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Не правя
компромиси
с никой
мъж
Астролог твърди, че на
33 години Анелия ще
срещне този, с когото
отново ще направи
семейство
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Звезди

Известният фотограф

Велислава
Каймаканова –
Ножарова

и съпругът є

Владислав
Ножаров за втора

поредна година впрягат
таланта си, за да
осъществят благородна
кауза

Какво ви провокира да насочите
усилията си към организирането на
инициатива „Да оставим следи“?

Владислав: България е с една от
най-недружелюбните към потребителите здравни системи в Европа, нещо
повече - българското здравеопазване
е с най-ниско качество в ЕС. Даваме
си реална сметка, че не бихме могли
да постигнем чудеса, но със специален проект – „Да оставим следи“, можем да допринесем в известна степен
към подобряване на здравната помощ
за деца. Работим според възможностите, с които разполагаме.
Велислава: Като всеки човек и аз
съм знаела, че ще дойде ден, в който
да намеря начин и да помогна някому в нужда. За съжаление до миналата година нямаше инициатива, която
да събуди в мен това желание. Дори
когато започнахме в началото със
снимките, никой от екипа ни нямаше
конкретна крайна цел и идея. Бяхме
обединени около идеята, че искаме
да помогнем на нуждаещи се деца.
Story
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Трябва да живееш
за другите, ако
искаш да живееш
за себе си
Коя е най-голямата трудност, която
срещнахте?

Владислав: Трудност не бих казал,
но се наблюдава отсъствие на съпричастност. Най-вече в симбиоза и
сътрудничество между бизнес и изкуство. Въпреки успеха на кампанията
през 2012 г., тази година се вижда същото препятствие. В по-голямата си
част компаниите, търсени за подкрепа в осъществяването на проекта, нямат интерес. Парадоксално е, имайки
предвид крайния продукт, който се
представя, с всички популярни лица,
застанали зад каузата и гласували доверие на целия екип. В тази връзка
изказвам благодарност към популярните личности от всякакви сфери с
отношение към добрите дела и подкрепили втория благотворителен проект на сдружение „Кауза“, който се
провежда под патронажа на председа-

теля на съюза на българските артисти
Христо Мутафчиев.  
Велислава: Аз съм безкраен оптимист и никога не съм си представяла,
че ще е толкова трудно да намерим
подкрепа, особено при личностите,
които застанаха зад нас, и дадоха
своя принос и надежда, че ще помогнат, без никакви претенции и изисквания.

Разколебавали ли сте се някога в
идеята си?

Владислав: В постигането на крайната цел неведнъж сме били на кръстопът. Да, налагало се е да правим
компромиси. Но не, разколебаване
няма. Идеите, изпълнението и завършеният краен продукт се дължат на
всички от екипа. Всеки от нас допринася с уменията и възможностите си.
Имаме свободата и възможността да
не влизаме в рамки. Така успяваме
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за прегръдка
Как ни лекува
магнитната терапия

По секса
посрещат

Психология

20 неща, които да спрете
да правите на другите
Има един ключов
фактор, който може
или да разруши вашите
взаимоотношения,
или да ги направи
по-силни. Този фактор е

отношението ви
към хората около вас

А

ко се надявате да израствате и да поддържате положителни взаимоотношения в живота
си, тези съвети ще ви
помогнат много.

1. Спрете да се държите злобно
Злобата пропилява перфектното
щастие. Може би имате приятели, които понякога се държат доста злорадо спрямо вашата личност, завиждат
ви и не се сдържат да отразят това
чувство в поведението си спрямо вас.
Със сигурност имате такива. Не бихте искали да изглеждате в очите на
останалите, както изглеждат във вашите тези ваши познати, нали?
2. Спрете да се оплаквате
Вместо това използвайте времето
и огромната енергия, похабявана в
мрънкане, за да направите нещо по
въпроса, който ви тормози. Първо,
ще сте много по-продуктивни и ще
си решите проблема, и второ, няма
да досаждате на околните, които и
без това не ви слушат и не им пука.
Може би няма по-безсмислено и досадно човешко действие от оплакването…
3. Спрете да очаквате това, което не казвате
Хората не могат все още да четат
мисли и да проникват в умовете ни.
Това е един от най-големите виновници за неразбирателството между
двама души. Казвате нещо, докато в
Story
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същия момент имате предвид друго,
коренно различно. И накрая отсрещният човек разбира трето.
Опитайте се да комуникирате открито, ясно и ефективно.

