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 Ако сте като повечето семейства, вероятно сте забелязали, че  рано 
или късно в сексуалния ви живот започват да настъпват промени. 

 Всеки брак преминава през различни периоди на сексуална активност, 
в зависимост от многообразни фактори, като възраст, медицински 
особености, индивидуален темперамент, емоционални преживявания, 
състояние на нивото на общуване и др.  

 Двойките общуват сексуално с различна честота – веднъж-два пъти 
седмично, три-четири пъти седмично, всеки ден, дори и по няколко пъти 
на ден!  

 Кои са все пак симптомите, които ни подсказват, че сексът и 
интимността в брака ни са нарушени и пренебрегнати?  

 Преминаването директно към секс без любовна игра; 

 Липсата на целувки или докосвания по време на полов акт; 

 Механичност в секса и липса на емоционално свързване; 

 Ако липсват нежните думи и комуникацията, докато се любите; 

 Нежеланието за интимност; 

 Нередовно сексуално общуване и др. 

 Когато двойки посетят кабинета ми за семейна консултация, това са 
някои от техните желания, свързани със секса… 

  По-често 

  По-твърдо 

  По-дълго 

  В настоящия ресурс искам да ти предложа една проста за приложение 
стратегия, като ще дам конкретните проблеми и след това решенията за 
всеки един от тях.  

 Нека да започнем! 
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 Налице са няколко категории фактори, които се отразяват върху 
сексуалното общуване. Опитайте се да отбележите онези фактори, които 
се оказват актуални за вас. 

 Физиологични фактори 

 Невъзможност за осъществяване на полов акт (фимоза, счупване 
на половия член и др.); 

 Слаба ерекция (Проблемите с ерекцията засягат 25% от 
мъжете на 40, а на 70 – всеки втори мъж) 

 Употреба на медикаменти, пряко влияещи върху либидото 
(например диабет, депресия и мн. др.); 

 Ниско съдържание на тестостерона; 

 Недостатъчна двигателна активност 

 Цялостното здравословно състояние; 

 Липса на добри хранителни навици; 

 Възраст – при повечето мъже сексуалното желание за по-
интензивна честота на сношение намалява с годините; 

 Наличие на скрити или реални заболявания; 

 Инфекции; 

 Навлизане в менопаузата при жените, изострен 
предменструален синдром или недостатъчно производство на 
естроген при жените, при което те се отдръпват от секса. 

 Практични фактори 

 Смяна на жилище; 

 Ремонти; 

 Раждане на дете; 

 Загуба на близък човек; 
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 Преживяна катастрофа; 

 и мн. др. подобни. 

 Психологични фактори 

 Умора 

 Стрес; 

 Недостатъчно сън; 

 Чувство на неувереност и вина; 

 Непривлекателен партньор поради затлъстяване и неподържане 
на добър външен вид; 

 Наличие на конфликти и разочарования; 

 Емоционално и сексуално отдръпване; 

 Съзнателно наказване на партньора с лишаване от секс; 

 Религиозни предразсъдъци, които гледат на секса като на грях; 

 Пристрастявания; 

 Сексуална зависимост; 

 Наличие на сексуална анорексия. 

 Сексуални фактори 

 Ранна сексуална активност; 

 Периодично лишаване от оргазъм; 

 Преживяно сексуално малтретиране в детството; 

 Загуба на интерес към секса поради интензивно сексуално 
експериментиране в миналото; 

 Съмнения в половата идентичност; 
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 Сексуално експериментиране, което партньорът не харесва; 

 Сексуална зависимост от порнография, посещение при 
проститутки и др.; 

 Честота на половите сношения. 

 А сега, погледнете целия списък и си поставете цели по отношение на 
секса в зависимост от отчетените затруднения. 

 Например: 

  Ако установите, че вашият партньор е занемарил външния си 
вид и това ви отблъсква, планирайте откровен разговор с него/нея 
(без нападения), за да комуникирате ясно очакванията си; 

 Ако сте до такава степен уморени, че избягвате секса и това се е 
превърнало в навик, съгласете се за определена честота на седмична 
основа и след това се придържайте към нея; 

 Ако си направите изследване, което показва ниско съдържание 
на тестостерона, извършете промени в храненето и физическите ви 
навици, за да видите подобрение и т.н. 

 Надявам се да е ясно… 

 Прочетете също моите конкретни предложения на следващите 
страници! 
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Подобряването на сексуалния живот е един от 
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ПО-ЧЕСТО!



 Занемаряването на сексуалния живот може да доведе до взаимно 
отдалечаване и намаляване на честотата, с която двойката прави секс. 
Не са малко двойките, които са ми споделяли, че са преустановили 
напълно интимността в своите отношения. 

 Запомни следното:  

 “Ако имаш негативни преживявания от дадена дейност, мозъкът ти 
ще се пригоди да асоциира дейността с преживяването.Ти не 
развиваш неприятни усещания към самия секс, а към асоциираните с 
него негативни преживявания!” 

