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Съдържание: 

 



Как ще се представите на ин-
тервюто за работа? Колкото и да 
си казвате наум, че всичко ще е 
ОК; че ще се справите на него и 
ще дадете най-доброто от себе 
си; че ще работите без напреже-
ние, всичко остава на една по-
върхностна основа, наречена 
„самовнушение”.  

Страхът предизвиква първич-
но желание да избегнете предиз-
викателствата. Имайте предвид, 
че той е противоречива емоция – 
когато искате да направите крач-
ка назад, той ви потиква да про-
дължите напред към неизвестно-
то, да го посрещнете и да се бо-
рите с него.  

Успехът изисква поемането 
на рискове и взимането на дръз-
ки решения. Ако оставите стра-
хът да ви завладее, има опас-
ност да попаднете в плаващи пя-
съци, тъй като той черпи сила от 
самия себе си.  

Колкото повече му позво-
лявате да ви спира, толкова 
по-силен става и толкова по-
трудно ще ви бъде да действа-
те. Ако наистина искате нещо, 
но се страхувате да не стъпи-
те на криво, страхът диктува 
правилата и печели играта. 
Научете се да се движите по-
бързо от него. 

Предлагам ви 8 стъпки 
към идеалното интервю за 
работа от Джеф Хейдън*: 

1. Бъдете симпатични.  
Очевидно? Да, и много 

важно. Да направиш чудесно 
първо впечатление и да съз-
дадеш истинска връзка с бъде-
щите си колеги е ключово. 
Усмихвайте се, гледайте в 
очите, бъдете ентусиазирани, 
седнете напред в стола си, из-
ползвайте името на интервю-
иращия... Бъдете себе си, но 
най-добрата възможна версия 
на себе си. Всички искаме да 
работим с хора, които харес-
ваме и които харесват нас. Из-
ползвайте този основен факт 
в своя полза. Много малко 
кандидати го правят. 

2. Никога не започвайте 
интервюто, като казвате, че 
искате работата.  

Защо? Защото още не знае-
те това. Фалшивият ентусиа-
зъм си е фалшив. Вместо то-
ва... 
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3. Задавайте въпроси за не-
щата, които са важни за вас.  

Съсредоточете се върху това 
да се уверите, че позицията ви 
пасва – с кого ще работите, пред 
кого ще отговаряте, какви ще са 
задълженията ви и т.н. Интервю-
тата винаги трябва да бъдат дву-
посочни разговори и хората, ко-
ито ги провеждат, обикновено 
реагират положително на канди-
дати, които искат да намерят най
-доброто – точно както и самите 
те. И не се страхувайте да зада-
дете няколко въпроса. Стига да 
не окупирате напълно разговора, 
интервюиращият ще се зарадва и 
ще запомни приятната промяна в 
ритъма. 

4. Поставете стръв.  
Една от тъжните истини на 

събеседванията за работа е, че 
по-късно никой не си спомня 
кой знае какво за вас – особено 
ако за същата позиция е имало 
много други кандидати. По-
късно може да говорят за вас ка-
то за „Човека с куфарчето от кро-
кодилска кожа” или „Жената, ко-
ято кашляше” или „Момчето, ко-
ето е ходило в Панама”.  

Понякога обаче може да ви 
запомнят с така наречената 
стръв, която трябва да използва-
те максимално. Стръвта може да 
бъдат дрехите ви (без да прека-
лявате), някакво любопитно хо-
би или необичаен факт за възпи-
танието или кариерата ви. Стръв-

та кара хората да ви запомнят, 
а това е от основно значение. 

5. Бъдете наясно какво 
можете да предложите.  

Задължително е да проучи-
те компанията; идете и една 
крачка по-напред и разберете 
дали не притежавате нещо, с 
което да можете да доприне-
сете за важен проект.  

Ако притежавате специ-
фично умение, веднага пока-
жете как фирмата може да се 
възползва от него.  

Не казвайте обаче „Ще се 
радвам да оглавя проекта по 
преустройство на отдела ви за 
социален маркетинг”.  

Първо, това е доста нагло, 
и второ, тази позиция може 
вече да е заета. Вместо това 
разкажете подробности за 
уменията си и кажете, че ще 
се радвате да работите с този 
екип.  

