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БАРБАРА ДЕ АНЏЕЛИС 
 
 
 
 
 
 
 

САКАМ МАЖ 
 
 

ТАЈНИ, МАНИИ, ПСИХОЛОГИЈА, 
ИЗНЕНАДУВАЊА, ОДНЕСУВАЊА 

-ШТО СЕКОЈА ЖЕНА ТРЕБА ДА ЗНАЕ ЗА СВОЈОТ 
ПАРТНЕР? 
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ВОВЕД 

Маж и жена, жена и маж. Најважните области во 
тие релации во текот на целиот живот. 

Љубовта во сите нијанси секој ден бара една 
потполна ревизија на нашите мисли и однесувања. 
Дури и оние без искуство несвесно се нурнуваат во 
зачудувачка авантура полна со изненадувања. 
Никогаш не се знае се, се учи одново и одново. 

Колку пати е повторувана оваа фаза? Всушност, ние 
жените речиси секогаш сме на работ на нервите кога 
станува збор за љубовта. Можеби сме малку 
почувствителни, жалосливи, поделикатни во своето 
однесување во споредба со машкиот род. Можеби тоа 
е така, но едно е сигурно: нашите придружници како 
по навика секогаш го комплицираат сето она што нам 
ни се чини едноставно или, пак, го (банализираат) 
поедноставуваат она што инаку е комплицирано. 

Сe на се, една љубовна врска минува низ сите фази 
на недоразбирања и затоа треба добро да се отворат 
очите. Мора да се надминат сите тајни, разлики и 
недоразбирања кои не произлегуваат од недоверба, 
туку и реалните разлики во механизмот. 

 
Машко-женски размислувања: 
Залудно е да се негира дека машкиот род поне 

когаш размислува за еден, за нас потполно 
неразбирлив начин. Не ни преостанува друго освен да 
ги сакаме и, се разбира, да се помириме со тоа дека 
никогаш потполно нема да ги разбереме. Попусто е да 
се прашуваме дали е тоа точно или не, тоа едноставно 
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е така! 
Да, мажите се една раскошна мистерија и малку е 

еден живот за да ги разбереме! Авторката на ова 
книга живее во Лос Анџелес и раководи со едно 
советувалиште за машко-женски релации. Книгава е 
збир на материјали, исповеди на двојки, терапии и 
совети и впечатоци од долгогодишната работа. 

Тајните на нашиот машки род ќе бидат помалку 
мистериозни откога ќе ја прочитаме. Ние и пона таму 
ќе ги сакаме, а тие? 

Тие не ќе можат да сторат ништо друго освен што 
малку ќе подостарат и ќе станат барем повеќе 
искрени!!! 

Замислете си дека ве избрале да ве пратат на друга 
планета. По долго патување во вселената доаѓате на 
едно далечно место. Го правите првиот чекор надвор 
од вселенскиот брод и ви приоѓаат група креатури со 
убав изглед, кои личат на вас и, што е најважно, го 
зборуваат истиот јазик. Во наредните моменти се 
обидувате да го воспоставите првиот контакт и се 
надевате дека се ќе биде во ред. Но, времето 
одминува, а тензијата се повеќе и повеќе е очигледна. 
Туѓинците се обидуваат да ве раз берат: вие ќе речете 
нешто, рие разбираат нешто сосема друго; вие се 
обидувате да ја објасните вашата љубопитност, тие 
мислат дека ги критикувате. Разликите стануваат се 
повидливи. Вие настојувате да ја потенцирате 
емоционалната релација, додека тие, креатурите, 
изгледаат како да се натпреваруваат за да се прикажат 
поспособни, поважни; како да тежнеат да ги сокријат 
своите емоции. Колку подолго време сте со овие 
чудни суштества, толку повеќе се чувствувате 
фрустрирани и на крајот донесувате одлука да го 
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напуштите ова чудно и хаотично место. 
И, што е најважно, сфаќате дека тие креатури дури 

и се радуваат што вие си заминувате. Но, без оглед на 
сите знаци на нивната рамнодушност, кога си седну-
вате на вашите седишта во вселенскиот брод, тие 
изгледаат жално и ве молат да не си одите!!! 

Вие си велите во себе: 
„Ваков свет досега немам видено, едно зборуваат - 

друго мислат. Изгледаат недопирливи, но не е така. 
Многу се интересни, но тешко дека би живееле со 
нив.” 

Но, додека се завртивте околу себе, тие туѓинци се 
населија на Земјата и, ете, живеат меѓу вас. Се викаат 
Мажи. 