 Какво може да се направи? 

 1. Ако честотата на сексуалните ви отношения е намаляла, моля те 
прочети статиите ми "Охладнелият партньор" и Сексуалната анорексия, 
за да разбереш повече за този вид проблеми и да изясниш за себе си 
защо се случва това. 

 2. При положение, че няма по-сериозни сексуални затруднения, 
използвайте този формуляр за сексуално съгласие, с който да 
установите примерна честота за секса на седмична основа. Редувайте 
се при поемане на инициативата. 

 Потърсете решение, което отговаря на нуждите и на двамата и не се 
колебайте да потърсите помощ отвън, ако не достигнете до съгласие. 

 Стъпката към промяна е в промяна на усещанията. 

 Съгласете се да си лягате всяка вечер без никакви дрехи.  

 Просто си вземете душ и намажете целите си тела с естествени 
ароматни масла (аргановото между другото ухае прекрасно). 

 Прекарвайте всяка вечер по 20 минути прегърнати и с приятна музика, 
без да имате непременно натиска да достигате до полов акт.  

 Ако е необходимо, доведете се взаимно до оргазъм чрез стимулация. 

 Именно по този начин ще започнете да асоциирате секса с почивка, 
хубави аромати, релаксираща музика и позитивни изживявания. Ако сте 
постоянни, с времето негативните емоции могат да изчезнат напълно. 
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 Важно: Обсъдете сексуалните си потребности и установете 
определени последствия, ако някой пропусне ангажимента си по 
отношение на секса. 

 Двойките, които не прилагат последствия, рядко се придвижват напред 
по отношение на позитивните сексуални навици. 

 Ето някои предложения за последствия: 

 Ръчно измиване на семейния автомобил или автомобила на 
партньора; 

 Доброволна помощ в детска градина/училище за 2 до 4 часа; 

 Дари 100 лв. на партията, която не харесваш; 

 Доброволна помощ в партията или организацията, която не 
харесваш; 

 Помогни на роднина или изпрати пари на роднина, когото не 
харесваш; 

 Избягай 5 километра; 

 Направи масаж на партньора в продължение на 60-90 минути; 

 Гледай децата за 4 часа, докато твоят партньор отиде някъде да се 
забавлява; 

 Без медия за две седмици; 

 Без хобита за две седмици; 

 Запиши консултация с психотерапевт. 

 Ако за дълъг период не сте откликвали сексуално един към друг, ще 
бъде необходимо повече време за поемане на сексуална отговорност. 
Ние можем да обучим мозъците си от какво да се възбуждат! Когато се 
свързваш сексуално с партньора си си отново и отново, мозъкът ти ще 
освобождава окситоцин и постепенно твоята сексуална дейност ще се 
повиши. Не се отказвайте! 
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ПО-ТВЪРДО!



 Какво всъщност представлява ерекцията? 

 Ерекция настъпва тогава, когато кръвта нахлуе в пениса и се задържи 
там, поради това, че мъжът мисли за секс или половият му орган е 
стимулиран.  

 В това състояние се изпращат нервни сигнали от гръбначния мозък до 
гениталиите, които ”казват” на кръвоносните съдове, снабдяващи 
пениса, да се втвърди и изправи. Създалият се механизъм в основата на 
пениса пречи на кръвта да се върне обратно докато не приключи 
сексуалния акт.    

 Еректилната дисфункция е обикновено лечима, но е много важно да се 
идентифицира точния проблем. 

 Обичайно са налице физиологични и психологични особености в този 
сложен процес.  

 През последните пет години се появяват все повече доказателства, че 
внезапните проблеми с ерекцията на зряла възраст не представляват 
само психологичен проблем, а са по-скоро свързани с дисфункции на 
циркулацията на кръвта и са често предупредителен белег за 
сърдечна атака.  

 В допълнение на сърдечните фактори може да се добави и болест на 
простата, депресията и др., тъй като медикаментите, свързани с лечение 
на тези болести, се отразяват на сексуалното функциониране.  

 Ето върху какво можете да наблегнете: 

 Редовни физически упражнения и дейности; 

 Поддържане на по-ниски нива на холестерола/следене на кръвното 
налягане; 

 Преодоляването на вредни навици и зависимости; 

 Здравословно хранене. 

 На следващата страница споделям някои храни и билки за 
подобряване на ерекцията по естествен път: 
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 Рибено масло; 

 Орехи; 

 Бадеми; 

 Аспарагус; 

 Авокадо; 

 Яйца; 

 Банани; 

 Маслини; 

 Лук; 

 Салата; 

 Череши и ягоди; 

 Джинджифил; 

 Чесън;  

 Миди. 

Билким които повлияват ерекцията (Убедете се, че са пресни, за да 
имат ефект): 

 Женшен; 

 Люти чушки; 

 Дамяна; 

 Йохимбе; 

 Сао Палмето; 

 Овесени семена и др. 
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 Опитайте се да се справите първо по този начин, като подобрите 
храненето и чрез употреба на билки (обадете ми се, ако търсите 
подходящи рецепти). 

