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Абортът
може
би беше
за добро
СОФИ МАРИНОВА не тъгувала

дълго, че загубила бебето от случайната
си връзка с фен, защото все още се
надява да срещне мъжа, с когото да
направи семейство и да има второ дете
9
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рез последните месеци около Софи
Маринова
витаят противоречиви
новини,
последната
от които
гласеше, че била принудена да абортира, заради извънматочна бременност.
Певицата беше повече от щастлива,
че синът й Лоренцо ще има братче
или сестриче, макар да нямаше никакво намерение да допуска до себе
си бащата на бебето, който останал в
графата „случаен секс за една нощ“.
Спонтанна както винаги, Софи побърза да разгласи, че е бременна, веднага след като се усъмнила и тестът
дал положителен резултат. Но явно
не й беше писано да роди това дете.
Въпреки че даде обяснение, че е забременяла случайно от младо момче,
което не познавала преди, двамата
спонтанно се харесали и си тръгнали
заедно след нейно участие, въпросите дали казва истината, не закъсняха.
Най-хард версията гласеше, че всъщност „виновник“ за станалото е не
кой да е, а колегата на Софи и неин
дуетен партньор – Тони Стораро. Двамата били дългогодишни любовници с
неангажираща връзка, но когато станала „издънката“, Тони, който е женен,
настоял колежката му да абортира и в
крайна сметка я убедил. Самият Стораро неведнъж е спряган за мъж, на
когото му е слаб ангелът и не може
да устои на хубава жена. Какво ли й е
на съпругата на певеца – Валя, когато
слуша всичко това, а сега и колежката на мъжа й, с която са в приятелски
отношения, е заподозряната в истинско предателство? Софи Маринова
даде пред Story своя отговор. Разкри и
защо вече 4-5 години след разпадането
на връзката й с Дачо не е имала сериозни отношения с мъж, а само неангажиращи флиртове.

„Като ме питат – ще има ли сватба, казвам – давай, ама го няма женихът! Аз продължавам да чакам принца
на бял кон, но все идва само конят“
- смига Софи с типичното си чувство
за хумор. Въпреки загубата, която претърпя преди два месеца, тя не изглежда депресирана. Казва, че по природа
е весел човек, общителна и постоянно
е между хора, може би затова бързо й
минава. „10-15 дни бях тъжна, но бърStory
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„Искам чиста, детска
любов. Но днес вече
трудно се среща такова
нещо. Всички искат от
дискотеката - направо в
леглото“

Звезди

НЕ ПЛАЧИ, МАМО
АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ откри

следващия си син в бежански лагер,
собствената є дъщеря иска да е момче

Д

а прегърнеш
Анджелина
Джоли и дори
да изтриеш
прокрадналата
се по скулите
й сълза, е нещо, за което
мнозина биха се разделили
със състояние. Но го направи 2-годишното сирийче
Муса. Осиротялото момStory
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ченце било в турски бежански лагер, където гостувала
актрисата, която е активист
в борбата за човешки права
и нормален живот на бежанците.

Каквото и да е видяла дотук холивудската звезда в
обиколките си из Тайланд,
Афганистан, Босна и други

конфликтни точки на света,
явно сърцето й все още се
свива при вида на толкова
много болка, събрана на
едно място. И не сдържала
сълзите си. Тогава малкият
Муса, който през цялото
време я гледал втренчено,
се приближил, прегърнал
я и избърсал с малката си
ръчичка разплаканото й
лице. Както би постъпило
малко момченце с майка
си. От този момент нататък
двамата останали неразделни. И никой не се изненадал, че Анджелина и Брад

Пит веднага започнали преговори за осиновяване на
малкия.

