
BOSSA
 від жінок до жінок
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«BOSSA» – це журнал для тих, 

у кого кумири – підприємниці, 
власниці бізнесу та селф-мейд ву-
мен. Нас читають ті, хто приділя-
ють вагому частину саморозвитку 
та вдосконаленню, не зневажають 
ментальним здоров’ям і підтриму-
ють свій фізичний стан. Або, при-
наймні, хочуть це робити. Ми для 
тих, хто надихається історіями жі-
нок і хоче стати однією з таких же 
успішних жінок. 

Ми про фемінізм, стиль, здо-
ров’я, кохання та саморозвиток. 
Ми про сексизм, неусвідомленість, 
залежності, токсичні стосунки та 
емоційне вигорання. Ми про іде-
альне та не дуже життя. Ми про 
баланс і внутрішню рівновагу, які 
кожна з нас намагається досягти. 

У цьому випуску пишемо на 
завжди актуальні теми психологіч-
ного та фізичного здоров’я, розпо-
відаємо про трендову астрономію 
і жіночу енергію, допомагаємо бо-
ротись з воєнною депресією, на-
дихаємо історіями підприємниць 
та обговорюємо кохання у серії 
подкастів. 

Читай, мотивуйся та будь сама 
собі босса!

Над випуском працювали: 
Вероніка Бондар
Вікторія Довбуш
Дар’я Науменко
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А нна Запорожцева почала 
свій шлях з бровіста, фар-
бувала брови усім своїм 

знайомим, розвивалась у цій сфері 
і досягала призових місць на Чем-
піонатах України. 2 роки постійної 
роботи і вона відкрила свою студію 
краси «The Brows Bar» в центрі Ві-
нниці. Про її шлях, цілі та факапи у 
нашому інтерв’ю.

– Коли в тебе з’явилась думка 
відкрити салон краси?

– Ще в дитинстві. Я завжди мрі-
яла бути вчителькою або мати свій 
салон. Мені це подобалось і я до цьо-
го йшла. Я постійно була впевнена, 
що так і буде, але я не знала точно, 
коли це буде і як правильно це ре-
алізувати. Я ходила, шукала примі-
щення, але особливих надій в мене 
не було. Це вийшло абсолютно не-
очікувано, одного дня мені зателе-
фонувала мама зі словами: «У нас у 
будинку продається підвал – може 
його купимо тобі?» Я спершу скеп-
тично налаштувалась, бо це під-
вал, що я з ним буду робити, а по-
тім подумала і зрозуміла, що такої 
можливості більше може не бути. 
Це була дуже дешева і вигідна про-
позиція, а приміщення можна було 
облаштувати так, як я того захочу. 
Я в це повірила і зрозуміла, що це 
мій шанс, за який потрібно братись. 
З того моменту я почала працювати 
ще більше, щоб втілити свою мрію у 
життя. На той час, я вже орендувала 
кабінет невеличкий, де й працюва-
ла. Я вчилась в школі, одразу після 
школи приймала клієнтів з 14:30 і 
до вечора. Мені було дискомфорт-
но працювати вдома, у мене був ве-
ликий наплив клієнтів. Щоб рости 
і розвиватись, підвищувати прайс – 
клієнтам потрібно створювати на-
лежні умови, тому я й почала орен-
дувати кабінет. А згодом шукати й 
приміщення для салону. 

– З чого взагалі почався твій 
шлях майстра моделювання та 
фарбування брів?

– Мені було 16 років і я вже тоді 
почала думати чим мені зайнятись 

і зупинилась на майстрові з мо-
делювання та фарбування брів. 
Моя бровістка провела для мене 
й курси, і тоді я загорілась цією 
справою. Я відчула, що мені це по-
добається, хоч в мене й не все ви-
ходило, але впевненість в собі мені 
допомогла. Я одразу почала прак-
тикуватись на всіх своїх знайомих 
і розвивати інстаграм. Незабаром, 
пройшла професійний базовий 
курс, через півроку пішла на курс 
підвищення кваліфікації. Потім 
діз на лась про Асоціацію бровістів 
в Києві і я поїхала на курси до них. 
Коли я реєструвалась – написала, 
що мені 18 років, бо боялась, що 
маленьких не беруть туди. Я про-
йшла в асоціації чергові курси, 
а також вирішила вступити до неї і 
тільки тоді розповіла, що неповно-
літня. Насправді, я вважала, що 
мій вік буде перешкодою, але на-
впаки це більше цінувалось серед 
викладачів. Я атестувалась одразу 
на два рівні, була кращою студент-
кою з 15 дівчат і вже могла офіційно 

Як відкрити 
салон краси 
у 18 років? – 
інтерв’ю
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викладати курси. З цього моменту 
я почала власні курси проводити. 
У 2019 я взяла участь в UBS – най-
масштабніший чемпіонат з мо-
делювання та фарбування брів і 
зайняла перше місце в своїй кате-
горії, серед більше сотні інших пре-
тенденток. І з цього моменту мені 
ще запропонували стати техноло-
гом бренду професійної косметики 
для бровістів Elan.

– Де знайшла інвестиції для 
салону?

– Я дуже багато відкладаю ще з 
дитинства і в мене завжди є кон-
верти зі збереженнями. Так само 
я відкладала і з роботи – я могла 
за день заробити 3200 грн, з них 
3000 грн я відкладу, і тільки 200 за-
лишу для себе. Мені з покупкою са-
лону допомогли батьки і перший 
час допомогали з ремонтом, до-
поки не почався локдаун. Мій тато 
ресторатор, тоді все закрилось і 
ми вимушені були ремонт стави-
ти «на стоп». Але я усвідомила, що 
зараз зупинятись – не час і почала 
ще більше працювати, ще більше 
проводити курси, щоб доробити 
ремонт власними коштами, на це 
пішли і всі відкладені кошти. Було 
важко і морально, і фінансово. Бо 
ці гроші дуже важко заробляти, 
ти весь свій час приділяєш робо-
ті, а тобі кажуть: «Сьогодні треба 
30000 грн, завтра 40000 грн, підго-
туй, будь ласка». Мені допомагали 
батьки – це правда, але всі кінце-
ві вкладення були абсолютно мої 
і це були мої перші такі серйозні 
витрати. 

– Чи не було страшно відкри-
ватись у період карантину?

– Ні, я така людина, що я розу-
мію – може бути страшно, погано, 
не прибутково, але я все одно це 
зроблю. Навіть в карантин я при-
ймала на свій страх і ризик постій-
них клієнтів, коли ніхто не працю-
вав. Я розуміла, що це небезпечно 
для здоровʼя, але я люблю свою 
роботу, тому не зупинялась. Від-
повідно, з салоном я теж розуміла, 

що він може не зайти, може не бути 
клієнтів, не бути прибутку, можли-
во, його доведеться закрити через 
рік, але це досвід. А досвід – це 
найголовніше, що у нас є. 

– Чи обдумувала ти стратегію 
розвитку бізнесу, враховуючи 
велику кількість конкурентів?

– Я про це не думала, до того 
моменту, поки вже сама не зроби-
ла свою справу. Я не думала про 
конкуренцію, бо я знала, що в мене 
є моя велика клієнтська база, я це 
роблю для них і для себе. Зараз вже 
розумію, що справді дуже велика 
конкуренція, дуже важко та бага-
то бізнесів закривається. Потрібно 
весь час вдосконалюватись, треба 
бути завжди готовим до найгіршо-
го і потрібно обовʼязково любити 
свою справу. Якщо ти в неї вклада-
єшся і насолоджуєшся процесом – 
клієнти будуть це бачити і йти до 
тебе. Якщо ти починаєш думати, як 
зекономити – то клієнти навпаки 
підуть в інше місце.

– Назви речі, які роблять твій 
салон конкурентоспроможним.

– Кваліфіковані майстри – це 
найголовніше і стосується абсо-
лютно кожного, навіть адміністра-
тора. За кожну сферу має відпові-
дати свій спеціаліст, тому важливо 
знайти професіонала. Важливо, 
щоб майстер робив свою справу 
з любовʼю, віддавався роботі, міг 
знайти спільну мову з будь-ким. 
Моя команда працює не заради 
грошей, а тому що їм це подобаєть-
ся. Клієнти це відчувають, їм ком-
фортно у салоні, вони немов удо-
ма, відкриті і щирі. 

Друге, це сервіс, тому ми постій-
но розвиваємось в цьому напрям-
ку і клієнти це помічають. Наступ-
не – це якісні матеріали, багато 
майстрів економить, але від цього 
страждає їх робота. Якщо ви заре-
комендували себе, то ви повинні 
підтримувати цю планку і не змі-
нювати матеріали в гіршу сторо-
ну. Хороша продукція, матеріали – 
якість, за якою повертаються. 

Останнє – клієнтоорієнтова-
ність, яка проявляється в тому, щоб 
завжди все вирішувати на користь 
клієнта, а не салону. У нас якраз 
той випадок, коли клієнт завжди 
правий і якщо є якесь непорозумін-
ня, то ми будемо робити все, щоб 
виправитись перед ним і заглади-
ти свою вину, навіть якщо це буде 
матеріально невигідно для нас. 
Ми завжди намагаємось надава-
ти клієнту те, що можемо і що він 
хоче. Ми завжди можемо адаптува-
тись під клієнта, щоб знайти з ним 
спільну мову і підхід, що дуже важ-
ливо. Потрібно визнавати свої по-
милки і розвиватись, а не ігнорува-
ти ситуацію.

– Які є проблеми у тебе при 
введенні бізнесу?

– Моя основна проблема – це не 
аналізувати нічого наперед. Я по 
житті така, що не думаю заздале-
гідь, не будую бізнес-план. Яскра-
вий приклад з наймом адміністра-
тора, я не визначила логічно суму, 
яку маю платити. І з часом у мене 
зʼявились думки: «А за що я пла-
чу таку суму грошей?» Відповідно, 
через це потім почались непорозу-
міння з адміністратором і довелось 
шукати нового працівника, але 
вже попередні нюанси я врахува-
ла. І таких випадків було справді 
багато. Навіть зараз я вже бачу те, 
що недосконало. І тільки при ро-
боті я розумію, скільки всього тут 
потрібно переробити або вдоско-
налити. Також важко дається бух-
галтерія, я досі не можу зрозуміти 
як розраховувати кошти і їх розпо-
діляти правильно, порахувати со-
бівартість послуги та інше, тому й 
шукаю собі бухгалтера, який буде 
контролювати ці процеси. 

– Що найбільше тобі подоба-
ється в роботі?

– Команда, підтримувати ко-
мандний дух, мати близькі від-
носини з колективом. Я завжди 
хотіла, щоб у мене була велика 
команда. Важко дуже підтримува-
ти цей бойовий дух серед дівчат, 

адже у всіх різний настрій, пробле-
ми і ти маєш тримати це на одно-
му рівні. Подобається також від-
чувати, що в тебе є місце, в яке ти 
можеш прийти в будь-який момент 
і зробити там все, що ти хочеш. Ось 
це відчуття, що ти власниця – воно 
заряджає.

– Чи відчула ти внутрішні змі-
ни від того, що відкрила салон?

– Напевно, я стала сильнішою. 
Перестала сподіватись на люд-
ську доброту, до всього відношусь 
простіше і перестала дивитись на 
світ в рожевих окулярах. Я стала 
більше усвідомленою у стосунках 
з людьми, менше довіряю їм. 

– Це історія про гроші чи про 
мрію?

– Коли я відкривала салон для 
мене це була історія лише про до-
сягнення мрій, бо якби це було б 
про кошти – я б детальніше приду-
мала всі деталі і нюанси, і в жод-
ному разі не казала б зарплату 
адміністратору з голови. Для мене 
заробіток – це головне, але я не 
думаю про це як основну ціль. Тим 
не менш, зараз вже більше звер-
таю на це увагу, бо я хочу більше 
вкладатись, розвиватись, але все 
впирається в гроші і тоді вже по-
чинаєш думати, чи це того варто. 
Чи цей крок буде доречним і чи на 
цьому можна буде заробити? Ра-
ніше я робила все в кайф, і для 
мене не важливою була матері-
альна складова. Зараз я розумію, 
що бізнес не буде успішним, якщо 
в тебе не буде чітко розподіленого 
бюджету, якщо ти не будеш знати 
скільки ти витратив, скільки за-
робиш. Важко для мене це, бо я 
хочу більшого, а цього важко дати 
і деколи я вже починаю вкладати 
зі своїх грошей. Я знаю, що це не-
правильно, але поки мною керує 
це бажання – я буду це робити, бо 
потім це може принести мені щось 
більше. До того ж люди відчувають 
на інтуїтивному рівні, коли бізнес 
розвивається і вони повертаються 
сюди.
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– Чи вважаєш ти свій бізнес 

успішним? 
– Насправді, успіх це дуже ши-

роке поняття. Як тільки я відкри-
вала свій салон – для мене це вже 
був успіх, бо круто відкрити салон 
у 18 років. Але зараз для мене успіх 
вже більш вимірюване поняття, він 
у кількості клієнтів, у їх задоволено-
сті послугами, у сервісі. Наразі, ми 
почали більше розвивати салон в 
плані сервісу та клієнторієнтовано-
сті, звертаємо увагу на дрібниці, щоб 
людям було приємно повертатись. 
Я вважаю, що мій бізнес успішний, 
можливо, не такий успішний, як я 
собі його візуалізую, але це прино-
сить мені задоволення і мої основні 
цілі зараз більш-менш реалізовані. 

– Як ти плануєш далі розви-
вати себе, салон і реформувати 
бізнес?

– У мене є зараз пару основних ці-
лей, яких я хочу досягнути. Перше – 
це дійти до певного рівня клієнтів, 
щоб постійно був завантажений са-
лон. Я знаю, які моменти треба про-
працювати, щоб так було, тому над 
цим працюю. Наступне – це збуду-
вати новий салон, більш масштаб-
ний і вже до дрібниць продуманий, 
а цей або продати, або залишити 
лише для проведення курсів. Це ос-
новні цілі, які я бачу. У найближчий 
час – це ввести якомога більше по-
слуг, тому що варіантів розвитку 
поки лише два – або збільшувати 
клієнтів, тобто збільшувати спектр 
послуг, інакше не вийде, або збіль-
шувати вартість послуги, але у наш 
час – це не варіант. Тому зараз у 
мене є проблема в тому, щоб збіль-
шити послуги, але й поміститись 
у наш салон, адже приміщення не-
велике і доводиться обирати з трьох 
варіантів щось одне, який буде при-
носити найбільше коштів. 

– Чи був колись вік для тебе 
перешкодою?

– Я відчула тиск, коли вступи-
ла в Асоціацію, адже там всі техно-
логи старші за мене. Мені було не 
дуже комфортно і мені здавалось, 

що я нібито гірша. Проте, зовсім 
скоро усвідомила, що це лише в 
голові і якщо вони вважають мене 
конкуренткою, отже я чогось можу. 
Насправді вже почала думати над 
тим, що зараз я розповідаю як від-
крила салон у 18 років, але мені 
ж скоро 20, а що я буду розповіда-
ти чого я досягла у 20? Отже треба 
ще більше працювати і діяти. Мені 
завжди здавалось, чим раніше я 
спробую – тим раніше я в усвідом-
леному віці зможу досягнути того, 
чого я хочу. Тому що в 20 років легше 
переосмислити все і змінити життя, 
і до прикладу закрити салон краси, 
ніж в 40. Для мене вік це навпаки 
плюс, бо всі двері для мене відкриті. 

– Чи не боїшся ти того, що са-
лон доведеться закрити, як ти це 
щойно сказала?

– Я впевнена, що поки я не за-
хочу, щоб він закрився – у мене 
буде все чудово. Бо я люблю свою 
роботу, я вкладаю туди багато 
сил, грошей, розвиваю його. Але я 

впевнена, що якщо я всереди-
ні зрозумію, що мені це більше не 
цікаво – я не буду цим займатись. 
Так само з фінансами, я можу піти 
на курси, розібратись в цьому, але 
мені це не цікаво – я не хочу цим 
займатись, тому й не роблю прин-
ципово. Хоча я вважаю, це більше 
мінусом, ніж плюсом. Тим не менш, 
я впевнена, що поки мені це подо-
бається, поки я цим горю, яка б си-
туація у світі не була – бізнес буде 
працювати. Якщо я зміню свою 
думку і мене почне цікавити інше, 
то я просто делегую свої обовʼяз-
ки і відійду від бізнесу. Я не хочу 
його закривати, я навпаки хочу це 
масштабувати, але не залишатись 
тією людиною, яка буде приходити 
і фарбувати брови. Я вже хочу біль-
шого, тому я зараз хочу пробува-
ти щось нове і розвиватись в новій 
сфері. Саме завдяки тому, що я про-
бую щось нове – я заряджаюсь і мої 
сили та мотивація повертаються.

– Чи є у тебе хтось поруч, хто 
тобі допомагає?

– Мені б дуже хотілось мати по-
другу, у якої там 5 бізнесів, і я до неї 
зможу прийти в будь-який момент 
та запитати поради чи попросити 
допомоги. Але в мене такої немає. 
У мене є хлопець, у якого свій біз-
нес і він може чимось допомогти, 
але у нас абсолютно різні сфери. 
Навіть зі сторони жінки і чолові-
ка все одно є відмінності, бо для 
нього це може здаватись дрібни-
цею, а для мене це реальна про-
блема. Тому справді такої людини 
з якою можна порадитись – немає. 
Але підтримку я завжди отримаю 
від сімʼї, друзів, які завжди будуть 
поруч. Я з командою часто вирі-
шую якісь нюанси, обговорюю роз-
виток, адже вони також частина 
цього і краще, ніж вони не знають 
деяких деталей. Для мене завжди 
важливо знати думку інших лю-
дей, але рішення приймати я буду 
лише сама. 

– Як ти поєднуєш навчання, 
роботу, особисте життя і друзів?

– По-перше, встигати можна все, 
якщо ти цього хочеш. Я звикла пра-
цювати, я памʼятаю період, 2 роки 
тому, коли влітку всі відпочивали, 
розважались постійно, а я працю-
вала. Я зустрічалась ввечері після 
роботи з друзями і просто плакала, 
бо мені було сумно через те, що всі 
відпочивають, а я так багато пра-
цюю. Зараз я розумію, що це неда-
ремно. Тому виокремила для себе 
правило, я можу бути неймовірно 
втомлена, але я піду і буду розва-
жатись з друзями, бо я знаю, що 
цей час не можна витрачати. В уні-
верситеті я рідко зʼявляюсь, лише 
закриваю сесію і все. З відносина-
ми теж мені пощастило, бо мій хло-
пець працює удвічі більше, ніж я. 
У нас немає проблем з цим, бо ми 
не сваримось через те, що хтось не 
приділяє часу іншому. Просто по-
трібно правильно розставляти прі-
оритети і не гаяти часу.