Ако няма екип, още по-
добре – може наистина да ви 
поставят начело. Мислете за 
това, което ви прави специал-
ни и което ще е от полза 
именно за тази компания.  

Интервюиращият ще разбе-
ре веднага как може да ви из-
ползва за проекта, който сте 
споменали. 
 

Как изглежда идеалното интервю за работа  

Рубрика: “Бизнес и психология” 
Продължение от стр. 1 



6. Не говорете негативни 
неща.  

Интервюиращите ще запомнят 
само няколко фрази от събесед-
ването и най-често те ще са не-
гативните. Ако не сте ръководи-
ли обучението на колеги, не каз-
вайте „Не съм ръководил обуче-
ние”. Кажете: „Не съм изпълня-
вал/а точно тази роля, но съм 
обучил/а десетки стажанти и 
съм написал/а няколко наръчни-
ка за обучение.” Като цяло, нико-
га не казвайте „Не мога”, „Не 
съм” или „Никога”. Споделяйте 
подобния си опит и открийте 
положителните страни в онова, 
което все пак сте правили. Как-
вато и да е темата, бъдете пози-
тивни – дори най-страшната ви 
грешка може да бъде представе-
на като урок, който сте научили. 

7. Поискайте работата, но 
се облегнете на факти.  

До края на интервюто трябва 
да сте си съставили добра пред-
става дали искате мястото. Ако 
ви е нужна повече информация – 
кажете си. Иначе просто използ-
вайте търговските си умения и 
поискайте работата. Фокусирайте 
се върху конкретни аспекти от 
работата – кажете, че работите 
най-добре в екип или че сте най-
силни, когато не ви надзирават 
постоянно, или че пътуванията 
ви зареждат... Поискайте работа-
та и използвайте фактите, които 

доказват, че я искате – и зас-
лужавате. 

8. Подсилете връзката с 
контакт.  

Ако изпратите благодарст-
вен имейл след интервюто – 
това е добре. Ръкописната бе-
лежка е още по-добра. А най-
добре е да споменете нещо, 
което сте научили от интер-
вюто. Имейл с допълнителна 
информация, за която са ви 
помолили, или линк към те-
ма, за която сте разговаряли, 
заздравяват връзката ви с ин-
тервюиращия. И не забравяйте 
да благодарите – никога не 
подценявайте силата на бла-
годарността! 

 

*Джеф Хейдън е автор на 
повече от 30 книги, 4 от кои-
то са се класирали на първо 
място в списъка на онлайн 
магазина Amazon.com с бест-
селъри. Занимава се с теоре-
тизация и консултиране в 
сферата на лидерството, биз-
неса и технологиите. 

 

Материала подготви:  
психолог Мария Коева   
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"Майчиният инстинкт кара же-
ните да предпочитат десет про-
цента от един първокласен мъж, 
вместо сто процента от посредс-
твен." 
Джордж Бърнард Шоу 

Назип Хамитов, доктор на фи-
лософските науки, разработва 
теория за различните типове мъ-
же според сексуалността им. 
Той ни уверява, че много проб-
леми могат да се избегнат, ако 
знаем точно към кой принадле-
жи партньорът ни. Според учения 
най-общо сексуалността на мъжа 
може да се разделя на две групи: 
инфантилна и зряла. За втората 
група очаквайте в следващия 
брой. 

Инфантилните мъже не могат 
да разберат, че отношенията се 
състоят от два компонента: ду-
ховно начало и секс. Те или за-
менят сексуалността с болезнено 
изтънчена еротика, или бягат от 
чувствата, търсейки само плътс-
ки удоволствия. 

Мъжете се държат така, са-
мо защото се страхуват от по-
сериозни и обвързващи отно-
шения. 

Дон Жуан 
Цял живот той търси иде-

алната жена. На пръв поглед - 
нищо лошо. Но е опасно. В 
него се крие потенциален са-
дист. Всяка жена е само поре-
ден обект за експерименти. 
Той може да бъде нежен и из-
тънчен любовник, но всъщ-
ност само проверява дали от-
говаряте на неговия идеал. 
 
Достатъчна му е дреболийка, 
за да се разочарова, да му 
доскучае и да се впусне в но-
во търсене. 
 
А вие все още ще спомняте 
неговите обяснения “Ти си 
моята единствена настояща 
любов”, неговата необикнове-
на страст и нежност... А раната 
още дълго ще кърви... 

