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Как да управлявам 
гнева? 

от Стоян Георгиев 



Copyright © 2018. Semeistvo.bg.  

Може да се споделя, като се цитира източника. За повече информация пишете на 
stoian.georgiev@semeistvo.bg.  

�3

mailto:stoian.georgiev@semeistvo.bg


 

 

 

�4

Екипът на Semeistvo.bg имаме за наша мисия до 2020 г. 
да достигнем 1 милион български семейства с 

образователните ни програми и да им помогнем да 
изградят удовлетворяващи семейни отношения. 

Ако посещавате за първи път сайта ни, не пропускайте 
да се абонирате за актуални новини и полезна 

информация в сферата на семейните отношения оттук: 

www.semeistvo.bg/стани-абонат 

За Semeistvo.bg: 

http://www.semeistvo.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://www.semeistvo.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82


Как да използваме ресурса?
 “Искам да се справя с моите гневни реакции… но не успявам 
да ги овладея въпреки усилията, които полагам!” 

 Звучи познато, нали? 

 Ако четеш това точно сега, мога да предположа, че даваш 
изключително много от себе си, за да овладееш трудната за 
овладяване стихия на гнева… 

 … и от опит знаеш как тя помита всичко след себе си, 
включително доверието на твоите най-близки хора. 

 Кога обаче беше последния път, когато си състави ясен план 
за овладяване на гневните реакции? 

 Преди време психотерапевтката Мадлен Алгафари 
организира пресконференция, по време на която сподели нещо 
много важно: 

 “Натрупаният гняв разболява и се превръща в 
неуправляема стихия.” 

 Но какво в крайна сметка можеш да направиш, когато гневът 
почука и на твоята врата? 

 Промяната се оказва изключително трудна и се обзалагам, че 
разбираш много добре това – в противен случай едва ли щеше 
да четеш тези редове. 

 Разрешението не се състои само в четенето на книги по 
въпроса. 

 Ти имаш нужда от конкретен план, който да те преведе през 
процеса стъпка по стъпка. 

 С други думи, необходима ти е ясна стратегия, благодарение 
на която ще съумееш да овладееш гнева и да се радваш на 
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пълноценни взаимоотношения с твоите най-близки хора ден 
след ден. 

 Именно това е причината, поради която съставих специално 
за теб… 

H  

 Гневната аларма представлява изпитан метод, който ще ти 
помогне: 

 • да осъзнаеш какво подхранва твоите гневни реакции; 

 • да измериш техния интензитет; 

 • да разбереш позитивните сигнали, които е възможно да 
подава гнева; 

 • да идентифицираш онези гневни реакции, които ти носят 
най-силна болка; 

 • да разбереш как можеш да ги овладееш; 

 • да повишиш доверието в себе си; 

 • да се справиш с бушуващите емоции на насилствено 
неудовлетворение още в момента на тяхното възникване. 

 Онова, в което искам да те уверя е, че използвам същия 
ресурс в моя собствен кабинет.  
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 Съвсем скоро ще споделя процеса с теб, но… засега почакай 
малко, тъй като искам да съм сигурен, че разбираш какво точно 
представлява гневът. 

 Нека обясня… 

 Виждаш ли, аз се срещам с хора всеки ден. 

 Наистина всеки ден. 

 От всички прислойки на обществото… 

 … и през последните 20 години съм имал възможност да 
тествам кои методи работят, и кои са само добра идея. 

 Това ме предизвиква да се спра върху работещите 
методи и да систематизирам целия процес за справяне с 
гнева. 

 За мен е важно да научиш следното: 

 1. Какво представлява гневът?; 

 2. Кои са видовете гняв?; 

 3. Как да управляваме гнева? 

 4. Заедно ще съставим цялостен план за справяне с гнева  на 
една единствена страница! 
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Управлението на гнева е основният въпрос, който 
засягам в моята книга “30 въпроса от 

родителството”.  
Още не си взел книгата?  