– Які характеристики мають 
бути в людини, яка хоче відкри-
ти власний бізнес?

– Не має бути характеристик, має 
бути лише велике бажання і впев-
неність в тому, що ти робиш. Це як 
з дітьми, всі кажуть, що ви ніколи не 
будете готові стати батьками. Так і 
тут, можна планувати на 3 роки впе-
ред стратегію, але в один момент 
щось може піти не так і все буде мар-
но. Тому просто варто думати, що ти 
робиш, розуміти для чого ти це ро-
биш і знати, що це велика відпові-
дальність, бо якщо ти вже почав – ти 
маєш це завершити. І звісно любити 
свою справу, горіти нею, розуміти, 
що це не іграшки, на які можна за-
бити. З характеристик можу виділи-
ти – розуміння, впевненість в собі і 
в тому, що ти робиш і звісно відпо-
відальність. Дуже велика відпові-
дальність, не лише за себе, але й за 
людей, які працюють з тобою. 

Вероніка Бондар
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Мода – 
НЕ 

У Берліні в рамках тиж-
ня моди – Mercedes-Benz 
Fashion Week, провели бла-

годійну акцію зі збором коштів 
для українців. Відкриття шоу 14 бе-
резня – розпочалося із хвилини 
мовчання в знак памʼяті загиблих 
українців. 

«В звʼязку  з російським втор-
гненням в Україну, організатори 
висловлюють свою солідарність 
із українським народом. Ми ство-
рили благодійний збір коштів для 
постраждалих українців», – цю за-
яву опублікував офіційний сайт 
Mercedes-Benz Fashion Week.

В рамках благодійного аукціо-
ну кожен із учасників надає один 
із предметів зі своєї нової колекції. 
В зборі коштів також взяв участь 
український дизайнер Жан Гріц-
фельд, який представив свою ко-
лекцію за допомогою колег-диза-
йнерів, які змогли відтворити його 

ідеї з ескізів. Мінімальна вартість 
внеску за сукню українського диза-
йнера 1000Є.

Раніше у підтримку України ви-
словлювалися і інші дизайнери 
та селебрітіз. Відома дизайнерка 
Вера Вонг пожертвувала кошти в 
Ukraine Crisis Fund, та закликала 
своїх колег зробити те саме. Мод-
ний дім Balenciaga також протестує 
проти російського вторгнення. Під 
час показу нової колекції дизайнер 
Демна Гвасалія подарував усім 
гостям футболки з прапором Укра-
їни та записки в яких пояснив що 
відбувається зараз в Україні. 

До підтримки долучився і дім 
моди Chanel, який пожертвував 
2 млн долларів у фонд The UN Re-
fugee Agency. Кошти пожертвували 
також Versace, Alexander McQueen, 
Prada й інші світові бренди.

Дар’я Науменко

а
п
о
л
і
т
и
ч
н
а



12

А стрологія – псевдонаука, 
яка займається відстежен-
ням руху небесних тіл, при-

роди та Землі, на основі чого вона 
проводить безпосередні зв’язки 
між їхнім переміщенням та впли-
вом цього переміщення на земний 
світ та життя людини.

Ця наука зародилася у Древній 
Месопотамії ще близько тридцяти 
тисяч років тому. Її природою є ото-
тожнення людиною своєї діяльності 
з діяльністю природи, рослин, тва-
рин, моря, небесних світил та пла-
нети Землі. Такий висновок людина 
зробила спираючись на бажання 
подолати невідомість: мовляв, коли 
навколишній світ однаково руха-
ється за певним циклом, то й моє 
життя триватиме теж за циклом, 
який я можу передбачити, отже – 
заздалегідь побачу небезпеку для 
себе та приготуюся до неї.

Для цього було винайдено різ-
ні види практичного застосування 
астрології,  доктор астрології Фе-
лікс Величко наводить такі з них: 
гороскопи (натальні, локальні, те-
матичні, кармічні, синастричні), 
поділ на знаки зодіаку та інші гру-
пи знаків.

Гороскопи є передбаченням до-
лі людини на основі руху Сонця, 
Місяця та інших небесних тіл. 

Натальний гороскоп пояснює 
долю людини на основі часу та 
місця її народження. 

Локальний гороскоп пояснює 
долю людини на основі часу на-
родження та місця її поточного пе-
ребування.

Тематичний гороскоп пояснює 
долю людини на основі безпосе-
реднього впливу на неї якоїсь з 
планет.

Кармічний гороскоп пояснює 
долю людини на основі подій її 
езотеричного попереднього життя.

Синастиричний гороскоп по-
яснює долю людини на основі 
взаємовпливу двох натальних го-
роскопів.  

Поділ на знаки зодіаку передба-
чає долю людини на основі пози-
ції небесних тіл у мить народження 
цієї людини.

Інші групи знаків передбачають 
долю людини на основі природніх 
явищ щодо неї у певну мить (зокре-
ма, мить її народження чи весілля).

Переважна частина цих прогно-
зів завжди була, є та буде непов-
ноцінною –  сама природа є річчю 
непередбачуваною, оскільки вона 
ґрунтується на багатьох напівдо-
сліджених чинниках, що не дозво-
ляє людині повноцінно та деталь-
но передбачити її діяльність.

Що ж змушує людину продовжу-
вати вірити цим передбаченням, не-
зважаючи на їхню неповноцінність?

Допоможе це зрозуміти психолог 
Бертрам Форер, який у 1948 році по-
ставив наочний експеримент щодо 
віри людини загальним явищам: 
він провів психологічне оцінюван-
ня серед своїх студентів, після чого 
окремо роздав кожному з них такі 
результати – однакову оцінку 4,26 
серед 5 та, за цією оцінкою, один й 
той самий опис характеру (на ос-
нові гороскопів) – «Ви бажаєте, аби 
інші люди любили вас та захоплю-
валися вами. Водночас ви прискі-
пливо ставитеся до себе. Ви як осо-
бистість, звичайно, маєте недоліки, 
але зазвичай ви можете їх здолати. 
Ви також маєте невикористаний 
потенціал. Хоча інші бачать вас 
як стриману людину, всередині ви 
трішки повнитеся невпевненістю 
та тривожністю. Інколи ви обмірко-
вуєте правильність певних рішень. 
Подекуди вам слід щось змінити – 
тоді ви наштовхуєтеся на небажані 
перешкоди та обмеження. Ви вва-
жаєте за недоречне повністю роз-
кривати свою душу іншим. Іноді ви 
поводитеся як екстраверт: відкрита, 
доброзичлива людина, інколи –  як 
інтроверт: замкнутий та недовірли-
вий. Деякі речі серед ваших цілей є 
недосяжними».

Подальші дослідження довели, 
що абсолютна більшість студентів 
йняли віру цим результатам через 
їхню індивідуальну подачу – на-
справді ж то, кожен серед них під-
лаштовував випадки зі свого життя 
під отримані результати.

Тоді пан Форер дійшов виснов-
ку, що недетальний опис людини 
дозволяє нав’язати їй перекона-
ність щодо власних «надзвичайних» 
знань, попри їхній загальний вигляд.

Це явище було названо «ефек-
том Барнума», через його час-
те використання американським 
шоуменом Барнумом у своїх теле-
передачах.

Саме вплив цього ефекту доз-
воляє людині повірити астрологіч-
ним передбаченням.

Тоді постає питання: чого ж лю-
дина підлаштовує своє життя під 
наведені твердження?

Для істинного дослідження цьо-
го питання слід спиратися на твер-
дження, що людина сама бажає 
повірити цій інформації. Саме ба-
жання вірити почутому чи прочи-
таному є каталізатором сприйнят-
тя – це прекрасно розуміли чимало 
видатних пропагандистів.

Коли ми хочемо переконати лю-
дину, то безсумнівно мусимо ви-
кликати це бажання всередині лю-
дини – адже саме таким чином ми 
можемо обійти захисні фільтрацій-
ні механізми сприйняття зовніш-
нього світу цієї людини. Для цього 
слід казати чи писати бажане для 
цієї людини, або ж надавати ін-
формації бажаного вигляду.

Тут достеменно трапляється 
у нагоді основа ефекту Барнума: 
недетальність, загальність, бадьо-
рість інформації та її щонайбільша 
безапеляційність.Такі твердження 
людина хоче чути. Саме тому вона 
звертається до них у тяжкі часи – 
миті воєн, падіння рівня життя чи 
економіки та інші суспільні й осо-
бисті потрясіння.

Наша сучасна дійсність, безсум-
нівно, є тяжким часом – поточна 
війна та її страхи, подальша відбу-
дова та неможливість спокійного 
розвитку тривожать думки кожного. 

Окрім цього, нагальними для світу 
є проблеми неконтрольованої мігра-
ції, старіння населення, загострення 
психологічних проблем та виснаже-
ності через неможливість досягнути 
бажаного за теперішніх умов.

Як вже було зазначено, людина 
звертається до бажаних тверджень 
у часи буремних подій. 

Астрологія – як «пишне» дже-
рело цих тверджень, до пари з об-
ґрунтованою загальністю викладу, 
набуває популярності саме у такий 
час, адже люди бажають знати, 
коли настане переломний момент 
у їхньому житті та на які вчинки 
вони мають піти задля наближен-
ня щасливого майбуття.

 Вікторія Довбуш

Як астрологія 
стала мейнстримом?
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Т аким було досліджен-
ня, про ве дене психологом 
Артуром Ароном у 1997 році. 

Він аналізував близькі стосунки 
між людьми і придумав вправу, 
яка змушує закохатись двох не-
знайомців. По результату експе-
рименту, деякі пари одружились 
через півроку після проходження 
тесту.

Я ж провела власний експери-
мент, тільки не між незнайомцями, 
а зі своїм хлопцем, з яким ми зу-
стрічались декілька місяців, щоб 
зрозуміти, як це вплине на наші 
стосунки. Обіцяють, що вправа 
створить звʼязок, довіру між парт-
нерами та допоможе розкритись 
одне одному. 

Завдання просте: хлопець та ді-
вчина по черзі задають одне од-
ному 36 питань, а потім мовчки ди-
виться одне одному в очі протягом 
чотирьох хвилин. Є декілька пра-
вил – не перебивати і не коменту-
вати співрозмовника, не відволіка-
тись і не робити записів. 

36 запитань поділені на три бло-
ки, між якими можна робити пере-
рву, але не бажано. Питання досить 
відверті, але в цьому їх особливість. 
Саме відвертість створює відчут-
тя близькості та повної довіри до 
партнера. 

Які наші враження?
До цього завдання ми віднес-

лись звичаєво, не було ніяких осо-
бливих надій чи скептицизму, про-
сто бажання весело провести час 
та дізнатись одне одного. Проте, з 
кожним питанням все більше ми 
починали відкриватись, розумі-
ти, що це не просто гра, довіра до 
партнера збільшувалась, а нас ста-
вало все більш комфортно. Важли-
вим був зоровий і тілесний контакт 
та його постійна підтримка, саме 
він відіграє роль у тому, щоб побу-
дувати повну довіру до партнера. 

Недаремно, питання поділені 
на блоки, тому що справді кожен 
з них більше занурює в душу лю-
дини і, відповідно, необхідна біль-
ша довіра до людини, щоб на них 

відповісти. Перший блок більше 
відчувається як звичайна розмо-
ва, та вже на другому ти починаєш 
більше усвідомлювати внутріш-
ній світ партнера, його цінність та 
спостерігати вашу спорідненість. 
Ви разом починаєте проживати 
ті події та емоції, деколи негатив-
ні, про які розповідаєте. Ви стаєте 
частиною життя свого партнера. 

«Це забавно. Мені подобаєть-
ся», – перше враження від партне-
ра, яке він вимовис після першого 
блоку. А під кінець другого ми вже 
вдвох зрозуміли, наскільки це є 
цінний досвід та, що зупинятись не 
хочеться на цьому. 

Насправді питання досить осо-
бисті, не на кожне ти зможеш від-
повісти одразу, а на деякі відпо-
відь буде неочікуваною для самого 
тебе. Ця вправа розкриває не лише 
партнера, але й особистість, адже 
ти намагаєшся знайти відповідь 
на те, про що раніше не думав і це 
може стати справжнім інсайтом 
для людини.  

Деколи питання здаються, що 
повторюються і ви вже проговори-
ли те, про що запитується. Проте, 
роздумуючи, розумієш, про що роз-
повісти і дивуєшся сам з того, що 
усвідомив це. «У звичайному житті я 
б точно не сказав тобі це», – промо-
вив хлопець під час експерименту. 
У цьому є особливість даного до-
слідження, ви інакше відкриває-
тесь своєму партнеру, не прихову-
єте нічого, а цілком довіряєте йому. 
Кожне питання максимально до-
цільне і розкриває людину з різних 
сторін, ви також більше розумієте, 
що цінує у вас партнер.

Скільки це зайняло часу? З обі-
цяної автором, години на проход-
ження, ми витратили три години 
на відповіді. Це ще раз підкреслює 
нашу відкритість під час експе-
рименту, ми не обмежували себе 
у часі, словах чи емоціях, були щи-
рими, як ніколи раніше, і розпо-
відали те, чого, зазвичай, бажали 
б уникнути. 

З недоліків, які ми виділили є 
умови гри, а саме – не коментувати 

Відповіли 
на 36 питань 
і закохались
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та не робити записів. Це зроблено 
з тією метою, щоб людина повні-
стю відкрилась та не відчувала 
невпевненості у своїх словах чи 
можливого осуду зі сторони парт-
нера. Проте, в нашому випадку ко-
ментарі були лише з позитивними 
намірами. Ми хотіли уточнити, до-
повнити та розпитати, щоб більше 
дізнатись про певний момент чи 
історію. Постійно виникала думка, 
що хочеться продовжити розмову, 
а не переходити до наступного пи-
тання. Кожен з нас мав перелік пи-
тань, який виникав у ході гри і були 
важливими для того, щоб краще 
зрозуміти партнера, але опісля ми 

могли згадати лише малу частку 
цих питань. 

Ще один нюанс, який міг би в на-
шому випадку покращити розмо-
ву – були записи. Незначні речення 
в нотатки чи певні слова, особли-
вість, які точно варто запам’ята-
ти, щоб краще розуміти партнера. 
Втім, це відволікало б нас від запи-
тань та активного слухання. 

Ми подумали про те, що з часом 
переграємо це знову, враховуючи 
ці нюанси, будемо коментувати та 
доповнювати, щоб перевести екс-
перимент з формату монологу в 
повноцінний діалог і ще більше 
зрозуміти одне одного.

Які зміни були за місяць?
Перші найяскравіші зміни ти 

відчуваєш вже в перші дні піс-
ля експерименту. Ви починаєте 
більше виражати свої почуття та 
говорити про них, частіше каже-
те одне одному приємні слова і 
з'являється відчуття близькості 
та довіри. Це те, що супроводжує 
і ваші подальші відносини. Наші 
стосунки не були колись далеки-
ми, ми завжди були відкритими 
разом, але після експерименту це 
проявилось ще більше.

Ми стали більше насолоджува-
тись часом разом, підтримувати 
та допомагати одне одному, де-
коли складалось відчуття, що це 
єдина людина, якій ти можеш до-
вірити щось і ти знаєш, що твоїм 
досягненням будуть радіти, немов 
своїм. Деколи ми були несерйозні, 
більше жартували, по-дитячому 
раділи моментами разом, деко-
ли ж навпаки – робили гучні за-
яви стосовно іншого, думали про 
спільне майбутнє, не боялись ви-
ражати свої почуття та обговорю-
вали ті речі, що покращують наші 
стосунки. Це підкріплювалось 
все бажанням постійно зробити 
чи сказати приємне щось своєму 
партнеру. Ми навіть встановили 
застосунок для миттєвого обміну 
фотографіями, що віджетом ви-
світлюється на робочому столі те-
лефону. Таким чином ми завжди 
були поряд на відстані та згадува-
ли про іншого. 

Цікаво, що ми жодного разу 
опісля не згадали за експеримент 
і не говорили про це, але ми вдвох 
все одно відчули ці зміни у наших 
стосунках, що відбулись – не спе-
ціально і без примусу. Ми просто 
підтримували той звʼязок, що ство-
рився між нами під час відповідей 
на питання. 

Цей експеримент про те, щоб 
знайти спільне між вами, виокре-
мити те, що ви найбільше цінуєте 
в партнері, зрозуміти його минуле 
та дізнатись плани на майбутнє, 
відчути його внутрішній світ, поба-
чити, що робить йому боляче і як 
допомогти в цих ситуаціях. Ви не-
свідомо починаєте жити за тими 
«правилами», які промовили, від-
повідаючи на питання, і тим са-
мим більше цінувати одне одного. 
Дослідження Артура Арона навчи-
ло, що можна створити довіру та 
близькість, почуття та емоції, необ-
хідні для процвітання кохання і по-
кращення стосунків.

Вероніка Бондар
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К ожен з нас хоче проживати 
життя на повну, бути кращою 
версією себе. Ми бажаємо 

бути максимально продуктивними, 
тому часто звертаємося за допо-
могою у пошуках чарівної відпові-
ді, «як завжди бути у ресурсі та при 
цьому залишатися щасливим?». 
Люди схильні цікавитися цим у со-
ціальних мережах, записуватися 
на курси саморозвитку або при-
слухатися до самопроголошених 
«спеціалістів» в інтернеті та часто 
забувають про важливий нюанс – 
послухати самих себе. Що робить 
вас щасливим? Що задає тон ва-
шому дню? Відповіді на ці запи-
тання часто можуть вас здивувати, 
адже це можуть виявитися звичай-
ні дріб’язкові дії, але без яких ви не 
зможете назвати свій день вдалим. 
Буденні звички доповнюють ваше 
життя та роблять вас вами. 

Звичка — це форма поведінки, 
яка виявляється після багатора-
зового повторення дії. Деякі з них 
ми отримуємо з дитинства, але 
багато з них ми набуваємо у до-
рослому віці. У таких випадках ми 
свідомі і можемо їх контролювати. 
Ми схильні думати, що для форму-
вання звички потрібно занадто ба-
гато часу. Однак деякі дослідження 
показують, що для цього достатньо 
приблизно 66 днів.