Казанова 
Него не го вълнува никакъв 

идеал. Просто жадува да опи-
та и притежава колкото се мо-
же повече жени. Интересува 
го единствено секса, смята за 
редно да има едновременно 
няколко  
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любовници. Готов е да експе-
риментира и с групов секс. Той е 
не само егоист, а е хладен и 
пресметлив. Но неговата самоу-
вереност е щит, зад който крие 
постоянни съмнения и комплек-
си. 
 
Раздялата с него е по-малко бо-
лезнена, защото той никога не е 
обещавал голяма любов.  

Патриарх 
Жената и семейството са 

единствените му ценности. Но 
той толкова се страхува да не ги 
изгуби, че непрекъснато налага 
своя контрол. 

Сексуалната му разкрепосте-
ност се простира само върху 
собствените му действия и става 
страшно, предложите ли вие ек-
сперименти в леглото.  

Признава само 
"мисионерската поза". Не прие-
ма оралния секс, защото не е ак-
тивната страна. Той е несигурен 
в мъжествеността си и с него 
сексуалният ви живот е обречен 
на еднообразие и скука. 

Господар 
Той се чувства завоевател, а 

вас приема за покорена терито-
рия, на която може да прави как-
вото си иска. Вие нямате никакво 
право на глас.  

И най-малките подозрения, че 
мислите за друг господар, го 

превръщат в звяр. В стремежа 
си за власт е готов да ви пре-
гази.  

И в секса предпочита твърд 
стил. Оралният и аналният 
секс са неговите фаворити.  

Той просто е уверен, че 
предназначението на жената е 
да бъде робиня и да получи 
сексуално удоволствие имен-
но от жестокостта на господа-
ря. 

Нарцис 
Този мъж е изтънчен и не-

жен. Главното за него е да му 
се възхищават. Възможно е 
майката да го е обличала в 
момичешки дрешки и да му е 
пускала дълги къдрици, защо 
толкова много е искала дъще-
ря, а пък родила син!  

И най-вече родителите се 
хвалели с красивия си син, но 
въобще не обръщали внима-
ние как той се развива като 
личност. 

Основният му обект на сек-
суално влечение е неговото 
собствено тяло. Неговият иде-
ал за секс е да мастурбира в 
присъствието на партньорката 
си.  

За него жената спокойно 
може да бъде заменена с ог-
ледало или дори с партньор 
мъж. 
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Мамино синче 
Такъв мъж търси в партньор-

ката си преди всичко грижовна 
майка. А сексът с нея той под-
съзнателно приема за престъп-
ление. Затова ерекцията му е 
проблематична и предпочита 
оралния секс. Често е склонен 
към хомосексуализъм. 

Естет 
Той е толкова неуверен в себе 

си, така се бои, че почти избягва 
секса с любимата жена. Свежда 
своите отношения до едно еро-
тично обещание. 

За да се отърве от сексуал-
ното напрежение, той предпо-
чита непозната жена, която му 
е безразлична. Ако не може да 
задоволи любимата жена, 
комплекси на вина и непъл-
ноценност няма да му да да-
дат миг спокойствие. Затова 
само съзерцава любимата ка-
то някакъв обект на страстта. 
 

Автор: Маринела Младе-
нова, 

клинична социална работа 
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Детските рисунки са част от 
невербалната комуникация с де-
тето. Те могат да бъдат неоце-
ним помощник в опитите ви да 
научите повече за емоционално-
то състояние на детето – за него-
вите предпочитания, мечти, 
страхове, затруднения и много 
други преживявания, които то 
трудно изразява с думи. 

Тълкуването на детската ри-
сунка е комплекс от разчетени 
значения. Предназначението на 
детските рисунки е свързано със 
себереализиране, облекчаване на 
стреса, изявяване на неизказани 
емоции, развиване на критично 
мислене, развитие на моторика и 
култивиране на въображението. 

