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Информацията
на успеха за 2012
г.“ ще е толкова
2
достъпна и прегледно
представена, че
п
справочникът
справочникъ на практика ще може да
се използва о
от всички. Дори и от онези,
които никога не са проявявали интерес
към астрология
и не знаят нищо за
астроло
мощното влияние
на Луната върху
вли
Земята и хората.
хор

Диана и срамежливата Луна

С помощта н
на този лунен
справочник вие през всеки един
ден от годин
годината ще знаете какво
е качеството на лунния момент и
дали има условия
да привлечете
ус
повече късм
късмет и благодат в
живота си! Защото Луната найпряко влияе на настроението,
външния вид,
ви деловата ни
активност и здравето.
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Ако се доверите
на
дове
информацията
от този
информаци
календар, ще
щ живеете в
синхрон с м
мощните природни
ритми. А зд
здравето и успехът
ще са ваши постоянни гости
през цялат
цялата 2012 г.!
Защото вие самите ще сте ги
поканили.
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Новата истина за

„К

боядисаната коса
Д

огато бях млада, не се кичех много-много, но сега
винаги си слагам някакво
герданче, за да отклонявам вниманието от лицето си.“ Каза
ми го една 70-годишна жена, на която
не є се е налагало особено често да
попада в официални делови ситуации
през живота си. Тя обаче е осъзнала
и уловила един основен трик –

нес боите не са просто начин да променим имиджа и
да прикрием сивите коси, но
и средство за обгрижване.

© CARLO DAPINO | DREAMSTIME.COM

трика с украшенията
и допълненията

Защо се боядисваме

Първо, защото нито една жена не
харесва природния цвят на косата си
и иска да го направи по-ярък. И второ – за да скрием белите коси.
Повечето жени боядисват косата
си веднъж на месец, я някои блондинки оцветяват корените си на всеки
две седмици.
По-честото боядисване стана възможно точно заради революционните промени, които претърпяха бои-

Езикът на бижутата е много силен
и властен. От векове те са мощна
индустрия, от която се печели доста.
Бижутата са в състояние да прикрият много наши недостатъци, отклонявайки вниманието на събеседника ни в съвсем друга посока. Но точно това е и техният капан. Особено когато става въпрос за изграждане
на делови имидж. В бизнес етикета
основно правило е, че хората трябва
да слушат вас, да забелязват вас и
нищо друго да не отклонява вниманието им от вас.
Затова никой не препоръчва големите и висящи обици или едри накити около шията.
Бижутата в този случай
трябва да са достатъчно
стилни, достатъчно
скъпи и в същото
време достатъчно
ненатрапчиви и
приглушени.
И еднакво важни се оказват
и цената, и

те. По тази причина и самият процес стана значително по-бърз, лесен,
удобен и не на последно място – започна да носи удоволствие.
Почти всички водещи компании в
бранша създадоха бои-мусове. С тяхната поява и боядисването вкъщи се
превърна в детска игра.
Текстурата на тези бои е подобна на пяна. Нанасянето им не налага използването на четка и помощ
от приятелка. Боята се нанася като
шампоан: масажирате скалпа с нея и
тя се разпределя перфектно по косата.

Амоняк – повече „за“,
отколкото „против“
Днес боите, както и преди, се делят на три основни вида – устойчиви, полуустойчиви и тониращи. Полуустойчивите и тониращите се отнасят към категорията на по-щадящите, тъй като в тяхната формула напълно отсъства амоняк, а водородният прекис (проявителят) в нея
е с по-ниско процентно съдържание.
Такива бои не могат радикално да променят натуралния пигмент на косъма. И
за жалост оцветяват белите
коси само до 50–70%. Безамонячните бои могат да изсветлят натуралния пигмент на косата с не повече от 2 тона. За
да покриете по-добре белите коси и
основно да промените цвета на косата, ще трябва да използвате боя
с амоняк.
Днес много компании заменят
амоняка с негови аналози – например с аминоетил. Но по мнението на експертите основният плюс на тези бои не е в
по-щадящото им въздействие върху косата, а в отсъствието на неприятната миризма, която предизвиква неприятни усещания по време на боядисването.

броят им
Смята се за проява на лош
вкус да се носят прекалено много украшения, дори и ако те са
скъпи и изискани. Те са част от
първото впечатление, което оставяте, а то, в случай че не е
подходящо, може да се коригира за около година и половина. За
да успеете да го промените, найразумно е да се следват добрите
стари и работещи във времето
правила. Една от големите дизайнерки, Коко Шанел, беше казала, че
когато става въпрос за накити, е добре жената да брои до три и ако є
се сторят много, да махне някой.
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В салона или вкъщи

Статистиката сочи, че във фризьорския салон се боядисват дамите,
които се страхуват сами да изберат
цвета или пък желаят сложно боядисване, което на практика не може
да бъде направено в домашни условия
(тъй като вкъщи вие можете да боядисате косата си само в 1 тон).
Но пък има и жени, които се боядисват при фризьор, но си носят боята
за коса. Предупреждението на стилистите е, че доколкото боите за
домашно ползване са по-универсални,
те биха могли да увредят коси със
специфични изисквания. При подобни
случаи коафьорът знае какъв по-мек
окислител да използва и може да добави в боята повече обгрижващи компоненти и по този начин да направи
боядисването по-щадящо.

