите-осиновители?
В годините, докато детето е растяло, биологичните родители са били 
“невидимите” родители. Но когато порасналото дете започне да търси, 
осиновителите често се страхуват, че след момента на срещата, те ще 
станат “невидими”. Видими или не, осиновителите винаги присъстват 
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в психиката на осиновения. Търсенето може да е изключително 
заплашително преживяване за осиновителите. То често нарушава 
неизказаните правила на затворената система на осиновяване, чрез 
която все още в много страни се случва процесът на осиновяване. 
Нормално е родителите да не знаят как да се държат в подобна 
ситуация, какви да са реакциите на възможните сценарии. Пред тях се 
появява една алтернативна реалност - тайната трябва да бъде отворена. 
Търсейки онези някога невидими родители, осиновеният излага на 
показ отричането, с което всички са живели. След като вече тайните са 
разбулени, осиновителите често се връщат в онова психично състояние, 
в което са били преди осиновяването и отново се срещат с тъгите и 
загубите си.

СТРАХ ОТ ЗАГУБА НА ДЕТЕТО

Един от най-силните страхове, които активират търсенето и намирането 
на биологичните родители, е страхът да не загубиш детето си и 
реалността на семейния си живот. Много често подсъзнателното чувство 
е чувство на предателство (”Как можеш да ни причиняваш всичко това?”, 
“Ние не сме ли ти достатъчни”, “Не те ли обичаме достатъчно?”, “Ние сме 
твоите истински родители - никога не го забравяй”).
Независимо колко огорчени и наранени може да се почувстват някои 
осиновители от търсенето на детето си, те обикновено успяват да се 
приютят в някаква своя зона на сигурност. Последващите осъзнавания, 
че след срещата с биологичното си семейство, детето им не изчезва от 
живота им, че продължава да бъде тяхно дете, ги уверява, че невинаги 
кръвта е по-силна от водата. Някои осиновители продължават да живеят 
в стария навик на отричането - сякаш не е имало никакво търсене и 
намиране на биологичното семейство. Заравят главите си в пясъка, 
вярвайки, че когато не чуват и не виждат онази друга реалност, тя 
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не съществува. Трудно им е да осъзнаят, че целта на търсенето е да 
опознаеш себе си, да намериш себе си, да събереш парченцата на 
пъзела на живота си - а не да разменяш едни родители за други… Други 
осиновителите решават, че ще бъдат по-полезни на детето си, ако вместо 
се борят срещу търсенето, извървят пътя заедно с детето си.

СТРАХ ОТ ЗАГУБА НА РОДИТЕЛИТЕ

По същия начин, както осиновителите се страхуват да не загубят детето 
си след срещата с биологичните му родители, така и детето се страхува 
да не загуби осиновителите си. Някои от тях извършват цялото търсене 
сами - именно защото ги е страх, че ако кажат на родителите си, ще ги 
наранят, ще ги предадат, чувстват вина, с която не знаят как да се справят. 
Страхуват се също, че ако родителите им разберат, ще ги изоставят, 
както са направили биологичните им родители. Възможни са и други 
притеснения: „Когато им казах, че искам да намеря биологичната си 
майка, родителите ми изобщо не се притесниха. Това означава ли, че 
те не ме обичат достатъчно и не се страхуват, че могат да ме изгубят? 
Те много искат също да се запознаят с майка ми, но аз за момента не 
искам. Умишлено не искам да създавам прекалено близка връзка с 
майка си, защото се страхувам, че по този начин ще изгубя вярата си, че 
осиновителите ми са истинските ми родители”.
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МЕЖДУ ДВЕ МАЙКИ

Историята за търсенето и намирането на произхода може да бъде 
разказана и като история за две майки. Биологичната майка някога 
е изоставила детето си и го е „дала” на майката-осиновителка. Сега, в 
момента на срещата, сякаш майката-осиновителка „дава” обратно детето 
на биологичната майка.
Според Нанси Верие („Първичната рана”, „Завръщане към себе си”) всяка 
майка-осиновителка знае дълбоко в сърцето си, че след срещата на 
детето й с биологичната майка, отношенията й с детето й никога вече няма 
да са същите - най-кошмарният й страх. Всъщност парадоксалното е, че 
тази среща (в идеалния случай, когато биологичната майка не отхвърли 
отново детето си, а го приеме) наистина променя отношенията между 
детето и осиновителите, но в много позитивна насока - тъй като чрез 
срещата осиновеният получава отговорите и започва да подрежда себе 
си. Първичната рана може да бъде истински превързана от този, който я е 
причинил.
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ТЕОРИЯ НА ПРИВЪРЗАНОСТТА 

През последните години, все по-често се случва дори и в средите 
на лаиците, да се споменава името Боулби и неговата теория за 
привързаността.
При едно осиновяване, особено, когато то не се случи непосредствено 
след раждането на детето, привързаността е един от най-очакваните и 
в същото време, най-подвеждащи фактори в изграждането на връзката 
родител - дете. Тоест, често ние тълкуваме като привързаност поведения, 
които всъщност са израз на съвсем друго, а понякога пропускаме важни 
признаци за липсата или наличието й, отдавайки всичко на детските 
капризи и особености на възрастта. Сложно и спорно е да се определи 
кога се стига до “същинска” привързаност между два индивида, поне за 
нас, обикновените хора и родители. Кога дадени поведения са израз на 
зависимост, обичайна детска манипулация, страх от загуба на… на какво? 
Как да реагираме правилно в зависимост от причината за дадено 
поведение? 
Все сложни въпроси.  