Цей набір звичок для кожного 
індивідуальний. Хтось не може уя-
вити свій день без ранкової кави. 
Здавалося б, що може статися якщо 
випити інший напій або зробити це 
пізніше, але для багатьох кава – це 
заряд бадьорості та енергії на весь 
ранок і пропустивши цей крок, лю-
дина може бути роздратованою 
та сонливою. Поціновувачі музики 
зазвичай полюбляють добирати-
ся до місця призначення під улю-
блені треки, тому навушники, які 
вони ненароком залишили вдома 
можуть стати для них справжньою 
трагедією. Інтроверти, що змушені 
через роботу спілкуватися з вели-
кою кількістю людей можуть хотіти 

залишитися на самоті, тому нетри-
вале мовчання часом може слугу-
вати для них так званим «апгрей-
дом» і порушивши його ви можете 
нарватися на конфлікт. 

Психологи радять завжди фо-
кусуватися на власних почуттях та 
бажаннях. Не варто відмовляти собі 
у дії, яка робить вас щасливішим. 
Звички можуть бути не лише приєм-
ними, але й корисними. Як ми знає-
мо, маленькі кроки – ведуть нас до 
великої мети. Ось декілька крихіт-
них звичок, які ви можете додати у 
своє життя. Здається, що не так вже 
й багато, але якщо ви будете роби-
ти їх регулярно, вони можуть зміни-
ти ваш рівень енергії, вашу фізичну 
форму, ваші стосунки, вашу роботу, 
вашу спільноту та ваше оточення…

Склянка води натщесерце. 
Ми часто не отримуємо достатньо 
води у нашому організмі. Протягом 
дня ми зайняті, що зовсім не дума-
ємо про свій водний баланс. Вода 
зранку «запустить» ваш організм, 
до того ж вода сприяє очищенню 
вашого організму. 

Вставайте та потягуйтесь кож-
ну годину. Сидіти протягом трива-
лого часу – погана ідея як для ва-
шого тіла, так і для вашого мозку. 
Вам потрібен розумовий і фізич-
ний відпочинок. Ви також можете 
поставити щогодинне нагадуван-
ня на телефоні, щоб не забувати 
робити ці дії. 

Щодня сидіть в тиші кіль-
ка хвилин. Нам не потрібно на-
зивати це медитацією, тому що 
це може бути занадто лякаючим. 
Вам не потрібно сидіти у позі «ЗЮ». 
У будь-якому випадку вам не по-
трібно ловити дзен. Ваш мозок 
може летіти зі швидкістю триста кі-
лометрів на годину, але нічого не 
кажіть і не робіть. Просто сядьте, 
зручно, і подихайте кілька хвилин.

Визнайте для себе речі та дії, які 
приносять вам задоволення, фоку-
суйтеся на своїх бажаннях та цілях 
і незабаром ви неодмінно побачите 
результат.

Вікторія Довбуш

Маленькі 
звички,
які доповнюють 
вас та ваше 
життя 
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Н аше життя постійно склада-
ється з маленького вибору: 
вдягнути спідницю чи шта-

ни, випити каву чи чай. Маленькі, але 
такі непомітні рішення що формують 
нас як особистість. Але ми хочемо 
здаватися краще, шукаємо вдалий 
ракурс для фото, чи  замовляємо 
салат замість бургера. Так відбува-
ється, що ми підлаштовуємося під 
суспільство, уподобання близьких, 
манеру поведінки друзів. При цьому 
забуваючи про своє «я», відмовля-
ючи собі у тому, що по справжньому 
приносить нам задоволення.

Зачасту, люди бачать нас лише 
з одного боку, акцентуючи увагу 
на тому що у нас спільного. А ми в 
свою чергу можемо не показувати 
свій «темний бік» з дивними але 
такими особистими пристрастями, 
тому що соромимося їх.

Хтось може любити каву з дво-
ма чи трьома ложками цукру, раф 
з соленою карамеллю, тоді коли 
все його оточення п’є фільтр з ли-
моном. Комусь цікаво читати фан-
тастику, але вимушено читають 
підручники з прикладної психоло-
гії. Ні, це не моя ситуація, але ми ж 
не будемо засуджувати людину за її 
уподобання? Чи будемо? Саме че-
рез сформовані стереотипи та осуд 
люди вимушені приховувати те, що 
приносить їм задовлення. І тоді це 
стає нашим guilty pleasure. 

Guilty pleasure (задоволення 
провини) – це щось від чого лю-
дина отримує задовлння, але в 
суспільстві це не поважається і 
вважається дивним.

У мене, як і у більшості людей, є 
свої слабкості за які можу отримати 
осуд збоку. Я безмежно люблю кві-
ти, а в часи коли займалася екоак-
тивізом, боялася, що мене засуджу-
ватимуть за те що це не екологічно. 
Ще одна слабкість це попкорн, 

солодкий, солоний – не важливо. 
Їсти його я можу в будь-який час 
доби і не тільки під час перегляду 
кіно. Між іншим, про кіно. Все своє 
життя я дивлюся бойовики та кри-
мінальні детективи, чи вписується 
це в суспільне поняття про дівчи-
ну? Наврядчи, але це те що при-
носить мені насолоду. Усі мої друзі 
знають про це уподобання. Уявіть їх 
здивування, коли я розповіла про 
те що подивилася мелодраму-ко-
медію і мені сподобалося! 

Але чому ми соромимося своїх 
справжніх уподобань? Ти – те що 
ти слухаєш. Навіть якщо в твоєму 
ідеальному рокерському плей-ли-
сті знайдеться місце для Джастіна 
Бібера це не робить тебе гіршою 
людиною, а показує те, що ти ін-
дивідуальна різностороння осо-
бистість. Ти – те що ти показуєш. 
Не варто соромитися себе справж-
нім в житті та соцмережах. Навіть 
якщо хочеш поділитися як ти тан-
цюєш – не соромся бути собою. 
У тебе завжди будуть заздрісники 
чи люди які просто обговорювати-
муть тебе, тож чому не дати їм нову 
тему для обговорень? Ти – те що ти 
дивишся, ти – те що ти робиш, ти – 
те що ти говориш і як поводишся. 
Так можна до нескінченності. 

Але є цікава думка, що якщо ми 
отримуємо задоволення від guilty 
pleasure лише через те що воно 
приховане від усіх? Так як таєм-
ність посилює почуття задоволен-
ня. Смачний алкогольний коктейль 
в будній день принесе задоволення 
набагато більше, ніж десь під час 
вечері у вихідний. А як же без того 
щоб приховано від всіх з’їсти відро 
морозива, десь вночі? Чи нишком 
замовити собі бургер та картоплю 
фрі? Залишаючи своє задоволен-
ня лише на одинці з собою ми на-
солоджуємося ним на всі 100%. Доз-
воль собі guilty pleasure. 

Дар’я Науменко

Дозволь собі 
guilty pleasure 
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З вично, що сучасний день жі-
нок сповнений улюбленою 
роботою, діловими зустріча-

ми, міркуваннями над бізнес-ідеями 
та їх реалізацією. Зараз важко ко-
гось здивувати тим, що жінка вдало 
поєднує особисте життя та роботу. 
Та залишилися ті, для кого цілком 
буденні справи – нонсенс. Чи дійс-
но існує сексизм у 21 столітті? 

Евеліна Грицишина, 29 років. 
Власниця маркетингової агенції 

«ISTORII»

Що для тебе бізнес?
Бізнес – це постійні ризики та 

стрес. Щоразу, коли ви чуєте фра-
зу «підприємцем може стати ко-
жен» – біжіть щосили. Для того, 
щоб робити бізнес потрібно мати 
легке безумство і неймовірну від-
вагу. Підприємництво – це гонитва, 
вміння та бажання постійно вчити-
ся, бути зосередженим на результа-
ті, вміння делегувати та відпускати, 
вміння забивати там, де потрібно 
забити. Уміння брати на себе відпо-
відальність не лише за своє життя, 
а й за життя своїх працівників, свій 
продукт. Коли є спосіб мислення, 
уміння бачити перспективу там, 
де її не бачить інший і слідувати за 
своїм внутрішнім маяком – ось тоді 
все виходить кайфово та в кайф.

За який проміжок часу ти до-
сягла результату?  

Для мене це шлях завдовжки 
життя. Крім того, що я є експертом 
у сфері маркетингу і з фріланс фа-
хівця – я за кілька років виросла 
до свого агентства – я зрозуміла і 
випробувала повною мірою всі пе-
реваги та недоліки цієї дороги, яка 
крім неймовірного драйву та задо-
волення… сповнена сліз, розчару-
вань, нездійснених очікувань і без-
сонних ночей.

Як ти вважаєш, чи відрізня-
ються ведення бізнесу коли ти 
жінка? 

Я думаю, якщо ви власник бізне-
су вам часто доводиться боротися 

із безсонням, коли прокидаєшся 
кожні п'ять хвилин від того, що не 
можеш вирішити якусь проблему 
або знайти потрібну відповідь я 
частенько задаюся питанням, а чи 
відрізняється бізнес «по-жіночому» 
від бізнесу «по чоловічому». І чорт 
забирай так!

Чи зіштовхувалася ти із сек-
сизмом?

Сексизм? Дуже багато сексизму 
у бізнесі по відношенню до дівча-
ток. Я не раз помічала погляд «та 
що ти там можеш знати» до себе, 
або до інших класних фахівців жін-
кам. Я не раз бачила, наскільки 
більше іноді жінці потрібно зусиль, 
щоб довести правильність прийня-
тих рішень, коли в той же час такі 
самі рішення, але прийняті чолові-
ками вважаються апріорі правиль-
ними. Або, скільки разів я спосте-
рігала, як чоловіки яро відмовляли 
жінок від абсолютно правильних 
рішень і при цьому наполягали на 
своїх.

Сексизм 
у жіночій кар’єрі: 
міф чи реальність
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Яка твоя думка, стосовно 

цього?
Нещодавно наткнулася на до-

слідження, ось двома словами, 
його суть: дві групи студентів, ви-
кладачі склали портрет високо-
класного фахівця, який має гарну 
хватку, відстоює свої інтереси. Пер-
шій групі студентів представили 
портрет цього фахівця як чоловіка. 
Другій групі – як жінку. Попроси-
ли описати, які почуття у студентів 
викликає цей портрет. Студенти з 
першої групи сказали, що чоловік, 
напевно, гідний, надійний співро-
бітник з хорошим характером і си-
лою волі. Друга група сказала, що 
жінка кар'єристка, навряд чи ду-
має про сім'ю і швидше за все не 
дуже приємна особистість. Наступ-
не питання від мене. Дівчата, адже 
ми можемо і круто робити справи, і 
при цьому бути приємними, клас-
ними дівчулями? Звідки ж стільки 

стереотипів? Незабаром у космос 
літатимемо у відпустку, а поважа-
тимемо і прийматимемо те, що жін-
ка може бути чудовим фахівцем 
так і не навчилися.

Як боротися із сексизмом?
Боротися важко, але обстоюва-

ти кордони – це вже легше. Чим 
більше жінок відстоюватимуть свої 
межі, навчатимуться, професійно 
зростатимуть і мінімізують інфан-
тильність – тим менше буде сек-
сизму. Чим менше жінки самі про-
являтимуть нетерпимість до інших 
жінок – тим менше буде сексизму. 
І звичайно ж треба розуміти, що 
якщо хочеш "грати" з чоловіками в 
"однієї пісочниці" – то треба грати 
за правилами чоловічого суспіль-
ства. Мінімум інфантильності, мак-
симум професіоналізму та впевне-
ності у своїх словах та діях.

Вікторія Довбуш
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Е моції – це те, що змушує нас 
досягати результатів у житті, 
емпатувати іншим, але й та-

кож вчиняти нерозсудливі вчинки, 
діяти в стані афекту, псувати відно-
сини з рідними. Про те, як ми залеж-
ні від емоцій, як вони формують нас 
як людей і наскільки є важливіші, 
за розум чи інтелект описано в кни-
зі «Емоційний інтелект», написаній 
Деніелем Гоулманом у 1995 році. 

Даний бестселер, написаний 
практичним психологом та викла-
дачем Гарвардського університету, 
детально описує поняття емоційно-
го інтелекту – здатність виражати та 
контролювати свої емоції, а також 
розуміти емоції інших та їх оцінюва-
ти. Чому це так важливо? Тому що 
емоції – найперше, що аналізує наш 
мозок. Адже усі слухові та зорові 
сигнали спершу проходять в мигда-
левидне тіло – місце, де формують-
ся емоції, а далі направляються в 
неокортекс, тобто частину мозку, що 
відповідає за усвідомлене мислен-
ня. Таким чином мигдалевидне тіло 
починає раніше реагувати, поки не-
окортекс аналізує всю ситуацію на 
різних рівнях і підбирає найбільш 

оптимальний варіант розвитку по-
дій. Усі почуття, які проходять через 
мигдалевидне тіло є найсильніши-
ми, тому наявність цього ланцюгу 
реакцій і пояснює здатність емоцій 
брати верх над здоровою розсудли-
вістю. Щоб це контролювати психо-
логи та неврологи радять розвива-
ти емоційний інтелект.

Книга детально описує ці проце-
си, а саме їх формування, ланцю-
гові реакції, види емоцій, їх прояви 
на фізичному та ментальному рівні, 
особливість емоційного інтелекту 
та його складові. Доповнююється 
це все практичними прикладами 
з життя пацієнтів, проведених до-
сліджень, аналізів поведінки дітей 
та людей у різних життєвих ситуа-
ціях, спираючись на науковців, цим 
самим, підтверджуючи важливість 
емоційного інтелекту та його фор-
мування з самого дитинства.

Деніел Гоулман вважає, що той, 
хто чудово справляється зі своїми 
почуттями і, до того ж, розшифровує 
почуття інших людей, вдало цим ко-
ристується мають переваги у будь-
якій сфері життя, як в особистому 

житті, так і успіху в карʼєрній реалі-
зації. Такі люди будуть задоволені 
своїм життям, оскільки вони підпо-
рядковують собі складові розуму, 
які сприяють підвищенню продук-
тивності діяльності. 

У книзі розписані основні на-
прямки емоційного інтелекту:

1 Знати свої емоції. Самоусвідом-
лення та розпізнавання почут-
тів є базою емоційного інте-

лекту. Люди, які більш впевнені в 
своїх почуттях менше сумніваються 
у правильності власних рішень.

2 Управління емоціями. Вмін-
ня справлятись з почуття-
ми, щоб вони не виходили за 

межі – вміння, яке засновується на 
самоусвідомленні. Люди, яким не 
вистачає цього, постійно боряться 
з тривожністю, а ті, що навпаки до-
бре розвинули цю здатність швид-
ко приходять до норми після жит-
тєвих невдач.

3 Мотивувати самого себе. 
Здатність, яка лежить в основ-
ні будь-яких досягнень. Люди, 

які здатні самі себе привести у 
стан натхнення, як правило, більш 
успішні та продуктивні.

4 Розпізнавання емоцій інших 
людей. Люди, які здатні співп-
ереживатись більш налаш-

товані на тонкі соціальні сигнали, 
краще розуміють, чого хочуть та 
потребують інші, отже їм легше ви-
будовувати професійні та особисті 
стосунки з людьми.

5 Підтримка взаємовідноснин. 
Люди, які освоїли цю здатність 
вміло спілкуються з іншими 

людьми, взаємодіють з ними, а та-
кож схильні до лідерства.

У подальших розділах книги ав-
тор розповідає про те, як розвинути 

ці здібності, яким чином вони впли-
вають на людей, наводячи при-
клади людей з високим рівнем цих 
вмінь та низьким, порівнюючи їх 
соціальний статус. Завдяки цьому 
можна навчитись розуміти свої по-
чуття та емоції, а також аналізува-
ти емоції інших, адже Деніел Гоул-
ман детально розкриває кожен з 
аспектів емоційного інтелекту і де-
тально зосереджується на кожній 
основній емоції людини, поясню-
ючи причину її виникнення, чому 
саме такі почуття ми відчуваємо та 
як ними керувати, а також, які на-
слідки, хвороби можуть виникати, 
при недостатньому розумінні своїх 
емоцій.

Ця книга містить багато науко-
вих термінів, кількасотень сторінок, 
вона не підійде для того, щоб роз-
слабитись та відключити свій мо-
зок та її не прочитати за один вечір, 
але її варто прочитати, щоб краще 
розуміти себе, власну поведінку 
та людей. Це детальний посібник з 
емоцій – сигналів, що виникають у 
нас кожного дня, які провокують нас 
до дій та формують нас, як людей. 
Це не просто суха теорія, вона під-
тверджена реальними приклада-
ми, дослідженнями, які ще більше 
дають зрозуміти важливість емо-
ційного інтелекту та його розвитку. 
Вона дає усвідомити тобі, що саме 
ти можеш не так робити в житті, як 
вибратись з певних життєвих ситу-
ації чи справитись з різними почут-
тями, вона дає тобі поштовх до того, 
щоб розвивати свій емоційний інте-
лект та усвідомлювати свої емоції, 
їх контролювати та розуміти, а та-
кож в подальшому розпізнавати їх в 
інших людях та будувати стабільні 
взаємовідносини з іншими.

Вероніка Бондар

Про 
«Емоційний інтелект» 
простими словами
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Е моційне вигорання пер-
ше за кількістю психо-
логічних захворювань у 

світі», – каже психологиня Тетяна 
Нікіфорова.

Цей стан не лише про втому від 
роботи як може здатися на перший 
погляд, а ще про  апатію до радо-
щів життя. Що це і як впоратися із 
цим станом розкаже психологиня 
Тетяна Нікіфорова.

Для початку необхідно зрозумі-
ти чому це трапляється. Емоційне 
вигорання залежить від чотирьох 
чинників. Оточення – коли немає 
балансу між тим що ми віддаємо 
і не отримуємо від інших взамін. 
Другий чинник – рутинна робота, 
навіть якщо це улюблена справа, 
її одноманітність може вичерпу-
вати ресурс. Схильність до психо-
логічних розладів, наприклад лю-
ди-перфекціоністи страждають від 
емоційного вигорання через жагу 
до ідеальності та контролю. Остан-
ній чинник – тиск на самого себе 
через спробу довести собі чи ін-
шим щось, чи наприклад заробити 
«усі гроші світу».

За словами психологині: «Якщо 
вчасно не вивести себе зі стану 
емоційного вигорання він може 
привести до нового виду депресії – 
депресія в агресії». Тобто пригніче-
ний стан, відсутність емоцій вира-
жається нападками на близьких та 
себе у тому числі.