Двамата като че ли
просто се намериха, споделили присъствали на
сърцераздирателната среща на актрисата с новото
попълнение на и без друго
многолюдното й семейство.
Муса ще бъде седмото дете
в дома на звездната двойка, като наред с тримата
свои биологични наследници – родената в Намибия
Шайло и близнаците Нокс

Звезди

Любов
под
прицел
Мнозина са против
връзката на ГРИГОР
ДИМИТРОВ и МАРИЯ
ШАРАПОВА, дори и
собственият є баща

Е

Сн. Guliver Photos

дна от най-любопитните
двойки в световния тенис не
може да се радва на безоблачна любов. Не само заради известността си, заради
която са следени на всяка
крачка от папараци, но Григор Димитров и Мария Шарапова имат все повече недоброжелатели и никак не им
е лесно. „Наша Маша“, както я наричат в Русия, все по-често търпи критики за действията си, които мнозина
окачествяват като дистанциране от
страната й и явно личният й живот е
поредната атака срещу нея. Наскоро
известен с пиперливия

Story

Татко Юрий споделя победите
на дъщеря си, но и не престава
да се меси в живота й
16

Големите имена

„Възрастта е
просто цифра.
Хората не се
страхуват от
бръчките, а
от смъртта“

ДЖУЛИАН МУР

Story

Непредвидим
път към щаст

28

мият
тието

ДЖУЛИАН МУР

искала да стане лекар или
адвокат, но животът
постоянно я изненадвал

В

същност „Пътят към щастието“ било името на диетата, която Джулиан спазвала
най-дълго през живота си. А
тя била толкова неуверена
в себе си, че се вманиачавала във всякакви системи,
които биха й дали самочувствие, че
не е толкова непривлекателна, колкото се мислела. Трябвало да отпразнува дори 35-я си рожден ден, преди
да установи, че вече знае какво иска.
Поне донякъде. „Винаги съм се развивала по-късно от другите. Научих
се да плувам на 26, а да шофирам –
едва на 27. Родих първото си дете на
37, а след като прехвърлих 45, започнах да пиша детски книжки. Разбрах
какво искам от живота чак в средата
на 30-те си години, така че, предполагам, че хубавите неща се случват на
тези, които чакат“, казва днес актрисата, която само за два месеца събра
колекция от повече награди, отколкото някои получават за цял живот.
При това най-големите в бранша.
И то само за един филм - „Все още
Алис“. Но това вече не я изненадва.
В лентата Джулиан играе жена, която
се бори с болестта на Алцхаймер –

Джулиан открива късно семейното щастие,
но не съжалява
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ТИШЪРТ С
ПОСЛАНИЕ

Грим в
кафяво

&

12 МИГА ОТ
ПРОЛЕТТА ЗА
МАНИКЮРА

БЛЯСЪК
в изобилие
Давайте,
за да
получите

ПРЕЗЕРВАТИВЪТ
„ЗА“ И „ПРОТИВ“

Психология
Откажете се от
намерението да
получите, заменете го
с НАМЕРЕНИЕТО
ДА ДАДЕТЕ и ще
получите онова, от
което сте се отказали

Ф

рейлингът е чаровна
технология на човешките отношения. Искате ли да оказвате
влияние върху хората,
за да постигнете успехи? Това е най-неефикасният и твърде съмнителен начин. Не е нужно да
прилагате натиск върху околния свят.
Ще се убедите, че светът върви насреща ви с отворени обятия. Хората
ще почувстват необяснима симпатия
към вас.
Какво движи всички нас? Вътрешното намерение. Така че използвайте
намерението им, вместо да използвате своето. Въпреки користния оттенък
на тази фраза, вие не използвате хората, а просто не им пречите да правят това, което искат. Всички проблеми така или иначе се раждат поради
възникването на противоречия между
вътрешните намерения на хората. Ръководейки се от интересите си, единият иска да получи нещо от другия. От
своя страна, другият мисли другояче
и иска да постигне своето. Как да се
балансира разликата в интересите и
да се задоволят потребностите и на
двамата? Сложна задача, не мислите ли? А всъщност е много лесна. За
нейното решение е достатъчно само
да се определи общото, което е в основата на вътрешното намерение на
хората.