 Ето една билкова тинктура, която е вероятно една от най-добрите в 
света: 

  

  

https://www.amazon.com/Dr-Schulzes-MALE-FORMULA-fl/dp/B06ZYWS7FT 

 Ако билковото лечение се окаже неефективно, обърнете се към 
сексолог. Убедете се, че сексологът е медицински лекар, за да изпише 
подходящи медикаменти след внимателен и цялостен анализ на личната 
ситуация. 
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ПО-ДЪЛГО!



 Когато попиташ една жена какво има предвид под “по-дълго”, тя 
обикновено ще ти каже, че очаква сексът да продължи 20-30 минути. 

 Някои ще поискат това да се случва дори за цял час! 

 Но какво получават най-често? 

 Мъж, подобен на гигантски кит, който еякулира след 2 минути, обръща 
се на другата страна и пита: 

 “Беше страхотно, нали?” 

 Знам, примерът е малко силен, но с това само искам да подчертая 
ролята на спорта за по-продължителен секс. 

 Когато се стигне до преждевременна еякулация, това всъщност се 
получава поради добра причина. 

 Преждевременната еякулация представлява защитен механизъм на 
тялото, който има за цял да предпази мъжа от усложнения или дори 
сърдечна атака. 

 Тялото ти просто казва: “Не можеш да се справиш с това 
натоварване!”  

 Този механизъм има за цел да подаде сигнал за липса на достатъчна 
двигателна активност. 

 Ти трябва да бъдеш във физическа кондиция, за да правиш секс.  

 Сексът е динамично кардио-упражнение и ако е единственото 
упражнение, което влиза в програмата ти, вероятно няма да си много 
добър при изпълнението му. 

 Необходими са ти нещо повече от сексуални техники, взети от 
розовите книжки! 

 Възможно е също да са налице ниски нива на хормона тестостерон. 
Ето някои идеи в тази посока… 
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 1. Направи всичко възможност да отслабнеш, ако имаш проблем с 
теглото. 

 Пълните мъже по правило имат по-ниско съдържание на 
тестостерона, така че започването на програма по отслабване е 
вероятно първата стъпка, ако попадаш в тази категория. 

 2. Намали вредните храни, които приемаш. 

 Важно е да се избягват захарни изделия, процесирани зърнени 
продукти и мляко, особено ако имаш диабет. Замени ги с разнообразие 
от плодове и зеленчуци (по възможност органични) и високо-протеиново 
месо, но не повече от два пъти седмично. Разбира се, това е 
повърхностна програма – в момента няма да наблягам на 
здравословното хранене, поради изобилието от информация по темата. 

 3. Прекарвай колкото се може по-голяма част от времето навън, за 
да приемаш Витамин Д чрез слънчевата светлина. Витамин Д е 
ключово важен за здравословното образуване на ядрото на спермовата 
клетка. Той също спомага за количеството и качеството на спермата, 
както и за повишаване на либидото. Най-добрият начин да добиеш 
Витамин Д е като прекарваш по възможност максимална част от времето 
си навън. Разбира се, можеш и да го приемаш и под формата на 
добавка. 

 4. Приемай цинк 

 Цинкът е жизнено важна съставка за производството на тестостерон. 
Консумирай повече пшеничени трици и пшенични кълнове, както и 
слънчогледови и тиквени кълнове. Ако решиш да приемаш цинк като 
добавка, убеди се, че не е повече от 35 мг. на ден, защото може да 
попречи на абсорбирането на други минерали. 

 5. Започни силови тренировки 

 Все повече доказателства има за това, че интензивните тренировки 
спомагат за повишаване на тестостерона. Набирания, лицеви опори, 
вдигане на тежести и др. силови упражнения ще ти помогнат, особено, 
ако ги правиш по-бавно. Не са необходими много повторения. 

 6. Намали стреса 

 Когато се намираш в условия на интензивен стрес, твоето тяло 
произвежда хормона кортизол, който блокира ефектите на тестостерона. 
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 Модерният начин на живот и хроничният стрес повишават нивата на 
кортизола и това неизменно може да засегне сексуалния живот.  

 Повече смях, забавления, разходки, намаляване на часовете, 
прекарани в работа, позитивни преживявания – това са някои от най-
простите неща, които можеш да направиш, за да намалиш стреса. 

 В кратце: храни се здравословно, спортувай, излез навън, забавлявай 
се и шансът от добър секс ще се увеличи :) 

 

�19

Подобряването на сексуалния живот е един от 
въпросите, които засягам в моята книга “30 въпроса от 

семейния живот”.  

Още не си взел книгата? Последвай този линк за по-
подробна информация:  

http://semeistvo.bg/offer

http://semeistvo.bg/offer
http://semeistvo.bg/offer

