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44 Как да станем уверени
в себе си

Stars
историите
на звездите

Вселената чу молб
ми за бебе
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА грее от щастие,

бременна в четвъртия месец с първото си дете от
приятеля си Миро, което ще е момче
Story
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бите

В

Къщата
на VIP
Brother в
края на
миналата година Злати
сподели
най-съкровеното си желание – да роди детенце
на любимия си Мирослав. И след
излизането си от риалити формата
двамата никак не се бавили, а веднага започнали с опитите. Само три
месеца по-късно бебето вече било
факт. Светските клюкари побързаха
да пуснат слуха, че Злати е бременна, но той отшумя бързо, тъй като
бъдещата майка не потвърди информацията и до този момент успя да
опази напълно успешно тайната си.
За бебето знаели само най-близките
й хора – майка й, сестра й и няколко
приятели. Суеверието, че през първите три месеца не е хубаво бъдещата
майка да разгласява за положението
си, Злати следвала и от рационална
гледка точка – искала да бъде напълно сигурна, че не е фалшива или
проблемна бременност, че плодът е
добре закрепен и всичко с изследванията е наред. Но носи на ръката си
и червено конче – ей така, за всеки
случай, и от началото на бременността си избягва да ходи на места, където има много хора, да не я погледнат
с лоши очи. Сега, вече в четвъртия
месец, скандалната изкусителка, превърнала се от две години в примерна
жена, избра Story, за да сподели щастието си от очакването на най-голямата радост.

„Преди да започнем с опитите за
бебето, си направих изследвания.
Аз съм човек, който много обръща
внимание на здравето, и тези профилактични прегледи бяха важни за
мен, за да съм сигурна, че всичко ми
е наред“ - разказва Златка. - И през
февруари се случи най-хубавото. Не
мога да опиша момента, в който разбрах, че вече съм бременна. Адреналинът ми се качи неимоверно. Една
приятелка ми беше казала, че когато
много силно искаш нещо, молбите ти
се чуват от Вселената и тя ти помага. Не знам дали е така, но за мен да
имаш детенце, е истинска благословия.“
Първите три месеца обаче минали
доста тежко за Злати. Ставало й много лошо, гадело й се, а едновременно
11
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Звезди

П

ървото си пътуване
собственикът на Planet
Club Владо Вишански
предприема на 19 години. Отива с приятели в
Тайланд и различната от
нашата тогава комунистическа действителност така го пленява, че се зарича
да инвестира в пътувания, в преживявания, култури. И до днес не е отстъпил
от думата си. Когато е със семейството
си, предпочита да ходи на по-спокойни
места като Париж, Испания, Малдивите. Но когато е в мъжка компания, дестинациите обикновено са там, където не
един и двама са губили живота си, места, вдигащи адреналина, каращи кръвта
дори на най-смелия да изстине, а зениците - да се разширят.
„Неведнъж ме е било страх за живота ми. Както когато решихме да изкачим острата скала над Мачу Пикчу.
Едно място от трасето е почти вертикално в продължение на 200 метра.“ И
ако всичко върви добре на изкачване,
когато са горе, ги връхлита силен дъжд
и гъста мъгла. „Викам си, край, утрепах
се! Няма да мога да сляза“ - признава
Владо. Но успява и, стъпвайки на равна
земя, е отбелязан от местните в книгата
като „прибрал се“. Защото там ги броят
на тръгване. Ако не излезе числото на
върналите се, тръгват да ги търсят.

Сблъсъкът със смъртта не го отказва
от хобито му, напротив, отвежда го в
Южна Америка, в Чили и Патагония,
където с приятели решили да покоряват
страховит глетчер. По средата на реализирането на идеята им излязъл вятър
със 100 км/ч, който обаче не само, че
не ги отказал от експериментите им, но
ги запратил следващия път в Африка.
„Там вече наистина ме беше шубе от
всичко. Като започнеш от мухата цеце,
хиените, от това да спиш в палатка на
клон на дърво, на метри от главата ти
да реват лъвове, а под теб да се разхождат слонове и хипопотами“ - разказва
Вишански.
„Мисля, че в Африка не туристите
разглеждат животните. По-скоро е обратно. Хората са затворени в „клетки“
- в коли или бунгала. Всяко отклонение
може да ти струва живота. Местните са
гидове и охрана, но за живота си отговаряш ти. Връчват ти по едно масайско
копие и една свирка. Ако животното
влезе в палатката, го сръчкаш леко с
копието. Ако не излезе - надуваш свирката. И се молиш леопардът да не е
глух“ - смеейки се описва ситуацията
Владо.
Story
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Инвестира
в адреналин
Бизнесменът

