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Въведение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Да мислим ли позитивно. Истинското щастие и 

парите ли са всичко? 

 

 

   Преди няколко години, когато се чувствах зле, винаги започвах 

да търся в Интернет за полезна информация, която да разшифрова 

лошите емоции, които имах.  Обаче, всеки път, когато търсих  думи 

като щастие, депресия или фрази като как да си оправя 

настроението, винаги попадах като цяло на едни и същи съвети 

публикувани от различни хора онлайн, които по един или друг 

начин гласяха следното: „Мисли позитивно“,“ парите не са всичко“, 

„...истинското щастие е това да се свържеш с висшето си аз“, и 

„щастието не се опраделя от това какво имаш“. 

 

   Да, някои от тези концпеции може да действат за едни хора, но 

със сигурност то са безполезни за други, които се опитват да ги 

приложат.  

 

   Ето какво точно имам предвид. 

 

   Ако таиш определени вярвания, относно живота, като например, 

че парите не са важни, то тогава съвета, че  „парите не са всичко“ 

може и да действа за теб, но ако си като повечето хора, които 

смятат, че парите са от значение, тогава това единствено да 

мислиш позитивно, няма да промени ни най малко настроението 

ти, ако ще да стоиш и да мислиш сто години. 

 

   Ако например си човек, който иска да е богат, само за да си 

задоволи егото, тогава нищо друго на света няма да те направи 

толкова щастлив, освен да забогатееш. Или ако си депресиран, 

защото мъжът ти/ жена ти те е напуснал/а, тогава концепцията: 

„истинското щастие идва отвътре“ най-вероятно само би те 



подразнила още повече, вместо да те накара да се почувстваш по-

добре. 

 

   Проблемът с отделни съвети и сентенции като тези е, че те 

пасват за някои хора, но не за всички, и за жалост в Интернет 

хората обикновено пишат това, което работи за тях, споделят го в 

социалните мрежи и форуми или го публикуват на своя си уебсайт, 

и приемат, че би работило и за всеки друг.  

 

А всъщност нещата не са толкова прости. И особено, когато 

говорим за персонални проблеми като депресия, нещата всъщност 

са доста субективни и универсалните подходи като „направи това“, 

„направи иначе“ или клиширани крилати фрази нямат този ефект 

за отделния човек. 

 

   Нека продължа с друг пример: Д кажем си имал голяма мечта, но 

не си бил способен да осъществиш, тогава истинското щастие за 

теб би било всъщност да сбъднеш тази мечта. Да я загърбиш или 

забравиш, докато в същия момент „мислиш позитивно“ само би 

довело до потиснати емоции, които даже биха влошили живота ти 

повече.  

 

   Тук искам да уточня, че не подценявам силата на позитивното 

мислене - даже имам и няколко статии на сайта си, покриващи 

точно тази тема, но това, което искам да отбележа е, че 

позитивното мислене никога не е решението на проблема, а само 

нещо, което би могло да ти помогне по пътя за прилагане на 

самото решение.  

 

   Поради редица причини (най-вече рекламни както и 

популяризирането на книги и материали като: „Силата на 

позитивното мислене“, „Тайната на Вселената“ и п.р.“) много хора 

погрешно смятат, че позитивното мислене е решението, 



разчитайки само и единствено 100% на него, което разбира се 

води до по-лошо настроение, няколко дни по-късно.   

 

 

 

Ние сме различни и всичко е субективно 

 

   Ако, да кажем, вярваш в Будизма, тогава будистките принципи 

биха работили за теб, но не биха работили за друг, който не вярва 

в него. Ако вярваш, че това да имаш голяма къща, нова кола и 

прекрасна съпруга/съпруг е важно, тогава когато ги нямаш сигурно 

ще те накара да си тъжен, а някой друг пък може да направи 

депресиран.  

 

   Ние сме различни и всички имаме отделни набори от вярвания и 

ценности. Ето защо не всичко би работило еквивалентно за всеки. 

Разбира се има неща, които се препокриват и вярвания и 

ценности, които биват споделени от много хора, но мисъта ми е, че 

не може да сложим всички под общ знаменател и да вярваме, че 

100% от това, което е работело за човек А, би имало 

равностойностен ефект и за човек Б.  

 

   Трудно ще е да приложиш нещо за себе си, което би направило 

някого друг щастлив, ако той има различна ценностна система. А 

опитвайки се да присвоиш неговата, ще се почувстваш даже по-зле 

и по-объркан. 

 

   Хората често са склонни да продължават да игнорират своите 

истински нужди и желания, като се самозалъгват с години. И да се 

върна пак към най-баналния пример. Ако това от което имат нужда 

в момента са пари, но прочетат или чуят сентенция като „парите 

не са всичко“, и решат да пробват да я повярват, накрая пак се 

оказва, че вътрешно се чувстват много зле, защото подсъзнанието 

им реално иска, това което им е необходимо в случая - парите. 



 

   Не искам да звуча прекалено меркантилно като повтарям 

примера с парите, но прецених, че ще е подходящ, защото това е 

нещо, към което много хора биха се съотнесли.  

 

   Ако и ти си от тези, които са се самозаблуждавали, тогава знай, че 

истинското щастие и лечението на депресията ти се крие само в 

твоята рефлексия т.е. какво точно ТИ искаш и да си пределно 

наясно от какво ТИ имаш нужда, за да може да се бориш за него, в 

противен случай рискуваш да прекараш доства време в 

самозаблуда.  
 

 

 

 

Щастието заглъхва 

 

   Много хора твърдят, че щастието се повишава мигновено, след 

като постигнат нещо, но реалността е, че след като свикнат с 

успеха и постижението си то (щастието) спада отново и отшумява.  

 

   Всъщност от части  това е вярно, но друга част е все още друга 

напълно погрешна.  

 

   Да кажем човек, няма никакви други проблми в живота, освен 

самотата, която го е довела до това да се чувства депресиран, дали 

тогава неговото щастие би заглъхнало след няколко седмици, ако 

стане по-социален и има много приятели?  

 

   Разбира се че не, но за сметка на това основното ниво на щастие 

би се повишило и нормалното му състояние след тези нови 

промени би било много по-добро настроение отколкото това, 

което е имал до сега.  



 

   Всеки един от нас има (за да го нарека по лесен начин) нормално 

ниво на щастие или състояние, но противно на общоприетите 

вярвания, това състояние може да бъде променено и тези 

нормални нива могат да бъдат донастроени. 

