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«Ідеальний чоловІк» чи шахрай?

Любов —  дивовижна  фальшивомо
нетниця, яка постійно перетворює не 
лише мідяки на золото, але нерідко і 
золото на мідяки.

О. Бальзак

У світі, особливо в Європі,  існує стала думка про досконалість 
нашої української жінки, дівчини. Наші сестри, дружини, подруги 
дійсно —  найкращі  у  світі  господині,  які  смачно  приготують,  да
дуть лад у домашньому господарстві ще і ніжно приголублять. На
ші жінки терплячі, готові довго чекати свого щастя. Але коли вони 
покохають, то щиро і назавжди. Безумовно, трапляються інші ситу
ації. Проте причини їх виникнення необхідно шукати в діях не тіль
ки  жінок,  але  і  чоловіків.  Подружнє  чи  спільне  життя  однаково 
впливає і на жінку, і на чоловіка.

Українок можна зустріти і в Австралії, і в Португалії, і в Бразилії. 
Є наші красуні в африканських  і американських державах. Врода 
та хазяйновитість притягують магнітом чоловіків різних достатків, 
смаків і рас. Серед них є, звісно, й шахраї.

Шлюбним  шахраєм  може  бути  і  студент,  і  аспірант,  і  тренер  з 
фітнесу, і масажист, і відставний полковник секретних військ, і біз
несмен, і багатійіноземець. До речі, в ролі шахраїв можуть висту
пати як чоловіки, так і жінки. Називаються такі шахраї скаммерами, 
від  англійського  слова  scammer —  шахрай.  Втім,  головна  «про
фесія» такого чоловіка або жінки — аферист, а головні таланти — 
харизма  і  магнетизм.  Наївні  жінки  охоче  ведуться  на  залицяння 
аферистів, радіють близькому знайомству.

Психологія шлюбного афериста спрямована на виявлення го
ловних жіночих потреб, його стратегія — здобути довіру, втішити, 
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створити ілюзію щастя, про яке мріє будьяка жінка. Деколи жінки 
витрачають на донжуанів усі свої заощадження. Навіть коли «кава
лери»  їх залишають, вони готові віддати останнє, щоб повернути 
«ідеального чоловіка». Часто аферист — кращий чоловік у їхньому 
житті, а години і дні, проведені з ним, — кращий період життя.

Шлюбні  аферисти —  це  не  юридичний  термін.  Це —  буденне 
поняття, вживане журналістами і юристами. Так називають людей, 
які шляхом шахрайства, так чи  інакше пов’язаного зі стосунками 
жінки і чоловіка та з можливістю укладання шлюбу, прагнуть заво
лодіти  чужим  майном.  Іноді  чоловік  навмисно  залучає  люблячу 
жінку до афери, щоб вона стала винною в скоєнні серйозних зло
чинів. Наприклад, на ім’я жінки можуть бути укладені злочинні уго
ди, наслідки яких ляжуть на неї важким тягарем.

Найвидатніші  злочинці —  це  шахраї.  Блискучі  інтелектуали  і 
психологи, вони детально вивчають нюанси конкретного випадку 
шахрайства, розробляють його технології, шляхи відходу. Тому не 
будемо звинувачувати жінок у тому, що вони спіймалися на гачок 
таких високих професіоналів. Людина, яка виступає в ролі шлюб
ного афериста, — непересічна особа. Стати ним може далеко не 
кожен. Для цього потрібно володіти пластичністю, артистизмом, 
публічністю, умінням бути м’яким, пристосовуватися до фантазій 
жертвижінки.
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«БІдний романтик», «БІзнесмен»  
І «справжнІй чоловІк»: 
з ким не варто заводити курортний роман

Я вирішив пройти по жит
тю з любов’ю.

Мартін Лютер Кінґ

Період знайомств за допомогою газетних оголошень практич
но  закінчився.  Сьогодні  все  більшої  популярності  набуває  «сва
ха» на ім’я Інтернет. На новому віртуальному рівні комунікації не 
мають ніяких часових та географічних обмежень. Для реєстрації 
на сайті або відкриття електронної адреси не потрібні ніякі доку
менти.

Шлюбні аферисти, з легкістю задуривши голову довірливій пані 
в інтернеті, намагаються закохати її в себе при зустрічі. В інтернеті 
можна одночасно підтримувати стосунки з багатьма жінками, по
силаючи їм шаблонні повідомлення з освідченнями в коханні. На 
закинуті гачки хтонебудь та клюне.

Детальна  інформація  з  анкет,  написаних  у  надії  знайти  свою 
«половинку»,  дає  можливість  шлюбному  аферистові  ще  до  зуст
річі скласти психологічний портрет потенційної жертви. Крім то
го, досвідчений  донжуан  обов’язково  навідається  на  її  сторінку 
в соціальній  мережі,  щоб  дізнатися  про  її  смаки  й  підстроїтися 
під них.

Сучасні шлюбні аферисти, альфонси, жиголо прагнуть дістати 
якомога більше грошей у закоханих у них жінок і «піти поанглій
ськи».  Слов’янські  жінки  не  розпещені  увагою  наших  чоловіків: 
вони рідко чують від них компліменти, а квіти в подарунок отри
мують, у кращому разі, лише на � Березня і на день народження. Їх 
життя зазвичай обертається навколо роботи і побутових проблем. 
І тут серед цієї буденності з’являється чоловіккрасень (деколи й 
не красень), який розсипається в компліментах, робить подарунки 
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і влаштовує романтичні зустрічі з сюрпризами. І серце жінки тане, 
і вона вже готова заради цієї людини на все. Шлюбні аферисти да
ють  жінкам  те,  чого  їм  так  бракує  в  житті  і  про  що  вони  мріють: 
любов, ласку, спокій і надію на щасливу сім’ю.