ТЕОРИЯ ЗА ПРИВЪРЗАНОСТТА НА БОУЛБИ

За да навлезем по-дълбоко в анатомията на привързаността при 
осиновяване и мотивите, които карат осиновените деца да търсят 
билогичните си родители е много важно, преди всичко да проумеем 
какво се случва и до какво води създаването и загубата на първичните 
емоционални връзки.
В първите си работи  Боулби (смятан за един от най-добрите психиатри 
на двадесети век) сочи, че децата преживели загуба или раздяла изпитват 
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не по-слаби от възрастните - емоции на болка, нещастие, отчаяние, гняв 
и затваряне в себе си. Раздялата на родител и дете, не само пречупва 
един деликатен механизъм, но прекъсва основната връзка между едно 
човешко същество и друго. По-нататък, Боулби стига до дефиниране 
на теорията за привързаността, която в основни линии се счита за 
„пространствена”, доколкото описва механизмите, според които, когато 
сме близо до обичан човек, се чувстваме добре, докато когато сме далеч, 
сме обезпокоени, тъжни и самотни. Извън дома, детето играе радостно, 
докато не се удари или не дойде момента да си ляга, но после изпитва 
силна носталгия. Майката оставя детето си на грижите на друг човек, 
мислейки постоянно за него и изпитвайки силна липса. Привързаността 
се поражда с гледането, слушането и докосването: да виждам обичаният 
човек, изпълва душата ми, звукът от приближаването му буди приятни 
усещания. Да бъдеш държан в обятията му, да усещаш докосването на 
кожата му, поражда чувство на топлина, на сигурност и спокойствие, и 
тръпка от споделеното удоволствие.
„Консумацията” на привързаността става посредством близост, 
която предизвиква състояние на спокойствие, в което изпитваме 
„разбирателство с нещата”, следваме собствените си идеи,  изучаваме. 
Преди да продължим с описанието на теорията е полезно да поясним 
значението на свързаните понятия: привързаност, поведение на 
привързаност и система на привързани поведения, които представляват 
компонентите на психодинамиката и поведението в теорията за 
привързаността.

Привързаност е общ термин, който се отнася до моментните състояния 
на привързаност на индивида, които могат да се разделят на сигурна 
и несигурна привързаност. Да почувстваш привързаност, означава 
да се почувстваш сигурен и защитен. Обратното, човек с несигурна 
привързаност може да изпитва смесица от контрастни емоции спрямо 
обектите на привързаност: силна любов и зависимост, страх от 
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отхвърляне, раздразнителност и бдителност. Може да се измъчва, че 
липсата на сигурност предизвиква едновременно желание за близост 
и гневна решителност да се накажат обектите на привързаност, при 
най-малкия знак за изоставяне. Този модел на несигурна привързаност е 
познат като „амбивалентна несигурност”.

Поведение на привързаност се нарича най-обикновената форма на 
поведение, което демонстрира човек, който умее да получи и поддържа 
близост с друг различен и предпочитан индивид. Поведението на 
привързаност се отключва при раздяла или при заплаха от раздяла с 
обекта на привързаност. Елиминира се или се смекчава чрез близост, 
която според природата на заплахата, може да варира от елементарен 
визуален контакт, през физическа близост, придружена с успокояващи 
думи, но без контакт, до държане в обятията, прегръдки и милувки.
Привързаността и поведението на привързаност се базират на система 
на поведения на привързаност. Човек с амбивалентна привързаност 
например, може да има такъв действащ модел, който да счита другите 
за желани, но недостижими, а самият себе си като недостоен за помощ 
и любов и/или като несигурен обект на привързаност, отблъскващ, 
избухлив и агресивен.

ТЪРСЕНЕ НА БЛИЗОСТ С ПРЕДПОЧИТАН ОБЕКТ

От централно значение за теорията на привързаността е знанието, че 
привързаността се отнася за един дискриминиран обект (или малка група 
от обекти).
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Боулби обяснява в началото този феномен, правейки аналогия с 
приматите, при които привързаността се развива като резултат на един 
постепенен процес, програмиран генетично. Фактът, че привързаността 
е, както казва Боулби, „монтропен”, тоест, случва се само с един 
отделен обект, по всяка вероятност майката, има дълбоки влияния за 
психологическото и психопатологично развитие по време на живота. 
И именно поради тази отявлена тенденция към монтропизъм, ние сме 
способни на дълбоки емоции, защото да си дълбоко привързан към 
човек, означава да се приеме като обект, който отговаря на инстинктите 
ни. Монотропизмът, обаче не е абсолютен; привързаността на малкото 
дете, може да се приеме по-скоро като йерархия - на върха е майката, 
последвана от бащата, дядовците, братчета и сестричета и т.н. Но в 
теорията няма нищо, което да подсказва, че бащите не могат да бъдат 
също основни обекти на привързаност, ако се случи така че, основно те 
да се грижат за детето. Детето обаче расте, научава, че обектът към който 
е привързан, трябва да се дели с неговият сексуален партньор, с други 
братя и сестри, което води до загубата на една част тясно свързана с 
динамиката на привързаността. За Боулби, човешката дилема е относно 
привързаността, която не може да бъде поделена и с времето се губи. 
Способността да се разделяме с обектите на привързаност и да създаваме 
нови привързаности е предизвикателството на юношеството и началните 
години на зрелостта.
Мary Ainsworth първа използва изразът „сигурна основа”, за да опише 
атмосферата, която създава обекта на привързаност за човекът, който се 
привързва към него. 