 

   След кратки моменти, които те правят леко по-щастлив, като 

например гледането на комедия, настроението ти може да се 

върне отново към обичайното си (скапано) състояние, но след 

голямо житейско постижение, като например да си намериш 

приятели след дълги години самота, състоянието ти на щастие би 

се променило.  

 

   Така че, малките действия, положителни изненади и хубави 

събития в живота (като гледането на забавен филм), които не са 

толкова грандиозни, биха те направили щастлив само за няколко 

часа или дни, но впоследствие нивото ти на щастие би се върнало 

отново към стандартното си състояние. 

  

   От друга страна, големите действия, силните положителни 

изненади, които биха могли да повлияят на останалата част от 

живота ти и постижението на цели, за които винаги си мечтал (като 

това да си намериш приятели, партньор в живота или работата за, 

която си мечтаеш), определено биха променили трайно 

състоянието ти на щастие.  

 

   Много изследвания твърдят, че след като спечелиш от тотото 

например, настроението ти ще се върне пак към обичайното си 

състояние може би месец след това, обаче отново тези 

изследвания дават обобщен изглед на ситуацията, като приемат, 

че всички хора на света имат един и същи вярвания и проблеми.  

 

   Ами ако този който спечели от тото не е в остра нужда от пари, , 

тогава неговото настроение би се върнало пак към нормалното, 



доста бързо (може би след няколко дни), но пък ако някой, който е 

живял в бедност през последните 10 години и спечели от тотото, 

тогава животът му (поне първоначално) определено би бил много 

по-различен, отколкото преди този ден.  

 

   Тук обаче нека направя още едно уточнение относно фразата 

„поне първоначално“. Написах я, защото отново статистиката 

показва, че хората спечелили огромни суми пари от лотария или 

подобен начин, в почти всички случаи се оказват по-зле 

финансово 3 до 5 години след деня на печалбата, отколкото деня 

преди да пуснат фиша.  

 

 

 

Позитивното мислене и мечтателите 

 

   Да се върнем отново на темата за позитивното мислене. 

 

   Да мислиш позитивно е един от най-клишираните съвети, които 

хората дават навсякъде по повод справянето с лошо настроение. 

Не мислиш ли? От аматьори и блогъри, до изявени доценти и 

доктори, вече сякаш всеки клони да говори за ползите от 

позитивното мислене по един или друг начин.  

 

   Съгласен съм, че позитивното мислене е ефективно и че може да 

ти подсили настроението, и както казах даже имам няколко 

материала по темата, но това, с което не съм съгласен, е как всеки 

определя позитивното мислене спрямо своята собствена 

перспектива. Някои хора твърдят, че позитивното мислене е 

решението на всеки проблем с настроението и че само тези мисли 

могат да те предпазят от състоянието да се чувстваш зле или да се 

депресираш.  



 

   Това за мен е напълно погрешно, защото колкото повече 

залагаш единствено на мислите си вместо на действията, толкова 

по-голям мечтател ставаш.  

 

   Истински позитивно мислещите хора работят над проблемите си 

и се опитват да поддържат здравословен шаблон на мисли, които 

им помагат да устояват в лоши ситуации. Така разбирам аз фразата 

позитивно мислене. 

 

   Мечтателите, от друга страна, не правят нищо, стоят си в леглото 

и се опитват да решат проблемите си само като... мислят 

позитивно.  

 

   Истината е, че ако игнорираш проблемите или не разполагаш с 

достатъчно смелост да се изправиш срещу страховете си, тогава 

позитивното мислене няма да ти помогне, а вместо това може да 

изгубиш надежда, което с времето да те доведе до депресия.  

 

   Справянето с кофти настроения и особено с депресия изисква 

значителни действия и яка работа, а не просто промяна на 

мисловните ти шаблони.  

 

   Положителното мислене е много силно и може да ти помогне по 

пътя, но зависейки само и единствено от него, би те довело до 

разочарование.  

 

 

 

     Рицаря на бели кон и има ли го въобще? 

 
   Точно както губим надежда, когато се депресираме,  така биваме 

изпълнени с надежда и при мисълта, че някой може да се появи от 

някъде и да ни спаси. Надеждата, която този път имаме, не е тази, 



че нашите планове работят, а по-скоро че някой би се появил, 

евентуално от нищото, и би ни помогнал. 

 

   Някои хора започват да вярват, че условията може би биха се 

променили, други пък чакат  „спасител“ отвън, който да им 

помогне – мъдър човек, близък приятел или просто „някой рицар 

на бял кон“. Често се случва,че когато се депресират, хората просто  

продължават да чакат и да чакат за тази фигура, която никога не се 

появява. 

 

   Нашето настроение си е наша отговорност и шаблоните ни на 

мислене и стратегии за копиране са това, което е довело до 

текущите ни чувства сега.  

 

   Нашите действия, поведения и решения са тези, които са ни 

довели до това да изпитаме подобни чувства, а не друго. А колкото 

до идеята, да чакаш „рицаря на бял кон“, тя доставя страхотно 

успокоение за хората, защото за тях това означава, че са си 

изпълнили домашното и единственото, което им остава е да чакат. 

 

   И понеже този защитен механизъм изглежда силен, защото 

премахва цялата вина и отговорност от това да разрешиш даден 

проблем и да поемеш действие, той все още „помага“ на човек да 

гледа на себе си като на жертва, а не като някой, който има 

контрол над живота си. Веднъж щом погледнеш на себе си като на 

жертва, ти би приел най-лошите условия в света, без да си 

мръднеш пръста да им противодействаш или да се махнеш от 

това, в което си се забъркал.  

 

   Рицарят на белия кон, който очакваш, няма да се появи, а тези 

хора, на които се надяваш да ти помогнат, може дори да не те 

забележат и така „спасителят“, никога няма да пристигне.  

 

   При справянето с лошо настроение ти си рицарят, ти си 



собственият си спасител и ти си единственият, който може да си 

помогне, да се измъкне от това! 

 

   По темата с религията: Мисля, че не е порочно да се вярва в Бог, 

стига да е по здравословен начин, но не приемам това, да си седиш 

в леглото и да чакаш ангел да дойде свисше и да ти разреши 

проблемите. Моли се на Господ (или на това, в което вярваш), 

колкото искаш, но го прави докато поемаш необходимите 

действия и опитай най-доброто, на което си способен, за да си 

помогнеш. 