Симптоми на які необхідно 
звернути увагу:

• Почуття виснаження – хро-
нічна втома, не лише під час робо-
ти, а й в буденному житті.

• Проблеми із концентрацією – 
втрачається інтерес та будь-яка 
мотивація.

• Психосоматичні прояви – 
проблеми зі сном (недосипання 
або сонливість), агресія, будь-які 

прояви захворювань, що повторю-
ються.

«Поради типу плануйте, за-
ймайтеся спортом не працюють. 
Тому що, якщо у вас уже є емоційне 
вигорання, змушувати себе щось 
робити навпаки може погіршити 
стан», – каже Тетяна.

Якщо вам знайомі ці симптоми і 
відчуваєте щось подібне, необхід-
но навчитися боротись із цією про-
блемою, а основне – відпочивати. 
Є три види відпочинку: релакс – 
вільний час протягом години, ви-
хідний – цілу добу не звертатися до 
емоційно виснажливих факторів, 
відпустка – найбільш ефективний 
варіант, відпочинок протягом де-
кількох днів, бажано змінити об-
становку. Повторювати ці дії варто 
так часто наскільки це можливо, 
чим довше ви перебуваєте у стані 
емоційного вигорання, тим більше 
відпочинку вам необхідно. Корот-
кий релакс чи невеличкі радощі 
можуть лише прибрати симптоми 
емоційного вигорання, а не виліку-
вати. 

«Щоб повністю позбутися цієї 
проблеми необхідно прибрати ос-
новний фактор який виснажує 
емоційно. Це вже не так просто як 
здається, адже причина є вагомою. 
Токсичне суспільство – змінити 
коло спілкування, якщо пробле-
ма у роботі – змінити свою діяль-
ність, – радить психологиня, – але 
якщо ви не можете змінити цей ос-
новний фактор, або не можете його 
подолати все ж краще звернутися 
до психолога який допоможе ви-
ділити цю проблему. Але основне 
завдання лежить саме на вас і за-
лежить від вашої готовності і ба-
жання». 

Саме ця робота над собою змо-
же зняти усі табу і дозволить пов-
ноцінно насолоджуватися життям. 

Дар’я Науменко
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Н і для кого не секрет, що 
спорт позитивно впливає 
не лише на наш фізичний 

стан, але й на емоційний. Спорт за-
спокоює ваш розум, зміцнює м’язи 
та покращує ваше загальне само-
почуття. Варто лише почати за-
йматися ним, щоб отримати ці пе-
реваги у вашому житті. 

Тетяна Ворожцова, майстер-
спор ту з гандболу міжнародного 
класу сказала: 

Фізичні заняття допомагають 
привести думки до ладу, позбави-
тися від втоми і поганого настрою. 
Я часто рекомендую зайняти-
ся спортом своїм друзям, адже на 
власному досвіді знаю, що це до-
бре допомагає. 

Як спорт допомагає психіч-
ному здоров’ю?

Я пам’ятаю ще з дитинства, коли 
навчалася у спортивній школі, мій 
тренер постійно повторював, що 
спорт допомагає впоратися зі стре-
сом. Вправи змушують тіло вивіль-
няти ендорфіни, хімічні речовини 

в мозку, які знімають біль і стрес. 
Нам часто казали, що варто біль-
ше рухатися і менше думати про 
погане, потрібно бути максималь-
но зосередженим на вправах, які ти 
виконуєш. Я знаю це на власному 
досвіді, що спорт – це ефективна 
зброя для покращення психічного 
здоров’я.

Яким видом спорту варто за-
йнятися, якщо ти хочеш покра-
щити свій емоційний стан?

Не можу дати точної відповіді на 
це питання, тому що тут кожен по-
винен обрати для себе найбільш 
підходяще. Заняття таким видом 
спорту як теніс або баскетбол, зму-
шують вас відкласти свої турботи і 
зосередитися на справі. Ви можете 
почати відвідувати спортивну залу. 
Для більшої ефективності я все ж 
раджу займатися під наглядом 
професіонала. А для тих людей, які 
мають брак часу раджу займатися 
з YouTube каналів.

Можливо ти можеш поради-
ти якійсь YouTube-канали для 

«Спорт – 
ефективна зброя 
для покращення 
психічного здоров’я», – 
вважає майстер 
спорту з гандболу 
Тетяна Ворожцова

ефективних домашніх трену-
вань?

Так, звичайно. Мої улюблені: 
«Boho Beautiful» – для поціновува-
чів ранкової йоги. 40-хвилинні тре-
нування, які поєднують у собі кардіо 
та силові навантаження. На цьо-
му каналі ви можете знайти занят-
тя для будь-яких цілей, схуднення, 
вправи проти болю в спині, різнома-
нітні спортивні челенджі. «MadFit» – 
чудовий спортивний канал, якщо у 
вас є лише 15 хвилин на тренуван-
ня. Фізичні вправи відрізняються 
високою інтенсивністю. Прекрасне 
рішення якщо ви бажаєте постійно 
тримати тіло у тонусі. Ці тренування 
сподобаються також поціновувачам 
мінімалізму, адже він присутній у 
всьому на цьому каналі від інтер'єру 
та стилю зйомки відео до вибору 
одягу тренерки. Також розповім про 
свій улюблений YouTube-канал – 
«Рamela Reif». Тут ви зможете знай-
ти тренування на будь-який вибір 
складності та будь-яку групу м’язів. 
стретчинг, вправи для сідниць, для 
преса, 2-в-1 сідниці та прес, на м'язи 
спини, для гарної постави, розтяж-
ка. Усього не перелічиш! До того ж 
відео регулярно поповнюються. 

Чому ти все ж таки більше 
радиш займатися під наглядом 
тренера? 

Як професійна спортсменка 
можу сказати, що заняття завжди 
більш ефективні під наглядом про-
фесіоналів. Коли ти займаєшся са-
мостійно – часто починаєш жаліти 
себе. Наприклад, робиш вправу, 
але починає боліти рука, зазвичай, 
ти одразу ж починаєш відпочива-
ти. Під наглядом тренера ви буде-
те викладатися на сто відсотків, 
до того ж такі заняття вбережуть 
вас від небажаних травм та непра-
вильного виконання вправ.

Чи правда, що бокс вважа-
ється найбільш ефективним ви-
дом спорту для подолання де-
пресії?

Так, але не тільки бокс. Якщо 
ми займаємося спортом, де йдуть 

ривки, кидки, стукання руками або 
кулаками по груші, то ми вислов-
люємо гнів, а гнів це один із шля-
хів у депресію. Менше гніву менше 
депресії. Бокс може бути особливо 
корисним від занепокоєння. Тен-
денція до пасивної поведінки зни-
кає, коли вітається завдання уда-
рів. Вид спорту для психотерапії 
залежить від пацієнта. Для людей 
із глибокою депресією навіть біг 
може бути серйозним подвигом. 
Ефект від спортивної активності, 
коли ви змушуєте все тіло та м'язи 
працювати, набагато ефективні-
ший у довгостроковій перспективі, 
ніж психотерапія. Звісно, це стосу-
ється не всіх психологічних про-
блем. Лікування серйозних розла-
дів вимагає професійного підходу 
і постійного спостереження медич-
них фахівців.

Як ще допомагає спорт?
Коли ми досягаємо хоч неве-

ликих результатів під час заняття 
спортом – у нас підвищується са-
мооцінка. Наприклад, більше разів 
віджалися, більше разів присіли. У 
нас підвищується віра в себе, а під-
вищення самооцінки – це найефек-
тивніший психологічний інстру-
мент виходу з депресії. Тому якщо у 
вас є депресія – займайтеся спор-
том, немає депресії – займайтеся 
спортом заради профілактики.

Вікторія Довбуш
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С трунке підтягнуте тіло, гра-
ція і жіночність в рухах та 
відчуття ритму музики – це 

все про баре. Новий вид спорту, 
що поєднує у собі силове трену-
вання з елементами балету. Виник 
він завдяки балерині Лотте Берк, 
яка після того, як перестала за-
йматись балетом створила такий 
фітнес, щоб підтримувати себе в 
формі. 

«Баре – це функціональне тре-
нування, що поєднує у собі еле-
менти силових навантажень, йоги, 
пілатесу та балету. Акцент у бале-
ринах йде на прості вправи, без 
важкої ваги, саме за рахунок цього 
у них таке струнке, але рельєфне, 
накачане тіло. Ці ж елементи збе-
рігаються у баре, лише ззовні зда-
ється, що це просто, а насправді 
навіть 1 кг додаткової ваги вже зму-
сить добре відчувати своє тіло», – 
розповідає тренерка баре Анна На-
горняк. 

Метод заснований на комбі-
нації балетних і силових вправ, і 
грамотній комбінації різних ти-
пів м’язового навантаження. По-
єднання різних амплітуд руху та 
довготривале утримання пози і є 
секрет рельєфу тіла, тому саме 
таким чином балерини досягають 
підтягнутих форм. 

Цей вид спорту активно наби-
рає популярність серед жінок, тому 
ми вирішили протестувати його на 
собі і зрозуміти, чому ж люди оби-
рають його. 

Мінімальне освітлення в залі, 
танцювальні станки, розсла-
бляюча музика та гантелі вагою 
1 кг – такою була атмосфера тре-
нування. 

Перше, на що звертається ува-
га – освітлення, а саме його відсут-
ність. Це непритаманне звичайним 
тренуванням, але саме цей еле-
мент створює відчуття спокою під 
час тренування. 

Мріяла бути 
балериною
і сходила 
на баре
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Починається стандартна роз-
минка перед тренуванням і вже тут 
ти помічаєш ще більше відміннос-
тей від класичного тренування. Руки 
виконують рухи балерин, носки на 
ногах постійно натягнуті, а вправи 
виконуються у першій позиції. 

Тренування націлене на всі групи 
м’язів, особливий акцент робиться 
на ногах, ягодицях, руках та спині, 

м’язів пресу і кору, які працюють тут 
у кожній вправі, підтримуючи ба-
ланс тіла. Рівномірно й чергуються 
навантаження на ці групи м’язів, за-
діюючи спершу ноги та ягодиці, далі 
верх тіла і потім повторно поверта-
ємось до нижньої частини тіла, але 
вже з іншими вправами. 

Верх тіла тренувався з гантелями 
вагою в 1 кг, спершу здається, що це 

мало, легко і взагалі можна взяти 
більше, але вже за декілька хвилин 
ти відчуваєш біль у м’язах від тих, 
здавалось, простих балетних рухів. 

Найбільш довгоочікуваною час-
тиною тренування стали вправи 
біля балетного станка. У цей мо-
мент ти, немов, повертаєшся у ди-
тячі заняття танцями. Тут знову 
поєднуються елементи силового 
тренування та танцю і звичайні ви-
пади заграють новими фарбами, 
рухи стають більш плавні, а м’язи 
ще більше «горять» від наванта-
ження. 

«Збулась моя мрія і я відчула 
себе балериною. Я лише нещодав-
но ходила на балетну виставу з Ка-
териною Кухар і захоплювалась її 
граційністю та плавністю усіх рухів, 
як сьогодні відчула себе так само. 
Я звісно розумію, що це вигляда-
ло непрофесійно, але я так чудово 
себе почувала і справді було від-
чуття, немов я Катерина Кухар», – 
ділиться враженнями дівчина, що 
вперше відвідала баре. 

Загалом, баре це той вид спор-
ту, де ти відчуєш свої м’язи, але 
тут немає почуття, що ти з остан-
ніх сил виконуєш вправу. Тут вини-
кає відчуття свого тіла, ти розумі-
єш з якою групою м’язів працюєш, 
зосереджуєшся на ній, ти відчу-
ваєш приємний біль та напругу, а 
разом з тим – гармонію з тілом та 
музикою, що лунає, а ти слідуєш в 
її такт. Тут ти не спішиш, як на HIIT 
чи силових тренуваннях, тут плав-
но, повільно та граційно виконуєш 
вправи. І отримуєш від того прилив 
енергії і відчуття насолоди після 
тренування. 

Баре – допомагає підтягнути 
тіло, зробити рельєф та підсуши-
тися. Баре допомагає розкрити жі-
ночність, відчути себе по-новому та 
стати більш впевненою. Баре до-
помагає поринути у дитячу мрію і 
стати балериною.

Вероніка Бондар
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І сторії успішних жінок ніколи не 
залишали мене байдужою. Осо-
бливо коли вони розпочина-

ють роботу над власним бізнесом 
у юному віці і досягають своїх ці-
лей. Однією з таких жінок для мене 
стала 23 річна Юлія Квасневська, 
власниця кав’ярень «Wake Up» у 
Вінниці. Ми познайомилися із нею 
доволі давно, коли вона працюва-
ла баристкою в одному із закладів 
міста і лише розповідала про те, 
що хоче відкрити власну кав’ярню. 
Буквально декілька днів тому вона 
уже відчинила двері свого друго-
го закладу. Її історія вмотивувала 
мене і надихне кожного.

– З чого розпочалася твоя 
історія?

Я завжди хотіла працювати на-
віть коли мені не було 18 років. Шу-
каючи роботу, постійно бачила 
вакансію баристи, але я ще не ро-
зуміла хто це. Перша моя робота – 
була у «Франс.уа», де я працювала 
пекарем. Але за час роботи мене 
навчили і на касі стояти, і каву ва-
рити. Пекар завжди приходить на 
роботу раніше на годину, до нас за-
ходили люди і я була зацікавлена у 
тому, щоб вони могли випити каву. 
І мої колеги вчили мене, найваж-
чим для мене було правильно зби-
вати молоко до глянцевої піночки. 
Якщо хтось думає, що бути бари-
стою легко – помиляються. Після 
того я влаштувалася у «Sharikava», 
саме там багато навчалася і роз-
вивалася. У цьому закладі клас-
ні директори, які були зацікавлені 
в розвитку свого персоналу, тому 
влаштовували для своїх працівни-
ків різні тренінги. Я вже по-іншому 
сприймала свою роботу, особливо 
коли починаєщ відчувати справж-
ній смак еспрессо, хоча раніше 
пила каву з молоком і сиропчиком. 
Тепер це не просто напій, а справж-
нє мистецтво.

– В який момент ти зрозуміла 
що хочеш свою кав’ярню?

Мені постійно хотілося розвива-
тися у тому що я роблю, а з часом 

наступив момент, коли я відчула, 
що повністю навчилася всього у 
цій сфері. Усвідомлень цього було 
декілька, вперше, у «Sharikava», 
де працювала 1,5 роки. Я зрозумі-
ла, що почала втомлюватися, а 
це та робота в якій ти не сильно 
можеш рости. Поговорила із адмі-
ністратором, що хочу звільнитися. 
Мені подобається ця робота, але 
хочеться шукати себе і працюва-
ти на себе. Паралельно я хотіла 
займатися візажем, пройшла кур-
си і думала, що почну загребати 
гроші лопатою. Але так не стало-
ся, бо для того щоб про тебе діз-
налися, повинно бути портфоліо 
не з курсів. Тому я почала брати 
моделей і працювала з ними. Але 
макіяжі це не постійний і стабіль-
ний заробіток, тому що люди фар-
буються лише на якісь події. Я ви-
рішила пройтиа курси бровіста, і 
це вже не макіяж, брови роблять 
частіше. Справа почала розвива-
тися, але я скучала за роботою в 
кав’ярні. Мені хотілося зайти за 
бар, щось приготувати, поспілку-
ватися, бути серед людей. Тому з 
часом я знайшла роботу в «Donuts 
club». Я пропрацювала там місяць 
і мене підвищили до старшої ба-
ристи. В мої обов’язки входило 
займатися поставками: молоко, 
кава, сиропи, стаканчики – все 
що потрібно для роботи бариста, 
перевіряти чистоту на точках, ро-
бити переобліки раз на місяць на 
кожній із точок. Також якщо дівча-
та не знали щось чи у них виника-
ли проблеми вони зверталися до 
мене. Спочатку деякі питання я не 
могла вирішити сама, дзвонила 
директору, але з кожним разом та-
ких моментів ставало все менше і 
менще. Моя директор Аня брала 
мене щоб я допомагала проводи-
ти співбесіди і вчила як це робить-
ся. Потім я уже сама проводила ці 
співбесіди і підбирала персонал. 
Це був безцінний досвід. І це час, і 
місце найбільшої моєї трансфор-
мації та розвитку, бо я зрозуміла 
що навчилася всього і готова ру-
хатися далі. 

Коли ти робиш те, 
що тобі подобається 
то в тебе завжди 
є мотивація – інтерв’ю
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– Ти завжди була впевнена у 

тому чим хочеш займатися?
Я суміщала роботу баристою і 

роботу візажистом і бровістом. Ду-
мала над відкриттям якогось влас-
ного салону. Але треба було обира-
ти між кав’ярнею і салоном. Я вже 
казала, що дуже хотіла працювати 
на себе. В один день, сиділа в кім-
наті і думала як перетворити кім-
нату на салон. У цей момент мені 
подзвонив брат. Щоб ти розуміла, 
кав’ярня була його дитячою мрією, 
хоча він ніколи в цій сфері не пра-
цював. По телефону розказав про 
те, що в центрі здають готове примі-
щення якраз під заклад і запропо-
нував подивитися його. Наступного 
дня я поїхала туди, мені сподобав-
ся дизайн та атмосфера. На при-
йняття рішення було буквально де-
кілька днів. Увесь цей час я ходила 
туди, шукала якісь підводні каме-
ні, намагалася прорахувати кіль-
кість відвідувачів, роботу барист та 
їх манеру спілкування, відношен-
ня до роботи. Рішення заїхати в це 
приміщення було важким, тому що 
я не розуміла як відкрити ФОП, які 
кведи робити і розібатися зі всією 
бюрократією і податками. Це була 
та ситуація, коли потрібно включа-
ти мозок, відкинути страх і почати 
щось робити. Ми зустрічалися з рі-
елтором та орендодавцем, хотіли 
поставити їм багато питань. Але 
через те що це було вперше, то за 
дві ночі прийшлось передивитися 
багато відео про те як вести пере-
говори з орендодавцем та про що 
його питати.

Нам пощастило із тим що у за-
кладі був ремонт і усе було готово 
до роботи. Між іншим багато хто 
не розуміється в сфері і першим 
ділом купують машинку для кави, 
гріндер, а це дуже дорого коштує. 
Але якщо бізнес прогорить, то по-
тім буде важко продати. Ті хто вже 
досвідчені в цій сфері знають, що 
у постачальників можна взяти ма-
шинку безкоштовно, якщо ти у них 
купуєш каву. Дякуючи досвіду у 
мене були контакти хороших по-
стачальників усього, що потрібно 

для кав’ярні і вже на наступний 
день все було готово.