ВЛАДИМИР
ВИШАНСКИ бяга от

модерното, за да отиде
там, където Исус е
изобразен като негър,
а животът и смъртта
са разделени от един миг

Звезди

Найден има двама сина
от други жени, но с Тони
не се реши да има дете

ТОНИ ДАЧЕВА не иска

да показва осиновената си
дъщеричка на бившия си
любим Найден Милков

С
Story

Най-накрая
майка
22

лед години напразни надежди, че ще има дете,
една от първите поп фолк
изпълнителки – Тони Дачева, взе нещата в свои
ръце и осинови момиченце, което кръсти Виктория. Това
й отне година и половина – от решението до реализирането му. „От
дълго време мечтаех да имам дете,
да зачена, но така и не се получи.
Може би така е трябвало да стане.
Защото, когато нещо се превърне
във фикс идея, то не се получава“ обяснява причините изпълнителката,
която след раздялата с дългогодишната си любов Найден Милков, е
сама вече шеста година. И не допуска нов мъж в живота си.

Двамата с Найден имаха връзка 11
години. Затова и Тони не иска да го
споменава с лошо. „Не бих казала
нещо лошо за човек, с когото сме
били толкова дълго заедно и когото

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Камикадзе
през живота
Story
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В търсене на своето равновесие ЧОЧО
ПОПЙОРДАНОВ изживява самоунищежението на
изпепеляващи страсти, но и възкресението на любовта
ой бе любов и
бунт - така описва
Чочо Попйорданов
неговият баща година
след нелепата му смърт.
Навръх Великден – 5 май
2013-а година, обичаният
актьор загина, след като падна от двуметрова височина на
Боянските гробища. От онзи
ден досега мъката не е
вдигнала своя черен воал
от жената на живота му
Даниела и баща му Иван
Попйорданов, а се спуска все
повече върху им. Но и заедно с това
ги кара да бъдат все по–опрощаващи
грешките на неговия бунт и все повече живеещи с безмерната му любов
към живота и всеотдайността му.
Мнозина, когато си спомнят за
Чочо, определят пътя му като на камикадзе през живота. Смисълът на
всичко в него е любовта – изпепеляващата, изцеждащата, драматичната,
онази, без която душата линее. Не
можеш да обичаш едва-едва, трябва
страст и бунт - тези посестрими на

любовта, с които Чочо обичаше своите жени.
Първата любовна афера на актьора, започнала на снимачната площадка и преминала в живота, е с актрисата Нона Милева. Двамата си партнират във филма „Любовното лято
на един льохман“, където сцените
помежду им са заснети изключително
красиво и романтично.

Любовта им прераства и в реалния живот. Твърди се, че тъкмо
Нона е най-голямата любов в живота
на актьора. Няколко години по-късно – навръх Великден, Чочо се запознава с певицата Хилда Казасян,
за която се жени през 1993 година.
Самият той определя брака им като
щастлив миг на равновесие. „На 29
години се ожених за Хилда и поне си
въобразявах, че съм постигнал равновесието. Но съдбата ме насочи по
други пътища...“, признава актьорът
през 2010 г.
Разделят се окончателно след сериала „Дунав мост“, в който актьорът си партнира с Йоана Буковска,

„След всяка загуба някак се скривам в себе си.
Страшно е това, което става. Много е страшно“
Чочо преживяваше
всяка своя роля
и не спираше да
търси себе си

тогава все още дебютантка. В крайна сметка след 7 години брак и три
спонтанни аборта на Хилда, двамата се разделят, а през 2003 г. той се
жени за Йоана. Двамата са една от
най-коментираните светски двойки.
Медиите не спират да тръбят подробности около семейния им живот
и скандалите, появяват се и първите
слухове за залитанията на Чочо към
чашката. След развода си с Буковска той сякаш затъва още повече в
алкохола. Физическата промяна на
актьора бе толкова голяма, че мнозина тогава се усъмниха дали човекът,
когото виждат на снимките, действително е той.
В последните години от живота си
Чочо Попйорданов се среща отново с
онази жена, която ще го дари с вечен
живот - Даниела. По онова време той
признава, че най-сетне е намерил равновесие със себе си и най-вече с хората, на които държи. „Те не са малко
и сред тях е най-близкият ми човек,
приятелката ми Даниела, с която се
знаем от деца и извървяхме дълъг
път, докато се срещнем...“, казва актьорът, но и добавя в друго интервю:
„В един момент съм такъв, в следващия съм съвсем друг. Чешит! Дивак!
Но сега се чувствам загрижен и за
хората около себе си...“ По зла ирония
на съдбата Чочо загина нелепо, докато се грижеше за гроба на майка си,
която така и не можа да прежали.