За домашно
Звездният колорист и собственик
на салони в Ню Йорк и Бевърли Хилс
Луи Ликари е убеден, че с добър естествен резултат в боядисването
можете да се сдобиете и сами вкъщи. Най-важното е да следвате правилата.
Измийте главата си ден преди
боядисването, за да може за 1
денонощие да се образува достатъчно себум върху скалпа. Ако имате
чувствителна кожа, боята може да
предизвика раздразнение. Именно затова в салоните препоръчват боядисване на немити коси.
Направете цветови тест, за
да не плачете после за изгубения
стар или по-точно за неудачно избрания нов цвят. Предварително боядисайте 1 кичур от косата на тила в
желания цвят. Така ще сте сигурни
не само в цвета, но и в отсъствието на алергия към боята.
Намерете си компания. Една
от главните трудности при домашното боядисване е да оцветите
равномерно косата на тила. Покане-
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дравна култура

ИДЕАЛНО СЕ ЗАСПИВА
НА Т. НАР. БЯЛ
ШУМ – МОНОТОННИЯ

РОМОН НА РУЧЕЙ ИЛИ
РОМОЛЕНЕТО НА ДЪЖДА.

© IURII KRYVENKO | DREAMSTIME.COM

НЕДОСТИГЪТ НА СЪН ВЛИЯЕ НЕГАТИВНО НА
ТОНУСА И НАСТРОЕНИЕТО. СЪНЯТ Е НЕ ПО-МАЛКО
„ОТГОВОРЕН“ И НАСЪЩЕН ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ
ОТ ВЪЗДУХА И ВОДАТА. КОИ СА ФАКТОРИТЕ,
КОИТО ОКАЗВАТ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА СЪНЯ?

С

поред последни научни изследвания 60% от населението на света страдат от недоспиване.
Ако безсънието ви стане хронично, е добре да
потърсите помощ от невролог или психотерапевт. Но при инцидентни проблеми със съня пробвайте
нашите препоръки за промяна на начина на живот и хранене. Проверени са на практика и работят!
КОМБИНИРАЙТЕ БЕЛТЪЧИНИТЕ С „БАВНИ“ ВЪГЛЕХИДРАТИ. Белтъчната храна снабдява организма с
триптофан – аминокиселина, стимулираща производството на серотонин, който от своя страна повдига настроението ни. А въглехидратите помагат да се ускори доставката на триптофан в кръвоносните съдове на мозъка. Примерно меню за лека вечеря (2–3 часа преди сън):
извара, пълнозърнест хляб, пилешко или пуешко филе на
скара.
СТАРАЙТЕ СЕ ДА СИ ЛЯГАТЕ И СТАВАТЕ ПО ЕДНО И
СЪЩО ВРЕМЕ – всеки ден, дори и през уикенда. Това
помага на организма да настрои биологичния си ритъм на

1
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дравна консултация

?
е слабост
Чувстват
Появяват се отоци?
Често
мръзне
те?
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Болестта на

пеперудата
Н

4

яколко месеца Тереза не
може да разбере какво се
случва с нея: преследва я постоянна умора, граничеща с
апатия, нищо не є се прави, а теглото є се покачва от ден на ден.
Всички тези неприятни симптоми тя
свързва с приближаването на менопаузата. Решава да потърси съвет
от гинеколог. Специалистът веднага
я пренасочва към ендокринолог с препоръка да се изследва щитовидната
є жлеза. И действително, оказва се,
че проблемът е точно там. Резултатите от направените тестове сочат, че състоянието на щитовидната жлеза е на границата на нормата
и патологията. Необходимо е да се
правят повторни изследвания на всеки шест месеца.

5

Въпреки малкия си размер щитовидната жлеза е многофункционален орган, отговорен за много важни процеси в организма. Хормоните, които

определен режим и да задейства рефлексен цикъл на заспиване и събуждане.
ЗАГАСВАЙТЕ СВЕТЛИНИТЕ ВЕЧЕР. Изкуствената
светлина (от нощна лампа, екран на телевизор и
дори от циферблата на будилника или дисплея на телефона) пречи на пълноценното заспиване. Но ако сте угасили
всички светлини, а в спалнята ви пак не е достатъчно
тъмно, сложете си маска на очите.
ДИШАЙТЕ ДЪЛБОКО! За да изпаднете в дълбок сън,
мускулатурата ви трябва да е напълно отпусната.
Има дихателни техники, с чиято помощ можете да успокоите мускулното напрежение, натрупано през деня.
Бавното и дълбоко коремно дишане помага да се отпуснете и успокоите в критични ситуации, да се избавите
от нервността. То намалява възбудимостта на нервните центрове и подпомага автоматично отпускането на
мускулатурата. Затова се старайте да дишате с корем
(сякаш надувате корема си като балон). Вдишайте бавно
през носа, като броите до 4, задръжте въздуха, като пак
броите до 4, а след това издишайте бавно, като броите
до 6 или до 8. Може при издишване да произнесете дума,
която асоциирате с отпускане.
ОСИГУРЕТЕ СИ УЕДИНЕНИЕ. Ако имате домашен
любимец, не го допускайте да спи в леглото ви. Направете му кът за спане някъде другаде и отложете общуването с него за сутринта.

3

Възможно е всички
тези симптоми да
са резултат от
нарушената работа на
щитовидната жлеза.
Преди да предприемете
самолечение или да се
регистрирате в някой
форум в интернет, за да
търсите информация,
потърсете помощ от
специалист – терапевт и
ендокринолог.