 

   Ако наистина искаш да видиш „рицаря на белия кон“, който ще те 

спаси, тогава иди до най-близкото огледало и погледни там! Там би 

открил отражението на единственият човек, който може да ти 

помогне да се пребориш с лошите си чувства.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Защо се чувстваме зле? 

 

 

 

 
 

 



 

 

“Дисбаланс на мозъчната химия...” – ама кой го е еня... 

 

 

 

   Ако потърсиш значение на думата депресия, в повечето 

тълковни речници или в Интернет, то обичайно гласи следното: 

„Депресията е резултат от дисбаланс на химичните вещества в 

мозъка.“ От това твърдение се подразбира, че единственото 

решение е да се открие начин, да се балансира мозъчната химия 

(или казано по друг начин химичните вещества в мозъка), което 

значи да живееш с лекарства завинаги или поне докато мозъчната 

ти химия не се възстанови.  

 

   Нека да предположим, че си си счупил ръката. Има ли логика да 

продължаваш да приемаш болкоуспояващи ден след ден, без да 

сложиш гипс?  

 

   Ами май няма не.  

 

   Няма смисъл, защото като консумираш болкоуспокояващи само 

засягаш симптомите на счупената ръка, което се явява болката, но 

така, всъщност, не се справяш с корена на проблема и така 

проблемът (болката) никога няма трайно да отмине. 

 

   Какво значение има мозъчната химия, ако има друга коренна 

причина, която е довела до този дисбаланс като за начало?  

 

   Дисбалансът на мозъчната химия, за която всеки говори, е само 

симптом от истинската причина , която те e накарала да се 

депресираш. 

 



   Аз съм на мнение, че лекарствата не са трайното решение за 

справяне с депресията!  Болкоуспокояващите могат да ти помогнат 

да се почувстваш временно по-добре, докато търсиш решението, 

но за жалост поради това, че хората не полагат усилия да разбера 

себе си и депресията си мислят, че лекарствата са най-добрия 

начин за справяне с този т.н.р. „дисбаланс на химичните вещества 

в мозъка“. 

  

    

   Лекарствата могат да променят мозъчната химия и могат да 

възстановят баланса, но ако коренът на проблема не е засегнат, 

мозъкът сам по себе си би причинил друг дисбаланс, веднага щом 

ефектът от лекарствата отмине. 

 

   То е като все едно да имаш чаша с дупка - тогава и 100 пъти да я 

пълниш с вода чашата няма да остане пълна за дълго. Докато 

обаче запълването на дупката, би било решението. Тези, които 

разчитат само на лекарства, правят същото, като с продупчената 

чаша. Мисля, че това е очевидно. 

 

   Ако си от тези, които се оповава прекалено много на тази 

дефиниция за дисбаланс на химичните вещества в мозъка, бих те 

посъветвал да забравиш за малко за него и да започнеш да се 

фокусираш в търсене на причините, които са довели до този 

дисбаланс.  

 

   Ако пък откриеш, че не можеш да толерираш болката, тогава 

приемането на лекарства би се оказало добра идея, но отново 

запомни, че това е временно решение, а не трайно решение на 

самия проблем. 

 

 



   Друго възможно нещо е също да си прочел, че депресията бива 

причинена от различни фактори в околната среда или генетически 

норми и предразположености.  

 

   Първото може и да е вярно, но гените сами по себе си не могат 

да причинят депресия. Гените ти те правят единствено по-малко 

или повече уязвим към депресия, в следствие на това дали си или 

не си съумял да управляваш добре емоциите си или ако копираш 

стратегии, които не са ефективни.  

 

   Това означава, че житейските ти умения, начинът,  по който се 

справяш с проблемите, вътреличностните ти умения и умението за 

управление на емоциите си  (т.н.р. емоционална интелигентност), 

са тези които могат да причинят депресия, дори и да имаш 

генетични предразположености. 

 

   Някои хора спират да търсят повече информация за депресията, 

когато се натъкнат на тази информация. Точно както хората са 

склонни да го играят жертва, като чакат някой да им помогне, така 

могат и да си изграждат фалшиви вярвания като: „нищо не може да 

бъде сторено“. 

 

    Гените ти не са отговорни за твоите чувства! Ти си този, който не 

знае как да се справи със собствените си гени, с цел да 

предотврати депресията. Когото и да се опитваш да обвиниш, няма 

да бъде отговорен за твоите негативни чувства. Само и единствено 

ти може да ги промениш!  

 

 



 

   Ключът към неразрешените проблеми 

 

   Я да те питам нещо сега. 

    

   Какво се случи последния път, когато по погрешка докосна горещ 

обект? 

 

   Не усети ли болка и не си ли дръпна бързо ръката?  

 

   Тялото  е проектирано да те защити от всичко, което би могло да 

ти нанесе вреда и така постоянно ти изпраща сигнали за 

опасностите, които му се изпречват.  

 

   Ако например ръцете ти докснат много горещ обект, сигнал бива 

изпратен към мозъка, гласейки, че този обект би навредил на 

кожата и че ръката ти трябва да бъде отдръпната. 

 

   Сигналът не е изпратен на български, английски или какъвто и 

да е друг език, ами като болков импулс, който се усеща в областта,  

изложена на горещия обект.  

 

   Така действа тялото ти - използва болката като послание, с което 

да ти каже че нещо не е както трябва. Ами, ако бе игнорирал този 

сигнал и бе действал, като че сякаш не съществува? Ръката ти би 

могла да бъде изгорена, деформирана и повече не би 

функционирала правилно.  

 

   Виж обаче какво става: подсъзнанието ти изпраща сигнали, не 

само когато има физическа болка, но също и когато има и 

емоционална болка. Какво мислиш че са емоциите, които 

получаваш всеки ден?  Страх, гняв, срам, съмнение, тъга, промяна 

на настроението, омраза, депресия и пр.. Дали те са резултат от 



дисбаланса, който се случва в живота ти и чрез изпращането на 

подобни сигнали, умът ти те моли да поемеш действие, да 

направиш нещо, точно както те моли да си махнеш ръката, когато 

докоснеш горещ обект.  

 

   Ако в някакъв етап от живота не си бил щастлив и спокоен, 

тогава знай, че ти е бил изпратен сигнал от ума ти и че 

реагирането спрямо този сигнал, от твоя страна, е единственият 

начин да преодолееш лошото настроение, в което се намираш. 