СИГУРНА ОСНОВА

Най-важното за сигурната основа е, че тя създава трамплин за 
любопитството и любознателността. Когато ни грози опасност, ние 
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се вкопчваме в обектите ни на привързаност. След като опасността 
премине, присъствието им ни помага да работим отново, да се отпуснем 
и да играем; но само, ако сме сигурни, че обектите ни на привързаност са 
на наше разположение, ако имаме нужда отново от тях.
Примерът с майката, която оставя детето си с някой друг, който се 
грижи за него, а после се безпокои и усеща липсата му, подсказва, че 
поведението на привързаност не се отнася само за децата, то засяга и 
този, който дава грижите толкова, колкото и този, който ги получава.
Най-доброто доказателство за наличие на привързаност, е наблюдението 
на реакциите при раздяла. 

РЕАКЦИЯ ПРИ РАЗДЯЛА И ПРИВЪРЗАНОСТТА

Боулби идентифицира негодуванието като първичен отговор, който 
се наблюдава при децата, когато се разделят от родителите си. Плач, 
викове, ухапвания, ритници: това „лошо” поведение е нормална реакция 
на заплахата за връзката и привързаността, и по всяка вероятност, то 
има функцията да го защити, „наказвайки” този, който се грижи за детето 
предпазвайки се по този начин от други раздели.
Една забележителна характеристика на привързаността е нейната 
устойчивост. Постоянството на привързаността дори и при наличието 
на малтретиране и сурови наказания, има огромно влияние в 
психопатологията при възрастни и деца. Отчасти това може да се обясни 
с това, че стресът води до засилване на привързаността, дори и когато 
източникът на същия стрес е самият обект на привързаност. Състоянието 
на „блокирана бдителност” при децата, които са подлагани на физическо 
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насилие е убедително доказателство на феномена амбивалентна 
привързаност и на потискането на нормалните игривост и желание за 
изследване.

РАЗВИТИЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТТА

Детето се ражда в състояние на незрялост, а именно, минава доста време 
преди човешката привързаност да се развие; след достигане на възраст 
от шест месеца, детето започва да проявява явно търсене на близост, 
ефекта „сигурна основа” и негодувание при раздяла. Новородените, 
макар да реагират интензивно на човешки контакт, не различават един 
човек от друг, появата на наченки на усмивка в началото на четвъртата 
седмица, бележи началото на доброжелателни цикли на взаимодействия, 
които характеризират отношенията между детето и грижещия се за 
него. Майчинската чувствителност е ключов и определящ елемент за 
качеството на привързаността с течение на времето. По време на втората 
половина на първите шест месеца живот, началото на привързаност 
в отношенията стават видими. Детето разграничава все по-явно 
заобикалящата среда. То слуша и реагира различно на гласа на майка 
си; плаче различно, когато тя си отива спрямо това, когато си отиват 
други хора; повдига ръце към нея с искане да бъде взето в обятията й. 
Установява се взаимовръзка, нещо като взаимно опознаване, което е 
ключовият момент на сигурната връзка майка-дете.
През първата година от живота се случват много еволюционни 
промени, които бележат началото на същинската привързаност. Децата, 
които преминават от специализираните институции в домовете на 
осиновителите си, преди навършването на шест месеца, показват по-
малко страдание, отколкото биха изпитали, ако са преминали възрастта от 
шест месеца, когато типичните реакции на раздялата са - силен плач, 
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вкопчване и апатия, придружени с нарушения в храненето и съня.
Към седмия месец детето започва да показва „притеснение от непознати”, 
ставайки мълчаливо и вкопчвайки се в майката, в присъствието на 
непознат човек.
Боулби определя системата на привързаност в тази фаза като базирана 
на механизъм, който той сравнява с регулирането на термостат, 
поддържан от система на контрол с обратна връзка. Затова детето според 
тази схема на поведение, има тенденция да стои „достатъчно близо” до 
майката, за да я използва като сигурна основа за изучването на света, 
когато заплахата от заобикалящата среда е минимална и проявява 
негодувание при раздяла или при знаци на опасност. Но поведението на 
привързаност е връзка на взаимност, родителят предлага едновременно 
допълнително поведение на грижа, което е симетрично (или би трябвало 
да е) на поведението на привързаност на детето. В следствие на това, 
системата на привързаност родител-дете, може да се разглежда като 
един строго контролиран дистанционен правилник с много възможности 
за проблемните варианти. По този начин се преминава от механизма, 
който свързва деца и родители чрез визуален и звуков контакт към 
идеята за връзка и може да се прецени, кои са вътрешните механизми, 
които я регулират.

Това ни води до системата на привързаност в нейната цялост, която 
Боулби счита, че се установява до третата година и от този момент, 
продължава за цял живот.

Според началната концепция на Боулби, системата на привързаност 
прилича на „устройство за връщане в базата”, при което детето е 
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програмирано да се съсредоточи върху родителя, чрез програмираната 
цел - да поддържа близостта.

С придобиването на говор и развитието на психологичната цялост на 
детето от три до четири годишна възраст, възниква много по-пълен модел, 
който не може да бъде описан по смисъла на обичайното поведение. 
Детето сега може да мисли за родителите като за отделни личности със 
собствени цели и идеи, и да планира начини, за да им влияе. Ако някой 
ден майката иска да остави детето, то може да я моли, да увърта, да я 
очарова или да се мръщи в опитите си да задържи връзката, а не да плаче 
или да се вкопчва в нея, както би направило две години по-рано. На този 
етап, теорията за привързаността се слива с една по-обща теория за 
отношенията (или връзките) и как те биват поддържани, контролирани 
или как могат да претърпят провал.