Последвай този линк за по-подробна информация:  

https://semeistvo.bg/30-въпроса-от-родителството

https://semeistvo.bg/30-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://semeistvo.bg/30-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
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Какво 
представлява 

гневът?



 Какво представлява гневът? 

 Любопитни ли сте да научите повече? Нека да започнем! 

 Помагам на хора от доста време, но не престава да ме 
удивлява колко разрушителна може да бъде силата на 
неизразения гняв. 

 Тя може да предизвика привидно спокойни и уравновесени 
хора да извършват странни неща. 

 Случвало ми се е да мигам невярващо, наблюдавайки някои 
от тези реакции в кабинета си – обвинения, насочване на пръст 
право в лицето, крясъци, гневни побутвания и обиди. 

 Понякога този „взрив“ настъпва въпреки инструкциите и 
предупрежденията ми за разумно поведение. 

 Разрушителният гняв има много негативни последствия в 
междуличностните взаимоотношения. 

 Той причинява отдалечаване между хората, наранява и 
връзва емоциите ни на възел, натискайки ни да потънем в 
тинята на отчаянието. 

 Гневът отдалечава, а отдалечаването разрушава 
взаимоотношението. 

 Непрекъснатото несъгласие с другия отслабва способността 
ни да водим разумен диалог с него/нея и помрачава разума ни. 

 Критицизмът е отрова, която поглъщаме, мислейки си, че 
приемаме лекарство. 

 Едно важно уточнение – говоря за разрушителния гняв, а не 
за гнева по принцип. 

 Гневът не е лоша емоция – всъщност е даже много 
здравословна. 
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 Единственият начин гневът да нарани вашите 
взаимоотношения е, когато той остане вътре във вас като 
неразрешена обида и нараняване. 

 Равви Даниел Лапин често казва следното по време на 
своите семинари: “Гневът е проява на арогантност”. 

 Поради тази причина е важно да го изразите по позитивен 
начин! 

 Запомнете, че е необходимо да разберете защо сте ядосани – 
гневът представлява вашата реакция към непосрещнато 
очакване, изискване или вярване. 

 Той е внезапно насилствено неудовлетворение, придружено 
от импулс за възмездие. 

 Ние всеки ден попадаме в ситуации, в които имаме избор, как 
да се справим с гнева си. Преди да научим детето си как да 
реагира на своето негодувание, трябва първо ние да погледнем 
към себе си. 

 Първата стъпка към зряло изразяване на гнева е готовността 
ни да поемем отговорност за него. 

 Всъщност, никой друг не е отговорен за моя гняв – дали аз ще 
избера да бъда ядосан, дали ще обвиня някого или нещо 
затова или ще поема отговорност за моето избухване, дали ще 
нараня или обидя моето дете и какво поведение ще имам – 
всичко това е моя отговорност! 
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Управлението на гнева е основният въпрос, който 
засягам в моята книга “30 въпроса от 

родителството”.  
Още не си взел книгата?  

Последвай този линк за по-подробна информация:  

https://semeistvo.bg/30-въпроса-от-родителството
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Видове гняв



 Съществуват два вида гняв: 

 1. гняв, който преминава в изразяване на чувствата; 

 2. гняв, който ескалира или бива задържан. 

 Разрушителният гняв представлява негативно вярване (да 
четеш мислите на хората), да бъдеш себецентриран, 
обвиняващ, осъдителен или да го задържиш, докато се 
превърне в огорчение. 

 Здравословният гняв създава енергия и те подтиква към 
действие в името на доброто на взаимоотношението. 

 С какъв вид гняв съжителстващ, мой скъпи читателю? 

 Ако е разрушителен, вземи решение да го комуникираш с 
другия без да си обвинителен, да използваш епитети или да 
нараняваш. 