 

   Приемането на лекарства, в подобен случай, е сходно с това да си 

държиш ръката върху горещия обект и да приемаш обезболяващи 

с цел да спреш болката. Правейки така вредиш на системата, която 

ти изпраща сигнали и залъгваш тялото си да мисли, че си ОК, но в 

действителност ръцете ти изгарят.  

 

   Или по друг начин обяснено е класически пример, ако караш 

автомобил и ти намалява бензина, да срежеш жичката, която 

свързва датчика в резервоара и индикатора на таблото. Ще 

показва, че резервоара е пълен, докато в същност реалността ще е 

друга. 

 

   Сигурен съм, че е прецедент, когато си се чувствал щастлив, след 

това някак изведнъж да се почувстваш зле и депресиран.  

 

   Тук нямам предвид промените в настроението, а тъгата или 

депресията, които се случват без причина. Невъзможно е в пиков 

щастлив момент изведнъж да се депресираш, без очевидна 

причина. Нещо трябва да се случи, преди да се почувстваш зле, не 

може просто да преминеш от щастие в депресия, без нещо да се е 

променило.  

 

   Тази трансформация на настроението вероятно е поради лоша 

мисъл, която е минала през ума ти толкова бързо, че даже не си я 



усетил. А когато вечер легнеш, чувствайки се добре, но се събудиш 

депресиран, е най-вероятно поради кошмарни сънища, или 

проблемите, които подсъзнанието ти е запомнило, докато си спал. 

 

   Нерешените проблеми може да се проявят като непокрити цели 

или мечти, които не си постигнал, може и да са сериозни неща, 

които загърбваш или трудности, от които бягаш. 
 

   Когато действаш според нормите си и всичко е наред ще се 

чувстваш добре, респективно обаче, веднага щом един проблем се 

появи ще влоши състоянието ти, докато не поемеш действие.  

 

   В заключение може да разгледаме всички лоши чувства, които 

изпитваш като нищо повече от сигнали, изпратени от мозъка, 

молейки те да поемеш действие и да разрешиш проблема с цел да 

се отървеш от тези лоши чувства. Било то вина, тъга, потиснатост, 

промяна в настроението или дори депресия, а реагирането 

съобразно тези сигнали и поемането на действие е единственото 

нещо, което може да те накара да се чувстваш по-добре.  

 

 

 

Пренебрегване на сигналите 

 
   Повечето от нас са отраснали в общество (култура), което 

придава особена важност на болничния отпуск. В повечето случаи 

и при нормални обстоятелства, когато служител се обади на шефа 

си, да каже че е много болен, тогава той (шефът му), стига да има 

добри обноски, обикновено отговаря като казва, че служителя не 

трябва да идва на работа и го съветва да си вземе болничен.  

 

   На заболяване от физически характер се придава висока важност 

и бива уважавано от всеки, когато е на лице, обаче не точно така 



стоят нещата с умствените заболявания и отклонения, които често 

са много по-опасни от физическите и които биват пренебрегвани 

от почти всеки. Просто, защото нещо не е толкова видно, като грип 

или друг вид заболяване, това не значи, че не съществува. 

 

   Какъв мислиш, че ще е отговора на шефа ти, ако му се обадиш и 

кажеш, че днес се чувстваш например много виновен и не можеш 

да отидеш на работа? Ами, ако му кажеш, че се чувстваш 

депресиран или тъжен, и не можеш да отидеш днес?  

 

   Какъв мислиш, че ще е отговорът му? 

 

   Най-вероятно ще го сметне за абсурдно и като цяло не би се 

приело. Колегите също може да те вземат на подбив, а родителите, 

приятелите или половинката може да кажат, че трябва да се 

стегнеш и да си по-силен! 

 

   Сякаш ме обзема странно чувство, когато знаем, че почти 75% от 

физическите заболявания са породени първоначално от умствени 

заболявания. Например да си стресиран за продължителен период 

от време може да доведе до болки в кръста, главата, високо 

кръвно, в по-редки случаи, но не е изключено, дори и до инфаркт, 

но обществото ни е свикнало да пренебрегва умствените 

заболявания и симптоми, стига да можем да стоим на двата си 

крака. 

 

   Културата, в която живеем, ни е научила да пренебрегваме 

сигналите, който ни бива изпратен. Не само това, но и също ни е 

привикнала да оставяме на „времето да ги излекува“, докато 

всъщност истината е, че пасивното преминаване на времето (без 

съответно действие) никога не лекува, а само позволява на 

проблемите  да се натрупат, докато станат непоносими.  

 



   Свикнали сме, дори и под стрес да продължаваме да работим, 

свикнали сме да си мразим работата и въпреки това 

продължаваме да ходим там всеки ден, и сме привикнали да се 

чувстваме зле, да пренебрегваме чувствата си и да смятаме това за 

нормално.  

 

   Когато продължаваме да игнорираме съобщенията, които 

подсъзнанието ни изпраща, тогава то решава да ни изпрати даже 

още по-силни послания с цел да ни накара да реагираме.  

 

   Подсъзнанието може да започне като те накара да се чувстваш 

леко тъжен и ако не се отзовеш подобаващо, тогава би увеличило 

интензитета на неприятните чувства. 

 

   Ако не реагираш ще последва болков импулс, само за да те 

накара да размърдаш, и ако и тогава не сториш нещо, тогава тази 

болка може да се превърне в хронично заболяване. И ето ти 

работеща рецепта за депресията.  

 

   Най-голямата грешка, която почти всеки допуска, е че се опитва 

да се справи с тази болка, като се мъчи да атакува физическите 

симптоми.  

 

   Това кара хората да търсят лекари и лечение за болката, и дори 

приемат лекарства, но рядко се сещат (може би просто защото не 

знаят), че тази болка в повечето случаи може да е психологическа.  

 

   Ето защо лекарствата не са решението, а само подтискат 

симптомите и никога не засягат истинския проблем. 
 

 

 

 

 



 

Наблюдавай си чувствата! 

 

 
   Първата стъпка, която трябва да предприемеш, за да се 

почувстваш по-добре и да се справиш с лошите настроения, е 

постоянно да си наблюдаваш мислите и усещанията.  

 

   Воденето на дневник, колкото и детинско да изглежда, е полезен 

навик в подобни ситуации. 