У першу чергу шахраїв варто побоюватися заможним неодру
женим  пані.  Вони —  справжній  ласий  шматочок  для  будьякого 
шлюбного шахрая. Здавалося б, жінки, які досягли успіху в роботі 
й заробили непогані гроші, повинні знати людей і не піддаватися 
впливу емоційноекономічних пройдисвітів. Проте, практика до
водить зворотне.

Шахраї можуть не докладати надмірних зусиль, оскільки діють 
на  жінок  якимось  магічним  способом:  жертвам  самим  хочеться 
приголубити  їх, завжди бути поруч. Особливо схильні до впливу 
шлюбних аферистів самотні пані за 35 років. З роками жінки ста
ють сентиментальними, а вимоги до чоловіків знижуються. Вони 
розуміють,  що  перебувають  у  віці,  коли  не  мати  сім’ї  або  хоч  би 
чоловіка вже просто непристойно, і наполегливо шукають достой
ного партнера для життя. Аферистам тільки це й потрібно.

Проте зловитися на гачок афериста може і приваблива молода 
дівчина. Їй, розпещеній чоловічою увагою, і на думку не спаде, що 
комусь можуть бути цікаві  її  гроші, машина  і квартира, а не вона 
сама.

Казок, якими аферисти виманюють гроші, не так уже й багато. 
І вони  змінюються  залежно  від  того,  який  образ  шахраї  на  себе 
узяли.
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Молоде безгрошів’я. Як правило, це гарний хлопець, що зумів 
переконати пані бальзаківського віку в  своїй безкорисливій лю
бові. Коли аферист відчуває, що жінка вже на гачку і закохана по 
самі вуха, він починає діяти. Одягає трагічну маску, щоб закохана 
поцікавилася зміною настрою. Донжуан розповість жалісну історію 
про хвору бідну маму чи сестру, якій терміново потрібна дорога 
операція. Або про слідчого, який вимагає хабар, щоб закрити спра
ву. А він не знає, де взяти гроші. Самовіддана і закохана жінка зро
бить усе, щоб допомогти коханій людині. Коли ж він отримає гроші, 
то хутко і назавжди зникне з її життя, щоб відпочити і знайти нову 
багатійку.

Успішний бізнесмен має прекрасну зовнішність, дорогий одяг, 
він вихований  і чемний, демонструє високий соціальний статус  і 
забезпеченість. У його шикарній квартирі, як правило, проводять 
ремонт, і тому він поки не може туди запросити. Такі шахраї їздять 
на орендованих автомобілях або «співають» про сервісний ремонт 
розбитої чи зламаної  іномарки. З часом він перестане приділяти 
належну увагу коханій через проблеми з податковою. І попросить 
на тиждень грошей, обіцяючи повернути їх. Зазвичай жертви «ве
дуться» на такі прохання і не відчувають брехні.

Справжній чоловік представляється, як правило, військовим, 
має багатий запас армійських байок та історій. Про такого мріє біль
шість жінок: сильний, серйозний, працьовитий і вмілий. Він поти
хеньку витягатиме з вас гроші, поки не знайде більш забезпеченої 
жінки, або відразу попросить грошей «у борг» і зникне.

Любляча добра жінка знайде старенького чоловіка. Вона зне
нацька увірветься в світ людини, що вже і не надіялася на жіночу 
ласку. Жінкааферистка заговорить про мудрість чоловіка, додасть 
про шалені сексуальні здібності в його віці. Так у чоловіка розпо
чинається нова сторінка в коханні, для нього зникає родина, а по
тім заощадження і здоров’я. Дуже часто на вудку жінокшахрайок 
попадають професори та успішні бізнесмени.

На курорті діяльність альфонсів досягла велетенських масшта
бів. Особливо славляться любов’ю до жіночих грошей жителі Єгип
ту і Туреччини. Вони закохують жінок своїми потужними м’язами й 
улесливим язиком, а вже через тиждень знайомства готові одру
жуватися.  Як  не  дивно,  дуже  багато  жінок  ведуться  на  полум’яні 
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лестощі. Звичайно, велику емоційну роль відіграє романтика теп
лого моря, креслатих пальм і сонця. Це класика жанру. Квіти жінці, 
морозиво дітям. Під кінець відпустки альфонс готовий переїхати 
до жінки, яка не жаліє відтак грошей на молодого коханця. Буває, 
що з далеких теплих країн електронні листи приносять їй прохан
ня вислати гроші на квиток до неї або на операцію тощо. Не виклю
чено, що після банального сексу вранці жінка недорахується своїх 
коштовностей і грошей.

Ось декілька порад, як уберегтися від альфонса на курорті:
— не беріть із собою у відпустку дуже цінні речі й прикраси;
— не зберігайте велику кількість грошей при собі або в номері 

готелю;
— не приймайте ніяких цінних подарунків: поперше, вони мо

жуть бути краденими, подруге, так ви поставите себе в залежність 
від дарувальника;

— усі шлюбні аферисти бояться фотографуватися. Запропонуй
те йому фото чи відео на пам’ять і стежте за реакцією;

— ні в якому разі не позичайте новим знайомим гроші.


