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 Вместо увод… 

 Ако сте като повечето семейства, вероятно сте забелязали, че 
настъпва определен етап от съвместния ви живот, когато се оказва 
трудно да проведете стойностен и пълноценен разговор. 

 Всъщност, един от най-често задаваните ми въпроси, когато се 
срещам с двойки, е по какъв начин да провеждат разговор, ако са 
загубили близостта в своите отношения. 

 Как може да се възстанови усещането за интимност и близост в един 
разговор? 

 Събрах настоящите идеи за започване на разговор именно с тази цел. 
Голяма част от тях сме прилагали лично с моята съпруга.  

  Горещата ми препоръка е да разпечатате този списък с идеи и да се 
посветите на седмични срещи за съвместни дейности. За целта може 
да попълните теста “101 дейности за прекарване на време с партньора”. 

 Опитайте се да отговорите на един въпрос всяка седмица, като се 
стремите да осигурите пълното внимание на партньора, след което да 
повторите какво той/тя е казал/а. 

 Някои от идеите могат да се ползват и в напълно различен социален 
контекст, не само в сферата на семейни взаимоотношения. 

 Приятно четене! 

  

 Стоян Георгиев 

 редактор на Semeistvo.bg 



1. Как си представяте живота си след пет години? А след десет? 
Обсъдете сходствата и различията в очакванията ви за 

бъдещето. 

2. Опиши каква е за теб мечтаната ваканция. Направи план във 
времето как ще я осъществиш. 

3. Какво представлява героят според теб? Кой е твоят герой? Какви 
героични качества притежава твоята половинка?

4. Ако спечелиш един милион, кое е първото нещо, което ще купиш? 

Какво ще купиш най-напред за партньора си?

5. Назови нещо, което много би искал/а да направиш, но се 

страхуваш да опиташ.

6. Напиши три неща, които най-много харесваш в партньора си. 

Провери дали той/тя правилно ще ги отгатне.

7. Опиши случай, в който си бил/а трогнат/а от вниманието и 

отношението на някого. Какво беше усещането?

8. Опиши случай, в който си бил наранен и предаден от някого. 

Повлияло ли е това на живота ти като възрастен?

9. Какво беше първото ти впечатление от партньора ти? Беше ли 

точно? Как се е променил той/тя през годините?

10. Кой е моментът, когато си се чувствал/а най-неловко? 

Преценете чий момент е бил по-лош?

11. Опиши подробно значимо събитие в живота ти, което те е 

променило като личност. Добра или лоша промяна беше това?

12. Какво би искал/а да промениш в себе си? Как можеш да го 

постигнеш? Как може да помогне партньорът ти?



13. Кое те кара да усещаш непредолимо вдъхновение за нещо? 
Можеш ли да си спомниш, кога за последен път изпита това?

14. По какво най-много си приличаш с партньора си? По какво най-
много се различаваш от него/нея? Тези качества помагат ли или 

пречат на взаимоотношението ви?

15. Какви дрехи обичаш да носи партньорът ти? Помниш ли как 

беше облечен/а той/тя на първата ви среща?

16. Кои неща смяташ за романтични? Планирайте заедно 

романтична вечеря или се редувайте да планирате вечер за 
развлечения извън дома.

17. Сподели част от вашия интимен живот харесваш най-много.

18. Кой е любимият ти начин да бъдеш докосван/а? Докосването е 

важна част от романтичното взаимоотношение и дейности като 
масаж могат да допринесат за увеличаване на близостта.

19. Чашата наполовина празна ли е или наполовина пълна? 
Променил ли се е този възглед през годините? Какво е повлияло 

върху гледната ти/ви точка по този въпрос?

20. Кой е най-големият ти страх? Какъв беше най-големият ти страх 

като дете, тийнейджър или младеж/девойка? Съществува ли 
такъв в момента?

21. Кое те мотивира най-много в живота? Кое те кара да се 
чувстваш обезсърчен и готов да се предадеш?

22. С кое нещо във взаимоотношението не можеш да се примириш? 
С кое нещо не можеше да се примириш преди десет години?

23. Кой е най-страшният кошмар, който си спомняш? Заедно се 
опитайте да изтълкувате сънищата си.



24. Как се промени взаимоотношението ви от времето, когато 
започнахте да излизате на срещи? Дайте пример за положителни 

и отрицателни промени.

25. Коя е най-силната страна на вашето взаимоотношение? Коя е 

най-слабата? Как можете да подобрите слабостите?

26. Кои качества ви правят съвместима двойка? Привличат ли се 

противоположностите?

27. Как се карате или как се държите, когато имате разногласия? 

Смятате ли, че като двойка можете да подобрите начина, по 
който се справяте с конфликтите? По какъв начин?

28. Има ли нещо, което трябва „да пуснеш”? Как смяташ да го 
направиш? Как може да помогне партньорът ти?

29. Кои са важните ценности в живота ти? Твоите родители ли са ги 
възпитали у теб?

30. Кои качества допринасят за силен и стабилен брак? 
Наблюдавал/а ли си ги в семейството си, в което си отгледан/а?

31. Как искате да отглеждате децата си? Ако имате деца, на кои 
фактори ще отдавате най-голямо значение?

32. Смяташ ли, че двойките трябва да пазят тайни?