Но и една друга болка – тази от
раздялата с Йоана Буковска, препъва живота му. И превръща алкохола
в единствения изповедник на мъката му. Когато е на ръба, той казва:
„Онова, от което избягах, е по-страшно от историите с наркотици. За алкохола не говорят толкова лошо, колкото за тютюна, а зависимостта от
алкохол е много по-страшна. Мен ме
спасиха хората около мен - Даниела,
която е жената до мен, и личният ми
лекар д-р Балабанова.“ Няколко месеца по-късно обаче слуховете, че отново се е върнал към старите си навици, съвпадат с новината за влошеното
здравословно състояние на майка му.
Дори се наложи героят му в „Под
прикритие“ да бъде „убит“ без време,
защото актьорът трудно изговаряше
репликите си във филма и често закъснявал за снимки.
Той сам признава, че много трудно
се справя със загубите. „Не знам как
да си обясня това, което се случи.
Месец и половина не можах да спра
да ходя по гробища, което е ужасява29
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ПОВЕЧЕ ЦВЯТ
В ГРИМА

В бяло за
лятото

&

ТРЯБВА
ДА ИМАШ
ЕСПАДРИЛИ

КРАЛИЦИТЕ

на бала

СЪХРАНЯВАМЕ
МЛАДОСТТА С
АЛОЕ ВЕРА

Психология

Ако искаме да намалим
страховете си, трябва
да изградим повече

ДОВЕРИЕ В СЕБЕ СИ,

ако искаме да се справим с
ревността и зависимостта
в любовта, трябва да
работим върху своята
увереност

•Променете ограничаващите
убеждения и нагласи.
Най-често липсата на увереност в
себе си идва още от детството. Ако
като деца често са ви подценявали,
ако са ви обиждали или родителите
ви са имали прекалено високи изисквания към вас, ако не са ви учили да
взимате сами решения и да вярвате
в себе си, то във вас вероятно са се
формирали убеждения, че сте човек,
който никога не се справя достатъчно добре, че сте човек, който не е
достатъчно ценен и не заслужава.
Когато вътрешните ни убеждения са
такива, ние несъзнателно започваме
се държим към себе си като към неудачник – във вътрешния си монолог
постоянно се упрекваме, изискваме,
осъждаме, обиждаме. Без да си даваме сметка, ние се отнасяме към себе
си по начина, по който са се държали към нас околните (макар това да
не ни е харесвало).
И ако се вслушаме в начина, по
който говорим на себе си, ще отбележим, че в главата ни непрекъснато се
въртят мисли като – „как можах да
кажа това, трябваше да направя това
или онова, какъв глупак съм…“ По
този начин ние сами слагаме непреодолими прегради на пътя си. Няма
как да се почувстваме уверени и удовлетворени от себе си докато продължаваме да се критикуваме и осъждаStory
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Как да изградим
самоувереност
ме. Разбира се, тези мисли възникват
в нас автоматично и ние дори не си
даваме сметка за тях. Първата стъпка
към изграждане на самоувереност е:

Спрете самокритиката!
Вероятно ще питате: „Но ако не
се критикувам, как ще се променя, няма ли да бъде това един вид
примирение?“ Всъщност неща стоят
точно обратно – ако вътрешният ни
монолог е изпълнен с обиди, упреци
и подценяване, това създава енергия,
която ни потиска, обезсърчава и прави така, че негативните ни „предсказания“ за провал да се сбъднат. Самоосъждането и подценяването отрязват
крилете ни, още преди да сме опитали да полетим. И е съвсем логично
да се „разбием“.
Затова вземете решение да не критикувате изобщо себе си. Може да
започнете, като решите да го правите съзнателно поне една седмица. За
целта – бъдете будни и следете мислите си. Всеки пък когато „чуете“,
че отново се критикувате, си кажете:

„Днес няма да критикувам себе си.
Аз се приемам и се одобрявам. Справям се все по-добре и по-добре.
При всяка негативна мисъл за вас,
която изниква в главата ви, отбелязвайте чертичка в специално приготвен тефтер. Когато сте осъзнати и
следите какво се случва в ума ви, ще
забележите как всеки ден чертичките стават всеки по-малко, а вие се
чувствате по-добре и по-уверени.
Нека утвърждението: „Аз приемам
и одобрявам себе си. Справям се все
по-добре и по-добре“ стане основно
за вас. Повтаряйте го всеки път, когато самоосъждаща мисъл се прокрадне в ума ви. Напишете го на картон
с големи ярки букви и го закачете на
видно място в стаята си. Нека това
стане вашето ново мото.
След определен период, когато
чертичките в тефтера намалеят значително, можете да включите и други
утвърждения, които да повтаряте по
10-20 пъти сутрин, докато сте още в
леглото и вечер, преди да заспите.
Утвържденията действат най-добре,

Сн. Shutterstock

Д

а си самоуверен означава
да приемаш и одобряваш
себе си, да цениш своето
мнение, да вярваш в своите възможности, да разчиташ на себе си. Да бъдеш
удовлетворен от това, което си и от
нещата, които правиш.
Как да добием увереност и как да
си повярваме?

Секс

СНИМКИТЕ ИЗДАВАТ
СЕКСУАЛНИТЕ
ОТКЛОНЕНИЯ
Обикновените
фотографии разказват за
НАКЛОННОСТИТЕ В
ЛЕГЛОТО... И не само.

Щ

Сн. Shutterstock, архив

рак, Марийке, на
портрет - и новата
снимка лъсва в социалната мрежа. Усмихнати, начумерени,
пред паметник на
културата, сред природата... Личните
фотографии разкриват много за човека и по тях можеш да четеш като по
отворена книга. А учените твърдят, че
по тях може да се постави и диагноза. И го доказват.

Story

„В психиатрията, за да се определи диагнозата на човек, помагат и
рисунките в определена цветова гама,
която пациентите избират за своите
„произведения“. В
учебниците за бъдещите лекари са
напечатани дори
таблици на съответствие на цветовете и психическите състояния - разказва психологът
Олег Воробьов. Но ако не всички
рисуват, то едва ли
има човек, който
да не се снима и
да не си е поствал
поне една снимка
в социална мрежа
или в интернет.
Въз основа на
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изследвания на Воробьов и колегите
му над снимки на хиляди ползватели на известна социална мрежа, те
стигат до интересни изводи. „Ние
разглеждахме снимките на страниците на различни хора, а след това
им предлагахме да попълнят анкета.

Посоки

Story
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Вино и
любовни
легенди

Въпреки че е измислен
като литературен, а
не исторически обект,
балконът на Жулиета е
известен в цял свят

Средновековните
калдъръмени улички на
ВЕРОНА могат да
ви заведат при Ромео и
Жулиета, до тайните
на малките винени
ресторантчета или до
магазини за висша мода

Е

два ли има по-подходящо
време да посетите Италия
от пролетта. А ако веднъж
минете през града на Ромео
и Жулиета, няма начин да
не ви зарази неповторимият
аромат на... Верона. Дори Шекспир
да не беше обвил малкото северно
италианско градче в романтичния
воал на любовната легенда, дори да
не беше внушителният римски амфитеатър, от който лъха на величествена история, това място обсебва
още от стъпването на пиаца Ербе с
пъстрата си какофония от звуци и
цветове, с неповторимата мешавица
от калдъръмени улички с намигващи
романтични фенери и модни бутици,
притиснали едно в друго лъснатите
си чела. А над тях венециански балкончета, обсипани с пъстри мушката,
хвърлят бегъл поглед от висотата на
историческата си леност. Едва ли има
друг град в Европа толкова претъпкан с хора, история, но и с безмерно
спокойствие и романтично безвремие.
Туристите, които не са си наумили
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Party

РИАНА и
ДЖЕНИФЪР
ЛОПЕС се
държаха
като първи
приятелки

къде бяха звездите

MR DJ

Mascota и D-Tax със
съвместен проект
стр. 64

В секси червено
Марион Котиар събра
погледите на премиера
стр. 66

Музикален
звездопад

Раздаването на наградите
IHEARTRADIO събра на една сцена
идоли и изгряващи звезди
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