Фактът, че в изобразителната 
дейност на детето се отразява 
общото му психическо развитие 
мотивира използването на ри-
сунките за диагностични цели – 
за определяне на умствено изос-
таване или за откриване на пси-

хични отклонения. Рисуването 
като специализирана терапия 
(арт терапия) е един от най-
безболезнените начини за ре-
гистриране и разрешаване на 
проблеми в процеса на разви-
тието на детето. Този тип ра-
бота с деца е отворен и пряк 
като приложение и комуника-
ция. Не зависи от вербални 
възможности и предразполага 
към емоционално разшифро-
ване на преживявания, страхо-
ве и травми./1/ 

Всеки елемент от в детската 
рисунка носи смисъл, който 
може да бъде използван при 
диагностика на проблем - 
символика на форми и фигу-
ри, значение на цветове и ко-
лоритни комбинации, позици-
ониране и мащаб, ракурс и 
пространствена локация, про-
цес на рисуване, склонност 
към автопортретиране или се-
беигнориране.  

В настоящия текст, отделя-
ме внимание на цвета. Цветът 
е навсякъде в детското ежед-
невие. Често е приеман за да-
деност и точно заради  това 
понякога не се замисляме за 
дребни детайли като: избор на 
цвят в интериор, подбор на ко-
лорит за облекло или дизайн 
на ситуационна среда в контек-
ста на детската психология. 
Цветът  
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има водеща роля при в проце-
са на възприемане на заобикаля-
щата среда. Независимо от цвета 
и неговата функция открояването 
се използва, за да бъде осъзната 
произтичащата от него специ-
фична изразност на изображени-
ето. /2/ Подборът на цвят, ин-
тензивното му въздействие и 
подчертаната многоаспектна ро-
ля на контраста привличат вни-
манието.  

Децата приемат света по раз-
личен начин. Използването на 
цветове за тях означава повече, 
отколкото за нас, възрастните. 
Цветът в детската рисунки има 
безпределни диагностични въз-
можности, но анализирането му 
се свързва с три фактора: повто-
ряемост (с цел установяване на 
систематични практики за опре-
делен интервал), изчерпателност 
(на децата трябва да се предоста-
вят всички цветове, а не опреде-
лен брой от тях. Така изборът на 
цвят ще се разтълкува правомер-
но)/2/, динамика при анализа 
(използване на различни подхо-
ди, ориентирани към потвържда-
ване на евентуален проблем)  

Цветът е важен елемент от 
детската рисунка. Ето, накратко, 
номинализирани значения на 
цветовете при избора им в ри-
сунка: 

Бяло - чистота, лекота, свобо-
да, хармония 

Жълто - оптимизъм, неза-
висимост, нетърпение, инте-
рес към новото и непознатото. 
Децата, които проявяват афи-
нитет към жълтото са уверени, 
обичат да са център на внима-
ние. 

Оранжево - пиетет към този 
цвят изявяват деца, които имат 
стабилно семейство, сигур-
ност и добри приятелски взаи-
моотношения. Те са с изостре-
на чувствителност, с богато 
въображение, но е възможно 
да изпитват моментен диском-
форт от нови места и хора. 

Червено - общителни, адеп-
тивни, експресивни тези мал-
чугани демонстративно изявя-
ват чувствата си. Носи енер-
гия, но може да бъде и ключ 
към стаена агресия. 

Небесно синьо - избират го 
деца, които се стремят към 
равновесие и имат потребност 
някой да ги насочва. Това са 
фантазьори и мечтатели, кои-
то в трудни моменти са склон-
ни да се отчайват. 

Тъмно синьо – този цвят е 
признак за интензивна концен-
трация, внимание, насочено 
към вътрешни проблеми и се-
беанализ. 
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Зелено - цветът насочва към 
лидерство, подтиснатост, авто-
ритарност, упоритост и педанти-
зъм. 

Сиво - изборът на този "над 
емоционален" цвят маркира съз-
нателно изолиране от околните, 
затовореност, потайност. Децата, 
които го избират са мълчаливи и 
интровертни. 

Кафяво - това е цветът, който 
обозначава плахост, несигур-
ност. В комбинация с червено е 
индекс за депресия.  

Черно - черният цвят е символ 
на тайнственост, загадъчност и е 
повод да се търси корена на под-
съзнателно блокирани събития и 
емоции. Избират го личности с 
контролирани реакции, с ограни-
чено, слабо развито въображе-
ние. Работата с този цвят означа-
ва, че детето прикрива някакво 
тежнение или дискомфорт. Чер-
ното е сигнал за забрана и опас-
ност. Задраскването на рисунката 
с черен или друг цвят е опит на 
детето да я изтрие от съзнанието 
си, да я направи невидима. 