Тайната на пеперудата
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ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА Е НЕГОЛЯМ ОРГАН ВЪВ ФОРМАТА
НА ПЕПЕРУДА, КОЙТО Е РАЗПОЛОЖЕН В ОСНОВАТА НА ШИЯТА,
ПОД ЛАРИНКСА.
произвежда, стимулират обмяната на
веществата, като по този начин регулират всеки процес в организма –
дишане, храносмилане, сън, двигателна активност, сърцебиене, – както и
по-сложни процеси като дейност на
репродуктивната система.
Ако жлезата не произвежда достатъчно количество хормони, метаболизмът се забавя. Това състояние се нарича хипотиреоидизъм.
Рискът от появата на хипотиреоидизъм се увеличава с напредване на
възрастта. Лекарите смятат, че към
60-годишна възраст около 10% от хората под една или друга форма страдат от това заболяване. Като жените в групата на риска боледуват 7
пъти повече от мъжете.
Базедовата болест е обратното
състояние на хипотиреоидизъм, при

което щитовидната жлеза отделя завишено количество хормони. Среща се
сравнително по-рядко.
В последно време броят на хората,
които страдат от нарушени функции
на щитовидната жлеза, се увеличава
с всяка изминала година.
За съжаление малко са тези, които
при появата на подобни симптоми
веднага се обръщат към лекар. Често хората се консултират с познати
или търсят информация в интернет.
В мрежата трудно можете да намерите сайт, който да предлага адекватни отговори на вашите въпроси.
За да сте наясно какво наистина се
случва в организма ви и защо тази
миниатюрна жлеза ви създава толкова неприятности, е необходимо сериозно да се изследвате под контрола
на специалист ендокринолог.

© ALENA OZEROVA, IRINA NARTOVA | DREAMSTIME.COM
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НАЧИН НА ЖИВОТ

икрофон за психолога

Удари ме с

К

ато се замисля, думата
„конфликт“ е неразделна
част от нервното и напрегнато време преди, по
време и след коледните и новогодишните празници. Да не говорим,
че средствата за масова информация
ни заливат с новини за разни конфликти не само по празниците: конфликти в Близкия изток, конфликт
между управляващи и опозиция, конфликт между работодатели и синдикати, между Лекарски съюз и здравна каса, между редовни пътници и
гратисчии... Как точно стигаме да
конфликта и какво можем да направим, за да го избегнем.
Древните го дефинират като обикновен спор. Но съгласете се, че днес
е много по-точно да наречете някого
конфликтна личност, а не човек, който често влиза в спор, нали?

Защо се караме
с хората
Защо, вместо приятно да си гука-
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ме с любимия вкъщи и само с поглед
да се разбираме с децата и колегите си, ние постоянно, хм, спорим с
тях. Руската психоложка Лариса Суботина твърди, че конфликт възниква тогава, когато гледната точка на
събеседника се разминава тотално с
нашата.
Американският специалист по конфликти М. Дойч пък е открил няколко общи закономерности при възникването на конфликтна ситуации.
Първата е, че всеки участник в конфликта вижда ситуацията посвоему
и очаква другите също да я виждат
като него. Втората е, че самият
конфликт често става генератор на
нови противоречия и се превръща в

конфликт заради
самия конфликт
А третата е, че конфликтът между двама души има потенциала да
привлече и трети лица – най-често
„експерти“ и „миротворци“ – и по
този начин да предаде отрицателни-

НЕ ИСКАМ
ПРОМЯНА
© ANDREY POPOV | DREAMSTIME.COM

те емоции, свързани с него, на повече
хора. Точно така се установява конфликтната взривоопасна ситуация в
един колектив. В конфликта постепенно се включват хора, които имат
за цел да използват интригите, за да
получат лична изгода (въпреки че според Дойч съществуват и т. нар. интриганти по душа).
Необходими са само няколко условия,
за да започнат

интриги в службата
Неудовлетвореност на някой
от служителите (най-вече от
ниско възнаграждение, несъответстващо според него на качествата
и уменията му). Неудовлетвореността води до търсене на реванш чрез
подмолни действия (например опит
да се промени мнението на околните
към по-лошо за качествата и уменията на някой друг човек от колектива). А това става най-лесно чрез
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инаги съм се чудела откъде извира неистовият
стремеж да се променяме и да променяме. Новите
години са виновни. Вместо да ги посрещаме спокойно и разумно, ние се втурваме да правим списъци за това, какво искаме да променяме. Вместо да се
наслаждаваме на тържествения момент на промяната на
една година с друга, ние се мъчим да приличаме на Нови
години във всичко, което мислим, правим и използваме.
За новата 2012 г. ви предлагаме нещо по-оригинално. Направете списък на това, което не искате да променяте.
Гледайте на този списък като на една малка хитрост,
която ще ви помогне

да оцените положително живота си
Питали ли сте се защо много от промените, които планираме, не можем да осъществим? Ами просто защото
на нещата, навиците и хората, които искаме да бъдат
други, не им е минало времето. Но желанието ни те да
бъдат променени и неговото несбъдване ни карат да се
терзаем излишно. Защо? Защо е нужно? Защо не умеем да
се радваме на това, което имаме, и винаги мислим какво
искаме да променим? По този начин година след година
губим възможността да се развиваме на базата на това,
което имаме, и това, което сме. Новото не означа непременно по-добро. Промененото не означава по-качествено.
И още... Лошото на невротичното ни желание за промяна е, че то обикновено означава „Искам да променя всичко“. А това е най-разрушителното отрицание.
Ще използвам същата коледна украса и ще посрещна
празниците със същите хора и на същото място, както
и миналата година.
НЯМА да си купувам нов мобилен телефон. Този е отличен. НЯМА да сменям нито телевизора, нито мебе-
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м

лите, нито любимата си чаша за кафе със знамето на
Швейцария.