 

   Слухът на човек е склонен да пренебрегва повтарящи се звуци, 

като че ли не са присъстващи, а обонянието лесно свиква с лошите 

миризми, така че след известно време не ги забелязваш. Познай 

какво обаче - същото важи и за психиката и ума ти. 

 

   Ако продължаваш да пренебрегваш определени сигнали, може 

да свикнеш с тях и да мислиш, че са нормални.  

 

   Това е и една от причините, много хора да придобиват вярвания, 

като изброените по-долу, както и техните разновидности:  

 

 Животът не е честен 

 

 Трябва да страдаш, за да имаш това, което искаш 

 

 Без болка няма успех 

 

 Ако всеки страда, то нямаме избор, освен и ние да страдаме 
 

 Всеки мрази работата си 

 



 Не мога да напусна работата си, въпреки че я мразя и не я 

понасям  
 

 Любовта боли 

 

 Страданието е нормална част от живота 

 
 

   Подобни вярвания се появяват, когато хората започнат да 

приемат страдалческо-жертвен начин на мислене и като започнат 

да смятат, че това е нормална част от живота на всеки и че няма 

нищо, което може да бъде сторено.  

 

   Тук нямам предвид че може да живееш без никога да се чувстваш 

зле, но поне имаш възможност да обърнеш внимание на всичко, 

което те боли или те кара да се чувстваш зле и да поемеш действия 

вместо да го игнорираш.  

 

   Когато се научиш как да наблюдаваш чувствата си ще откриеш 

две неща: първо, че има определени фактори, които те карат да се 

чувстваш зле и второ, че вече имаш някакви лоши чувства, с които 

живееш, но на които никога не си обърнал внимание.  

 

   А що се отнася до нещата, които те карат да се чувстваш зле, ти 

трябва да се опиташ да ги елиминираш, веднага щом можеш.  

 

   Ако са основни и не можеш да ги спреш веднага (например  

работата, която те подтиска), тогава трябва поне да изготвиш план, 

с ясна стратегия за това как да си смениш работата и обстановката 

и ще видиш, че това е първата стъпка в справянето с негативното 

чувство.  

 

 

   Ако мислиш че се чувстваш зле поради това, че работата ти те 

кара да се чувстваш така, тогава трябва да заложиш в плана си 



търсене и преместване на нова работа в близкото бъдеще. 

    

   Дори и работата ти да те кара да се чувстваш зле, знаейки че това 

състояние е временно, пак би ти помогнало да се успокоиш. 

 

   Ако си пробвал да гладуваш цял ден най-вероятно знаеш как на 

края на деня се чувстваш леко по-слаб, дори може би леко замаян 

(поне при мен така се получава), но интересно как гладът и 

дискомфорта почти изчезват в момента, в който поемеш първата 

хапка, не защото тялото ти вече ще има достатъчно хранителни 

вещества, а защото умът ти знае, че гладът ще свърши и така 

оттегля сигналите.  

 

   Когато напишеш даден план или поемеш действие, като цяло 

правиш същото, като все едно да приемеш първата хапка -  

изпращаш сигнал на ума си, казвайки: „не се тревожи, аз ще се 

оправя с този проблем, моля те махни лошите чувства“!  

 

   А що се отнася до другия набор от лоши чувства, с които живееш, 

най-вероятно ще откриеш, че това са малки проблеми, които те 

карат да се чувстваш зле, само защото винаги са били там.  

 

   Примерно, това може да се окаже неудобния стол, на който 

седиш всеки ден, бавния компютър, който използваш или 

дискомфорта, който имаш, когато не се наспиш добре нощем.  

 

   Елиминирай тези фактори и неимоверно би се почувствал поне 

малко по-щастлив.  

 

 

 



Потиснатите емоции 

 

 
   Когато продължаваме да игнорираме даден сигнал, който ни 

бива изпратен, нашият ум не намира никакъв друг начин, освен да 

потисне лошите емоции, така че да не ни пречат отново. Все едно 

да си изметем всекидневката, но да скрием боклука под килима. На 

прив поглед не се вижда, но все още си е там и при една 

разместване на обектите в стаята – бум!... може да се появи отново 

накуп. 

 

   Често обаче това се получава, когато биваме наранени и не 

можем  да се справим с болката, която е произлязла от 

болезнената ситуация.  

 

   Хора, които биват обидени или оскърбени от близки или тези, 

чиито родители са се отнесли зле с тях, обикновено страдат от 

непоносими нива на болка, въпреки че често въобще не го 

показват. Тогава като защитен механизъм подсъзнанието се 

опитва да потисне, да скрие под килима, емоциите и лошите 

чувства, така че те да не наранят отново човека, но дали това 

наистина работи? 

 

   Проблемът с процеса на потискане на емоциите е, че никога не 

води до премахване на болката, а просто помага в промяната на 

лошите чувства от едно в друго.  Най-често срещано е хората да 

продължават да потискат чувството на гняв, както ще прочетеш по 

нататък в книгата, докато този гняв не се превърне в депресия. 
  

   Други хора продължават да потискат недоволството към 

родителите си поради това как са се или не са се държали с тях 

като деца. В резултат, често такива хора стават много раздразними.  

 

   Не си ли се срещал с хора, които си изтърват нервите и за най-



малкото и които постоянно  крещят и се карат, без да има кой знае 

каква видна причина за което?  

 

   Всъщност това са ранени хора, които не са се справили правилно 

с раните си, което е довело до значителен потиснат гняв, който от 

време на време бива изтърван.  

 

   Потискането може също да се превърне и в емоция като страх. 

Мъж, който постоянно е бил обиждан като дете и към, който са се 

отнасяли с неуважение може да си потисне емоциите, които е 

чувствал тогава, но като възрастен може да страда от необясним 

страх или чувство на малоценоост спрямо своите връстници. 

 

   Не само това, а и още - потиснатите емоции могат да започнат да 

се променят от емоционална към физическа форма и така вече да 

причинят вреда и на тялото! 

 

   Много от болките в стомаха, главоболието и проблемите с 

храносмилането, които често хората имат, не са нищо повече от 

проява на потиснати емоции под различна форма.  

 

   Ако например претърпиш няколко караници с шефа си или имаш 

ужасна седмица, може да се окажеш болен на следващата седмица.  

 

   Защо се разболяваш и как това е свързано с преживяната 

ситуация?  