Мене дуже підтримали директо-
ри «Donuts club» і сусідньої кав’яр-
ні – підказали що і як потрібно 
робити, з чого почати. З цього зро-
била висновок, що незважаючи на 
те, що ми конкуренти, ми більше 
колеги. Адже конкуренція повинна 
бути здоровою, не точити кігті один 
на одного, а навпаки допомагати. 
Якщо будуть люди у них, то будуть і 
у нас. Що поганого в тому щоб ста-
вати кращими разом?

– Яке було твоє відчуття 
коли ти вперше зайшла в свою 
кав’ярню?

До мене це прийшло десь аж че-
рез рік-два, тому що перші 5 міся-
ців було дуже важко, ми працюва-
ли у мінус. Я постійно знаходилася 
в кав’ярні через те що потрібно 
було багато всього робити. Декіль-
ка перших місяців ми з братом 
розуміли, що збитки це нормаль-
но і з власних коштів закривали 
усе. Важливу роль відігравало те, 
що здійснилася мрія і був певний 
азарт, але стан закладу не покра-
щувався. Ми пробували зрозумі-
ти чому у нас були ці проблеми. 
По-перше, ми попали під перший 
локдаун, потім з’ясували кав’ярня 
колишніх власників мала нехоро-
ша репутація, а відмити репутацію 
набагато важче ніж зробити нову. 
До того ж нам не можна було роби-
ти помітну вивіску, через те що це 
центр міста – нашу кав’ярню ніхто 
не бачив. Ми зробили неонові ви-
віски і прикріпили їх з внутрішньої 
сторони, тому на нас почали звер-
тати увагу. Це вплинуло на розви-
ток закладу, а ще ми додали ще 
картки де 7-ма кава безкоштовна. 
Як на мене, не менш важливу роль 
відіграють баристи, які не просто 
варять смачну каву, а ще й викону-
ють роль психолога, філософа.

І вже лише коли кав’ярня почала 
ставати на ноги, стабільно прихо-
дить багато людей, починаєш ро-
зуміти, що це моя омріяна кав’яр-
ня, в центрі. Навіть після важкого 
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року вона не закрилася. Тільки тоді 
змогла видихнути і похвалити себе. 
Бо поки ти ще в процесі, немає ста-
більності і розуміння того, що ти 
перемогла. Так само і зараз, ми на-
чебто відкрили вже другий заклад, 
але я сиджу і не розумію до кінця. 
Зараз тільки бачу, що треба зроби-
ти, це займає десь 70% моїх думок. 
От коли переді мною не буде нових 
завдань, я зможу спокійно сісти на 
диван, тоді і зрозумію що у мене є 
ще одна кав’ярня.

– Як і коли з’явилася ідея від-
крити другий заклад?

Мені здається це було як азарт, 
ти відкриваєш одне щось і тобі хо-
четься ще. У мене як і більшості 
людей є ось цей інстинкт постійно 
прагнути до чогось більшого. Наші 
постійні гості ставили багато пи-
тань про те, коли ми вже відкриємо 
другу кав’ярню. Я задумалася, адже 
мені нічого не заважало, потрібно 
було знайти місце. Я хотіла щоб це 
було десь на Космонавтів. Але був 
якийсь дисонанс, важко зрозуміти 
чи в це місце підуть люди, хоча ні-
чого такого тут знизу по проспектів 
немає і перспектива хороша. Разом 
із хлопцем знайшли це місце, вирі-
шили подивитися і знову вирішу-
вати потрібно було швидко. Тут не 
було нічого, просто біла коробка, 
починати треба усе з нуля. В пер-
шому закладі був ремонт, а тут ри-
зик, складніший рівень і новий ко-
лосальний досвід. Хлопець, звісно, 
підбивав мене, пропонував свою 
допомогу, але я не люблю коли 
мені допомагають – такий прин-
цип. Я погодилася з ним розділи-
ти все навпіл, тому що сама не по-
тягнула б увесь ремонт. Після того 
як ми подивилися місце, взяли час 
щоб подумати, їхали в машині, я 
починаю дзвонити постачальни-
кам домовлятися про все. А він ди-
виться на мене з відкритим ротом і 
каже: «Ти ж казала що треба поду-
мати». Я вирішила що не треба ду-
мати, а починати вже щось робити. 
Спочатку зосередилися на дизайні, 
це було не важко, бо точно знали 

що хочемо в стиль лофт і додати 
затишку. Ми були самі собі диза-
йнери, маляри і штукатури. Нам 
допомагали друзі, разом фарбува-
ли стіни, тому що було два тижні 
на ремонт. За два дні до відкриття 
почалася війна, все затихло на мі-
сяць. Ми пробували доробити ре-
монт, але було складно морально. 
Нам уже просто хотілося відкрити-
ся. Але зараз усе круто, пройшло 
два тижні, і ми відчуваємо що жит-
тя продовжується. Тепер наша ціль 
допомогти людям, щоб зайшовши 
до нас вони поринули в іншу ат-
мосферу і хоч трошки забули про 
все те, що відбувається навколо.

– Наскільки підтримка рід-
них була важлива для тебе?

Для мене це дуже важливо, осо-
бливо коли це новий для тебе дос-
від. Сім’я, рідні – вони підтримують 
і не дають згаснути, ти інколи не 
бачиш нічого хорошого, а постій-
но якісь мінуси. Мені пощастило з 
хлопцем, який казав, що для нього 
ця кав’ярня як новий дім, підтриму-
вав і допомагав усьомк. Мотивува-
ли також постійні гості, які прихо-
дять і захоплюються. 

Коли відкривали першу кав’яр-
ню, то дуже її не вистачало підтрим-
ки. Тоді я була одна, хто розумівся 
в цій сфері, а брат допомагав лише 
фінансово. Крім цього батьки були 
проти, бо вони не розуміли мого 
бажання. Хоча мама допомагала, 
робила сендвічі, тортики. Тато був 
проти, він не бізнесмен, в тому пла-
ні, що для нього важлива стабільна 
робота і зарплата без ризиків. Йому 
було образливо за мене, через те що 
я працювала на оренді, нічого не 
заробляла і лише витрачала влас-
ні гроші. В якийсь момент це пере-
росло у якусь агресію з його боку, 
а тоді мені дуже хотілося підтрим-
ки. Але мені хотілося довести йому, 
що все вийде. От вже зараз, коли 
ми відкривали другу кав’ярню, тато 
почав підтримувати, хвалити мене, 
тобто я змогла довести йому. А ще 
я дуже боялася того, що скажуть 
люди. Щоб не говорили про мене 

«так високо взлетіла і так швидко 
впала», це стало частиною мотива-
ції, бо облажатися було страшно. 

– Що ти можеш порадити 
усім тим, хто хоче почати влас-
ний бізнес?

В першу чергу не звертати ува-
гу на людей, які не вірять у тебе. Бо 
основне це те, що ви вірите у свої 
сили, займаєтесь тим, що вас нади-
хає і подобається. Ніколи не лізьте 
у ту сферу, в якій ви нічого не розу-

мієте через те що це модно чи кру-
то. Перед тим як відкривати щось, 
навіть ту саму кав’ярню, необхідно 
з нуля отримати досвід, дорости 
до якогось рівня. Може бути таке, 
що ти спробуєш себе у цій сфері, 
але вона не твоя, і лише тоді коли 
ти починаєш кайфувати від своєї 
справи, а не просто розумітися в 
ній. Тільки в такому випадку мож-
на починати щось своє і все точно 
вдасться!

Дар’я Науменко
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П ершочергово, слід визначи-
ти сутність любовної залеж-
ності: видатний Еріх Фром у 

своїй праці «Мистецтво любові» ви-
значає це явище як пристрасну, по-
части безумну та нелогічну залеж-
ність однієї особи від іншої.

Оскільки дане явище не можна 
вважати характерним для психо-
логічно повноцінної особистості, то 
постає питання щодо природи ви-
никнення цього явища.

Для глибинного розуміння до-
сліджуваного явища слід звернути-
ся до першооснов любові, а саме до 
тієї миті, коли людина тільки наро-
дилася на світ та починає «намацу-
вати» своє місце у ньому та шляхи 
подальшого особистісного розвит-
ку. Від миті народження людина по-
чинає зауважувати подібність між 
собою та навколишнім світом, що 
підсилює її переконання щодо єд-
ності її та власних бажань. Це стало 
основою для опису Едипового комп-
лексу, що впродовж 1905 року здійс-
нив З. Фройд у своїй праці «Психо-
логія сексуальності».

Сутність Едипового комплек-
су зводиться до потягу хлопчиків 
до матері як зовнішнього об’єкта 
власних бажань й переживань з 
одночасною ворожістю до батька 
як зовнішнього об’єкта, який «при-
власнює» мати та потягу дівчаток 
до батька як зовнішнього об’єкта 
власних бажань й переживань з од-
ночасною ворожістю до матері як 
зовнішнього об’єкта, який «прив-
ласнює» батька, що є початком про-
тиріч між «ідилією» власних бажань 
та зовнішнього світу, унаслідок чого 
здорова особистість починає про-
цес відокремлення від цієї ідилії та 
усвідомлення того, що вона є лиш 
частинкою зовнішнього світу, а не є 
тотожною з ним – тобто, вона почи-
нає оформлюватися як самостійна 
особистість. Саме ця мить є визна-
чальною для формування здорової 
особистості. 

Здорова особистість, за словами 
психіатра С. Корсакова, є тією особи-
стістю, яка якнайбільш гармонійно 

поєднує усі складові особистості: 
стійкість, врівноваженість, мужність, 
відвага та оптимізм, на основі чого 
вона має здатність протистояти зо-
внішнім викликам, чим забезпечу-
вати власне існування.

С. Корсаков також стверджує, що 
особистість з певними відхилення-
ми не може повністю або частково 
покластися на описані характери-
стики через певні причини, що зни-
жує її здатність протистояти зовніш-
нім викликам.

Постає питання: які саме пев-
ні причини змушують особистість 
повністю або частково відмовитися 
від використання описаних харак-
теристик заради власної ж користі?

Вище згаданий Едипів комплекс 
є пристосувально-захисною фор-
мою психіки, який вимагає докла-
дання правильних зусиль та наяв-
ність розуміння заради подолання 
«ідилії» як початку власного станов-
лення, що не кожен може здійснити. 
Унаслідок чого той, хто не подолав 
комплекс, набуває пов’язаних з цим 
комплексом відхилень, які є причи-
ною більшості сексуальних відхи-
лень. Власні переживання від не-
можливості відновлення цієї ідилії 
глибоко вкарбовуються всередину 
особистості. 

Пропонуємо розглянути різницю 
між здоровою особистістю та особи-
стістю з певними відхиленнями че-
рез призму заданої теми.

Оскільки поняття любовних сто-
сунків передбачає взаємодію за-
ради досягнення спільної мети, то 
здорова особистість у межах цих 
стосунків беззаперечно зважати-
ме на бажання та проблеми свого 
партнера чи партнерки, адже вона 
цілковито усвідомлює фізичну та 
психологічну відокремленість сво-
єї пасії від себе. Водночас як осо-
бистість з певними відхиленнями 
розглядатиме любовні стосунки 
як логічне продовження втраченої 
«ідилії», де вона може її поновити.

Існують різні форми та засобами 
«поновлення», серед яких більшість, 
як вже було сказано, спричинено 
наслідками Едипового комплексу. 

Любовна 
залежність – 
пристрасть 
чи проблема 
психологічного 
характеру
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Разом з тим, існують інші різні чин-
ники, які мають тотожний з Еди-
повим комплексом механізм та 
наслідки виникнення відхилення. 
Е. Фром в одному з розділів вище 
згаданої праці наводить різні ас-
пекти практичного «поновлення» 
на прикладах еротичної, материн-
ської, братньої любові, любові до 
себе та до Бога.

Розглянемо на основі його твер-
джень перший випадок поновлен-
ня, а саме – еротичну любов та міс-
це любовної залежності у ній.

Першочергово, автор звертає 
увагу читачів на винятковість да-
ного виду любові, оскільки він від-
бувається за умови прагнення до 
злиття, тобто, єднання з іншою лю-
диною, що значно вирізняє цей вид 
любові з-поміж усіх інших. Далі, ав-
тор вказує на оману «поринання 
до любові», а саме короткостроко-
ве руйнування бар’єрів між дво-
ма особами, на основі чого люди 
часто плутають поринання (при-
страсть) зі справжньою любов’ю. 
Слід зауважити, що любов, через 
своє прагнення до злиття, дійсно 
передбачає руйнацію бар’єрів між 
двома особами, але цей процес за 
правильного перебігу передбачає 
утворення нової форми взаємовід-
носин, де між ними досягнуто зго-
ди щодо більшості питань співісну-
вання з урахуванням побажань та 
переконань кожного з пари.

Як було зазначено у поданому 
вище визначенні любовної залеж-
ності, вона зводиться до пристрас-
ної, почасти нелогічної залежності 
однієї особи від іншої, що безпосе-
редньо впливає на перебіг «руйна-
ції бар’єрів». 

Постає питання: як любовна за-
лежність впливає на цей процес?  

Особа, яка має відхилення у ви-
гляді любовної залежності шля-
хом прив’язки до власного парт-
нера чи партнерки, йде на такі 
поступки при «руйнації бар’єрів», 
які негативно відображаються на 
її життєдіяльності: припустимо, 
що існує хлопчина з «ідилією» у 
вигляді взаємовідповідальності, 

можна спрог нозувати, що коли по-
кохає дівчину зі сильною нарко-
тичною залежністю, то може по-
чати вживати наркотичні засоби 
заради «зближення».

Інакшим прикладом може слу-
гувати зворотня ситуація: якщо 
мати змалку занадто опікала свого 
сина, занадто йому потурала, чим 
спричинила виникнення «ідилії» 
щодо його важливості, то, він, коли 
стане зрілим чоловіком та почне 
власні стосунки, то безкомпроміс-
но вимагатиме від своєї коханої до-
тримання цієї «ідилії», дотримання 
цих потурань, що є вагомою осно-
вою для подальших конфліктів між 
закоханими.

За умов останнього прикладу 
вирішальне значення матиме по-
ведінка жінки: чи вона погодиться 
на потурання в обмін на відсутність 
конфліктів, чи таки вирішить піти 
на конфлікт, що за першого варі-
анту також можна розглядати як 
приклад любовної залежності.

Почасти людина шукає любов-
них стосунків не стільки заради 
зближення та обопільного розвит-
ку, скільки заради «виховання» 
поруч зі собою бажаного партнера 
чи партнерку на основі власного 
досвіду та переживань: свавільне 
обмеження руху для розвитку за-
ради унеможливлення виникнен-
ня «небажаних» думок, рис та по-
тягів, створення негнучких рамок 
взаємодії для унеможливлення 
«проникнення» сутності партне-
ра чи партнерки всередину влас-
них думок та переживань, шантаж 
потенційним конфліктом та роз-
ривом стосунків заради нав’язу-
вання партнеру власних переко-
нань чи суджень або згоди там, де 
особа рішуче відмовляється від 
запропонованого розвитку подій 
на основі власного досвіду, пере-
живань чи суджень. Це, безсумнів-
но, також є одним з видів любов-
ної залежності, яка ґрунтується на 
основі вигаданих образів для до-
тримання «ідилії» шляхом влаш-
тування бажаної дійсності, а не 
справжньої.

Існує також зворотній до вище 
написаного спосіб «виховання», 
який найчастіше зустрічається се-
ред осіб, які мають надвисоку від-
повідальність (почасти, непотрібну) 
та несвідомо вимагають схвалення 
за власні дії. Природою саме цьо-
го виду любовної залежності є не-
здатність до партнерства, що най-
частіше зумовлено виникненням 
особистого переконання щодо не-
допустимо високої ціни будь-якої 
власної помилки, що найчастіше 
зумовлено впливом батьків впро-
довж перших років життя, унаслідок 
чого особа розглядає увесь навко-
лишній світ як конкурента, тобто, 
вона бореться з ним, а не взаємодіє 
та обопільно розвивається. 

Сутність такого виду залежно-
сті зводиться до постійного «вдо-
сконалення» особою самої себе 
шляхом моніторингу здатностей 
та можливостей свого партне-

ра чи партнерки, унаслідок чого 
особа на основі отриманих да-
них проводить паралелі зі своїми 
здатностями та можливостями, 
де після знайдення різниці не на 
її користь, вона починає «вдоско-
налюватися» заради вигадано-
го «спільного блага та взаєморо-
зуміння», а насправді – дає нове 
життя для «ідилії».

Отже, любовна залежність є за-
хисним відхиленням, тобто, є про-
блемою психологічного характеру, 
яке зумовлено негативним попере-
днім досвідом та переживаннями 
певної особи, унаслідок чого вона 
набула певну «ідилію» – суб’єктив-
не бачення любовних стосунків, 
яке вона реалізує у межах власних 
любовних сосунків заради дотри-
мання «ідилії», попри досвід, пере-
живання та бажання свого партне-
ра чи партнерки.

Вікторія Довбуш
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Б ільшість жінок та чоловіків 
мріють побудувати щасли-
ві стосунки і знайти парт-

нера на все життя. Хтось починає 
задумуватися про це в молодому 
віці, а для когось це не є найваж-
ливішою ціллю їхнього життя – і це 
нормально. Те як люди будують 
стосунки залежить від їхнього ви-
ховання, соціальних особливостей 
та власне психології. Ставлення 
людини до стосунків теж впливає 
на їх розвиток, тому один партнер 
може бути більш відповідальним, 
а інший – ні. На що потрібно звер-
тати увагу та як побудувати щасли-
ві стосунки? Зараз розберемося.

Навіщо нам потрібні стосунки?
Причин по яким ми намагає-

мося побудувати стосунки доволі 
багато. Для когось це спроба від-
воліктися від проблем і принести 
нові емоції в життя. Але стосунки 
не повинні покращувати мораль-
ний стан чи вирішувати проблеми. 
Насправді все дуже просто. Люди-
на істота соціальна, ми потребуємо 
поруч тих, від кого будемо отриму-
вати підтримку, і кому давати її. Ми 
хочемо тепла і турботи, і, звичай-
но ж, розвиватися разом, зростати 
та робити щасливим один одного. 
Люди розуміють що їм необхідні 
стосунки, коли відчувають потребу 
в турботі та спілкуванні, мріють про 
любов, сім’ю, бояться самотності та 
готові змінюватися.

