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За прикаЗките, хората  
и мечтите

Вярвате ли в приказки?
Мисля, че за вярата, надеждата и любовта всеки 

един от нас има свои теории, примери и измерения... 
За силата на желанията и благодарността – също... В 
приказките обаче вярват само истинските мечтате-
ли... А приказките носят своя вълшебен заряд и да-
леч не са само за деца... Наскоро така се случи, че за-
почнах да препрочитам детски приказки и с изненада 
установих, че те ми звучат по друг, нов начин и по-
раждат нови въпроси... Като че ли с възрастта четем 
повече между редовете и извличаме друга поука... А 
емоцията, емоцията е по-силна – и радостите, и тъга-
та на героите вече съпреживяваме с по-голяма сила... 

Ако Спящата красавица нямаше доверие на Злата 
вещица, щеше ли да отхапе от ябълката и да понесе 
цялата тежест на съдбата си от този си избор? И после 
в дългия си сън вярваше ли, че има принц, който да я 
събуди? Нима Пепеляшка не се превърна в принцеса 
за една нощ, защото срещна любовта? А Грозното па-
тенце и неговата трансформация в красив лебед – и 
голямата поука за самочувствието, егото и силата на 
доброто... И Малкият принц с неговото „Истински се 
вижда само със сърцето. Същественото е невидимо 
за очите“... Доверчивостта и чистите намерения на 
Червената шапчица и безусловната всеотдайност на 
Малката русалка, които повдигат въпроси за спра-
ведливост, дълг и още, още много други...
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И героите вече не са само „черни“ и „бели“, а оли-
цетворяват много други качества. И в „добрите“, и в 
„лошите“ сякаш виждаме по нещо от нас самите. В 
приказните герои припознаваме себе си и това ни по-
мага да се погледнем отстрани, да се приемем такива 
каквито сме и да продължим нататък, да се развива-
ме и самоусъвършенстваме... И нека добрите намере-
ния да ни се сбъдват и добрите дела да ни се множат, 
споделеността и силното приятелство да ни съпро-
вождат по пътя, а вярата, надеждата и любовта да ни 
държат във вярната посока.

С годините помъдряваме, казват... Едва ли... по-
скоро неистово се нуждаем един от друг и от опора. 
И я търсим, търсим – навсякъде... 

В ръцете си държите малка книжка, която може 
да се окаже вашата опора, вашата светла нишка, коя-
то да ви помага по пътя, който сте избрали...

И да напишете СЕГА ВАШАТА ПРИКАЗКА, ЗАЩО-
ТО ТОВА Е САМО НЕЙНОТО НАЧАЛО, НАЛИ?... 

Желая ви СБЪДВАНЕ....
д-р Зорка Угринова



Сядам да напиша тази моя лична изповед, тази 
малка книжка, мили жени, за вас, за всички вас, за 
вашите семейства, за вашите партньори. Чрез 
нея искам да ви дам кураж, надежда, вяра и лю-
бов... Да ви кажа, че мечтите се случват рано или 
късно, за да не губите никога вярата си, да вярва-
те в Бог, в доброто и в живота. Искам да разкрия 
пред вас моя път към сбъдването на мечтата ми 
и вярвам, че така ще мога да помогна на някои от 
вас – дали на две, пет, десет, сто жени... Колкото 
и да сте, тези, които ще се докоснете до тези ре-
дове, достатъчно ми е точно вие да продължите 
напред с вяра и любов, да ви разкрия моята тайна 
на успеха, и какво ми помогна да сбъдна мечтата 
си... 
Вярвам, че много от вас ще намерят себе си, ще 
се почувстват по-силни и ще вървят напред към 
сбъдване на своята мечта за дете.
Тази малка книжка е моето послание към вас... 
Послание за сбъдване на мечти, тайната за 
сбъдването на мечтите ни...



моята иСтория

Вълнувам се, защото искам много неща да ви 
кажа, да споделя с вас моята история, без да пропусна 
нещо важно... Искам всичко да стигне до вас, да взе-
мете това, което ви е нужно, и да се възползвате от 
опита и болката ми, за да сбъднете мечтата си по-
бързо да станете майчици, да гушнете своите рожби 
по скоро...

Всичко започна преди двадесет години... Аз съм 
жена с репродуктивни проблеми и единственият ми 
начин да стана майка бе инвитро, друг шанс нямах... 
Не можех да имам деца, бях се сринала физически и 
психически... В продължение на дванадесет години 
опитите ми да забременея оставаха безуспешни. Го-
дини, изпълнени с много болка, мъка, тежест, огорче-
ние и страхове... В душата си усещах тежест, вина, 
тъга и много, много силен копнеж...