Искаш ли да подобриш отношенията с най-
близкия човек… значително?

Възползвай се от предложението по-долу с две книги за 
семейните отношения на цената на една:
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33. Ако някой помоли твоите приятели и роднини да те опишат, кой 
би дал най-точното описание?

34. Как би описал/а партньора си на приятел? Как според теб твоят 
партньор би описал теб?

35. Кога се чувстваш най-много „в свои води“? Защо според теб е 
така?

36. Опиши най-сериозната си битка? Спечели ли или загуби? Какво 
научи от нея?

37. Коя беше любимата ти книга или филм като дете? Кое ти 
харесваше най-много в нея/него? Все още ли харесваш такива 

истории?

38. Какъв/каква искаше да станеш когато беше малък/малка? 

Защо?

39. Според теб какво би си помислило детето, което си бил/а за 

човека, който си станал/а в момента? Какъв съвет би ти дало то?

40. Смяташ ли се за духовен човек? Обясни по-подробно.

41.По коя известна личност „си падаш“? Кое те привлича у него/
нея?

42. Ако трябваше да опишеш партньора си на някого, какво би 
казал/а?

43. Кой противоречив въпроси или тема те вълнува особено силно?

44. Спомнете си за трудно обстоятелство, пред което сте се 

изправили като двойка и сте го преодолели. Кое ви помогна да 
преминете през него?

45. Предложете оригинални идеи за излизане на среща (и 
евентуално осъществете някои от тях).



46. Кога се чувстваш уязвим/а? Какво те кара да се чувстваш в 
безопасност?

47. Назови мечта или цел, която не си сподели с никого и я намираш 
за неосъществима.

48. Опиши идеалния ден – какво правиш и заедно с кого го правиш?

49. Как твоят партньор те прави по-добър човек? Погледни го/я в 

очите и му/й благодари.

50. Заедно съставете списък с неща, които да направите до края на 

живота си.

51. Сподели пет причини да се чувстваш щастлив/щастлива, че 

живееш.

52. Ако имаше машина на времето, в кой век щеше да се върнеш и 

защо?

53. Кой стил музика предпочиташ към днешна дата?

54. Ако можеше да разговаряш с личност, живяла в миналото, коя 
щеше да бъде тя?

55. Ако можеше да имаш приятел от прочетена книга, кого щеше да 
избереш?

56. Как си представяш идеалният ден?

57. За коя професия си мечтал/мечтала, но никога не се е 

осъществила? Има ли шанс някога да се осъществи мечтата ти?

58. Какъв съвет бихте предложили на себе си като дете сега, когато 

сте големи?

59. Бихте ли живяли в лодка, крепост или на палатка?

60. В случай на война, кой човек около вас бихте включили в 
битката?



61. Какво едно нещо щеше да направиш, ако можеше да ставаш 
невидим/невидима?

62. От кое качество имаш нужда в настоящия момент?

63. От какъв вид помощ имаш нужда тези дни?

64. От какво се боиш най-много към днешна дата?

65. В коя област от живота си би желал/желала да се промениш?

66. Коя е най-важната ти цел през тази година?

67. Кой е най-важният урок, който си научил/научила от човека до 

теб?

68. В коя област имаш най-силна склонност да удържаш 

информация?

69. Как би желал/желала да се държи човекът до теб, когато 

остареете?

70. Опитай да опишеш партньора само с три думи.

71. Ако можехте да си размените работните места с партньора, 
какво първо щеше да промениш и защо?

72. Коя е твоята любима семейна традиция?

73. Какво мислиш за двойките около вас? Дали те са по-близки? 

По-далечни?

74. Кои са нещата, които правят хората близки според теб?

75. Посочи правилото в семейството ви, което ти допада най-много.

76. Ако можеше да промениш едно нещо у своите родители, кое 

щеше да бъде то?

77. Кои са най-важните качества на добрия родител?



78. Кои са положителните страни да имаш братя и сестри? Кои са 
отрицателните?

79. С кого имаш по-добри взаимоотношения - с близките или с по-
далечните хора?

80. Какво мислиш биха казали твоите пра-родители за теб?

81. Какви думи би искал/искала да чуеш на собственото си 

погребение?

82. Како би направил/направила днес, за да подобриш семейния ви 

живот?

83. Липсва ли ти баща ти?

84. Липсва ли ти майка ти?

85. Кои черти на характера цениш у другите хора?

86. Помогна ли на някого днес?

87. Помогна ли ти някой днес?

88. Лъгали ли са те собствените ти родители?

89. При какви обстоятелства може да се разкрие тайна?

90. Случвало ли ти се е да преписваш? Какво мислиш за това?

91. Как реагираш на псувните и лошия език?

92. Кой е най-големият световен проблем според теб и как може да 
бъде решен?

93. Кой е най-големият морален проблем на страната ни?

94. Благородна цел ли е да се стремиш да станеш милионер?

95. Колко важни са парите и защо?

96. По какъв начин нашето семейство може да направи света по-

добро място?



97. Какво мислиш за данъците?

98. Какво щеше да направиш, ако беше на мястото на президента?

99. Как смяташ, че се развиваш като личност?

100. Уважаваш ли своите учители, които са ти преподавали някога? 

Защо да? Защо не?
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