Вибір партнера.
У світі немає сталих правил, за 

яким людина обирає собі партне-
ра. Але психологам вдалося виве-
сти свої закономірності. Кожен із 
аспектів індивідуальний. Про ос-
новні параметри розповідає психо-
логиня Маргарита Стельмашова:

• Приваблива зовнішність. Мож-
ливо це когось здивує, але так, усі 
люди звертають увагу на зовніш-
ність. При цьому варто розуміти що 
ідеали краси у всіх різні та інди-
відуальні, якщо ви не приваблю-
єте одну людину, не означає, що 

немає людей яким ви сподобаєте-
ся. Крім цього, важливо наскільки 
людина слідкує за собою. Охайний 
вигляд завжди впливає на перше 
враження.

• Красиве та здорове тіло. Теж 
дуже індивідуальний параметр. 
За словами психологині, жінки 
менше звертають увагу на тіло ніж 
чоловіки. Ті в свою чергу, схиль-
ні обирати молодшу і з красивими 
формами дівчину.

• Соціальний статус. Вимірюєть-
ся в успішності на роботі, фінан-
совій незалежності. Для жінок цей 
аспект важливіший ніж для чоло-
віків, проте обоє статей звертають 
на це увагу.

• Схожі погляди та інтереси. Не-
обхідно щоб партнер розділяв ваші 
погляди не тільки на життя, а ще 
й на політику, релігію, світосприй-
няття. Це важливо щоб уникнути 
непорозумінь.

• Фізіологія. Те що не можливо 
проконтролювати, тут впливає за-
пах, гормони які підходять кожній 
людині особисто і пускає сигнали 

Щасливі стосунки?
Ні, не чули
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до мозку – цей партнер вам підхо-
дить.

• Сексуальний потяг. Як би там 
не було, у виборі партнера грає 
сексуальна зацікавленість. Це про-
буджує в людині інстинкти які та-
кож формують у нас ставлення про 
можливого партнера.

• Подібність. Людина схильна 
обирати в партнери того, хто має 
схожі риси обличчя чи характеру. Це 
дозволяє відчути, стабільність і по-
дібність в побудові стосунків, що по-
зитивно впливатиме на враження.

• Протилежності. Вони проявля-
ються так само як і подібність. Від-
чуваємо, що є відмінності і риси 
яких їм не вистачає, тим саме до-
повнюють цю різницю в стосунках. 
Люди помічають те, чого нам не 
вистачає в собі.

Що руйнує стосунки між 
людьми?

Насправді, причин по яким мо-
жуть закінчитися стосунки дуже 
багато, адже для кожного безпово-
ротний момент різний. Часто буває, 

що партнер «виростає» зі стосунків, 
або зникають почуття, змінюються 
пріоритети чи життєві цілі й цінно-
сті. Багато хто міг не помічати різ-
ного бачення цих стосунків, і вони 
трималися лише на сексуальному 
потязі чи закоханості. Але є чинни-
ки які можуть пришвидшити фінал 
стосунків.

Люди в парі перестають гово-
рити між собою, ділитися емоціями 
чи переживаннями і хтось починає 
знаходити необхідну підтримку в 
друзях чи іншій людині. Не потріб-
но боятися суперечок, тому що мов-
чати і змушувати свою половинку 
здогадуватися про те, що вас тур-
бує набагато гірше.  Закінчують-
ся розмови про почуття, цінність, 
сумісні плани. Коли втрачається 
романтика та все переходить у бу-
денність. Це перший крок до закін-
чення стосунків, багато хто нехтує 
звичайними проявами уваги та 
відданості, а це одна з найважли-
віших цеглин, на якій тримаються 
стосунки. Ще одна з помилок, це 
приймати свого партнера як на-
лежне. Люди відчувають, що до 
них втрачаються почуття і почи-
нають віддалятися самі. Якщо не 
докладати зусиль в тому щоб по-
будувати щасливі стосунки, чи при 
будь-яких проблемах вирішити їх, 
то це призводить до того, що люди 
просто віддаляються. Потрібно го-
ворити, і саме з діалогу почина-
ються спроби порозумітися, голов-
не не впустити момент.

Ще одна причина через яку за-
кінчується стосунки, а інколи навіть 
переростають в токсичні та нездо-
рові стосунки – спроба підлашту-
вати партнера під себе. В першу 
чергу те, що партнер не сприймає 
людину такою як вона є може ста-
ти першим «дзвіночком». «Коли 
нам стає комфортно в стосунках, 
ми починаємо їх облаштовувати 
так, як зручно саме нам. Тоді ми по-
чинаємо підлаштовувати людину 
під себе, це проявляється від обох 
партнерів і зумовлено тим, як нас 
виховували та який приклад по-
казували в дитинстві. Але подібна 

поведінка викликає холод серед 
партнерів», – розповідає психоло-
гиня Валентина Свердлова. Варто 
зрозуміти, що якщо партнер хоче 
змінити іншого, то це означає що 
змінилися ставлення чи почуття 
до людини. Але люди можуть змі-
нюватися лише тоді, коли вони 
самі цього хочуть. Вони можуть пе-
рерости якісь психологічні травми, 
чи елементарно – вирости, навіщо 
перелаштовувати людину під себе, 
якщо можна знайти того, хто буде 
вам підходити краще? 

В стосунках варто не забува-
ти про особисті межі людини, які 
краще обговорювати одразу. Хтось 
занадто сильно охороняє їх, або 
порушує особисті кордони іншої 
людини. Якщо ваш партнер каже 
про те що в якихось випадках хоче 
побути на самоті, не варто цього іг-
норувати. Адже це може наштовх-
нути на приховану чи не приховану 
агресію у ваш бік. Це тісно пов’яза-
но із мовами любові які присутні у 
людини. Для когось важливо ба-
гато часу проводити разом, комусь 
необхідна година в день, але з міц-
ними обіймами чи милими і симво-
лічними подарунками. Якщо парт-
нер не розуміє вашої мови любові, 
то віддаючи свою ви не наповнює-
теся, так як повинні були, що при-
водить до повного неприйняття 
людини.

І останній не менш важливий 
елемент що руйнує стосунки – не 
показувати себе справжнім. Психо-
логиня Валентина Свердлова го-
ворить: «Зрозуміло, що на початку 
стосунків ми намагаємося створи-
ти позитивне враження про самого 
себе. Але ми не можемо прикида-
тися вічність. В якийсь момент це 
просто набридає. Для нашої пси-
хіки неможливо постійно знаходи-
тися в афекті від яскравих почуттів 
та емоцій. Тоді ми не сприймаємо 
людину як на самому початку». 
Це нормально, що ми боїмося по-
казати себе вразливими і створю-
ємо образ «залізної людини» щоб 
нам не зробили боляче. Але якщо 
в довготривалих стосунках не 

розкривається справжній бік ва-
шої особистості – це знак того, що 
ви не готові довіряти людині. Таке 
відбувається доволі часто, парт-
нери можуть бути занадто горди-
ми, впертими, чи навпаки занад-
то обережними. Це складний етап, 
але стосунки між людьми не будуть 
ідеальними чи легкими. Вони бу-
дуються крок за кроком.

Як покращити стосунки?
Цікаве дослідження на цю тему 

провели «Huffpost», вони опита-
ли пари, які поділилися прости-
ми «звичками» що роблять їх ща-
сливішими та ближчими один до 
одного.

• Створити свій ранковий ри-
туал. Навіть просто прокинутися 
раніше щоб поснідати разом, по-
спілкуватися і не відволікатись на 
робочі дзвінки.

• Слова підтримки та любові. 
Звичаний поцілунок при зустрічі, 
чи щоранку казати один одному 
слова любові.

• Залишати записки. Маленькі 
листівки-несподіванки які можуть 
покращити настрій протягом дня.

• Спільний час. При шаленому 
графіку важливо виділяти час на те, 
щоб провести його разом та сходи-
ти на побачення. Це одна із можли-
востей зберегти іскру в стосунках.

• Дякувати один одному перед 
сном. Називати причини за які ми 
вдячні і що дає нам відчувати себе 
коханими.

• Мати спільні традиції. Створити 
свої маленькі свята щоб нагадувати 
про важливі для вас дати чи події.

• Спілкуватися. Цікавтеся ро-
ботою, хобі свого партнера. На-
віть якщо ви не розумієтеся в тому 
про що вам розповідають важливо 
щиро питати про події на роботі чи 
новини які трапилися за день.

• Створіть власне хобі. Меди-
туйте разом, ходіть до спортзалу, 
займайтеся приготуванням їжі  чи 
просто прогулюйтеся разом. Це до-
поможе розслабитися та провести 
час наодинці один з одним.

Дар’я Науменко
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З араз кожному важко під-
тримувати своє ментальне 
здоров’я в нормі, але це є 

важливим аспектом, яким нехту-
вати не можна. Як покращити свій 
стан тим, хто в умовній безпеці 
розповідає психотерапевт Ольга 
Кирнична.

Першим і основним є базові по-
треби – сон та їжа. Це ті, речі без 
яких ми не можемо жити. Потріб-
но не забувати про це і не нехту-
вати своїм сном та їжею. Якщо не 
хочете їсти – налаштуйте режим і 
по будильнику робіть собі незначні 
прийоми їжі. Для тих, хто не може 
заснути теж варто вночі налашто-
вуватись на сон, нехай ви будете 
просто лежати, але це краще, ніж 
моніторити новини чи займати 
себе іншою діяльністю.

Друге – зробити собі комфортні 
умови для життя та облаштувати 
свій простір, у якому буде приємно 
знаходитись. Це полягає в простих 
діях, які ми робимо щодня – попри-
бирати, застелити ліжко, помити 
посуд, полити квіти. 

Наступне – прогулянки на сві-
жому повітрі, за можливості. Це та-
кож є метод самодопомоги і одні-
єю з базових потреб, якою зараз не 
можна зневажати.

Четверте – це повертати при-
ємні звички. Раджу виконувати 
те, що ви робили і раніше, повер-
нути свою звичну рутину – схо-
дити в улюблену кав’ярню за ка-
вою, купити квіти, намалювати 
картину, посадити город, зустрі-
тись з близькими. Тобто робити 
те, що б ви робили попри війну. 

Такі базові речі будуть надавати 
сил та енергії.

І останнє, але не за значенням – 
турбота про своє тіло. Дуже важли-
во в критичні моменти життя не нех-
тувати зарядкою та самомасажем, а 
за можливості – записатись на про-
фесійний масаж. Стрес, напруга мо-
жуть залишатись у нашому тілі, тому 
про нього важливо дбати. Танцюй-
те, рухайтесь, бігайте, співайте або 
робіть дихальну гімнастику – кожна 
дрібна дія покращить ваш стан.  

Варто розуміти, що це лише по-
ради. Не потрібно примушувати 
себе нічого з цього робити, окрім 
базових потреб звісно. Це план до 
якого було б добре повернутись, 
але якщо ми цього не можемо і не 
має для цього ресурсу – не зму-
шуйте себе.

Якщо ви можете виконати всі 
5 пунктів – ви в нормальному ста-
ні, проживаєте своє горе і на шляху 
подолання травми!

Проте, якщо у вас не виходить 
цього зробити і ви знаходитесь у 
більш-менш безпечному місці, то 
радимо звернутись до спеціаліс-
та – психолога чи психотерапе-
вта. Це говорить про те, що ваша 
травма сильніша або ж вам просто 
важче з неї вийти. Це нормально і 
зараз є багато психологів, які пра-
цюють безкоштовно чи за донат, 
які з цим допоможуть.

Поступово впроваджуйте ці 
пункти у своє життя і пам’ятайте, 
що зберігати фізичне та ментальне 
здоров’я зараз головне.

Вероніка Бондар

5 дій, які потрібно 
виконувати щодня, 
щоб почуватися 
краще під час війни
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16 квітня в творчому просторі 

«M.2space» відбувся бранч для жі-
нок із коучем Веронікою Монарх 
щоб навчитися не відкладати жит-
тя на потім навіть в умовах війни. 
В рамках бранчу також була зйомка 
від фотографа Марії Ткачук.

Причепуритися, приїхати в твор-
чий простір подруги, відкриття якого 
прийшлося перенести через війну. Із 
чітким розумінням головної ідеї зу-
стрічі – неможна відкладати життя 
на потім. Тому на 52 день з’явилося і 
бажання, і потреба в комунікації. Кра-
сива локація, смачна кава і всі усміх-
нені. Склалося враження, наче це 
минуле життя із іншими турботами.

Зустріч із коучем повинна була 
стати мотивацією та натхненням 
для кожної учасниці. Вероніка роз-
починає свою промову з невели-
кого знайомства та виділити осно-
вну тему цієї зустрічі: «Коли якщо 
не зараз? Коли нам жити, коли нам 
зустрічатися, коли нам пити каву, 
ходити на манікюр? Ми не знаємо 
що буде далі!» Більшість українців 
знаходяться у «підвішеному» стані 
й вагаються, бо не розуміють що ми 
повинні робити та як себе поводити. 

«Ми зараз у синдромі відкладе-
ного життя – це стан в якому ми по-
чинаємо переносити радощі життя 
на потім. Пройде тиждень, місяць 
і все повернеться, і буде як раніше. 
Але так як раніше уже не буде, нам 
потрібно адаптуватися», – розпові-
дає спікерка. Присутні уважно слу-
хають. Здається, що в цей час в го-
лові кожна прокручує думки, про те, 
скільки всього вже пропустили і що 
потрібно навчитися радіти життю 
незважаючи на усі обставити навко-
ло нас. 

«Маленькі моменти радості ро-
блять нас повноцінними – це і є 
наше щастя». Тому перше завдання 
стосується саме того, щоб розгле-
діти дрібнички які роблять кожну 
із присутніх щасливою. Для цього 
необхідно написати 5-7 моментів які 

Коли, якщо 
не зараз?
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приносять нам зараз радість, щоб 
потім поділитися зі всіма. Таким 
чином сконцентруватися та нага-
дати собі про щасливі моменти. 
«Для мене, наприклад, було важ-
ливим пити смачну каву», – ділить-
ся зі всіма Вероніка. Кожна з жінок, 
максимально відверто розповідає 
і ми навіть жартуємо й сміємося в 
процесі. Одна із учасниць бранчу, 
ділиться із нами своїм новим тату-
юванням, про яке вона мріяла два 
роки, і, нарешті, на початку війни 
зробила його. А також розповідає 
про те, як змінилися її пріоритети: 
«Раніше мене робив щасливою шо-
пінг, а зараз це вже не приносить 
задоволення як раніше». Інша ж 
учасниця зрозуміла, що їй подоба-
ється їздити за продуктами з чоло-
віком: «Класно мати змогу купити 
те, що ти хочеш. Мені просто подо-
бається процес». Серед учасниць 
була і переселенка з Харкова Юлія, 
якій приносить радість поспілку-
ватися телефоном з бабусею. Юлія 
також ділиться тим, що купила 
нові свічники які так сильно хотіла 
придбати додому: «Я не хочу йти 
на компроміс із собою і купувати 
будь-що. Для мене важливо бачи-
ти красиве». Я також ділюся своїми 
моментами щастя: важливу роль 
стали відігравати слова підтрим-
ки, особливо коли вони щирі, по-
вернутися до улюбленої роботи та 
догляд за собою. А що робить ща-
сливими вас?

Говоримо про важливу для кож-
ної істину – завжди необхідно ро-
бити акцент на позитиві. Окрім 
цього, навчитися дякувати собі, 
своїм ближнім за дрібниці, просто 
за життя, за сонце. Дякувати дуже 
важливо як словом, так і ділом. 
Тому що це додає нам ресурс. Го-
воримо між собою, і розуміємо, що 
кожну з нас робить щасливою до-
помога і волонтерство, адже зав-
дяки цьому окриленню отримуємо 
багато гормонів радості. 

Зараз усім важливо мріяти, щоб 
стати більш впевненимм у своєму 

«завтра», на цьому зосереджене 
друге завдання бранчу. Воно поля-
гає у тому, що кожна присутня витя-
гує карту з малюнком-абстракцією. 
Те що ти побачиш і як трактувати-
меш зображене на карті – повʼяза-
не із тим, про що ти мрієш, чи які 
у тебе думки і переживання. Цікаво 
спостерігати як по-різному сприй-
мають карти учасниці.

Першою розказує Юля із Хар-
кова, вона витягує карту з осіннім 
парком. Вона розповідає, що пере-
їхавши у Вінницю, власниця квар-
тири, яку вона орендувала, запи-
тала про те, чи вона залишиться 
десь до вересня. Юля налаштувала 
себе, що у вересні вони повернуть-
ся додому. Тому її асоціаціія – вере-
сень, вона в рідному Харкові, гуляє 
по осінньому парку біля дому. Мене 
розчулює ця історія, та змушує за-
мислитися над тим, що ми лише 
зараз почали цінувати важливість 
дому. У своїй карті я бачу дівчину 
з оголеним животом, що розвішує 
білизну. В першу чергу я звертаю 
увагу на живіт, адже це одна з моїх 
цілей – плаский живіт. Другу мрію 
яку побачила – це власний дім, 
де робитиму навіть найбуденніші 
справи з любовʼю. Цікавою асоці-
ацією ділиться Марина, яка серед 
підсніжників на картці бачить лю-
дей: «Мені так не вистачало інших 
людей, наповнених іншим, з різ-
ними думками і новим баченням». 
Певно саме через у неї і виникає 
подібна асоціація. Коуч Вероніка 
запевнює, що це може бути знаком 
того, що Марина може найближчим 
часом знайти нових людей з яки-
ми їй «по дорозі», бо у неї присутня 
мотивація та бажання. А також це 
знак того, що нові люди прийдуть 
на зміну тих у кому вона могла роз-
чаруватися під час війни.

Спілкуємося про людей які тіка-
ють від жахів війни закордон чи на 
Захід країни. В тому числі синдром 
вцілілого та синдром переселен-
ця, на цю розмову наштовхує нас 
карта дівчини Наталі. У неї страх 
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залишитися самотньої в іншій кра-
їні. Більшість боїться переїзду, че-
рез відчуття того, що нікого з нас 
там не чекають і це не дім. Але при 
цьому розуміємо наскільки важли-
во щоб ніхто не засуджував один 
одного, а навпаки потрібно підтри-
мувати і шукати позитив, а не про-
являти ненависть. Адже саме ця 
емоція отруює нас, а в цей період 
необхідно наповнювати себе раді-
стю, щоб уберегти свій психологіч-
ний стан.