ТЕОРИЯ НА ЗАГУБАТА: АНАТОМИЯ НА ТРАУРА

В теорията си за загубата, Боулби определя мъката като действителен 
отговор на една ранима личност спрямо раздялата или спрямо заплахата 
от раздяла от човека, който полага майчински грижи. Тъй като динамиката 
на привързаността протича през целия зрял живот, страхът от раздяла 
ще възниква всеки път, когато биват застрашени връзките дете-родител, 
възрастен-съпруг или възрастен-партньор. Компонентите на мъката 
от раздяла съдържат субективно чувство на безпокойство, болка и 
напрежение, които се проявяват в яростен протест, чиято цел е да 
обозначи съжаление и да накаже партньора, който си отива, по такъв 
начин, че да се избегнат повторения; това е едно тревожно търсене на 
липсващата личност.
Боулби разглежда реакцията на траур като особен случай на мъка от 
раздялата, отчитайки факта, че загубата е невъзвратима форма на 
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раздялата. Той счита, че психологическата реакция към раздялата е 
биологически програмирана по същия начин, по който възпалителните 
реакции са последици на физиологическите реакции от физическата 
травма. Крайните фази са резултат на объркването и мъката, които се 
пораждат с осъзнаването, че сигурната основа към която човек би желал 
да се обърне, за да намери успокоение на болката си, е същият човек, 
който вече не е наличен.

ФАЗИТЕ НА ЛИЧНИЯТ ТРАУР СА ЧЕТИРИ

Вцепеняване, което е първата реакция на внезапното изоставяне. Едно 
привидно спокойствие, базирано на емоционалното затваряне, всички 
емоции са потиснати или реалността се отрича, докато изоставеният 
човек не попадне в достатъчно сигурна ситуация, в която може да се 
отпусне малко.
Жажда, търсене, гняв. Боулби поставя „издирването” на загубеният 
обект в центъра реакцията на траур. Изоставеният човек разглежда в 
съзнанието си всеки детайл на събитията, които са довели до раздялата, 
едно подобие на принудителен “replay”, с надеждата, че е извършена 
някаква грешка и че миналите събития, могат да се развият по различен 
начин. Изоставеният човек търси в съзнанието си и така опитва 
да си върне загубеният обект и да се слее с него. Боулби определя 
изражението на лицето и плачът на изоставеният човек като резултат 
на тенденцията да крещим, надявайки се да събудим вниманието на 
химическият елемент на заспалите майчинските грижи. И гневът е част 
от нормалната реакция към раздялата, чийто израз е от жизнено важно 
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значение за стабилизирането на изоставеният човек.
Дезорганизация, отчаяние и преорганизация. Основната дилема на 
останалият сам човек е, че загубата отвежда със себе си не само любимия 
човек, но и сигурната основа, към която изоставеният очаква да се обърне 
в момент на нужда. Загубата хвърля смут в целия свят на страдащия човек. 
Всички очаквания и надежди, които са зависели от обичаният човек, сега 
стоят под съмнение. По време на фазата на дезорганизация, индивидът 
понесъл загуба, продължава да се съмнява и да търси, но „обектът вече не 
съществува” и отработването на болката се състои в пресъздаването на 
нова сигурна основа.

Създаването на сигурна привързаност зависи от сигурната подкрепяща 
среда, която в миналото е била достатъчно стабилна, за да издържи 
и да превъзмогне враждебността, както и осъзнаването, че нова 
привързаност може да се формира, само когато вече сме се отказали 
от старата. Началните проучвания на Боулби го убеждават в дългата 
продължителност на последиците от раздялата и загубата в детството. Бил 
е убеден, че много психиатрични проблеми при възрастните се дължат на 
подобни травми. Тази гледна точка бива подсилена още повече от най-
новите психофизиологични открития спрямо факта, че преждевременната 
раздяла може да доведе до продължителни последици за 
чувствителността на мозъчните рецептори, довеждайки до постоянно 
завишени нива на тревога и мъка. Боулби освен това е бил убеден, че 
реакцията на възрастните спрямо страданието на детето, има решително 
влияние върху изхода на загубата. Любовта, нежността, стимулирането 
да се изразяват емоциите, макар и гневни, приемането на дълга, 
продължаващ цял един живот по отношение на взаимната зависимост, 
са решаващи фактори. По-нататъшни епидемологични изследвания 
подсказват, че „само по себе си”, последиците на изоставянето в детството, 
има по-малко влияние отколкото твърди Боулби, спрямо психиатричните 
нарушения при възрастните. Скандалите и напрежението 
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между родителите е по-могъща причина за затруднения от репресията 
и от загубата сама по себе си. Но все пак, потвърждават и интуицията 
на Боулби, според която загубата е ключов аргумент в изследването; 
начинът, по който реагира грижещия се за детето претърпяло загуба, 
била тя малка или голяма, може да повлияе значително на развитието 
му. Да се установи стабилна, вътрешна основа, усещането, че конфликтът 
може да бъде обсъден и решен, избягването на необходимостта от 
наказателни защити: всичко тези неща зависят от начинът, по който 
родителите решават взаимодействието между привързаност и загуба, 
което е ядрото на посланието на Боулби към осиновителното семейство.

В един извънреден брой на Нюзуийк (пролет/лято 1997), посветен на 
развитието на новородените, Сюзън Грийнберг добавя още едно звено 
към теорията за привързаността, посочвайки, че всъщност още в матката 
се поражда връзка между плода и майката, прелюдия към началото 
на същинският процес на привързаност. А именно, плодът започва да 
разпознава успокояващите гласове, на тези, които ще се грижат за него. 
В „Тайният живот на още нероденото дете”, Томас Венри описва как 
децата възприемат, помнят, мислят и осъзнават случващото се около тях 
от момента на зачеването до раждането им. С началото на шестия или 
седмия месец, плодът може да отчете леки промени в настроението и 
поведението на майката. Когато майката, чийто глас сме се научили да 
разпознаваме, още докато сме били в матката й, изчезне внезапно след 
раждането, се появява рана, която според много осиновени деца никога 
не заздравява напълно.