 

   Ами простичко казано, потиснатите негативни емоции и 

съпровождащия стрес са отслабили имунната ти система, станал си 

уязвим на бактерията, която е навсякъде около теб и така си 

пипнал грипа. За това повтарям и вярвам, че голяма част от 

физиологичните неразположености и „болести“ биват проокирани 

от първоначални психични неразположености. 

 



   Потиснатите емоции може да станат залинели, скрити и 

устойчиви, докато определен „спусък“ не задейства тяхното 

експлозивно освобождаване, което обикновено включва огромна 

болка и страдание.  

 

   Ако примерно някой, с когото, да речем, е било злоупотребено 

като е бил дете, а в последстви се е сблъсква отново с подобна 

злоупотреба като възрастен, това би се явило този „спусък“, ойто 

би задействал вовременното освобождаване на негативните 

емоции.  

 

   Потиснатите емоции изплуват отново и започват да 

възпроизвеждат огромни количества гняв, който ще се превърне в 

депресия, ако не подходи подобаващо към него.  

 

   Така че потискането на тези емоции по никакъв начин не е 

здравословна практика.  Единственото, което се случва е, че 

просрочва болката, докато тя не стане твърде голяма, за да бъде 

овладяна и тогава вече се освобождава под различни форми. 

Точно както язовирна стена, която има проблем с това да отпуска 

нужното количество вода в нужното време. Колкото повече се 

насъбира – в един момент стената се пропуква и евентуално 

цялата натрупана вода изтича, причинявайки всеобразни щети. 
 

 

 

  

  Режим на произтичане 

 

 
   Текущите чувства, които имаш, са резултат от всички добри и 

лоши моменти, случвали се в живота ти. Например, ако преди две 



години си решил да постъпиш в университет, различен от този, в 

който си в момента, то тогава текущите ти чувства може да са били 

много по-различни от това, което са сега.  

 

   Караницата, която ти се е случила вчера с твои близки приятели, 

в момента афектира текущото ти настроение, а можеше да се 

чувстваш различно, ако не се бе случила.  

 

   Паркираната ти кола, която е необходимо да бъде поправена, в 

момента влияе на текущото ти настроение, дори и да не 

подозираш, че е така.  

 

   Това, което се опитвам да кажа с тези примери е, че текущите ти 

чувства са в резултат на всичките ти предишни преживявания, 

случки, избори и решения. 

 

   И така, като промениш някой малък детайл в живота си, 

пропорционално се променя и настроението ти. Не си ли имал ден, 

в който си се чувствал ужасно и после нещо дребно се е случило, 

което ти е променило настроението? 

 

   Дори това малко нещо да не ти е решило проблемите, все пак ти 

е помогнало да си промениш текущото състояние и те е накарало 

да се чувстваш по-добре.   

 

   Това не значи, че трябва да забравиш за големите проблеми и да 

се фокусираш над малките, а че поправянето на всички дребни 

проблеми ще подсили настроението ти, което ще ти даде инерция 

и ще помогне да се справиш в последствие с по-големите 

проблеми.  



   Малкото действие или нещо, може да е толкова дребно, като 

примерно това да си поправиш клавиатурата на телефона или  да 

си разчистиш неизползваните икони от десктопа на компютъра… 

   Причината за това е много проста: винаги, когато срещнеш 

малък проблем, в допълнение към някой по-голям, който вече 

имаш, лошите ти чувства биха израстнали експоненциално.  

   Това са страхотни новини за всички, които се чувстват зле, просто 

защото като правят малки неща, които са им в способностите, 

може да си помогнат, да се чувстват много по-добре.  

 

   Спри сега да четеш и си направи списък на малките неща, които 

може да промениш през следващите няколко дни и седмици.  

 

   Всеки ден се старай да променяш по едно единствено нещо, и 

само след няколко дни ще изпиташ голяма промяна в 

настроението.  Разбира се това няма да е достатъчно, за да те 

накара да се чувстваш супер щастлив, но ще ти помогне да 

преодолееш чувствата на унилост, които в момента може би те 

възспират да поемеш по-мащабни действия. 

 

   Още повече, че когато започнеш да поемаш такива малки 

действия умът ти ще започне да „набира инерция“  и така ще 

станеш по-мотивиран да поемаш нови и нови действия всеки ден.  

 

   Не ти ли се е случвало да решиш да подредиш две-три неща у 

вас, а после да стане така, че да започнеш да правиш цялостно 

почистване на дома си?   

 

   Когато започнем да поемаме действие, и продължаваме да го 

повтаряме, ние генерираме достатъчно интерция (моментум), 

която ни помага да поддържаме продължителността на това 



действие. Поемането на прости, малки действия ще ти помогне да 

се справиш по-лесно с големите и да наблюдаваш самия процес. 

Както казах и по-рано. Записването в дневник също е хубав навик 

да имаш.  

 

   По този начин ще ти стане навик и няма да изглежда като нещо 

трудно, което трябва да бъде направено, само и единствено когато 

си тотално сринат.  
 

 

 

Автопилотът 

 

 
   Повечето от нас се събуждаме сутрин, хапваме закуска, отиваме 

на работа, връщаме се от работа, не правим нищо и после лягаме 

да спим. Научили сме се как да имаме неразчупими шаблони и  

навици, които правим  всеки ден, без дори да подлагаме под 

въпрос въздействието им над поведението ни.  

 

   Още повече освен, че хората не спират да повтарят същото 

действие, но даже отиват и в по-големи крайности в това да си 

сформират същия набор от вярвания, които всеки има и с които 

живее до края на живота си. 

 

   Един елементарен разговор, с когото и да е, може да ти покаже 

суровостта на въздействието на състоянието автопилот, което 

бива оказано върху живота му: 

 

 

Аз: Хей, приятел, защо се чувстваш зле днес? 

Приятелят: Мразя си работата, не я понасям. 

Аз: Защо я мразиш? 



Приятелят: Мразя да се разправям с глупаци. 

Аз: Защо тогава не започнеш да търсиш друга работа? 

Приятелят: Стига де, всяка работа изисква контакти с 

глупави хора <- погрешно вярване 

Приятелят: А и в днешно време много трудно се намира 

свястна работа <- погрешно вярване 

Приятелят: И знаеш ли какво, никой не е щастлив с работата 

си и без друго, просто не е възможно <- погрешно вярване 

Приятелят: Трябва да имаш връзки, преди да се уредиш с добра 

позиция <- още едно погрешно вярване 

Аз:... 