«Чому наші мрії не реалізовують-
ся? Тому що ми боїмося. Особливо 
зараз знаходячись в стресі страш-
но щось робити. Але наші страхи 
можуть бути і корисні», – підводить 
до останньої нашої вправи Веро-
ніка. Це нова техніка прийняття 
свого страху і вона вчить як мож-
на подружитися з ним, адже це за-
хищає на. Спікерка пропонує нам 
записати свій головний страх і від-
повісти на декілька питань: в якій 
ситуації наш страх проявляється, 
де він знаходиться, на що схожий, 
яка його форма та колір, описати 
ситуацію виникнення страху, ви-
явити, що хорошого цей страх несе 
для кожної з нас. Мені здається, що 
це завдання найважче для кож-
ної, адже воно глибинно торкаєть-
ся нашої душі. Визначати і візуалі-
зувати страх корисно, це дає нам 
зрозуміння того, чого ми насправді 
боїмося і що криється за цим. У кож-
ної різний страх і різна його історія: 
страх за дитину, боязнь собак, ка-
тання на лижах, страх бути самот-
ньою, страх не встигнути щось зро-
бити, страх небезпеки.

Найцікавішою мені здається іс-
торія про страх Сніжани. Вона бо-
їться не реалізувати себе. «Коли я 
його уявляю, то він здається в тричі 
більшим за мене. І наче він закри-
ває мені кругозір і каже щоб я ні-
куди не дивилася адже нам добре 
разом», – каже дівчина. Вероніка 
пропонує їй подружитися із цим 
страхом і йти з ним поруч за руч-
ку, а для цього необхідно знайти те 

що тобі подобається. А Юля радить 
знайти в собі цю опору, яка не дасть 
страху поглинути, а дасть можли-
вість постійно спиратися на себе і 
йти вперед. Бо з того, чого ми бої-
мося і починається наш розвиток. 

Щоб на позитивній ноті закін-
чити бранч, ми зосереджуємося на 
своїх внутрішніх опорах за допомо-
гою карточок з абстракцією. Тобто 
візуалізуємо те, що допомагає нам 
триматися у найважчі часи. Опо-
ри у кожної вони різні та унікальні. 
Опора спікерки – бути красивою та 
надихаючою. 

На завершення, кожна учасниця 
бранчу отримує красиві та стильні 
фото від Марії. А поки дівчата фо-
тографуються та приміряють кра-
сивий одяг, мені вдається ще трохи 
поспілкуватися зі спікеркою Веро-
нікою щоб дізнатися як виникла 
ідея організувати бранч. «Вперше 
думка зʼявилася одразу як я зрозу-
міла – моя енергія може надихати 
інших і я можу ділитися цим. Та-
кий формат доволі новий, адже ці 
техніки дозволяють збиратися гур-
том і підтримувати, обмінюватися 
емоціями», – розповідає Вероніка. 
Вона каже, що нам усім не виста-
чало живого спілкування в краси-
вому місці, адже ті зустрічі які вона 
проводила через Zoom, абсолютно 
відрізнялися. Це допомагає роз-
крити свій потенціал як жінки, так і 
людини, на такі зустрічі приходять 
наповнитися і навчитися. Це під-
твердила і Марина, яка доєднуєть-
ся до нашої розмови.

Такі зустрічі по-справжньому 
надихають та мотивують. Вони 
дозволяють занурюватися в себе і 
відволікатися від подій сьогоден-
ня, з одного боку, а з іншого дозво-
ляє зрозуміти своє внутрішнє «я» 
і навчитися його розвивати. Саме 
завдяки цьому відчуваємо як важ-
ливо цінувати життя та вміти насо-
лоджуватися усіма його аспектами. 
Адже коли жити як не зараз?

Дар’я Науменко
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Я б подзвонила тобі, ска-
зала б що все добре, але 
окупанти забрали навіть 

телефон…». «Я б подзвонила, але 
немає з чого…».

Російські військові не тільки 
вбивають, але й грабують майно 
українців. Мародери забирають 
усе, від побутової техніки та теле-
фонів до жіночої спідньої білиз-
ни. На звільнених ЗСУ територіях 
залишаються пенсіонери, у яких 
окупанти забирали все що могли. 
Мародери не жаліють нікого, тому 
забирають усе що бачать. Тепер у 
багатьох людей похилого віку на-
віть немає можливості передати 
рідним, що вони живі. 

15 квітня благодійний фонд 
«Лазар» разом з Укрпоштою 

створили проект – «Зв’язок надії», 
де будь-хто може долучитися до 
доброї справи. Головна мета – зі-
брати кошти для пенсіонерів, які 
знаходяться на звільнених від 
окупантів територіях. У кожно-
му поштовому відділені України 
ви може долучитися, віддавши 
свій старий або новий телефон 
для нужденних. Головна умова, 
щоб він працював і мав зарядний 
пристрій. 

Після того як зберуть потрібну 
кількість пристроїв, фонд «Лазар» 
доставить їх у Сумську, Київську та 
Чернігівську області. До проекту 
долучиться однин з мобільних опе-
раторів, надавши стартовий пакет.

Кожна допомога – важлива. 
Разом до перемоги! 

 Вікторія Довбуш 

Допомога 
для літніх людей

«

Я кщо раніше одяг коштував 
дорого і покупці продуму-
вали свою купівлю, то за 

20 років усе змінилося. Крім того що 
вартість матеріалів, оплата роботи 
стала меншою, що збільшило ви-
робництво, відбулися переміни у 
світі моди. Цикли в які змінюються 
тенденції скоротилися до півроку. 
Тобто те, що було модним декілька 
місяців тому, може стати антитрен-
дом. Масові виробництва, неякісні 

матеріали, швидка зміна модних 
тенденцій – усе це приносить ве-
личезну шкоду для навколишньо-
го середовища та нашої екології.

 
Fast fashion – це дешевий трен-

довий одяг, який створений для 
того, щоб покупець міг отримувати 
найновіші речі, поки ті знаходять-
ся на вершині своєї популярності. 
А потім як зникне тренд, викинути, 
щоб залишатися актуальним.

Вплив fast fashion 
та mass market 
на екологію
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Чому це відбувається? 
Більшість покупців хочуть ви-

глядати не тільки стильно, але й 
модно. Тому вони наповнюють свій 
гардероб не лише базовим одя-
гом, а ще й цікавими акцентами в 
одязі чи аксесуарах. Зазвичай такі 
акценти вперше з’являються на 
подіумі Haute couture, але вони не-
носибельні у буденному житті. Далі 
робота за трендсеттерами, вони 
демонструють новий тренд у street 
style, своїх соцмережах, фотогра-
фуються для модних журналів.

 

Трендсетер – людина яка ство-
рює новий тренд, просуваючи ко-
лір, модель, тренд чи деталі в маси. 
Зазвичай роль трендсеттера вико-
нують зірки чи інфлюенсери.

 
Щоб дійти до звичайного по-

купця, тренду необхідно пройти 

доволі довгий шлях за короткий 
час. Він з’являється на подіумі 
(недоступний для звичайного ко-
ристувача), переходить у middle 
market сегмент і стає все більш 
популярним (стає доступним для 
частини покупців) і вже згодом 
відшивається у колекціях mass 
market – стає доступний масо-
во. На цей цикл потрібно близько 
двох місяців і коли одяг розповсю-
джується – втрачає свою актуаль-
ність, в цей час з’являється новий 
тренд. Так по колу. Тобто сучасні 
модні тенденції змушують нас ку-
пувати все більше і частіше. 

 
Mass market відрізняється від 

брендів з високою якістю одягу, у 
них практично щотижня з’явля-
ються нові колекції – це 52 сезо-
ни, тоді як у дорожчих сегментах 
лише чотири. Тут також стоїть пи-
тання утилізації незадіяних речей. 
За даними «Recycle map» текстиль 
становить 5% усіх побутових від-
ходів. Якщо натуральні тканини 
розкладаються доволі швидко від 
6 місяців до 5 років, то розпад син-
тетичних матеріалів у сотню разів 
довший.

 
Як визначити, що бренд fast 

fashion?
Щоб зрозуміти що перед вами 

магазин fast fashion, потрібно 
звернути увагу на декілька фак-
торів:

 
• Велика кількість різних стилів, 

в колекціях багато останніх модних 
трендів.

• Швидко змінюються колекції та 
з’являється новий одяг.

• Продукція виготовляється на 
масових фабриках, де експлуату-
ють робочу силу.

• Лімітована кількість базових 
чи популярних моделей щоб змо-
тивувати користувача купувати 
одразу.

• Дешеві матеріали, наприклад, 
поліестер. Одяг низької якості втра-
чає свій вигляд вже за декілька ви-
користань. 

Наскільки це шкодить на-
вколишньому середовищу та 
екології? 

Вплив модних тенденцій та 
швидкої моди на планету величез-
ний. Про екологічність виробни-
цтва одягу говорять уже давно, але 
fast fashion та mass market продов-
жують виробляти величезні партії 
одягу, які покупці навіть не в змо-
зі купити. Щорічно виробляється 
150 мільярдів одиниць одягу, це на 
400% більше ніж у 2000-х. З них біль-
ше 1 мільярду кілограмів викида-
ється без жодної переробки. А 95% 
текстильних відходів можна пере-
робити і використовувати повтор-
но. Проте лише 1% матеріалів, що 
зараз використовуються у вироб-
ництві, перероблено.

 
Для зниження витрат і при-

швидшен ня виробництва вклю-
чає в себе використання дешевих 
і токсичних фарбників та пестици-
дів, синтетичних волокон. Це робить 
модну індустрію найбільшим за-
брудником води. За дослідженням 
«Mind» – 20% всієї споживаної води 
використовується виробництвами 
легкої промисловості. Створення 
одягу ресурсозатратний процес. 
Поясню зрозуміліше: для виготов-
лення однієї бавовняної футболки 
необхідно стільки ж прісної води як 
людині на три роки життя, а виго-
товлення однієї пари джинсів до-
рівнює 22 рокам. Неочищена вода з 
хімічними сполуками потрапляє в 
ґрунт, забруднюючи його.

 
Крім використання води, вироб-

ництво текстилю генерує 10% світо-
вих викидів вуглекислого газу. Так 
як за 15 років кількість виготовле-
ного одягу зросла у 400%, а матері-
али які використовуються цілком 
неекологічні. Синтетична тканина 
розкладається протягом 40 років, а 
пластикові деталі протягом 1000 ро-
ків. Все це залишає за собою час-
тинки мікро пластику, що отрую-
ють воду, тварин і нас. Більшість 
матеріалів які наразі використову-
ються в одязі – синтетичні. 

Що буде з цією сферою далі?
Щороку все більше і більше 

компаній працюють над екологіч-
ністю свого виробництва. Так, на-
приклад у 2019 році 32 фешн-ком-
панії підписали пакт про моду 
«Fashion Pact G7», який фокусу-
ється на ключових напрямках: бо-
ротьбу зі зміною клімату (компанії 
повинні використовувати віднов-
лювані джерела енергії та біороз-
кладні матеріали), захист океа-
нів від забруднення (пластик не 
використовуватимуть навіть при 
упаковці речей), відновлення біо-
різноманіття (підтримувати ініці-
ативи по захисту навколишньо-
го середовища та фінансування 
проєктів). 

 
На тему збільшення екологічно-

сті виробництв вдалося поговори-
ти з представником компанії «New 
Balance» Данилом Губським.

 
«Збільшення екологічності ви-

готовлення взуття впливатиме 
на його більшу частину, окрім пі-
дошви. Тому що для її вироблення 
в будь-якому разі потрібно вико-
ристовувати пластик та поліурета-
нову піну».

 
За словами представника, до 

2025 року, компанія «New Balance» 
планує вийти на максимально 
екологічне виробництво: «Ціль на-
шої компанії – зменшення купівлі 
матеріалів тваринного походжен-
ня, тобто перейти на власні еко-
логічні ферми. При використанні 
шкіри розробити технології які не 
забруднюватимуть навколишнє 
середовище. При цьому збільшу-
ється лише час виготовлення, на-
приклад, з одного дня до 5». 

 
Крім цього до 2025 року у виго-

товленні кросівок планується ви-
користовування 100% шкіри і лише 
50% переробленого поліестеру. 
В пріоритеті компанії – зменшити 
викиди вуглекислого газу до ат-
мосфери на 30% протягом декіль-
кох років.
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 «Ми також зацікавлені у тому 

щоб знайти для виробництва від-
новлювані джерела енергії та ви-
ключити використання шкідливих 
хімічних елементів та їх викиди 
у навколишнє середовище – це 
наша відповідальність».

 
Над екологічністю виробни-

цтва починають працювати навіть 
бренди mass market, наприклад, 
«Reserved». Магазин застосовує 
природозберігаючі технології в 
процесі виробництва одягу. Також 
вони заявляють що використову-
ють екологічну сертифіковану си-
ровину. В магазинах присутні ко-
лекції з позначками «Eco Aware», 
його частина повинна збільшитися 
до 2025 року до 50% – але про техно-
логії виробництва бренд не розпо-
відає, що викликає багато питань. 

 
Що можуть зробити покупці?
В першу чергу свідомо підхо-

дити до вибору і купівлі одягу: не 
вестися на швидкоплинні тенден-
ції, особливо якщо ваш гардероб 
не сформований базовими реча-
ми, купувати якісний одяг які про-
слугує вам більше ніж один сезон. 
Це один із принципів slow fashion – 
стилю що прийшов на зміну fast 
fashion. 

 
Slow fashion – рух-альтернатива, 

головна ідея якої: якість важливіша 
ніж кількість речей в гардеробі.

 
Тобто перед покупцем стоїть 

завдання відмовитися від тимча-
сових трендів, купувати базові та 
функціональні речі заради турбо-
ти про планету. З розвитком цього 
руху покупці все частіше надають 
перевагу секонд хенду, вінтажу та 
ретро, вторинному споживанню.

 
Як сформувати свій гардероб, 

який буде актуальним завжди, 
розповідає стилістка Маргарита 

Мурадова: «Лофери класичного 
крою – зручні та універсальні, до 
того ж довго не втрачатимуть свій 
вигляд, якщо вони з натуральної 
шкіри і добре пошиті. Я б їх реко-
мендувала як головний елемент 
взуття». Стилістка також рекомен-
дує купувати класичне двобортне 
пальто: «Воно формує весь образ, 
виглядає бездоганно, чудово поєд-
нується, і з сукнями, і зі спортивним 
стилем, і з одягом на кожен день». 
Звичайно важливим елементом 
гардеробу є джинси, головне щоб 
їх колір та фасон підходив вашій 
фігурі. «Основні зауваження до 
джинсів – цупкий денім, який буде 
тримати форму і ваш комфорт у 
одязі», розповідає Маргарита. Ще 
одним універсальним елементом 
є спідниця довжини міді, з цупкої 
тканини і з високою посадкою: «В 
цьому випадку ми також обираємо 
крій який підходить до вашої фігу-
ри і акцентуємо увагу на базових 
кольорах». «Також ви здивуєтеся, 
але я рекомендую купувати сукню в 
білизняному стилі. Вона може бути 
абсолютно різною: з широкими чи 
тонкими лямками, з виточками або 
без них. В залежності з тим з чим 
ви його поєднуєте буде чудово до-
повнювати ваш гардероб», – роз-
повідає стилістка. Сорочка чолові-
чого крою – ще одна незамінна річ 
базового гардеробу, поєднується з 
будь-яким низом і чудово виглядає 
на будь-якій фігурі. «Я би порадила 
додати ще брючний костюм, його 
можна по-різному стилізувати, це та 
річ яка буде незамінною для вас».

 
Правильно сформувавши гар-

дероб не виникатиме проблема 
із постійною потребою в речах. 
Це допоможе критично стави-
тись до модних трендів та швидкої 
моди, адже якщо не буде шаленого 
запиту, поступово кількість речей 
які виробляються – зменшиться.

 Дар’я Науменко
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Топ-5 сторінок, 
які варто фоловити 
в Instagram

Ч ас, який ви проводите у со-
цмережах може бути не 
лише веселий, але й корис-

ний. Різноманітний контент буде 
сприяти вашому розвитку та на-
тхненню. Ці акаунти у Instagram 
нададуть вам порцію важливої ін-
формації та приємного настрою. 

klopotenko

Кулінарний блог від учасника 
«Майстер-шеф». З лайфхаками від 
Євгенія ви з легкістю зможете під-
корити кулінарні вершини кухар-
ського мистецтва. Тут він ділиться 
таємницями приготування україн-
ських та світових рецептів. Окрім 
вишуканих кулінарних витворів ви 
зможете знайти страви, які зможе 
приготувати кожен.  

uzelkova.marina

Фітнес-тренер, яка знає, як при-
вести своє тіло у форму без голоду-
вання та виснажливих тренувань. 
Марина Боржемська щоденно ді-
литься комплексними заняттями 
різної складності. В інстаграм збе-
режено багато актуальних історій з 
відповідями на популярні питання. 
Також ви можете самостійно обра-
ти для себе спортивну програму, 
яка підходить вам найбільше.

in_ukraine_we_dont_say

«In country we don’t say» – фра-
зеологізм із мему, який надихнув 
авторку, яка досі бажає залишати-
ся невідомою на створення україн-
ської версії. Розважальний акаунт, 
де кожен українець впізнає себе у 
життєвих історіях та мемах.

makashovskiy

Кирило Макашов – ведучий про-
грами «Орел і Решка». У своєму ака-
унті хлопець викладає короткі роз-
важальні відео, які допомагають у 
вивченні англійської мови. Його ві-
део вирізняються серед інших сво-
єю харизматичністю та почуттям 

гумору. Така своєрідна подача 
швидко сподобалась підписникам, 
тому його армія прихильників сьо-
годні переважає 900000 тисяч. 

ptuxerman

Один з найпопулярніших укра-
їнських тревел-блогерів, який не 
тільки покаже вам найцікавіші міс-
ця за кордоном, але й зарядить вас 
енергією пригод. На його сторінці 
ви зможете знайти як «повноцінні» 
огляди країн так і короткі відео про 
визначні місця. Усі випуски Антон 
створює самостійно, що додає їм 
ще більшої унікальності та хариз-
матичності.

Вікторія Довбуш
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Щ одня перевіряє го-
роскоп, складений спе-
ціально для неї, розі-

бралась у своїй натальній карті, 
замовила собі гадання на таро та 
розшифрувала матрицю долі. 

Це вже частина її життя. Вона 
стала помішаною на езотериці, ві-
рить в астрологію, долю і, що все 
в нашому житті нам призначено. 
Більшість цього не розуміє, а вона 
вже не розуміє, як жити без цього. 