Ако ги разгледаме биолошките и психолошките 
разлики, тие навистина личат на суштества од друга 
планета. Целиот живот водиме битка со сите разлики 
меѓу нив и нас и некако издржуваме. Вистинско чудо 
е како успеваме во тоа. Разлики постоеле отсекогаш, 
но жените се снаоѓале. На почетокот на ХХ век жените 
ја побараа еднаквоста во сите аспекти на живеењето; 
добија слобода да одлучуваат за својата судбина и 
тогаш почнаа проблемите. 

Мажите, навикнати да ја контролираат ситуацијата, 
сега можеа да слушнат : 

„Не, повеќе нема да го трпам твоето однесување!” 
Всушност, жените имаа само бледа идеја за тоа 

како би требало да изгледаат тие „нови жени”. 
Беа збунети, ги напуштија старите правила, а нови-

те уште не ги формулираа. Од една страна сакаа да 
бидат слободни, но истовремено сакаа да имаат некој 
кој ќе се грижи за нив. Кога почнаа да работат, жените 
научија самите да се грижат за себе, но и понатаму 
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очекуваа некој маж да чукне на вратата од нивната 
канцеларија. Бараа од мажите да ја покажат својата 
ранливост и сакаа да им подадат раме за плачење, а 
веднаш потоа да им го свртат грбот. Со своето 
дволично однесување ги доведоа мажите до лудило. 

Жените на 90-тите го контролираат својот живот но, 
станаа фрустрирани кога разбраа дека не направија 
којзнае каков прогрес. Еве ја изјавата на една успешна 
жена: 

„Заработувам многу пари во моето претпријатие, 
но во односот со машкиот род не се снаоѓам!” 

За таа жена мажите се „последна граница, сфера 
која и понатаму останува мистериозна пустина”. Но, 
да се разбереме, ова не е книга од типот: „Мажите се 
еден вид идиоти.” 
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МАЖ-КРАЈАН ГРАНИЦА (ЦЕЛ) 

ЗОШТО МАЖИТЕ СЕ ТОА ШТО СЕ? 

- Дали некогаш сте се запрашале зошто мажите 
често сакаат со часови да го возат својот автомобил, 
без однапред да знаат каде ќе ги однесе патот, дури 
не сакаат ни да прашаат каде води патот по кој 
тргнале? 

- Дали некогаш сте се посомневале дека истиот 
маж, кој сака да ве контролира, всушност, се плаши од 
вашата супериорност? 

Дали сте се обиделе да сфатите зошто мажите 
толку се трудат да бидете со нив, да ги поддржувате? 

Дали сте се запрашале зошто изгледаат толку 
вознемирени кога сакате да го привлечете нивното 
внимание во моментот додека работат нешто? 

Дали мислите дека мажите сакаат да се во право и 
кога е очигледно дека не се? Ако одговоривте со -ДА- 
треба да знаете дека вие не сте единствена жена која 
одговорила така. Секоја жена, барем еднаш, се 
почувтсвувала фрустрирана покрај човекот кој го сака 
и не успеала да сфати зошто е тој таков каков што е! 

Прво што треба да знаете е: 
Мажите не се такви какви што се за да ги вознеми-

руваат жените; тие низ столетијата навикнале да 
бидат такви. И таа навика ги спречува за да 
воспостават вистинска интимност со жените. 

Затоа ќе ни бидат поразбирливи поимите од типот: 
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1. Осамен ловџија 
2. Борец без власт 
 
Во нив може да се бараат одговорите на 

прашањата: 
1. Зошто мажите секогаш доминираат врз жените? 
2. Зошто постои стереотипен начин на однесување 

кон машките и женските деца? 
3. Зошто постои установен ТВ модел за машките и 

женските улоги? 
 

1.  „Осамен ловец” 

Се се случило пред илјадници години. Планетата 
Земја е во фаза на формирање, се случуваат многу 
непогоди, ерупции на вулкани, луњи, поплави, големи 
температурни разлики и промени. Дивите животни 
шетаат слободно. Лесно ги совладуваат оние мали 
групи човечки суштества кои талкааат барајќи некое 
засолниште. Целиот свет е примитивна средина каде 
што единствената реалност е борбата за опстанок. 
Родени во пештера, мажот и жената го јадат она што 
го имаат и што мажот го уловил пред неколку дена. Се 
наближува зимата, животните бегаат во потоплите 
краишта. Мажот ја гледа жена си и децата како 
гладуваат и знае што треба да стори, треба да оди во 
лов. Ако не успее, тие ќе умрат од глад или ќе ги 
изедат волци. Одеднаш тој се залепува накај влезот на 
пештерата, се слуша некој шум, можеби тоа е некое 
животно или пак, некој друг маж кој сака да му ја земе 
жената, можеби е тоа само шум од ветер. Но, тој мора 
да демне, никогаш не се знае. Ете, зошто никогаш не 
го врти грбот кон влезот на пештерата, ете зошто и 
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кога спие не е сосема опуштен. Многу е напрегнат, не 
смее на своите деца да им го покаже својот страв, 
мора да биде постојано храбар и силен. Секогаш треба 
да знае дека тој е маж-ловец. 