НЯМА да сменям марката вино
която си купувам. Толкова съм привързана към точно
този плътен вкус и прекрасен аромат.
Не искам да променям килограмите си, нито носа,
нито устните си, нито зъбите. НЯМА да си слагам
нови изкуствени мигли, нито пък ще променя цвета и
марката на лака, който използвам. НЯМА да променя и
маникюристката си. Нищо че салонът, в който работи, е с нов адрес. Деси работи отлично. Освен това
винаги иска нещо да є разказвам, смее се на моите истории и вече се е отказала да ме навива лакът ми да
бъде ярко червен. Ами фризьорката? Сигурна съм, че не
съществува друга, която толкова добре да подстригва
късата ми коса. Това означава и че НЯМА да си пускам дълга коса. Да, прическата и дължината на косата
ми ще останат същите, каквито са били през последните десет години.
Не искам да се променя улицата, на която се намира новият ни офис. Нека останат

същите пейки, дървета, а и хората
които работят тук. Ще продължа да минавам по същите улички, докато вървя пеша дотам.
Искам отново да направя интервю с Харалан Александров, Ирина Папанчева, Мариян Вълка, с Мая и Ники, със
Симо и Богдана, и с Горан Благоев също, с Теди и Алек
от TED, както и с Диана Петрова, момичето, което
пише приказки, с което ви срещаме в този брой.
Не искам да променям вкуса на сутрешното кафе с повече захар, нито тортата, която си поръчвам в любимия
ми виенски салон.
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Ние знаем къде
вие ще посрещате
ест

НОВА ГОДИНА
С помощта на този тест ще ви подскажем как да превърнете
новогодишната нощ в истински празник. Не е рано, тъкмо
навреме ви се притичваме на помощ.
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С негова помощ ще можете да сверявате своите планове, желания и намерения
с естествените ритми и пулса на вселената. Чрез Луната, разбира се.
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С помощта н
на този лунен
справочник вие през всеки един
ден от годин
годината ще знаете какво
е качеството на лунния момент и
дали има условия
да привлечете
ус
повече късм
късмет и благодат в
живота си! Защото Луната найпряко влияе на настроението,
външния вид,
ви деловата ни
активност и здравето.
Ако се доверите
на
дове
информацията
от този
информаци
календар, ще
щ живеете в
синхрон с м
мощните природни
ритми. А зд
здравето и успехът
ще са ваши постоянни гости
през цялат
цялата 2012 г.!
Защото вие самите ще сте ги
поканили.

DEPOSITPHOTOS.COM, DREAMSTIME.COM
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няте подаръци.
6. В новогодишната нощ вие обикновено обличате...
А. Нещо красиво и подходящо за случая.
Б. Нещо екстравагантно.
В. Нещо практично и удобно.
Г. Пижама.
7. В момента, в който бият камбаните,
известяващи настъпването на Нова година, вие...
А. Проверявате дали на всички им е налято
шампанско.
Б. Бързате да си намислите желание.
В. Там, където посрещате Нова година, невинаги се чуват камбани.
Г. Вече сънувате трети сън.
8. Изненадващо разбирате, че сте спечелили голяма сума от тотото. Какво
ще направите с парите?
А. Ще ги приберете и ще ги пазите дотогава,
докато не измислите как да ги похарчите.
Б. Ще си устроите грандиозен шопинг.
В. Ще ги похарчите за екскурзия до остров
Бали.
Г. Не вярвате в тото и не играете тото.
9. Най-неприятното за вас нещо на 1
януари сутринта е...
А. Миенето на чинии.
Б. Частичната амнезия вследствие на прекаляването с алкохола предишната вечер.
В. Пасивността на останалите, които не са
готови за нови приключения.
Г. Излъчването на безумно тъпи празнични тв
програми.

С ПРАЗНИЧНАТА „БЕЛА“ в края на декември

Информация в „Лунен календар
Информацията
на успеха за 2012
г.“ ще е толкова
2
достъпна и прегледно
представена, че
п
справочникъ на практика ще може да
справочникът
се използва о
от всички. Дори и от онези,
които никога не са проявявали интерес
астроло
към астрология
и не знаят нищо за
вли
мощното влияние
на Луната върху
хор
Земята и хората.
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1. Каква книга най-често държите в
ръце в периода на предпразничната подготовка?
А. Готварска.
Б. Спестовна книжка.
В. Пътеводител.
Г. Книга за похвали и оплаквания.
2. Новогодишното дърво в дома ви е...
А. Двуметрова елха – същинска кичеста красавица.
Б. Бонзай или палма.
В. Украсявате, каквото ви попадне подръка.
Г. Нямате коледно дърво.
3. Кой според вас е Дядо Коледа?
А. Добър старец от приказките.
Б. Ексцентричен милиардер, изпитващ нездраво влечение към комините и северните елени.
В. Близък родственик на Санта Клаус.
Г. Емблема на стереотипното мислене на милиони хора по света.
4. На новогодишното тържество в училище вие обикновено сте изпълнявали
ролята на...
А. Снежинка или зайче.
Б. Снежанка или принцеса.
В. Режисьор или сценограф на спектакъла.
Г. Не си спомняте.
5. При избора на новогодишен подарък
вие преди всичко оценявате...
А. Неговата практичност и полезност.
Б. Неговата оригиналност.
В. Подхожда ли той на човека, за когото е
предназначен.
Г. Нищо не оценявате, а просто се опитвате
да се отървете от задължението да си разме-