«Ти не знаєш, це індивідуаль-
ний гороскоп і там багато прав-
ди», – пояснює вона людям, що цей 

гороскоп, складений відповідно до 
дати та часу її народження, і містить 
доступ до супутників NASA, таким 
чином, спираючись на точне розта-
шування планет, складає прогноз 
на день, місяць чи декілька років у 
різних аспектах її життя. Там справ-
ді багато правди, адже її життєві 
ситуації ніби відображаються у тих 
рядках, вона навіть деколи жарту-
вала, що не може бути так точно і її 
прослуховують. Або ж вона просто 
хоче вірити, що це правда, яку вона 
не може контролювати.

«Так, варто розібратись у своїй 
натальній карті», – стверджує вона 

і заходить на перший-ліпший сайт 
та вводить свою дату народжен-
ня. Вдумливо читає кожну стрічку 
та майже в кожній з ній знаходить 
себе. Тепер вона найшла пояснен-
ня своєму характеру, вчинкам та 
діям, вона розуміє як відкривається 
в тій чи іншій ситуації і деколи на-
віть виправдовує себе цим. «Пра-
цює не гірше, за психологічний 
тест», – думає вона, адже відчуває 
схожість майже з усім написаним 
або ж ця схожість лише в її голові.

«О… новий Tik Tok з розкладом 
таро, варто подивитись», – про-
майнуло в неї в голові, у той час як 
на екрані смартфону програється 
відео, де розповідають про те, що 
очікує на неї майбутнім часом. І от 
знову – 100% match, це ж справді 
схоже на неї та відображає її дум-
ки. Неважливо, що це відео попе-
редньо лайкнули вже 37 тисяч ко-
ристувачів і вони так само відчули 
цю схожість, вона не звертає на 
це увагу. Вона лиш також ставить 
лайк і розуміє, що це справді те, що 
її очікує, або ж хоче вірити, що саме 
так і буде. 

«Матриця долі? Що це? Впер-
ше чую, пішла гуглити». І ось вона 
вже на сторінці та розшифровує 
свої аркани, щоб зрозуміти, яке в 
неї призначення в житті та задачі 
душі, як їй відкрити свій грошовий 
канал та які енергії варто виве-
сти в плюс, щоб знайти справжнє 
кохання. Очікувано, що вона і тут 
знайшла схожість? Адже лише не-
щодавно вона розповідала в жарт 
друзям про свою життєву місію і 
зараз вона справді читає підтвер-
дження своїм словам. «Збіг обста-
вин? Не думаю», – вважає вона, і 
ще з більшим азартом досліджує 
нову інформацію. Вона все записує 
та аналізує, щоб усвідомити, що їй 
робити далі, адже вірить, що саме 
це підкаже їй шлях.

І ось вона слухає подкаст з ціка-
вою назвою «До ворожки не ходи» 
про магічне мислення і знаходить 

розуміння своїх захоплень в устах 
соціологині: «Віра в магію досить 
поширена там, де людям бракує 
впевненості щодо завтрашнього 
дня, де їм здається, що вони не мо-
жуть контролювати своє життя. Ма-
гія існує там, де людина довіряє волі 
випадку і там, де людина має силь-
не бажання своєї мети і страх, що це 
бажання може не здійснитись». 

Чому вона вірить у це все? Бо 
так легше жити, коли ти знаєш, 
що не все залежить від тебе. Коли 
ти читаєш про свої майбутні втіле-
ні бажання, коли ти розумієш, як 
може скластись твоє життя і, що це 
справді співвідноситься до твого 
істинного характеру та цілей, коли 
ти знаєш, що можеш свої негараз-
ди та проблеми відкласти, адже 
розумієш з чим це пов’язано астро-
логічно і просто спираєш все на це. 
Так вона знаходить виправдання 
своїм вчинкам і розуміє, чому саме 
так поступає. Щастить, що вона 
проєктує це лише на себе, а не оби-
рає партнера по знаку зодіаку.

Вона була залежна від того, щоб 
контролювати своє життя і вона 
«контролювала» його таким чи-
ном. До речі, це мінус у її матриці 
долі, який варто пропрацювати, 
але інакше вона не може. Як вия-
вилось, вона зовсім не контролю-
вала свій світ, а лише покладалась 
на долю, адже їй справді не виста-
чало впевненості у завтрашньому 
дні, своїх вчинках, вона боїться не 
досягнути бажаного. Усе як сказано 
в подкасті.

Їй здавалось, що так вона краще 
розуміє себе, свій характер та свою 
життєву ціль, таким чином вона 
хоче стати більш успішною та бути 
впевненою у своїх діях, вона хоті-
ла додати хоч трохи впевненості 
у своє життя. Вона так слідує сво-
їй долі, адже одного разу, читаючи 
по рукам, їй сказали, що лінія долі 
у неї дуже сильна і саме вона веде 
її по життю. 

Вероніка Бондар

Залежна 
від езотерики
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П ро це не пишуть у книгах, не 
показують у кіно, не кричать 
на весь світ. Про це пишуть 

на шматках паперу в записниках, 
в прихованих нотатках на телефо-
ні. Про це говорять із психологом 
та з близькими друзями. Ми ви-
словлюємо почуття так, як уміємо. 
Думаємо про відчай та налаштову-
ємо себе на восьмигодинний робо-
чий день. Не цінуємо, приховуємо в 
собі. Яскраві іскри –  заливаємо во-
дою, щоб ніхто не побачив. Постій-
но думаємо, але мовчимо. Це все 
про відчай. Чому таке трапляється? 
Наврядчи хтось пояснить. Але чому, 
чому ми відчуваємо постійний 
спад? Що не дає нам насолоджу-
ватися життям? Чому ми даємо все, 
але нічого не отримуємо в замін? 

Коли ти витрачаєш свій вну-
трішній ресур на любов, піклуван-
ня про інших, але нічого нічого не 
отримуєш –  просто згасаєш. Але 
проблема тут не лише в людях які 
«користуються» твоїм ресурсом, 
але в тобі, тому що ти не туди його 
направляєш. 

А все це про любов. Таку справж-
ню та щиру. Про любов до себе. 
Це про почуття які були далекі мені, 
і, певно, більшості жінок у всьому 
світі. Люблячи інших, ми забуває-
мо про любов до себе. Але ти маєш 
бути у себе в пріорітеті. Твої бажан-
ня, думки, емоції –  навчись зосе-
реджуватися на них! Запитай себе 
зараз: «А що я відчуваю? Чому я це 
відчуваю?» Сконцентруйся на собі: 
запиши свої сильні сторони, запи-
ши що надихає тебе. Запитай у ін-
ших, що їм подобається у тобі. А по-
тім проектуй на себе. 

Так, я красива, у мене тонкі зап’яс-
тя, гарне почуття гумору, пухкі губи. 
Мені подобається веснянки на об-
личчі, милі шрами, що залишили-
ся з дитинства. У мене красиве тіло, 
я люблю його, піклуюся про нього. 
Інколи, правда, дозволяю собі з’їс-
ти шоколадку на ніч. Та хто я така 
щоб відмовляти собі у бажаннях? 

Але я це не просто про зовнішність. 
В мені є все що потрібно, тому що я 
повноцінна. М’який чи стальний ха-
рактер – без різниці. Тому що це я, 
мені не потрібно приховувати себе 
за маскою щоб сподобатися ко-
мусь. У мене є недоліки, наприклад, 
мої страхи. Але чи можу їх подола-
ти, і що буде зі мною тоді, коли їх не 
буде? У мене є мірії, є цілі, є бажання. 
Я так багато хочу зробити. Завести 
собаку, побудувати будинок мрії, по-
дорожувати усім світом і ні від кого 
не залежати. Я іду до своїх цілей. 
Можу помилятися, обирати довший 
шлях, але я точно впевнена у тому 
що здобуду усього чого хочу.

Приймати в собі свої якості та не-
доліки, боротися зі своїми страхами, 
цінувати і дякувати собі що я є в са-
мої себе. Балувати себе подарунка-
ми щоб підняти настрій, пити доро-
гу, але таку смачну каву, вести себе 
у кіно, на виставки – наповнювати-
ся. Любов до себе це пропрацюва-
ти свої старі образи, дитячі травми, 
щоб знову і знову не зустрічатися з 
ними. Це про цінність власної дум-
ки і повагу до свого вибору. Занурся 

Любов до себе – 
нове мистецтво
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у свої емоції, відчуй їх і пояснюй собі 
чому ти відчуваєш це.

Відкинь думки що ти недостат-
ньо розумна чи красива. Перестань 
думати ярликами які на жінок наві-
шує суспільство. Не думай, що якщо 
ти любитимеш себе, то станеш его-
їсткою. Адже здорова любов про-
являється не тільки в ставленні 
до самої себе, але і в ставленні до 
всього світу. Полюбиш себе – змо-
жеш передати ці почуття як корис-
ний досвід для майбутніх поколінь, 
своєму партнеру не порушуючи 
його цілостності.  Любов до себе – 
нове мистецтво, опануй його.

А що якщо я тобі скажу, що ти 
виглядатимеш в рази привабли-
вішою для інших просто полюбив-
ши себе? Нічого прекраснішого 
просто не може бути, ніж впевнена 
в собі жінка, яка насолоджується 
собою і життям яким вона живе. 
Вона досягає того, чого захоче, 
від неї неможливо відвести очей, 
тому що вона світиться з середи-
ни. Це захоплює та надихає людей 
навколо. Саме завдяки твоїм пере-
могам ми стаємо на крок до того, 
щоб змінити світ на краще. У чому 
секрет? В любові! Тож зроби крок 
на зустріч до самої себе.

Дар’я Науменко
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С успільство останнім ча-
сом все активніше вживає 
поняття «жіноча енергія», 

«жіноча сила», в соцмережах екс-
пертки популяризують курси з її 
розкриття та своєї сексуальності, 
навчають дихати маткою для того, 
щоб гармонізувати своє життя. І це 
все підтверджується словами, що ці 
практики допоможуть налагодити 
своє особисте життя, отримати ма-
теріальне благополуччя та знайти 
внутрішній баланс. Звучить прива-
бливо, так? А от чи це справді так 
працює – питання, на яке ми вирі-
шили відповісти в цьому матеріалі.

Для того, щоб розібратись у пи-
танні жіночої енергії варто почати з 
першоджерел, а саме історії цього 
поняття. Загалом, вважається, що 
традиційна жіноча енергія пішла 
з індуїзму і має вона іншу назву – 
«Шакті», що означає силу, енергію, 
жіноче начало. Це космічна енер-
гія, що уособлює сили всесвіту та 
внутрішню енергію богів та людей, 
вона персоніфікується в жіночому 
образі та інколи називається «бо-
жественною матір'ю». Чому саме в 
феменному вигляді? Тому що за-
кладено природою, що для жінки 
основна роль – дати життя. І, якщо 
в жіночому тілі життя зароджується, 
то й у жіночих руках воно – квітне. 

Першочергово, основна ціль 
жіночої енергії – турбуватись про 
свого чоловіка, наповнювати його 
життя підтримкою та коханням, і 
саме завдяки цьому чоловік дося-
гав висот. На це вказують і психо-
логи. У своїй книзі «Коло жіночої 
сили» Лариса Ренар так розкриває 
сутність жіночої енергії: «Лише жін-
ці дана здатність брати енергію у 
світу, розчиняючись у стихіях і на-
повнюючись ними, чоловік позбав-
лений такої можливості. Тому в усі 
часи чоловіки прагнули зустріти 
жінку, що володіє своєю жіночою 
енергією і всіма її проявами – сек-
суальної, емоційної, ментальної 
і фізичної. Їм хотілося, щоб жін-
ка наповнювала їх сексуальною 

енергією, вислуховувала їх сумніви 
і, надихаючи на подвиги, дарувала 
розслаблення і турботу у відпочин-
ку, прикрашала їх життя танцями, 
музикою, віршами, захоплювалася 
ними і їхніми справами».

Зараз же цілі видозмінились і 
вважається, що жінці варто розкри-
вати свою жіночу енергію для того, 
щоб самій досягти висот у всіх сфе-
рах свого життя. Завдяки правиль-
ному розвитку та наповненні своєї 
жіночої енергії, ми відчуваємо себе 
привабливими, успішними, бажа-
ними, ми відчуваємо гармонію з 
собою та насолоджуємось життям, 
а також притягуємо до себе все, 
чого забажаємо. Тож недаремно 
з’явилось стільки практик з «про-
качки своєї жіночої енергії». Проте, 
цим можна зайнятись і самостійно.

Як зрозуміти, що з жіночою 
енергією щось не те?  

Все дуже просто, так як вона 
проявляється у гармонії з собою, то 
перша ознака –  внутрішнє незадо-
волення своїм життям. Ти можеш не 
подобатись собі в дзеркалі, відчува-
єш себе невпевнено, маєш пробле-
ми з чоловіками та фінансами, а 
також твій фізичний та психологіч-
ний стан від того погіршується. Це 
проявляється й на фізичному рів-
ні – порушується цикл, стан волос-
ся та нігтів, з’являються проблеми 
зі сном, а також часті хвороби. За-
звичай, до цього призводить стрес, 
надмірна робота, незаохочення 
своїх внутрішніх бажань та розумін-
ня, що ти займаєшся тим, що тобі 
не подобається. У результаті жінка 
стає закритою, невпевненою, вона 
не вміє проявити себе, а також бере 
на себе всю відповідальність та ви-
рішує свої проблеми самостійно, 
стаючи сильною і незалежною, як 
зараз модно, але при тому втрачає 
свою жіночу енергію, а відповідно – 
внутрішній баланс та ресурс. 

Як розкрити свою енергію?
За індуїстською теорією існують 

7 основних правил для розкриття 

Що таке 
жіноча енергія 
і як її розкрити?
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своєї енергії – підтримувати чисто-
ту в будинку та голові, оточувати 
себе красивими речами, довіряти 
та відкривати своє серце, турбува-
тись про інших, не боятись зверну-
тись по допомогу, вдосконалюва-
тись та проявляти свою жіночність. 
Ці правила дієві, але дуже узагаль-
нені та не завжди легко втілюва-
ти в їх життя, коли ти не в гармо-
нії з собою. Тому підберемо більш 
практичні поради, які виведені з 
власного досвіду. Їх можна почати 
втілювати в життя вже сьогодні, а 
результат відчуєш одразу.

1. Танцюй. Жінка активно роз-
криває свою граційність та хариз-
матичність у танці, вона рухається 
в такт музики та насолоджується 
процесом. Запишись на той вид 
танців, який завжди подобався тобі 
візуально або ж сходи на трендовий 
high heels, щоб точно відчути себе 
впевнено та відкрито. Соромишся? 
Танцюй вдома, вмикай улюблену 
музику та рухайся, як тобі зама-
неться. Найкраще працює вранці, 
щоб зарядитись енергією на день. 
З часом ти помітиш, як змінилось 
твоє ставлення до себе та відчуття 
свого тіла.

2. Зміни свій стиль. Ти певно 
могла відчувати цей момент захо-
плення собою та впевненості в собі 
в улюбленій сукні, з красивим ма-
кіяжем та вдало підібраними аксе-
суарами або ж у найкомфортніших 
джинсах, що так вдало підкреслю-
ють твою фігуру. Зроби це своїм 
повсякденним стилем, надихайся 
тими образами, які тобі подобають-
ся в улюблених блогерів та ство-
рюй такі ж. Не обовʼязково постійно 
ходити в сукнях, але варто знайти 
той одяг, у якому ти будеш відчува-
ти себе впевнено, вишукано та жі-
ночно.

3. Оточуй себе красивим. Цю 
пораду, які прописали ще інду-
їсти, також реально втілити в жит-
тя. Дотримуйся порядку у своєму 
домі, створи той дизайн, в якому 

тобі буде приємно знаходитись, їж 
з красивого посуду, готуй смачну 
та естетичну їжу, купуй квіти у свій 
дім, слідкуй за людьми, що мотиву-
ють та надихайся від цих процесів.

4. Займайся спортом. Спорт – 
має стати невідʼємною частиною 
життя, він змінює твоє тіло в кращу 
сторону, і разом з цим ти станеш 
більш впевненою в собі. Не варто 
вважати, що спорт – це лише силові 
вправи з важкими вагами в спорт-
залі, знайди саме той вид, який 
буде не виснажувати тебе, а на-
повнювати енергією. Це може бути 
йога, пілатес, баре, біг, теніс – зараз 
стільки варіантів є, які націлені на 
фізичне самовдосконалення та на 
відновлення власної гармонії. 

5. Люби себе в дзеркалі. Біль-
шість жінок, дивлячись на себе, ба-
чать лише недоліки свого тіла, а 
варто навчитись помічати перева-
ги. Застосовуй щодня практику для 
прийняття свого тіла. Стань перед 
дзеркалом, увімкни таймер і ди-
вись на себе до першої негативної 
думки про своє відображення. Ціль 
практики в тому, щоб прийняти 
себе без оцінки, позингу, в справж-
ньому часі. Повторюй це щодня і ти 
помітиш, як час щоразу буде збіль-
шуватись, а недоліки ставати пе-
ревагами.

6. Займись творчістю. Твори-
ти – буквально місія жінки. Тому 
роби те, що тобі до душі, знайди 
своє хобі та займи свої руки та тіло 
тим, що доставляє тобі задоволен-
ня і наповнює тебе. Недаремно за-
раз серед жінок так стали популяр-
ним малювати картини-афірмації, 
так ти проявляєш свою креатив-
ність, а також притягуєш до себе те, 
що хочеш.

7. Слухай себе. Навчись відчу-
вати своє тіло, душу та свої справжні 
бажання, слідуй їм. Виконуй те, що 
хочеться та отримуй задоволення 
від цього. Це можуть бути баналь-
ні речі, до прикладу «хочу зробити 

блакитний манікюр», «хочу зʼїсти 
свій улюблений десерт», «хочу за-
палити свічки». Відчувай ці бажан-
ня та завжди слідуй їм і не відмов-
ляй собі в задоволенні.

Якщо зосередитись на цьому та 
розкрити свою жіночу енергію – 
ти зможеш досягнути всього, що 

хочеш і про що давно мрієш. Твої 
очі будуть палати, кожен рух вира-
жати впевненість, а жінки та чоло-
віки будуть захоплюватись тобою. 
Навчись цьому і ти помітиш ті по-
зитивні зміни, про які безперестан-
ку говорять коучі з розкриття жіно-
чої енергії.

Вероніка Бондар