Много трудно ми бе да запазя надеждата, че чудо-
то ще ни се случи... Опитвах се да я подхранвам всеки 
ден, за да не угасне!

Имах чувството, че не съм достойна за живот, за 
света, за близките ми... Смятах, че те ме обвиняват, ма-
кар и негласно, че ме отхвърлят... Смятах, че хората не 
ме обичат и ме избягват... Като че ли всички усещаха 
моето нещастие и сякаш те бяха виновни за него... Това 
ми носеше много страдание и болка. Чувствах, че нещо 
липсва в моя свят, огромна празнота, екзистенциална 
самота и една голяма рана в сърцето, която всеки ден 
се увеличаваше и не се запълваше с нищо.
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Може би най-тъжното беше, че в един момент 
не се чувствах жена... А имах всичко, бях обичана, 
ухажвана и уважавана... Моят съпруг се отнасяше 
с много обич, грижа и разбиране, не ме лишава-
ше от нищо, но... бях лишена от най-прекрасното и 
най-ценното нещо в живота на всяка жена – от деца... 

Болката, която изпитвах всеки ден, бе неописуе-
ма, чувствах се сама на света, като отшелник, който 
носи своя кръст... Сърцето се раздираше на парчета и 
кървеше от болка...

Пиша тези редове с много силна емоция... Си-
гурно ти, който четеш всичко това, си изпитал някои 
от тези чувства в дадени моменти в своята борба и в 
своя път за своята рожба. 

И си изпитал мъката и „срама“ от „онези“ въпроси:
– Не искате ли вече дете?
– Не е ли време да родиш?
– Няма ли да правите бебе вече?
Как ми идваше да извикам, да изкрещя с все сила:
– Да! Искам! Много искам! Мечтая за този миг...

бленувам за свое дете... Искам да изпитам това 
щастие, но не става, не мога...!

Преди години това беше срамно... Какво ще ка-
жат хората?! Как ще ме възприемат като една ялова, 
бездетна или изкуствена жена?!

Това бяха тогавашните възгледи и мисли в общес-
твото...

Сега, за радост, нещата са различни. Обществото 
подпомага хората с репродуктивни проблеми.

Днес мога с гордо вдигната глава да кажа, че се 
гордея, че макар и да съм една от хилядите жени с 
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репродуктивни проблеми, това са силни жени, жени, 
които не се огъват пред трудностите... Жени, които са 
готови на всичко, за да дадат нов живот.

Аз съм силна жена, всички вие сте силни жени!
Ние сме богоизбрани да минем по този трънлив 

път и да постигнем щастието да станем майки.
Този път към мечтата за дете ме промени мно-

го, направи ме различна, борбена, но и много велико-
душна, смирена и състрадателна... Отворих сърце-
то си за всички и за всичко. Въпреки трудностите 
и страданията, които минах, вярвам в доброто и 
запазих оптимизма си. 

След толкова години на изпитания мога да кажа, 
че аз съм един щастлив човек! Научих се да оценявам 
малките неща, да се радвам на малките неща в живо-
та и да откривам в тях красотата!

Но за това трябваше много време. Това беше един 
дълъг процес на борба, но благодарение на вярата и 
надеждата си аз не се отказах от мечтата си и успях!

Благодаря на съдбата и на себе си, защото заедно 
успяхме да сътворим чудото живот!

Вярата
От вас се изисква само да бъдете отговорни, се-

риозни и всекидневно да изпълнявате дадените при-
мери, задачи и препоръки... Запомнете, трябва единс-
твено постоянство и всеотдайност и... много вяра, 
безусловна вяра в сбъдването на мечтата ви за дете.

Затова ако сте решени да поемете по този път, да 
продължите да опитвате и да се борите, не забравяй-
те, че правите това в името на съкровената си мечта. 
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Най-важното по този път е вярата, това е 
разковничето на успеха! 

Вярвайте, че ще забременеете, ще станете майка, 
ще бъдете родители. Не изпитвайте колебание. Ако 
в определен момент усетите, че се разколебавате, че 
губите мотивация и сили – спрете за миг, успокой-
те мислите си, съберете себе си... Дайте си толкова 
време, колкото ви е нужно и тогава продължете към 
следващата интервенция или инвитро процедура.

Ако се оставите на рутината и просто отново и 
отново отивате да направите поредната процедура, 
но без вяра, с негативни чувства и страхове, че отно-
во няма да е успешно... бъдете сигурни, че няма как 
чудото да се случи...

И да, казвам го от личен опит, не правете моите 
грешки и не тръгвайте по грешните пътеки на съмне-
нията и страха... Ако имате тези мисли в главата си, 
спрете, изчакайте, не правете нищо, докато не про-
мените нагласата и не изчистите мислите и съзнание-
то си.