Макар че детето създава връзка с майката преди и непосредствено след 
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раждането, изследванията и опитът показват как това не влияе върху 
способността му да се привързва към други хора. Едно новородено, 
откъснато от майката, изпитва същата болка, както и човек, който се 
разделя с любим, но има пълната готовност да се привърже към всеки, 
който поеме грижа за него още от първите дни на живота му и това звучи 
успокояващо за родителите - осиновители. Във всеки случай, трябва да 
признаем наличието на първична връзка между детето и жената, която го 
е родила, и макар и болезнено, това не бива да поражда страх.

Теорията за привързаността спомага за дефиницията на някои основни 
принципи по тази тема. Преди всичко, потвърждава централната 
роля на първичната привързаност, тази с майката, която слага 
отпечатък върху създаването на последвалите връзки. Видимо е, че 
страданието причинено от раздялата с основната фигура, когато детето 
е преминало възрастта от една година е много по-силно. Освен това, 
най-разпространената реакция към изоставянето е проявата на агресия, 
целяща да „накаже”, този който се грижи за детето. Опитите да се избегне 
реакцията спрямо загубата, ще повлияе по решаващ начин на развитието 
на това дете.
И накрая, изоставеното дете, по принцип има способността и 
нужните ресурси, които да му позволят да създаде други връзки със 
същата значимост, които могат да запълнят загубата и да помогнат за 
отработването и зарастването на дълбоката рана, причинена от фалита на 
първичната връзка.
Това е, което прави така деликатна и от такова невероятно значение 
връзката при осиновяването, демонстрирайки нужната висота да се 
поеме процесът на развитие на привързаност на детето, там където е бил 
прекъснат по болезнен начин, за да се доведе до успешен финал.
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Психолозите и психиатрите са единодушни, че на осиновените деца 
трябва да им бъде казана истината. Много осиновители се притесняват 
кога да кажат на децата си и как точно да им го кажат. В миналото 
специалистите съветваха осиновителите да казват на детето си, че 
е родено в тяхното семейство, с цел то никога да не разбере, че е 
осиновено. С неказването на истината обаче впоследствие се появяват 
редица проблеми, като например лъжата - детето се чувства излъгано 
и предадено именно от хората, които цял живот са го възпитавали в 
честност, откровеност и истина. 

КАК ДА ЗАПОЧНЕМ?

Когато започнете да говорите с детето си за важни теми като секс, любов, 
раждане на деца, религия, информацията трябва да му се поднася 
малко по малко - като постепенно с течение на годините, разширявате 
знанията му по конкретната тема в зависимост от интелектуалното ниво 
на развитие, от способността му да асимилира, преработва и осмисля 
нова информация.  Докато детето е малко, е лесно да отговорим на 
въпросите му. Например, ако то попита “Мамо, аз от къде идвам?”, може 
да има предвид градът или държавата, в която живее, а не майчината 
утроба. Опитайте се да разберете какво точно иска да научи детето. Ако 
то има нужда от повече информация, бъдете сигурни, че ще ви попита. 
Понякога осиновителите бързат да кажат на детето си всичко по въпроса 
за осиновяването, а то може изобщо да не е готово да чуе и възприеме 
цялата истина.  
Разговорът за осиновяването не трябва да е еднократен. Децата имат 
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нужда информацията да им се повтаря периодично, докато напълно 
я осъзнаят. Според Броджински (психотерапевт-експерт в областта на 
осиновяването), родителите не трябва да се безпокоят, ако децата им не 
разберат техните обяснения от първия път. Няма нищо притеснително 
в това да обясните на детето си какво означава да си осиновен на 
4-годишното си дете и да му обясните отново, когато то стане на 7-8 
години. Това не означава, че вашите обяснения са били недостатъчно 
ясни или погрешни - просто детето ви не е било готово да осъзнае такива 
сложни и абстрактни концепти като осиновяването. 

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО ДЕТЕТО НИ СЕ РАЗСТРОИ?

Важно е родителите да разберат, че колкото и да им се иска, те не могат 
да предпазят детето си от всяка болка, която то би могло да изпита. Така, 
както не можете да го предпазите от болката на ожуленото коляно, така 
не можете да го предпазите от някои неизбежни чувства, които то ще 
изпита, когато разбере, че е осиновено - болка, загуба, разочарование, 
объркване. И все пак, ако говорите за тези неща по позитивен и грижовен 
начин, това би могло да облекчи болката от раната. 
Нека детето ви да разбере, че сте готови да му отговорите на всички 
въпроси, които му хрумнат. Ако не знаете как да му отговорите, просто 
му признайте, че не знаете отговора. Самият факт, че детето ще знае, 
че може свободно да говори с вас на тази тема, ще му помогне много. 
Изследванията показват, че колкото е по-открито отношението на 
родителите към осиновяването, толкова по-добре се чувства самото дете. 

КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО КАЖА НЕЩО ГРЕШНО?