 
2. „Борец без власт” 

Животот на мажите во модерниве услови потполно 
се разликува од оној на нивните предци. Во 
последниве стотина години мажите ги решавале сите 
семејни проблеми со помош на разум, одбегнувајќи 
го насилството. така излегува дека мажите на ХХ век 
немаат потреба да бидат ловци, не мораат да се 
тепаат за да обезбедат храна за своето семејство. Сите 
работи, кои се столетија му влегле во крвта, сега веќе 
не му се потребни. Тој сега е „борец без власт” и 
жените се жалат: 

„Секогаш е во дефанзива, не му придава важност 
на она што му го зборувам, подготвен е дури и да ја 
загуби битката.“ 

„Тешко се отвора, не покажува лични емоции, 
мисли дека е потребно секогаш да изгледа силен во 
моите очи.“ 

- „Не се спријателува лесно со други мажи”. 
„Толку сериозно ја сфаќа својата работа, како да е 

во прашање живот или смрт”. 
- „Страшно се лути кога го критикуваат или 

предизвикуваат. Мисли се е насочено против него, 
реагира саркастично и се однесува како да ја загубил 
главата”. 

- „Кога е вознемирен, се затвора во себе. Станува 
недопирлив, треба да минат многу денови за да каже 
што му пречело или го нервирало”. 
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Сигурна сум дека би требало да се согледа што 
останало од оној ловец, дали е тој се уште во канџите 
на несвесното. Да тргнеме од онаа теорија дека сите 
човечки суштества имаат една генетска меморија; 
нешто несвесно што останало со векови, кое сега се 
здружува со наученото и ги води кон тивкото 
предградие на животот, како пред милијарди години. 

Мажите како да се сеќаваат на оние примитивни 
импулси за одбрана и иако сакаат да ги скријат своите 
слабости, да покажат дека се внимателни, тие 
импулси како несвесно да се провлекуваат во 
секојдневниот живот. 

 
Зошто мажите, кога се во ресторан, секогаш избираат 
најсигурно место?  

Пред многу години направив еден експеримент со 
цел да докажам дека постои „генетска меморија”. 
Тогаш имав врска со еден писател. Секој пат кога 
одевме на ручек, забележував нешто необично. Кога 
влегувавме во ресторан јас седнував на столот што му 
го нудеше келнерот. Кога седев со грбот свртена 
спрема салата, мојот партнер беше мирен, но, кога 
избирав место со лицето свртено кон влезот тој беше 
вознемирен и нервозен, дури и налутен. Бараше да си 
ги смениме местата. Јас останував при мојот избор. 
Една вечер тој инсистираше да си ги смениме местата, 
јас не сакав и бев лошо расположена. Тогаш му 
викнав; 

„Ти секогаш сакаш подобро место за да гледаш се 
што е околу тебе. Овој пат јас ќе седам каде што са-
кам.” Тој попушти и седна со грбот свртен кон влезот. 

Нарачавме јадење и си раскажувавме секојдневни 
работи, но тој цело време беше напнат. „Што е?”- 
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запрашав. „Не ми се допаѓа да седам на ова место. 
Ништо не гледам, се чувствувам смешно!” Следните 
триесетина минути го анализиравме неговиот проб-
лем за кој никогаш пред тоа не размислувал. За жал. 
неговото рацио кажуваше за нешто длабоко вкоре-
нето во него, како да го слушаме скриениот глас кој му 
вели: „Биди внимателен, гледај околу себе!” Тој човек 
не беше некаков „мачо тип”, беше образован и многу 
љубезен. Сакаше да ми објасни дека навикнал така да 
се однесува уште во своето семејство, во војската... И 
кога некој се обидувал да му се спротивстави со 
аргументи, не сакал да го прифати тоа. Не успеавме да 
најдеме друго објаснување, освен во „теоријата за 
генетска меморија”. Оттогаш јас ги прашувам мажите 
каде сакаат да седнат. Подобро е да не ги ставаме на 
маки, гледајќи ги како се вртат на својот стол!!! 