За да се задейства механизмът на
външното намерение в отношенията с хората, ще се наложи да разчупим един лъжлив стереотип. Често
можете да чуете следния призив: „Не
се опитвай да промениш другите,
започни със себе си!“ Това тутакси
предизвиква душевен дискомфорт:
„Значи, аз съм несъвършен, трябва да
се променя, а тъй не ми се иска!“ И
правилно, че не ви се иска. Не бива
да се опитвате да променяте другите,
но и себе си също не бива. Каквото и
да правите със себе си или с другите,
Story
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За какво
ни трябва
ФРЕЙЛИНГ?
то ще е слабо ефективно за вашето вътрешно намерение. Проблемът
се решава по друг начин. Трябва да
позволите на другите да реализират
вътрешното си намерение. Тогава ще
се задейства външното намерение, а
вашето вътрешно ще се реализира от
само себе си.
Например жената иска приятелят
й да се ожени за нея, а той по непонятни причини увърта. Работейки с
вътрешното си намерение, тя насочва
всичките си помисли да го принуди
да се ожени за нея. Така няма да постигне нищо, само ще създаде излишен потенциал на своето желание и
на важността на брака. Като резултат
равновесните сили ще й отнемат избраника. Може би той просто не я
е обичал? Разбира се, че не. Защото
жената е превърнала любовта в отношения на зависимост: „Ако ме обичаш, ще се ожениш за мен.“

За да се задейства външното намерение, жената трябва да се откаже
от желанието си да ожени мъжа за
себе си и да си зададе въпроса: „Какво иска мъжът в брака?“ Едва ли ще
й е трудно да намери отговора. Безспорно той иска да реализира своя
комплект от значимости - обичат ме,
ценят ме, уважават ме, възхищават се
от мен и т.н. Като насочи енергията
си за реализирането им, жената не
само ще постигне целта си, но и ще
реализира подобни на тези свои значимости. Ами ако той не заслужава
да го уважават и обичат? Тогава защо
изобщо да се занимава с него?
Много често вътрешното намерение е насочено към това да привлечете вниманието към себе си и да се
представите в най-добрата светлина.
При контакта си с вас човек го интересува преди всичко вниманието
към самия него. Можете да не се

ПРЕЗЕРВАТИВЪТ

винаги, понякога, никога
За едни мъже той е знак за загриженост, при други –
разваля удоволствието. Откъде идва РАЗЛИКАТА?

И

зползването на презерватив, както и сексуалното
поведение изобщо, е индивидуален въпрос. Струва ни се, че ситуацията е
проста – ако партньорите
си имат доверие, моментът с презерватива и дори самият разговор за
него не стои на дневен ред.
Когато те не се познават добре,
презервативът е най-сигурният и безопасен начин да се предпазят от инфекции и нежелана бременност. Но
индивидуалните психологически проблеми на мъжа създават затруднения,
стане ли въпрос за това предпазно
средство. Някои не приемат самата
мисъл за „гумения аксесоар“, други
пък не искат да се откажат от него.

Story
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И често тази категоричност се дължи
на причина извън сексуалната сфера.
„По този начин близостта след дълги
приятелства или романтични отношения може да се окаже стрес и за
двете страни – разказва семейният
терапевт Ина Хамитова. - Губейки
ерекцията по време на слагането на
презерватива, най-вероятно е мъжът
да не иска да го използва в бъдеще,
а по-скоро ще започне да го избягва
заради страха, че отново може да му
се случи да усети своята безпомощност. Но истинската причина за неуспеха всъщност не е в презерватива,
а в психологичните особености – в
тревожността, мнителността, неувереността в себе си и по-точно в собствената потентност. Тревожността,

свързана със слагането на презерватива, единствено влошава ситуацията.“
Мъжете над 50, заради обективни физиологични причини, изпитват
повече трудности – те не могат да
бъдат уверени в своята ерекция, както 30-годишните. Но най-трудното
за всички е чувството за вина, че не
умеят да запазят своята ерекция както по-младите. Изказването „...аз съм
истински мъж и контрацепцията не е
моя грижа“ - е доказателство за неувереност.
За тези, които са склонни да си
създават комплекси, е важно да декларират своята значимост, да подчертаят мъжките си качества. Неприемането на презерватива е опит
да убедят другите, а и себе си, че
„истинският мачо“ не се нуждае от
защита.
Много, изпитвайки недостиг на
силни усещания, изпитват притегляне
към „екстремното“, което се проявява и в сексуалното поведение. „Това
може да бъде изразено в пренебрегване на здравето, своето и на партньорката – казва Ина Хамитова. Рискът да се зарази от нещо придава
на усещанията по-голяма острота, а
отсъствието на презерватива служи
като допълнителен стимул.“
Другата крайност е стремежът