ОЧАКВАЙТЕ

ИНТЕРВЮ

ЗВЕЗДИ

ВЛАДИ ВЪРГАЛА:

Чиста проба

По-трудно нещо от това постоянно
да угаждаш на публиката в
киносалоните няма. Но има един
режисьор, който почти винаги
успява да задоволи нейните
претенции. Когато името Стивън
Спилбърг фигурира в началните
надписи на един филм, то е
гаранция за интерес от страна на
милиони зрители.

В

сичко, до което Спилбърг се
докосва, се превръща в злато.
Никой в историята на киното
не може да се похвали с неговите успехи освен близкия му приятел Джордж Лукас. Все пак Лукас
лежи основно на лаврите на своите
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вечни „Междузвездни войни“, докато

вундеркиндът на Холивуд
има зад гърба си дълга редица от хитове. Комерсиалният успех на филмите му обаче често е посрещан с
равнодушие от страна на критиците заради... липсата на артистични
достойнства. Високите приходи обаче съвсем не са цел номер едно на
Стивън. „Когато разполагаш с една
много комерсиална история, трябва
да я превърнеш в изкуство. Трябва
така да подредиш останалите елементи във филма, да ги направиш

П

СНИМКИ © „ФОРУМ ФИЛМ“

колкото се може по-съвършени, така
че крайният резултат да е повече от
впечатляващ“ – казва той. Всъщност
за него касовите рекорди и пълните
салони въобще не са от такова значение, каквото мнозина се стараят да
му припишат. Просто Спилбърг прави
филми, които самият той би искал
да гледа. Големият магьосник обича
да казва, че неговите мечти намират
отражение във филмите му, а след
като хората ги гледат, тези филми
се превръщат в част от техните
мечти и желания. Като един истински киноман за него няма по-интерес-
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ознат е като Владислав Карамфилов,
Влади
Въргала,
Пантуди, Цеко Цеков… А някои го познават и в друга
роля – без да се замисля, Влади е готов да помага и да се раздава, без
да иска благодарност. За докоснатите от неговата благотворителност
той е нещо като тайнствен Дядо
Коледа.
„Какво по-естествено от това,
като видиш, че някой падне, да му
помогнеш да стане“ – ми казва Влади и се чуди откровено защо журналистите го питат „Какво ви кара да
помагате?“. Смята, че всички имаме
нещичко, което можем да предложим
на тези, които страдат. Една дума,
една усмивка само понякога.
Влади помага на семейството на пострадалата Мануела Горсова момиче-

СНИМКИ „CREATIVE HALL“

С

ТИВЪН
ПИЛБЪРГ

„ИМАМ СВОИТЕ
ПОДВИЗИ И ПОДЛОСТИ“
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то да бъде лекувано. Помага на нещастна жена с болно дете, изпъдена
от квартирата си за неплатен наем.
Помага на момчетата, които излежават присъди, като продуцира затворническата банда „Отряд 13“. Той радва хората с истински смях. И кара
всички да го обичат. Сам не вярва,
че го прави.
Мечтае за живот без несъответствия. Знае, че е утопично. Но се
стреми към такъв живот в сблъсъка
със собствените си прозрения за важното и стойностното.
„В България се сбъдна една мечта“ –
извика на микрофона Влади след премиерата на филма „Операция „Шменти капели“ пред 5-хилядна публика в
зала „Армеец“.
Още много неща му се искат: да си
върне заемите и да направи сънарод-
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ТЯ И ТОЙ

КАРИЕРА
Масовите представи, под чието влияние градим живота си,
често се оказват противоречиви. Например „свестните
хора работят“ и „достоен за уважение е онзи, който може да
си позволи да не работи“. Кое от двете твърдения е вярно?

условия

БЕЗ РАБОТА = БЕЗРАБОТЕН за „железен“ брак
П

реди години пътувах из Америка и прекарах няколко седмици на гости в семейството
на мой познат – богат военен. Мъжът се връщаше вкъщи само
вечер и с мен основно се занимаваше
жена му Джил, забележителна дама на
средна възраст, майка на четири големи дъщери. Извън това да ме развлича тя си имаше и други занимания: голф, фитнес, обществени мероприятия, ходене на църква, срещи с
някоя от дъщерите, благотворителност. Едва ли с това се изчерпваше
нейният живот, но беше всичко, което аз успях да забележа, че прави
през седмицата.
Веднъж я помолих да отидем да видим Статуята на свободата. В Ню
Йорк, както и в повечето космополитни градове, улиците бяха препълнени с хора, бързащи нанякъде. Наблюдавайки ги, неволно попитах Джил: „А
на теб не ти ли се е искало някога
да се занимаваш с нещо сериозно – да
направиш кариера, да се реализираш
професионално?“ С нотка на почуда в
гласа Джил ми отговори: „Щастлива
съм, че никога не съм била принуждавана да работя.“ Аз пък на свой ред
се учудих повече на това, колко много ме учуди нейното изказване. Пред
мен сякаш се отвори