 

   Както се вижда от този разговор, приятелят е в режим на 

автопилот, мислейки си, че в живота трябва да е така. Неговият 

начин на съществуване се основава на действията, които е заучил 

в допълнение с погрешния набор от вярвания, които е сформирал. 

 

   Преди приятелят ми да може да направи някаква промяна, която 

би му помогнала да се почувства по-добре, той първо трябва да се 

осъзнае и да си признае, че се движи на автопилот. Веднъж щом 

някой си признае и е наясно с подобен факт, тогава той става 

отворен за дискусии и може да се освободи от подобни шаблони 

на поведение, давайки поле за сформиране на новия вярвания. 

 

   Разбира се не трябва да вършиш абсолютно едно и също нещо 

всеки ден, но това което имам предвид е, че ако всеки ден вършиш 

нещо, което не понасяш, тогава трябва да го замениш с нещо, 

което харесваш или поне, което не мразиш.  

 

   Истината е че за да премахнеш вредни навици и вярвания, които 

не ти служат, и тук имам предвид дори и зависимости, не става 

единствено със силна воля. Силната воля може да потисне вредния 

навик за ден-два, но при малко по-разклатено емоционално 

състояние – примерно стрес, вредния навик отново би се върнал.  



 

   Трайното решение е замяната. Вреден навик/вярване не се 

изкоренява и толкова. Той се заменя с полезен такъв. За тоа, често 

когато хората се опитват да откажат цигарите, го правят поетапно 

и вместо просто да ги спрат, ги заместват с нещо полезно, което 

също им носи удоволствие. Примерно спорт, хоби, четене на книга 

и т.н. 

 

   Същото е и с промяната на вярванията. Не може просто да се 

откажем от едно вярване. Ако искаме да премахнем и да се 

преборим с дадено вярване, то трябва да го заобградим с друго, 

което ни служи по-добре.  

 

   Но както казах и по-горе, на първо място трябва да сме осъзнати 

и да си признаем, че имаме вярвания, които не са ни полезни. Чак 

след това да пристъпим към справянето с тях.  

 

   Така, че когато си изсясниш и осмислиш, какво ти върши и какво 

не ти върши работа, и после изследвай живота си и открий в какви 

дейности се впускаш и тогава реши как ще ги промениш и с какви 

по-полезни ще ги замениш. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Справяне с лошо настроение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Депресия и поемане на действия 

 
   Та, какво всъщност е депресията?   

 

   Защо умът ти изпраща подобни екстремни сигнали, когато се 

случи нещо?  

 

   И защо не ти изпраща просто мимолетна тъга или промяна в 

настроението, а те въвлича в нещо толкова силно като депресия? 

 

   Ако умът ти е осъзнал, че се изправяш срещу проблем, който 

може да бъде решен чрез поемането на определено действие, 

тогава би ти изпратил сигнали за лошо настроение или малко тъга, 

но ако е открил, че изпитваш проблем, който изглежда че няма 

решение, тогава би ти изпратил депресия. 

 

   Или онагледено изглежда по следния начин: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   Възможно е ако, например, някой не харесва външния си вид 

или по една или друга причина се чувства грозен , тогава той, най-

вероятно, да се почувства депресиран,  мислейки, че проблемът му 

не може да бъде решен или че няма какво да се направи по 

въпроса.  

 

   От друга страна, ако едно момиче, което няма проблеми със своя 

себеобраз (това е психологическата формулировка на по-горния 

проблем) и наскоро е получила акне по лицето, тя пак ще се 

почувства зле, но най-вероятно няма да изпадне в депресия. Това е 

така, защото тя знае, че има определени действия, които може да 

предприеме, за да си разреши този проблем и че рано или късно 

ще се справи с него.  

 

   За да преодолееш депресията имаш две възможности: или да 

започнеш действие за разрешаване на проблема, или да откриеш 

начин да си възвърнеш надеждата. 

 

   Та, щом депресията проваля живота на хората, да се справиш с 

нея като поемеш незабавни действия, ще се окаже нещо мъдро.  

 

   Ето защо силно препоръчвам да правиш и двете, когато се 

стремиш да се справяш с депресията. 

 

   Може да се питаш обаче: „Ами ако проблемът не може да бъде 

решен, тогава какви действия трябва да предприема?“  

 

   Задаването на този въпрос е нормално и разбирам, че има 

ситуации, когато не може да се направи много или нищо относно 

дадената ситуация. Има обаче нещо, което трябва да обмислиш, и 

това е причината, поради която си задал  въпроса. Хората са 

склонни да се депресират, когато си мислят, че се изправят пред 

проблем, който не може да бъде решен.  

 



   В тези случаи говорим за възприетата от теб ситуация, която 

може да е тази, довела до депресия, а не самото нещо.  

 

   Да предположим, че един мъж харесва дадено момиче и е чел за 

любовните знаци на езика на тялото, обаче, тя не показва нищо от 

тях спрямо него, той съответно приема нейната рекация (или по-

скоро липсата на такава) като отхвърляне и в последствие се 

депресира.  

 

   Ами, ако това което е прочел не е вярно – примерно написано е 

от аматьор, или погрешно е разбрал езика на тялото? Ами, ако 

момичето наистина го харесва?  

 

   В този случай човекът се е депресирал, дори и да няма виден 

проблем, но собственото му възприятие на ситуацията я е 

направило да изглежда така, че все едно няма надежда. С други 

думи казано – изпитал е самозаблуда.  

 

   Тогава трябва ли да започне да приема лекарства? Дали 

лекарствата са решението на проблема? Ами, ако момичето му 

сподели че и тя го харесва, дали няма ли да се почувства отново 

добре? 

 

   Както казах и по-горе, лекарствата не са трайното решение, а 

просто временно успокоение. 

 

   Тогава, какво би могъл да направи отново мъжа, за да се справи с 

депресията си? 

 

  Първо, да анализира ситуацията десетки пъти, докато наистина 

открие има ли решение или не. Ако открие, че има възможно 

решение, тогава трябва е добре да използва инструменти, като 

вяра или дори позитивно мислене, с цел да подбуди надежда. От 

там да изготви план с конкретни стъпки за действие и съответно 



приемането на това действие. В случая с момичето примерно да я 

покани на среща. 

 

   Ако осъзнае оначе, че няма решение (примерно тя наистина не 

го харесва), то трябва да се ориентира към приемане на случилото 

се. Да, както казах има ситуации в живота спрямо, които не може 

да направим нищо и тогава единственото разумно и полезно нещо 

е приемането на ситуацията, колкото и да е болезнено. 