Колкото повече цветове из-
ползва детето при рисуване, 
толкова по-пълноценен и хар-
моничен е живота му. При разг-
леждането на цвета като фактор 
трябва да се имат пред вид ин-
дивидуалните особености на де-
тето, причупени през възрастово 
обусловените стадиални и спе-
цификата на състоянието. 

Автор: Даниела Маркова,  
доктор на изкуствознанието, 

арт терапевт 

Бележки 
Маркова, Д., Кодът на детс-

ката рисунка, C., 2017 

Марков, К., Цветът и прост-
ранството в българската стено-
пис и мозайка през 80-те го-
дини,  

сборник "Материали от 
международна научна конфе-
ренция "Цвят и език", София, 
2011", организирана от сдруже-
ние "Група Цвят - България" и 
СУ "Св. Климент Охридски", 
София, 2011г., стр. 301-310  
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Когато се стартира нов бизнес 
често пъти се търси и кредит за 
бизнес, т.е. бизнес кредит, с кой-
то да се подсигури финансово 
начинанието. 

Да се намери такъв обаче, 
често се оказва доста трудно. 
Както писах по темата 
"Източници за финансиране на 
стартъп", близо 80% от стартира-
щите бизнес в България само 
след една година са фалирали. 
Което пък от своя страна прави 
банките особено предпазливи 
при отпускането на кредити за 
нови начинания. 

Съответно се стига до там, че 
включително някои банки отказ-
ват отпускането на кредит за 
стартъп по несъществени, да не 
кажа несъществуващи причини.  

Те отказват в стремежа си да 
се предпазят от подобно високо-
рисково действие. Освен ако не е 
замесено обременяването с дълг 
на роднини, приятели или както 
вече писах, залагането на имот. 

Като цяло е почти невъзможно 
да се вземе кредит от банка с 
основание старт на бизнес. То-
ва е един голям минус за биз-
неса в България (много от фа-
литите се дължат на лошо фи-
нансиране на началото, освен 
на другите възможни причи-
ни). 

Предлаганите от банките 
доста неизгодни условия, чес-
то водят до търсене на креди-
ти, но не точно от банки, а от 
разни фирми за т.нар. фирми 
за бързи кредити. Те имат ня-
кои плюсове и много минуси. 

Плюсовете са следните: 
- Средствата се предоставят 

веднага. Понякога дори не се 
изискват официални източни-
ци на доход. Хубаво е да се 
проучат условията в различни-
те фирми за бързи кредити. Да 
се провери дали фирмите са 
лицензирани да извършват по-
добна дейност.  

Едва тогава да се пристъпи 
към следващата стъпка. Пода-
ването на заявка за такъв кре-
дит е добре да е в офис на 
фирма, а не чрез случайни ли-
ца чрез разговор по телефон. 
Така отчасти се гарантира, че 
не става дума за измамна схе-
ма. 

- Има минимални изисква-
ния към кредитополучателя. 

Кредит за бизнес старт - плюсове и минуси  
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- Възможно е да се получи за-
ем дори ако искащият го има от-
рицателна или т.нар. "сива" кре-
дитна история.  

Сред основните минуси са: 
- Сумата, която може да се за-

еме, като правило не е голяма. 
- Много висок процент, пра-

вещ огромна сумата, която после 
трябва да се върне. Известни са 
някои фрапантни случаи, под-
робно и редовно описвани в ме-
диите. Това е сериозен минус. 

- Сериозни наказателни санк-
ции при забава на плащането на 
дълга. 

Като цяло, най-добрият вари-
ант си остава събирането на лич-

ни средства, с които да се 
стартира. Но ако не е останал 
никакъв друг вариант, а ситуа-
цията притиска, който си пре-
цени необходимост от кредит, 
може да се опита да си потър-
си такъв. Разбира се, винаги 
трябва да внимава много при 
избора на кредитна институция 
или фирма за бърз кредит и да 
се запознава щателно с усло-
вията им. 

Автор:  
Людмила Боянова  
(икономист и психолог)  
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ПРИСЪЕДИНЕТЕ 
СЕ 

Анти стрес хумор: 

https://www.facebook.com/groups/grupa.stres/  

Забавен бизнес 

https://www.facebook.com/groups/biznes.rabotilnitsa/  

Към нашите ФБ групи: 
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