 
1. Зошто мажите отсекогаш доминираат врз 
жените? 

„Шеф... Крал во својот замок... оној кој носи 
панталони... домаќин...” 

Речиси до неодамна мажите доминираа врз 
жените. гледајќи го односот меѓу двата пола низ 
вековите, можеме да забележиме дека мажите сега 
не само „борци без власт”, туку тие дојдоа во позиција 
и да се бранат, но, сепак, бараат да ги контролираат 
жените на сите можни начини. Факт е дека жената 
секогаш била еден вид потпора, во физичка и во 
емотивна смисла. За среќа, мнозинството од 
правилата од последниов век се изменија. Жените 
побараа да имаат исти права и да ги споделат сите 
способности кои дотогаш му припаѓаа само на 
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машкиот пол. Може да се рече дека повеќето мажи се 
согласија со тоа жените да се рамноправни и се 
откажаа од улогата на контролори, без оглед на тоа 
што себеси се сметаа за” мачо типови”. Ако некоја 
жена сака да го сфати човекот на својот живот, треба 
да ги запознае сите овие аргументи. Мажите сакаат да 
бидат малку над нас, но сепак бараат да ги разбереме 
нивните вистински мотиви и, можеби ние можеме во 
тоа да им помогнеме. 

 
Историски причини за нивна доминација 

Пред наоѓањето на новите методи за контрола на 
раѓањето, односите меѓу жената и мажот беа 
детерминирани едноставно: жената можеше да биде 
бремена и да ги одгледува децата, додека мажот 
беше настрана. Ова може да се илустрира со 
едноставен пример; Паоло и Изабела работат заедно 
и често одат во лов. За тој да нема влијание врз неа би 
требало таа да ги избегнува сексуалните односи со 
него за евентуално да не остане бремена. Во 
спротивно, нејзината еднаквост паѓа во вода, бидејќи 
додека трае бременоста таа не ќе може да трча и да 
оди со Паоло во потрага по храна. По кусо време ќе се 
родат тричетири деца и за сето тоа време таа ќе биде 
зафатена со раѓањето. Во меѓувреме Паоло и неговите 
другари ќе стекнат апсолутна моќ врз жените, од 
проста причина што само тие ќе можат да се грижат 
околу набавките на храна. Оној кој ќе успее да отепа 
најмногу дивеч, тој ќе биде шеф. Доколку жената не е 
љубезна со него, ако не ги почитува неговите правила, 
тој ќе ја казни со лишување од храна. Ако сака може и 
да ја остави да умре. Сосема едноставно! Можеби сега 
ќе ви стане појасно зошто повеќето мажи се 
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разбеснуваат кога жената ќе се вработи и сака да 
стане независна. Моќта на мажот опаѓа. Денес мажите 
веќе не одат на лов за да донесат храна, но жените се 
уште се врзани за своите домови поради самиот факт 
што тие треба да бидат мајки. Мажите и понатаму 
мечтаат да ја имаат економската моќ во свои раце за 
да можат да ги контролираат... 

 
Психолошки причини за доминирање на машкиот род 

Дали некогаш сте помислиле дека мажот кој лошо 
ве третира всушност е љубоморен и се плаши да не му 
се одмаздите. Многу теории кажуваат дека нив ги 
обзема стравот од се поголема способност на 
женскиот род. Жените полека се трансформираат во 
суштества со голема креативност и интуиција; жените 
учествуваат и го сфаќаат животот на еден необјаснив 
и волшебен начин. 

Некои теории велат дека извесни мажи сакаат да 
се идентификуваат со жените за да ја задржат онаа 
поврзаност што ја имале со своите мајки, бидејќи 
мајката е основниот модел или првата личност за која 
детето се врзува се додека не дојде време да се 
осамостои. Тоа се случува во пубертетот, кога се 
срамат ако мајките ги галат или бакнуваат. Некои 
почнуваат да ги мразат своите мајки со тенденција 
што поскоро да станат маж и да се дефинираат како 
нешто поинакво, самостојно и слободно. 

Слободниот млад човек се обидува самиот на себе 
да си каже дека е возрасен и самостоен, дека повеќе 
не му треба мајка. Во тој стремеж инсистира да владее 
врз жената, говорејќи си во себе : „Гледај колкава е 
мојата моќ, можам да те контролирам, подобар сум 
од тебе. Не сум како ти!” 