врата към нов свят
където реалността се възприемаше
по съвсем друг начин: нито във фа-
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култета по психология, който бях завършила, нито в капиталистическа
България ме бяха учили на този поглед към света. А всъщност откъде
бях научила аз, че човек задължително трябва да работи, за да струва
нещо? И по какви начини идеята „хората трябва да работят“ се поддържа в нашето общество?
Възрастните често питат децата: „Какъв ще станеш, когато пораснеш?“ В училище на децата им обясняват, че трябва добре да се учат,
за да си намерят после хубава работа, а не да „пасат патките“. Въпросът „Кой е той/тя?“ често означава
„Какво работи той/тя?“.
В социалистическа България хората,
които не бяха работили през живота
си, ги наричаха тунеядци. Общественото мнение ги порицаваше. Абе, направо ги осъждаше. От пословиците
и мъдростите знаем, че „Който не
работи, не трябва да яде“ и че „Трудът краси човека“.
В приказките и басните обикновено
упоритият труд е залог за постигане на успех (спомнете си „Пепеляшка“ и „Трите прасенца“). А спомняте ли си филма „Москва не вярва на
сълзи“? И според него висшето женско щастие се постига само ако 20
години подред спиш по четири часа
в денонощието. Е, при тези условия
няма как да не срещнеш своя принц,
даже и ако си малко след 40-годишна възраст.

Но да не обвиняваме
само социализма

Капитализмът, благодарение на който днес процъфтяват много страни, също се крепи върху идеята за
упорит индивидуален труд. Въпросът
„Ако си толкова умен, защо си толкова беден?“ го доказва. Тоест всеки, който е развивал своите таланти
и упорито се е трудил, няма как да
не се сдобие с капиталистическото
щастие, което не се измерва просто
с пари, а с тяхното по-голямо количество.
Много западни психолози и философи твърдят, че човек се чувства
здрав и щастлив само ако е реализирал своите способности и че невъзможността му да работи пълноценно може да стане причина за болести
и нещастия.
И още в този дух… Работата не е
задължение, а

право и даже привилегия
Това пък е „умна“ мисъл на феминистките. Те отстояват правото на
жените да работят наравно с мъжете с убеждението, че само в този
случай жената може да се смята за
независим и реализиран човек. Печеленето на собствени пари и самостоятелното издържане са двата критерия, които отличават възрастния
от детето.
Държавата стимулира повече рабо-

Защо някои бракове са за цял живот, а други се разпадат
след година-две, след период на безкрайни спорове и тежки
конфликти? Резултатите от няколко научни изследвания
показват, че бракът е здрав, когато:

© МАРИНА ПАНЮКОВА / DEPOSITPHOTOS.COM

1

ЕДИН ОТ ПАРТНЬОРИТЕ ВИНАГИ Е ГОТОВ ДА НАПРАВИ ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ ПРИМИРИЕТО.
Не ви е трудно да се сдобрите само
няколко минути след напрегнат скандал? Психолозите смятат, че това е
голям плюс за двойката. Партньорите, които са склонни да се сдобряват веднага след скандал, имат много по-големи шансове да живеят заедно дълго и щастливо. Съвсем не е
задължително и двамата съпрузи да
се еднакво благоразумни и сговорчиви. Ако мъжът ви е по-отстъпчив и
пръв предлага примирие, вие можете
да си позволите малко да му се посърдите.

2

ПРЕКАРВАТЕ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ
В РЕАЛНИЯ СВЯТ, ОТКОЛКОТО
ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ. Социалните мрежи и сайтове за запознанства в световен мащаб днес са причина за една
трета от всички разводи. И това е
обяснимо. Малцина са онези, които
могат да устоят на изкушението да
не се срещнат с първата си любов 15
години след завършване на училище.
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Съветът на психолозите към тези,
които общуват активно в социалните мрежи, е да бъдат откровени с
половинката си с кого и за какво разговарят. Криза в отношенията между двама души настъпва, когато единият от съпрузите ревнува неоснователно другия. А това се случва, когато другият пази в тайна общуването
си в интернет.

3

И ДВАМАТА ПОДДЪРЖАТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ СИ „ТОНУС“.
Оказва се, че умните хора често имат
дълготрайни бракове. Научно изследване, проведено в САЩ, дало неочаквани резултати: колкото по-висок е
коефициентът на интелигентност на
двамата съпрузи, толкова по-рядко се
развеждат те. И колкото по-голямо
внимание отделяте на интелектуалното си развитие – било чрез четене,
хоби или банално решаване на кръстословици, – толкова по-големи са шансовете бракът ви да оцелее.

4

ЖЕНАТА ИЗКАЗВА ЛИЧНО МНЕНИЕ. Ако попитате баба си как-

ви трябва да бъдат отношенията
между съпрузите, тя ще ви каже, че
преди всичко добрата жена трябва да
се подчинява на желанията на мъжа.
Времената се менят. Съвременните
психолози смятат, че жените, които
не се притесняват да имат собствено мнение, са по-щастливи в личния
си живот за разлика от смирените
им приятелки.