Сн. Thinkstock/Guliver

Секс

Зона здраве

Стомахът
е вторият
ни мозък
ТИБЕТСКАТА
МЕДИЦИНА лекува

стотици заболявания и ни
помага да намерим баланс
Д-р Джампал Салдон е родена в малкото село
Таши Янгци в източен Бутан през 1980 г. На
12 г. става монахиня, а през 1999 г. заминава
на обучение в Дерадун - Индия. 4 години покъсно се установява в Дарджелинг, където
6 години учи тибетска медицина, още 2
практикува под ръководството на опитен
тибетски доктор. През 2013 г. се завръща в
Дерадун, в манастира Сакя и болницата към
него, където служи и работи в момента. Д-р
Салдон вече е в България и ще консултира
пациенти до 7 март в център GreenHealth
в София. За повече информация и записване:
тел: 02/442 5618, GSM: 0887197212

Д

-р Джампал Салдон за
първи път напуска манастира и болницата, в
която работи. Щастлива
е, че е тук и че може да
помогне със знанията си
на повече хора да опознаят тялото
си, да ни научи как да се грижим за
здравето си, но и как да мислим, за
да имаме добра карма и да излъчваме и получаваме добра енергия. Ето
какво сподели д-р Салдон пред Story
за тибетската медицина, методите на
лечение и философията й.
През 8 век (729 г.), бащата на тибетската медицина Юток Йонтен
Гонпо създава четирите тантри, по
които и до днес, студентите по тибетска медицина учат 6 години. „Хората
трябва да разберат, че това е много
сериозно учение и в никакъв случай
не е шаманизъм, или шарлатанство.
Story
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ЦАРСТВОТО НА
ПИЯНСТВОТО,
НАРКОТИЦИТЕ,

проституцията
и безделието

Малкото пространство за нула
време се превръща
в свърталище на
престъпността

Р

айонът-град-крепост Коулун
в Хонгконг бил „най-свободолюбивото“ място в света.
До момента, когато не го
разрушават до основи. Така
доброто и редът побеждават
хаоса и оттогава светът става малко
по-скучно място. Когато през 1898 г.
Британия и Китай се договарят за даването на Хонгконг под аренда, в дебелия договор била записана на пръв
поглед незначителна точка. Старият
форт Коулун на едноименния полуостров трябвало да остане китайски.
Тази малка, сто на двеста метра крепост, обградена от невисока стена,
трябвало да се превърне в своеобразно посолство, от което Китай да
следи как англичаните се грижат за
Хонгконг. Англичаните били задължени да осигуряват в крепостта всичко
необходимо за живот: вода, провизии, топливо и т.н., а също и свято да
спазват границите й.

По време на Втората световна
война японците нахлули в Хонгконг, разрушават стената и прогонват чиновниците. Въпреки това след
войната крепостта Коулун, макар и
лишена от стени и китайски наблюдатели, както и преди формално си
оставал китайска територия. А и защо
заради някаква дреболия да се променя цял договор? Тоест насред пренаселения Хонгконг се образувало парченце свободна територия. А подобна
прелест не може да стои дълго без
внимание.
Първи тук дотичват китайците –
бежанците от революционен Китай,
съвсем логично им се видяло да се
преселят в „Китай“, още повече, че
нито един полицай или служител
на държавна работа нямал право да
припарва до тази земя. Йероглифите,
обозначаващи „Коулун“, а в превод
„Девет дракона“, гостоприемно посрещали новодошлите. Никой не пречел на приходящите да строят къщи,
чудовищно нарушаващи всякакви
строителни норми, и не можел да
разруши тези незаконни постройки.
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