Аз бях изпълнена с много страхове, навсякъде 
виждах страха, който ме „дебнеше от всеки ъгъл“, и 
не ме оставяше на мира, бях в неговия плен и зависи-
мост. Толкова много беше ме обзел, че не знаех как и 
къде да се скрия, бягах, но той пак идваше... страхът, 
че няма да имам никога дете. Страхът, че никога няма 
да бъда майка, че ще остана бездетна, че ще нося бре-
мето на самотата, че отново ще чуя думите „ялова е... 
остави я, не бъди с нея“...

Страх, че никога няма да бъда реализирана жена, 
жена на сто процента... Това ме убиваше малко по 
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малко, виждах по очите на хората, усещах какво си 
мислеха за мен, как на моменти ту ме съжаляваха, ту 
бях за тях като прокажена...

А как не исках да е така, защо АЗ, защо НА МЕН... 
В началото бях гневна на света, бях изпълнена с ярост, 
злоба, негодувание и какви ли не още отрицателни 
чувства. Имаше дни, в които усещах, че вървя надолу 
към пропастта, вместо да я прескоча... но с времето 
разбрах, че това само ми пречи и не ми помага по 
пътя към мечтата ми за дете. Постепенно се надига-
ше буря от страсти и чувства и за исках да бъда като 
всички други майки. Исках да гушна своята рожба, 
да усетя едни детски ръчички, бебешко ухание, ми-
рис на бебе... И да чуя една прекрасна дума, да чуя 
„МАМО“, изречена за мен.

Много тежи, нали? Боли, но никой не може да ни 
разбере освен ние самите, които сме го изпитали...

Ставах и лягах с мисълта за дете. Вървях по улици-
те и виждах само децата, бременните жени, детските 
колички, щастливите майки и... в мен се прокрадваше 
чувство за несправедливост. Ядосвах се на съдбата 
защо не ми е отредила тази радост, обречена ли съм... 
защо точно НА МЕН... Може би и вие сте имали та-
кива мисли, но това е нормално! Не се упреквайте, не 
изпитвайте вина, не се самонаказвайте.

През всичките тези години търсех начини да 
сбъдна мечтата си... Заспивах с молитва и се съ-
буждах с молитва за мое дете... Не спирах да се моля 
и твърдо вярвах, че чудото ще се случи. Тази вяра ме 
държеше. Вярвах в чудото живот – вярвах, че един 
ден мечтата ми ще се сбъдне и ще прегърна детето си. 
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Как и кога не знаех, но не се отказвах, въпреки несго-
дите и въпреки диагнозата стерилитет!

Обичах децата, обичах всички деца, радвах им се, 
играех с тях, боготворях ги... но исках да имам свои 
деца. 

Осъзнах се и сякаш прогледнах и това ми помогна 
да се променя.

Смятам, че мисията на всяка жена е да стане май-
ка, това е най-висшата  ̀и    роля – да ражда нов живот, да 
дава част от себе си и да се посвети в името на децата 
си. Да създава поколение!

Ако и вие, мили жени, мои приятелки по съдба, 
сте имали или имате още такива чувства и мисли, по-
вярвайте, че не сте сами... Милиони жени по целия 
свят имат репродуктивни проблеми, не мислете, че 
това е зла прокоба само към вас. Това не е наказание, 
това е път, който трябва да се извърви... И само тога-
ва ще донесе удовлетворение и благодат. Не правете 
моята грешка, не бъдете гневни на света, приемете 
своята болка и съдба. 

Животът е дар, красив и чудесен, и трябва да се 
изживее с любов, вяра и благодарност... За всеки от 
нас той е едно голямо приключение, една невероятна 
приказка с много хубави преживявания.

Вървейки по този труден и коренно различен път, 
ние израстваме като хора, като души. Всеки човек има 
своя съдба, всеки човек е орисан да мине по своя път. 
И това е нашият път – пътят към мечата ни за дете! 
Помнете, че изпитанията се дават само на силните в 
този живот. И затова не е лек пътят, който трябва да 
извървим, за да станем родители.
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Дори в религията ни Господ е избрал неговият 
син да бъде разпънат на кръста в полза на другите, да 
бъде в страдание и в мъка, да страда в името на дру-
гите... Господ ни обича като свои деца и страданията 
и болките ни са дадени за наше добро. Господ дава 
големи изпитания на най-любимите си, защото само 
благодарение на трудностите човек се променя и се 
усъвършенства. Не се гневете! Не се самосъжалявай-
те! Не се обвинявайте!

Повярвайте – трудно е, но не е непостижимо!