5

СМЕЕТЕ СЕ ПО-ЧЕСТО ЗАЕДНО.
Смехът понижава нивото на хормоните на стреса, които са една от
причините за постоянно раздразнение.
А то пък има отношение към здравословния сексуален живот на двойката. Ако настроението вкъщи е тягостно, изгледайте заедно някоя комедия. Това ще ви накара да се посмеете и съответно ще разведри атмосферата.

6

И ДВАМАТА СТЕ ОТКАЗАЛИ
ЦИГАРИТЕ. Колкото
повече
общи навици имат съпрузите, толкова по-лесно се разбират. Ако единият от тях пуши, а другият – не,

УСПЕШЕН
МЪЖ

точно ние сме му хванали цаката.
Ние, разбира се, не бяхме хванали
нищо, защото отворената връзка е
една най-обикновена самозаблуда, за
която сега ще ви разкажа.
Ретроспективно изразът на недоумение на лицата на хората може да
се е дължал… ами, на недоумението
им, как такова умно момиче като
мен може да изрича такова глупаво нещо.

по заявка

Аз тогава не знаех,
че съм глупава
Напротив, намирах се за дълбоко
помъдряла след мъчителна 3-годишна връзка с тогавашната ми „любов на живота“ – млад егоцентричен творец, който се ласкаеше от
проекцията на моите качества върху себе си.
И когато след всички разочарования с учудваща лекота затворих тази
глава от живота си (разбирайте –
хладнокръвно я затръшнах в лицето
му), открих душата си претърпяла
плашеща метаморфоза.
Грандиозна грешка при избора на
обект на чувствата ми беше ме
тласнала далеч, отвъд тънката граница между цинизма и въодушевлението, което обикновено бележи житейския ми път. Бях запокитена в сенчестата пустош – владение на защитните ми механизми. Дистанцираност, интелектуализиране на всяко чувство и дума и всички форми
на насмешката живеят там. Тяхното
съвкупно име е контрол.

Зад всеки успял мъж стои една силна
жена. Ако досега не сте го знаели,
осмислете го. И действайте. Защото
всяка жена може да направи мъжа до
себе си щастлив и проспериращ.
© MICHELE PIACQUADIO / DEPOSITPHOTOS.COM

да спазва някои правила

1

Да не спори директно с мъжа.
А още по-малко да го унижава
с „За нищо не ставаш“. Повечето
мъже са готови да работят усилено,
за да осигурят материалното благополучие на семейството си, и много
от тях сами не осъзнават, че работят не за пари, а за да бъдат оценени от жената до себе си. Най-теж-

60

ката психологическа травма за един
мъж е да се окаже, че не е заслужил
уважение и е нищо в очите на съпругата и децата си. По тази причина много мъже, дори когато материално са обезпечили семейството си,
продължават да се чувстват неуверени. Ако искате мъжът ви да вярва в
себе си, задължително е и вие да повярвате в него.
Да не говори лошо зад гърба
му. Може и да не ви се вярва, но
на подсъзнателно ниво ние винаги знаем какво говорят и мислят хората за
нас. Мъжът може и сам да не разбира защо изпитва раздразнение по отношение на съпругата си, а това се
случва, защото тя в разговор с приятелки или с майка си говори лоши
неща за него. Не правете това!
Да изслушва внимателно онова, което той казва. Поведението и начинът ви на общуване трябва да показват, че неговите думи и
действия са важни за вас. Дайте на
мъжа си да разбере, че го цените и
уважавате, и той ще бъде готов на

2

3

всичко за вас.
Да не го нарича с прякор или
умалително. Това е неуважително. Някои жени се обръщат към съпруга си по фамилия вместо със собствено име. И това не е абсурдно.
Напротив, по този начин те събуждат у него не марсовата, а бащинската енергия – енергията на слънцето.
Особено ако мъжът е по-възрастен
от жената. Докато към жените при
обръщение е по-добре да се използват
умалителни имена.
Да се примири, че мъжът, за
когото се е омъжила, е нейна
съдба! И тогава сама ще развие любов и уважение към него. От позицията на западната жена това звучи глупаво. Много жени смятат, че
силната романтична любов се случва преди брака. След това идва ред
на битовите неуредици. Романтичната привързаност не продължава повече от 3 години. Самата природа дава
това време, за да направи слепи и
мъжа, и жената, за да им се роди потомство. Затова по-важно е двама-

4

Отворената

ВРЪЗКА

5
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ГРАДСКИ МИТ ИЛИ
ЕКЗОТИЧНА РЕАЛНОСТ

К

огато казвах, че съм в отворена връзка с красивия мъж
до мен, на лицата на околните се изписваше недоумение
или недоверие.
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Така става с всички,
когато ги боли
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С

поред източната психология жената е душата на семейството. Ако мъжът е
отговорен за материалното
обезпечаване, то жената е тази, която определя духа и настроението
вкъщи. Освен това мъжът е много силно зависим от женската енергия. Ненапразно в източните цивилизации девойките методично се подготвят от по-възрастните жени в
семейството за семейния живот.
По силите на жената е да повлияе
на мъжа – тя може да го вдъхнови,
да го промени и да го накара да се
чувства уверен. Просто трябва

Първото вероятно се дължеше на
впечатлението, което правим, на
сплотена двойка. А второто – на
съмнението, че такова нещо като
„отворена връзка“ съществува и че

когато някой ги наранява. Опитват
се да овладеят ситуацията, да „възвърнат контрола над живота си“.
В случай на малтретиране този инстинкт е животоспасяващ. Помага
на човек да си възвърне емоционалния баланс, да спре да се приема като
безпомощна жертва.
Да, не можем да отречем нуждата
от него, но като всички други „автопилоти“ на съзнанието и този безмозъчен тъп рефлекс дава страшно много дефекти. Може временно да прецака целия ти живот.
В началото може и да не усетиш, но
след време грешката ти става очевидна. След рефлекторното ми „възвръщане на контрола“ (продиктувано
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Това е откъс от списанието. Цялото списание може да намерите в www.biblio.bg
СВЕРЯВАНЕ НА ЕКОЧАСОВНИКА С...