Много родители се притесняват да говорят с детето си за осиновяването 
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- страхуват се да не кажат нещо по неподходящ начин или да не знаят 
какво да отговорят на въпросите. Чувстват се неловко всеки път, когато 
някой спомене тази тема. Според специалистите, осиновителите се 
тревожат за тези неща, отчасти защото си мислят, че трябва да бъдат 
перфектните родители. 
Осиновителите са преминали през продължителни социално-
психологически проучвания, толкова много са искали дете, вероятно 
някои са го чакали дори години. В резултат, повечето от тях живеят с 
усещането, че трябва да правят всичко по възможно най-добрия начин 
и да бъдат най-добрите родители в целия блок, в целия квартал. Някои 
осиновители дори страдат от чувство за вина, че са отвлекли детето от 
биологичните му родители и затова се стремят да бъдат свръх добри с 
него - за да докажат и на самите себе си, че заслужават да се грижат за 
това дете. 
При положение, че сте осиновили детето си по законовия ред, няма защо 
да се чувствате виновни. Перфекционизмът ни кара да се чувстваме зле 
и непрекъснато да доказваме себе си. Опитайте се да приемете, че не сте 
съвършени и не се натоварвайте с нереалистични очаквания за самите 
себе си.
Всичко това важи и за разговорите ви с детето относно осиновяването. 
Никой не знае отговорите на всички въпроси, а и освен това няма 
съвършени отговори. Някои от въпросите, които детето ви задава, може 
сериозно да ви разтревожат - това е нормална реакция и не бива да 
се притеснявате. Запомнете - ако мислите, че сте допуснали грешка в 
обясненията относно осиновяването, в повечето случаи тя може да бъде 
поправена. 
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НА КАКВА ВЪЗРАСТ ДА КАЖЕМ НА ДЕТЕТО СИ?

Мненията на специалистите относно възрастта, в която едно дете трябва 
да му се каже, че е осиновено, много се различават. Някои препоръчват 
това да стане между 8 и 11 години, други смятат, че най-подходящата 
възраст е 2-3 години. 

Предучилищна възраст
Експертите не са на едно мнение относно това дали предучилищната 
възраст е най-подходящата. Психиатърът Хърбърт Вайдер смята, че ако 
на едно дете му бъде казано, че е осиновено прекалено рано, това може 
да доведе до трайни емоционални увреждания. “Клиничните ми случаи 
без съмнение показват травматичния ефект от прекалено ранното 
казване, както и породената от това тревожност, объркване, регресия. 
Едно дете на две години няма нужда да разбира дали е осиновено или 
не - то има нужда от любов, топлина, грижа”. Според някои специалисти 
съвременните родители до такава степен искат да бъдат перфектни и 
да не допускат никакви грешки, че в стремежа си да кажат на детето 
истината, те са прекалено откровени и прекалено нетърпеливи - казват 
много по-рано, отколкото е необходимо. 
Други специалисти са на различно мнение. Според Дейвид Броджински 
“в предучилищна възраст, когато обикновено родителите казват истината 
на децата си, опитът показва изключително малко травматични реакции. 
Напротив - малките деца имат много положително отношение към 
осиновяването. Най-важно е истината да им бъде казана в контекста 
на една топла, грижовна, любвеобилна и защитена семейна среда. 
Този положителен емоционален климат благоприятства изграждането 
на добра самооценка у детето, както и му помага по-лесно да приеме 
казаното”. Според Броджински основният проблем с обясненията за 
осиновяването е това, че децата не разбират изцяло за какво става 
въпрос. Идеята за осиновяването е прекалено сложна, за да може 
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едно дете на 3, 4 и дори 7 години да я разбере. Повечето експерти са 
единодушни, че детето в предучилищна възраст не може да осъзнае 
какво значи осиновяването - дори и ако му бъде обяснено по съвсем 
простичък и достъпен начин. Проблемът в случая не е за детето, а за 
осиновителите. Възможно е след като родителите веднъж обяснят на 
детето си, че е осиновено и то не задава никакви въпроси, те погрешно 
да решат, че то няма нужда от повече обяснения и че оттук нататък 
ще има положително отношение спрямо осиновяването. Сякаш на 
родителите им се иска това ранно неразбиране на детето да бъде като 
един вид упойка срещу болката на осиновяването - упойка, която да го 
предпази от болката и разочарованието, когато малкото дете вече е в 
една съзнателна възраст и разбира какво му се е случило. А болката и 
раната в идентичността са неизбежна част от осъзнаването на факта, че 
си осиновен. 
Ако решите да кажете на детето си, че е осиновено в предучилищна 
възраст, не го обременявайте с прекалено сложни обяснения. Не му 
обяснявайте защо биологичните му родители са го дали за осиновяване, 
нито колко трудно и мъчително е било за вас да вземете решение 
да осиновите дете. Не забравяйте, че децата в тази възраст мислят с 
прости, конкретни понятия и са склонни да възприемат всичко, което 
им кажете, в буквалния смисъл на думата. Основната идея, която трябва 
да предадете на детето си, е колко много сте го искали. Опитайте се да 
му разкажете как сте се почувствали, когато за пръв път сте разбрали за 
детето, какво сте правили когато ви се е обадил социалният работник. 
Опишете му колко сте се вълнували, когато сте отишли да го вземете. 
Детето ви има нужда да чуе точно такива неща - казани с много любов и 
подкрепа.
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Предпубертетна възраст
Между 8 и 11 години повечето осиновени деца ще започнат да ви задават 
въпроси относно осиновяването. Те могат да ви попитат “Кой уреди 
осиновяването? Как точно се случи? Как изглежда акта ми за раждане?” 
Добра идея е да покажете на детето акта му за раждане и да му кажете 
голяма част от информацията, с която разполагате ( в зависимост от 
обстоятелствата).
Детето ви може да е виждало самотни родители по телевизията или някой 
от приятелите му може да живее само с единия си родител - така че ако му 
кажете, че биологичната му майка го е дала за осиновяване, защото не е 
била омъжена, обяснението няма да го задоволи. Децата на тази възраст 
са много критични и виждат нещата единствено в черно-бялата гама - за 
тях няма средно положение: или е добро, или е лошо. И все пак, могат и да 
започнат да разбират, че някои деца имат нужда да бъдат осиновени и че 
осиновяването е добър начин да се образува семейство. 
Добре е да повдигате темата за осиновяването периодично - в подходящи 
моменти. Например, ако ваша близка забременее, детето ви може да се 
замисли и да си задава разни въпроси около неговото собствено раждане. 
На рождения си ден може да е малко тъжно, да мисли за биологичната 
си майка, да се чуди дали и тя сега си мисли за него. Вместо директно 
да питате детето: “За биологичната си майка ли мислиш?”, може да му 
кажете: “Много се гордея с теб! И знаеш ли какво? Мисля, че и другата ти 
майка много се гордее с теб!” Това е едно отваряне на темата, при което 
детето само ще сподели с вас какво си мисли. Трябва да имате предвид, че 
понякога детето просто няма да иска да говори за осиновяването. В тези 
случаи просто се оттеглете и се откажете. Достатъчно е детето да знае, че 
тази тема е отворена и че винаги може да попита нещо, за което в момента 
не се е сетило. 
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КАКВО ДА КАЖА НА ДЕТЕТО СИ
ЗА БИОЛОГИЧНИТЕ МУ РОДИТЕЛИ?