4. Спрете да правите всичко
само за себе си и да говорите
само за себе си
Да говорите единствено за себе си
е най-отвратителната музика за ушите
на всеки ваш събеседник. Направете
си услуга и говорете колкото се може
по-малко за своята персона и повече
за тази на другия. Земята се върти
около слънцето, а не около вас.
Отделете момент да си признаете
тази истина и спрете да го правите.

5. Спрете да лъжете
Изключително трудна задача. Но
в дългосрочен план истината винаги
излиза наяве. По един или друг начин ще се разкрият вашите подмолни действия или вашите действия ще
разкрият вас. Така че, помислете дали
си струва тази малка, временна победа, която ще ви осигури следващата
лъжа, която ще изречете без дори да
се замислите.
6. Спрете да обвинявате
Обвинявайки другите, вие постигате точно едно нищо. Или вие притежавате вашите проблеми, или те притежават вас. Изборът е ваш. Когато
обвинявате другите за това, което ви

Зона здраве

Магнитна
терапия
Въпреки че здравословният
ефект на магнитната
терапия не е научно
доказан, много
хора я прилагат и
твърдят, че успешно
лекува редица
заболявания

М

агнитотерапията се е прилагала
още от древните
китайци, които използвали магнити,
за да възстановят
баланса на „Ци“ (жизнена сила и
енергия). В Египет магнитната терапия е била също на почит, а известен
неин последовател е била Клеопатра,
за която се смята, че е носила магнитни бижута с лечебна цел и лента
с магнити на челото си, за да съхрани младостта си. Привърженици на
магнитотерапията са били и древните
елини, за което има сведения от писания на Аристотел.
При магнитната терапия се използват с лечебна цел магнитните
полета от електромагнити (генерират
магнитно поле чрез протичане на ел.
ток) или постоянни магнити.

Сн. Shutterstock

Магнитни
„лекарства“

Story

Всъщност това са всички магнитни
предмети, които участват в магнитотерапията – магнит, който да поставяте върху различни части от тялото,
където чувствате болка, магнитна
пръчка за магнетизиране на вода чрез
разбъркване, магнитни ленти за глезени, колене, гръб, кръст, магнитни
гривни, които да носите при болки в
китките и ставите, също и магнитни
пръстени, които подобряват общото
ви здравословно състояние.
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Посоки

По стъпките
Story
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Любителите на хоръра
могат да утолят
страстите си вече не само
на кино, а и посещавайки
най-зловещите
места в света

Т

ези места не за хората със
слаби сърца. А за онези,
на които им е омръзнало
от захаросаните предложения за брега на морето със SPA изкушения в
5-звезден хотел ол инклузив, но не
могат да забравят последния вълнуващ трилър, който са гледали. Те могат да продължат с адреналина, и то
на живо. Просто си купете билет за
някое от въпросните места. Там ще
ви посрещнат и ще ви осигурят екскурзовод, защото съвсем не сте единствените „луди“, които обичат да им
настръхват косите от страх.

на ужаса

Замъкът Гламис, Шотландия
На около 5 мили южно от Форфар,
в графство Ангъс, се намира един от
най-известните призрачни замъци на
Стария свят, превърнал се днес в туристическа дестинация за феновете на
паранормалното. Зловещите истории
за замъка Гламис не са една и две,
но всичко като че ли започва през
XI в., когато кралят на Шотландия Малкълм II, бил убит зверски, както
подобава за мрачните Средни векове, от въстанали васали. Те разсекли
тялото му на две и кръвта на краля
попила в дървения под. Петното от
нея любителите на ужасите могат да
видят и днес в залата, наречена „стаята на Малкълм“, а по-големи късметлии могат да чуят или дори да зърнат
призрака на владетеля, който, казват не бил мръднал от там. Мълвата
носи, че друг някогашен обитател на
замъка – граф Берди, се славел като
поклонник на Дявола. Случвало се
умрели от страх слуги да го виждат
как играе карти с него в една от любимите си стаи. Гламис така разпалва
хорското въображение, че литературни изследователи твърдят как някога
замъкът бил посетен от Шекспир и
послужил като основа на описанието
на двореца на мрачния Макбет от едноименната трагедия.
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Майли Сайръс отново
скандализира всички,
като запали цигара
марихуана на сцената,
възползвайки се от
това, че церемонията
е в Амстердам, а в
отговор на нападките
след това каза просто:
„Не ме интересува
какво говорите“

Party
къде бяха
звездите

Под
димна
завеса
Дали заради мястото
на събитието, но

Европейските
музикални награди
на MTV предизвикаха

бурни възгласи,
разкрепостено поведение и
много аромат на марихуана
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