за ДЕКЕМВРИ

…арх. ГЕОРГИ НИКОЛОВ
АКТИВЕН ЖИВОТ
В ПАСИВНИ КЪЩИ

ОВЕН
Смяна на работата?!

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

ТЕЛЕЦ
Парични проблеми

Арх. Георги Николов е от професионалистите, които печелят
доверието на клиентите – леко и естествено, като просто
им предлага най-доброто

Д

есетките му клиенти отдавна вече са приели
комфорта и качеството на пасивната сграда
като единствения разумен критерий за ефективно благоустройство. Като основател и собственик на архитектурно студио „Архе“ архитект Георги НИКОЛОВ предлага иновативен подход към архитектурата изобщо. Проектираните от него сгради са в синхрон с природата и в услуга на идеята за нейното опазване. Амбицията му да реализира германския енергиен модел в строителството в България се разпалва още докато специализира по стандарта „пасивна къща“ в Пасивхаус институт, Дармщат, и BRE, Лондон. Заедно с други
свои съмишленици арх. Николов учредява информационната група „Пасивни сгради“ в България, на която е председател. За другата си страст – пътуванията, използва
екологичен автомобил. Планината е любимата му посока.
Всяка свободна секунда търси спокойствието на природата, на зеленото. Противно на това, че използва слънцето като източник на енергия за къщите, които проектира, арх. Николов се зарежда най-вече от… сянката
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на боровите гори.
– ПРОМЕНИЛО ЛИ СЕ Е МИСЛЕНЕТО НА АРХИТЕКТИТЕ И СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ? ЗАБЕЛЯЗВАТЕ ЛИ НАПРЕДЪК ВЪВ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ
ЕКОСТАНДАРТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, КОЕТО ПРЕДЛАГАТЕ ВИЕ?
– Не е правилно да се каже, че мисленето вече се е променило. Все още не можем да говорим за нова вълна или
за съвсем нов подход на строителство в професионалните среди на строителите и архитектите. Има първи
бели лястовици, носители на промяната. Има индикации,
че хората са започнали да променят малко по малко гледната си точка. Сигурно защото горивата са на изчерпване, цената им се покачва постоянно, всички говорят
за природни катаклизми. Променената ситуация рано или
късно ще ни принуди да променим начина си на живот
така, че да се впишем в природата. Всичко това обаче,
погледнато през моите очи, не изглежда като да се е случило. Да, има промяна в мирогледа на потребителите, на
инвеститорите (тези, от които зависи строителството), но това е само началото на промяната.
– ИМА ЛИ ПЕРСПЕКТИВИ СТАНДАРТЪТ „ПАСИВНА
КЪЩА“ ДА СЕ УТВЪРДИ У НАС?
– Този стандарт е възникнал преди повече от 20 години
в Германия. Разпространил се е най-напред там и в Австрия. Създадени са десетки хиляди сгради по него. Но
в началото е бил приет много враждебно и консервативно. Трудно се е наложил. Впоследствие се доказва, че е
ефективен. За нас той обаче е като топлата вода, която е открита отдавна. Ние сме в изгодната позиция
просто да приложим един работещ, проверен модел. Но
днес аз като архитект, който се занимава с това, се
чувствам по същия начин, по който са се чувствали моите германски колеги преди 20 години. Опитвам се да наложа нещо, което е радикално за българското общество,
за българския пазар. Хората в България не са по-изостанали или по-нетърсещи. Просто са свикнали да вървят по
релси, от които трудно излизат. Но нещата малко по
малко се случват.
– КОЛКО СА РЕАЛНИТЕ ПРОЕКТИ НА ПАСИВНИ
КЪЩИ В СТРАНАТА НИ?
– Моето ателие и екипът, с който работя, има над 10
реални проекта за пасивни къщи в България и в Германия.

Професионални
астрологични анализи
за всеки зодиакален знак

БЛИЗНАЦИ
Най-много промени очаквайте вие!
РАК
Емоционални проблеми
ЛЪВ
Погрижете се за здравето си
ДЕВА
Много работа, но късмет в любовта
ВЕЗНИ
Венера ви създава проблеми
СКОРПИОН
„Опитомявате“ енергията си
СТРЕЛЕЦ
Контролирайте емоциите си!
КОЗИРОГ
Големи изпитания в работата
ВОДОЛЕЙ
„Отсявате“ хората около себе си
РИБИ
Осъществявате поне една
своя мечта

ПОДХОДЯЩИТЕ ЛУННИ ДНИ ЗА диети, разкрасяване, лечение,
почистване на дома, шопинг, грижа за цветята и посещение при зъболекар
ЛУННАТА ДИЕТА И МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ
ЛУННИЯТ МЕСЕЦ ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ
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