 Кликни тук, за да гледаш някои идеи, които споделих по 
време на годишното ни събитие “Семеен семинар” 2017:  

 Най-разумният начин е да изразим гнева си с думи – 
добронамерено и в непосредствен контакт с човека, на когото 
сме ядосани. За предпочитане е да избягваме разрешаването 
на конфликти по телефона или чрез писма. 
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https://semeistvo.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE/


 Ако трябва да разрешим проблем в работата с нашия 
работодател, добре е да изразяваме нашето несъгласие или 
безпокойство със спокоен тон и да сме сигурни, че се владеем. 

 При зряла реакция от негова страна може да се стигне до 
решение и това би бил най-добрият изход. 

 При незряла реакция от отсрещната страна най-добре е да не 
изливаме безконтролно гнева си, а да потърсим начин да 
споделим чувствата си с близък човек – приятел, съпруг/а, 
съветник или родител. 

 Забележете: да споделим, а не да излеем безконтролно 
чувствата си. Ако задържим всичко в себе си, то със сигурност 
ще ни потисне. 

 В този случай, може да напишете писмо на човека, който 
е предизвикал гнева ви. 

 Особено в случаите, когато някой се е отнесъл с вас 
несправедливо и сте се почувствали дълбоко засегнати или не 
сте били в състояние да се противопоставите, да се справите с 
болката си. 

 Моля да не изпращате това писмо, а да го унищожите, когато 
се почувствате по-добре. 

 Ако наистина сте решили да се подобрите в тази област, най-
важното е да разпознавате и да помните своя гняв, като не 
забравяте как сте се държали.  

 Защото, в противен случай, по-късно ще го пренасочите към 
някой друг или ще го потиснете в себе си. 

 Препоръчително е да си водите бележки как напредвате в 
справянето с гнева. 
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Как да 
управляваме 

гнева?



 Поздравления! 

 Ако си следвал/а стъпките по-горе, вече би трябвало да си 
доста по-напред в опознаването на гневната аларма. 

 Тази последна и най-важна стъпка ще ти помогне да се 
фокусираш върху най-важното: 

 Да съставиш план за действие при поява на гневна 
реакция на една страница! 

 А сега съвсем практично: разпечатай инструмента на 
последната страница, благодарение на който ще можеш да си 
съставиш план за действие в момента на възникване на гнева. 

  По този начин ще си осигуриш бърз достъп до нещо 
полезно, когато си гневен/на и се колебаеш как да постъпиш. 

 Можеш да преминаваш през същия процес отново и отново, 
особено ако си водиш дневник на чувствата. 

H  

 И не забравяй да ми пишеш на stoian.georgiev@semeistvo.bg, 
ако настоящата информация помага… 

 Успех! 

 Стоян Георгиев, семеен терапевт от “Асоциацията за семейно 
консултиране” 
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Търсиш ли книжка, която да 
помогне на децата ти да изразяват 
адекватно гнева си? Виж тази, 
която написах специално за тях:

Натисни тук!

http://pages.semeistvo.bg/dobi
http://pages.semeistvo.bg/dobi
mailto:stoian.georgiev@semeistvo.bg
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Асоциация за интензивно семейно консултиране 2018, Всички права запазени!

Как да управлявам гнева?

1. Спри:
- Брой до 10;
- Направи физически упражнения;
- Поговори с някой, на когото не си ядосан/а;
- Разсей се с четене, медия, музика или др.;

2. Колко силно се случва?
      - Отбележи тук силата на гневната реакция от 1 до 100 

3. Какво ми идва да направя?
      - Да го задържа? ……………………………………………………………………………………..…
      - Да го излея? ……………………………………………………………………………………………

4. Защо се случва? Кога се случи първоначално?
      - Разминаване в очакванията;
      - Нарушено удобство;
      - Физическа болка, претоварване и умора;
      - Нарушени граници;
      - Нужда от личностна промяна.

Никой не те кара да се ядосаш!

5. Какво ще предприема?
      - Какво не зависи от мен?
      - Какво зависи от мен?
     

Моите действия:
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