 

   Приемането не е поражение нито липса на вяра, а извод, че 

проблемът може да бъде решен по начин, различен от начина, 

който си искал, и после да се работи над това ново решение.  

 

    В по-горния пример, мъжът трябва просто да търси компания на 

друг човек, вместо да се затваря и усамотява вкъщи, заради това 

че съответното момиче не е отвърнало на чувствата му. 

 

   Внимавай със самозаблудата. Тук имам предвид, че когато 

предприемаш нови стъпки и ако целиш да променяш начина си на 

живот, като вършиш неща, които обичаш и гледаш да се 

разсейваш, не го прави така, че просто временно да се разсееш. 

Това няма да ти помогне да се справиш трайно с депресията. 

Подхождайки с нагласата да направиш нещо само, за да се разсееш 

може да намали сериозността на проблемите, но няма да ти е 

трайна полза за справяне с цялостната депресия. 

 

Голяма грешка е да се мъчиш да маскираш истинските проблеми, 

просто като се разсейваш, веднага щом се почувстваш депресиран.  

Често по този начин хората се самозаблуждават и така им обягват 

истинските причини за това, какво ги е накарало да се почувстват 

зле. 

 

   Често може да чуеш подобни фрази от хора, които се чувстват 

неудовлетворени или отегчени: 



 

 Чувствам се зле, искам да направя нещо ново 

 Наистина трябва да попътувам, не понасям повече чувството 

на скука 

 Трябва да направя някакви промени с начина си на живот, 

доскучало ми е отвсякъде 

 

   Тези хора не правят нищо, освен да избягват от истинските си 

проблеми за кратко, докато новата промяна, която са 

предоставили, е свършила, и тогава се връщат и откриват същите 

проблеми, дори два пъти по-големи. 

 

   Ако си бил депресиран, защото си сметнал, че ти липсва 

смелостта да признаеш някому нещо важно, дали тогава е уместно 

да попътуваш за две седмици, с цел да се почувстваш по-добре?  

 

   Може би би се почувствал по-добре от малката „ваканция“, , но 

щом се върнеш, ще откриеш, че проблемът ти все още те чака, а 

даже може и да е станал по-голям.  
  

 

 

   Как да поемеш действия, за да се справиш с 

депресията? 

 
   Женен мъж, с две деца, зависещ от заплатата си, за да покрие 

нуждите си както и тези на семейството, мразел  работата си 

толкова много че се депресирал, само защото е искал да я напусне. 

За нещастие човекът няма друг източник на приходи и 

напускането на работата не е трайното решение, защото няма да 

има средства, да издържа семейството си. Често срещана ситуация.  

 



   Този човек е депресиран от две години, чувства се ужасно преди, 

след и по време на работа и като цяло вече започва да мрази 

живота си. 

 

  

  Какво би трябвало да стори той? 

 

 Ако не си се досетил вече нека кажа: първо, трябва да поеме 

съответстващо действие: Търсенето на друга работа е 

належащото нещо, което трябва да стори. Ако не може да го 

осъществи, защото няма достатъчно квалификации, тогава  

придобиването на нови умения, които ще му помогнат да 

намери друга и по-угодна за него работа е първата стъпка, 

която може да предприеме. Ако все още е депресиран, 

защото няма време да усвои новите умения, тогава пък това 

да научи как да си управлява качествено времето би било 

началната стъпка.  

 

Отправната точка е различна за всеки и не е от такова 

значение каква точно е. Това, което наистина има значение, е 

да реагираш на молбите на подсъзнанието си, като 

предприемеш действие, което ще доведе до разрешаване на 

основния проблем.   

 

1) Увеличаване на надеждата: В зависимост от културата и 

миналото си, човек трябва да открие най-подходящия начин 

за увеличаване нивата на надежда - позитивно мислене, 

говорене с позитивни хора, молитва или вяра са сред нещата, 

които могат да помогнат да придобие повече надежда 

надежда.  

 

Вярата в нещо по-велико (Бог, законите на Вселената, 

Съдбата или каквото и да е по-висше), разбира се, е най-

силното, но ако човек не вярва в нещо подобно, това няма да 



подейства. Истински важно е да се открие начин, който да ти 

помогне да си възвърнеш вярата. Интересно, но музиката 

също може да помогне, обаче не просто каква да е музика, 

ами по-скоро мотивационни песни и такива с позитивни 

текстове могат да доставят малко вяра.  

 

2) Ами, ако няма решение (както в по-горния пример)  и това е 

единствената фирма в града, която предоставя работа 

съобразно неговите способности? Какво би било решението 

тогава? Еми, както казах тогава първо трябва да се приеме 

случилото се.  

 

Приемането тук не значи, че той трябва да остане 

депресиран, казвайки си: „ОК, приемам“. Приемането 

означава допускане на факта, че градът му не е подходящо 

място, което може да му помогне да живее щастливо, 

вследствие на което той трябва да се замисли над това дали 

да не се премести другаде.  

 

   Както може да забележиш мъжът е бил депресиран, поради две 

основни причини: 1) мислел си е, че проблемът му не може да 

бъде разрешен и 2) не е предприел никакви действия да го 

разреши. Намирането на надежда би помогнало на човека да 

промени първото си вярване, а поемането на действия да му 

помогне да се отърве от проблемите си и в крайна сметка от 

депресията.  

 

   Накратко, поемането на действие е единственият начин, който 

може да помогне, да преодолееш депресията си. Ако не знаеш 

какво да сториш, тогава търси в Интернет ,ако не откриеш 

отговори там, тогава се допитай до експерти, всъщност, няма 

значение какво действие предприемаш стига да започнеш да 

правиш нещо в конкретната посока. 

 



   Ако имаш сериозен проблем, тогава спри да четеш сега и отиди 

на тихо място, където може да напишеш плана си за действие, 

който ще предприемеш, за да разрешиш проблема си и да 

преодолееш депресията.  
 
 

Браво!  

 

Предполагам щом четеш това, значи книгата ти е допаднала. 

Надявам се да не греша и ако е така, то съвсем след малко ще може 

да прочетеш и останалата част.  

 

Единственото условие е да отговориш на кратката анкета, както 

бях споменал в имейла. И за да го направиш просто натисни бутона 

по-долу! 
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