Важно е преди да говорите с детето си по тази тема, самите вие да сте 
наясно със собствените си чувства спрямо биологичните му родители. 
Трябва да знаете, че каквото и да му кажете, то ще усети вашите чувства 
и емоции. Нормално е да изпитвате не съвсем положителни чувства 
спрямо тези хора - например ревност, неодобрение, омаловажаване, 
презрение, дори омраза. Важно е да знаете защо биологичните родители 
са избрали да дадат детето си за осиновяване. Представете си, че самите 
вие се намирате в подобна ситуация - какво бихте направили? Опитайте 
се да приемете чуждата гледна точка, не обвинявайте неоснователно 
биологичната майка. 
Много важно да не говорите лоши неща или с лоши чувства за 
биологичните родители пред детето. Ако детето вярва, че родителите му 
са лоши, ще си направи заключението, че и то е лошо. Дори и в случаите, 
когато родителите са малтретирали детето си, по-добре е да му кажете, че 
те не са можели да се грижат за него. 
Най-важното нещо в разговорите за биологичните родители е детето 
ви да разбере, че тези хора са истински, че те съществуват и имат 
свой собствен живот някъде, с някого. Много често осиновените деца 
фантазират най-различни неща за биологичните си родители - че са 
прекрасни хора или че са наркомани, престъпници. Истината е, че тези 
хора са напълно нормални и живеят като повечето хора. Поради някаква 
причина те просто не са можели да се грижат за детето си и затова са 
предпочели да го оставят за осиновяване.  Ако детето ви се чуди как ли 
изглеждат биологичните му родители и ако вие сте ги виждали, кажете 
му. Ако имате снимки, покажете му ги. Споделете му всичко, което знаете. 
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Възможно е детето да се чуди дали биологичната му майка живее добре, 
дали е жива - уверете го, че тя е добре, че нищо лошо не й се случило. 
Осиновените деца често се страхуват, че биологичната им майка може да 
се появи отнякъде и да поиска отново да си го вземе. Успокойте го, че това 
не може да се случи.
Много често срещана реакция от страна на детето към биологичните му 
родители е гняв и яд. Например, 10-годишният Антон бил много ядосан на 
биологичните си родители за това, че са го изоставили. Осиновителите му 
обяснили, че не са имали възможност да се грижат за него - тогава детето 
казало, че се сърди на бабите и дядовците си. Когато майката обяснила, 
че и те не са можели да се грижат за него, то казало, че е ядосано на онзи 
човек, който не е научил тези хора как да се грижат за деца и след няколко 
часa се успокоило. 

КАК ДА ОБЯСНИМ НА ДЕТЕТО
СИ ЗАЩО ТО Е БИЛО ДАДЕНО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ?

„Майка ти те е обичала, обаче...”
Някои социални работници съветват осиновителите да казват на детето 
си, че майка му много го е обичала и затова го е дала за осиновяване 
( дори и в случаите, когато детето е било жестоко малтретирано). 
Специалистите са на мнение, че такова обяснение никога нe трябва 
да бъде казвано на детето. Детският ум не може да проумее как така 
някой толкова много ще те обича и ще те изостави. По-късно детето 
прави заключението, че любовта и изоставянето са едни и същи 
неща - впоследствие това ще доведе до проблеми с привързването и 
създаването на интимни връзки. 
Ако обясните изоставянето на детето си по този начин, би могъл да се 
появи и друг проблем. Вие също обичате детето си - това означава ли, че 
също ще го изоставите и ще позволите то да бъде осиновено от 
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някой друг? Детето ще се страхува, че това може да се случи, след като 
биологичната му майка толкова много го е обичала и въпреки това го е 
изоставила.  Възможно е биологичната майка да е била прекрасен човек, 
но просто да не е имала възможността да се грижи за детето си. Тя може 
и да е обичала детето си, но не любовта е бил водещият й мотив, за да го 
даде за осиновяване. 

“Родителите ти са били бедни...”
Дори и когато биологичните родители наистина са били бедни, не е 
нужно детето да знае социално-икономическия им статус. Подобно 
обяснение би могло да предизвика много негативни чувства у него. 
Например, защо след като са били бедни, никой не им е помогнал? 
Детето може да изпита съжаление към биологичните си родители и да 
се почувства виновно за това, че е било изоставено. Това много често се 
случва при децата от международни осиновявания. Деца, осиновени от 
развиващите се страни, чувстват вина, която продължава и по време на 
пубертета. Те може да се чудят защо именно тях са осиновили, а не някое 
от другите деца от дома.  Друг проблем с обяснението за бедността е, 
че ако например изпаднете във финансово затруднение, ако напуснете 
работа или дори ако просто се оплаквате, че нямате достатъчно 
пари, детето ви може да си направи заключението, че ще го дадете за 
осиновяване - а в края на краищата именно вие сте му обяснили, че 
бедността е основателна причина за осиновяване.

Посланието, което родителите трябва да предадът на детето си в 
разговорите относно осиновяването е, че детето не е виновно за това, 
че майка му не е имала възможност да се грижи за него. Магическото 
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мислене е характерно за малките деца - когато мама и татко се развеждат 
или когато единият родител почине, детето вярва, че то е предизвикало 
тези събития с някои свои мисли и постъпки. Впоследствие то е ужасено 
от това, което смята, че е предизвикало. 

Понякога децата вярват, че са били оставени за осиновяване, защото не са 
били достатъчно добри. Ако сте осиновили детето си като бебе на няколко 
месеца, обяснете му, че биологичните родители в повечето случай 
решават, че ще дадат детето за осиновяване, още преди то да се роди. 
Това ще увери детето, че то не е било изоставено, защото не е било добро, 
и че няма никаква вина за решението на майка си.  Избягвайте да казвате 
на детето, че вие сте един вид спасители за него - това е прекалено 
натоварващо за всяко дете. Казването на детето, че е било “специално” 
или “избрано”, също може да бъде проблематично. Всичко това може да 
накара детето да се чувства недостойно или неспособно да отговори на 
изискванията на родителите си. Ако сте решили да осиновите дете поради 
безплодие, може го споделите с детето, когато то вече е достатъчно 
голямо, за да ви разбере. Може да му кажете, че след като сте разбрали, 
че няма да можете да имате собствени деца, сте продължили да искате 
страшно много да бъдете родител - и тази ваша мечта се е сбъднала 
именно чрез осиновяването.

ПОДХОДЯЩИ И НЕПОДХОДЯЩИ МОМЕНТИ
ДА ГОВОРИТЕ С ДЕТЕТО СИ

Експертите са единодушни, че родителите трябва да се стараят да 
отговарят възможно най-точно на въпросите на децата си. Това, разбира 
се, не винаги е възможно. Например, ако детето започне да ви разпитва, 
докато вършите важна работа, обещайте му, че ще поговорите малко по-
късно с него - постарайте се да не забравите. Най-подходящите моменти 
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за такива разговори са, когато детето е спокойно и когато нито вие, нито 
то се разсейвате от нещо друго. Ако вкъщи е прекалено шумно, може да 
го заведете на разходка в парка.

Друг хубав момент например е, когато разглеждате семейни албуми. 
Важно е, докато говорите да следите езика на тялото на детето си. Ако 
например от поведението му си личи, че в момента не му е приятно да 
говорите, оставете го. Понякога родителите прекалено често говорят с 
децата си на тази тема, без да забелязват, че на тях не им е приятно. Един 
от добрите начини да говорите с детето си на тази тема е като говорите 
за осиновяването по принцип. Например може да използвате филм по 
телевизията или някоя книжка - гледайте филма заедно и го обсъдете 
след това. Детето ви често ще ви чува да говорите за осиновяването с 
други хора. Ако то усети, че вие говорите с положителен тон, и неговото 
отношение ще бъде позитивно. Ако обаче сте обидчиви на тази тема, 
детето ще усети, че около осиновяването има някакъв проблем. 
Идеалният вариант е детето да знае, че е осиновено, да разбира, че това 
е важна част от живота му, да знае, че може да задава всякакви въпроси. 
Има и моменти, в които родителите трябва да избягват разговорите 
по тази тема. Например, когато семейството ви е криза, когато има 
финансови или здравословни проблеми. Ако все пак детето ви упорства 
да говорите с него точно в такива моменти, обяснете му, че имате 
нужда от малко време, за да съберете мислите си, да се концентрирате 
и да му отговорите най-точно на въпросите. Никога на говорете за 
осиновяването, когато детето ви е ядосано или разстроено. Обясненията 
по тази тема никога не трябва да бъдат използвани за нападение. Най-
лошото нещо, което можете да направите, когато детето ви извади от 
равновесие, е да му кажете: “Ти не си мое дете! Ти си осиновено!”
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КАК ДА СЕ СПРАВИМ,
КОГАТО ДЕТЕТО МНОГО СЕ НАТЪЖИ

Въпреки че специалистите все още спорят по въпроса дали съществува 
първична привързаност към биологичната майка, неизбежни са 
моментите, в които и вие, и детето ви ще чувствате тъга по отношение на 
осиновяването. Малките деца могат да се натъжат, когато им кажете, че не 
сте ги родили вие. Възможно е да се покатерят върху вас и да ви помолят 
отново да ги родите - всичко това е резултат от любовта на детето към вас. 
На вас самите може също да ви се иска вие да бяхте родили детето - ако 
споделите това с детето си, ще бъде позитивно преживяване и за двама 
ви. Детето може да се чувства тъжно, защото не познава биологичните 
си родители - то може да продължава да се чуди защо е било оставено за 
осиновяване, въпреки вашите непрестанни обяснения. Децата често си 
фантазират хубави неща за биологичните си родители, особено когато 
се ядосат на осиновителите си (това най-често се случва по време на 
пубертета). На всички деца на определен етап им се иска родителите 
им да са по-хубави, по-богати, да не ги ограничават толкова много - при 
осиновените деца тези фантазии са още по-силни, тъй като те знаят, че 
наистина имат други родители. 
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Въпреки вашите усилия да бъдете най-добрите родители, ще има 
моменти, когато детето ви ще е тъжно. Това в никакъв случай не означава, 
че сте се провалили. Подобни чувства са нормални - важното е да давате 
възможност на детето си да ги изразява, да проявявате разбиране, да 
говорите с него по тези теми и … да го обичате.
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