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We Matter: 
Където учениците говорят
и гласът им е от значение.

We Matter е дигитално списа-
ние, което дава възможност на 
ученици от различни възрасти и 
различни части на България да 
се изкажат относно множество 
теми, както и да придобият опит, 
който да им е полезен в бъдеще, 
като насочат вниманието си 
върху сферите, които предста-
вляват интерес за тях: писане, 
снимане, изкуство, творчество, 
дизайн и други. Предвидени са по 
четири броя на година: пролетен, 
летен, есенен и зимен, като стар-
тираме списанието със септем-
врийски (есенен) брой с тема, под-
ходяща за учениците - мотивация.

Да се даде поле за изява на уче-
ниците обаче не е единствената 
ни цел. Списанието цели да покаже, 
че независимо от възрастта им, 
тяхното мнение, глас и умения са 
от значение и заслужават внима-
нието и подкрепата на онези от 
нас, които вече са извървяли този 
на пръв поглед лесен път. Точно 
заради това сме наясно колко ко-
варен би могъл да бъде процесът 
да си ученик: всиките предмети, 
голяма част от които, не са ни ин-
тересни; множеството домашни; 
напрежението и високите очак-
вания на родителите; желанието 
все пак да се намери и свободно 
време между училище, допълни-
телните уроци и тренировките. В 
целия този ежедневен хаос обаче 
е разбираемо как в тази възраст 
може да забравим да си зададем 
въпроса: Каква е моята страст? 
Въпрос, на който всеки един от нас 
трябва да може да си отговори, но 
колкото по-рано успеем, толкова 

по-лесно ще можем да постигаме 
целите си и да жънем успех.

Чрез списанието, учениците 
отделят от времето си за извън-
класна дейност, която им дава 
свобода да търсят отговора на 
този въпрос, като същевременно 
се занимават с нещо, което съ-
бужда жаждата им за информация, 
креативността им, амбицията им 
и отговорността да разпределят 
времето си и задачите си, така че 
да ги изпълнят навреме.

Резултатът е, че придобиват 
опит в сфери, които ги интере-
суват, знание, увереност, сила 
на гласа си, а с малко късмет, и 
ясната представа относно каква 
е тяхната страст.

We Matter е арената им. 
Присъединете се към тяхното 
приключение, а те ще ви покажат 
защо си заслужава да ги следвате 
и подкрепяте от начало до край.
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Как да разберем,
че ни е нужна промяна?
Текст: Катрин Димитрова & Джулиана Добрева

“Change is the law of life. And 
those who look only to the past or 
present are certain to miss the future.”

- John F.Kennedy

Какъв по-подходящ начин да за-
почнем статията от този цитат 
на Джон Ф. Кенеди?

Промяната е законът на 
живота – всеки я претърпява 
рано или късно. Тя може да бъде 
от най-различно естестество – 
както на външността ни, така 
и на вътрешната ни същност. И 
тези, които се вглеждат само в 
миналото и настоящето, веро-
ятно ще изпуснат бъдещето.

Човек не бива да се притес-
нява от промени, тъй като те 
са един естествен етап към из-
граждането на личността. Може 
да парафразираме промяната 
като стълба, която олицетворява 
живота ни и чрез всяко изкачено 
стъпало ние се променяме и се озо-
ваваме на едно по-добро място, а 
след всяко хубаво нещо предстои 
друго още по-хубаво. Кога обаче 
започва тя?

Промяната често се случва 
дори и когато не подозираме, а 
разбираме за нея чак когато стане 
очевидна за нас и за околните. 
Разбираме, че ни е нужна, когато:

1. Не се чувстваме добре в 
кожата си. Имали ли сте това усе-
щане, че нещо не е на мястото си? 
Сякаш някое парченце от пъзела 
липсва. Намирането на тази липс-
ваща част се крие именно в така 
естествената промяна. Случвало 
ли ви се е просто да не се чувст-
вате достатъчно удовлетворени 
от позицията, в която се нами-
рате? Всичко, което вършите 
през всекидневието си, се случва 
изключително монотонно и мъчи-
телно? Ето тогава, може да сте 
сигурни, че ви е нужна промяна. 
Не се колебайте, а се оставете 
на вълната да ви отнесе на едно 
по-добро място за вас – психиче-
ски и физически.

2. Заобикалящите ни хора 
не разбират нас и ние не разби-
раме тях. Една такава отчуж-
дена връзка е токсична както за 
самите нас, така и за тези около 
нас. Интересите ви започват да 
не съвпадат. Разговорите ви са 
напрягащи и просто не се чувст-
вате на мястото си. Хората около 
вас ви притискат и не се усе-
щате достатъчно уверени да им 
споделите, че кръгът ви от хора 
трябва да бъде разширен от нови, 
с по-сходно мислене до вашето. 
Не трябва да се притеснявате да 
откриете нови съмишленици. Това 
ще освободи истинското ви АЗ 
и ще ви окрили да полетите към 
по-светлото си бъдеще. Когато 
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не се чувствате на мястото си, 
никога не се колебайте да потър-
сите начин да излезете от тази 
ситуация.

3. Не сте готови за утреш-
ния ден, а именно това означава, 
че нещо не е наред. Дали се отнася 
до грижи на работното място, 
или пък други проблеми, засягащи 
вътрешното и външното ни аз, 
то тогава наистина трябва да по-
мислим за промяна. Ежедневието 
ви е еднакво и мъчително, сякаш 
някой е отнел живеца ви за пъл-
ноценен живот? Тогава може да 
започнете от външността си. 
Стартирайте с нещо дребно като 
нова прическа. Отидете до някое 
близко магазинче и си купете 
нещо ново, което ще ви даде само-
увереност. А защо не пък да про-
четете някоя наистина вдъхновя-
ваща и мотивираща книга? Това 
ще ви помогне за вътрешната ви 
промяна. Книгите ще отведат 
съзнанието ви на някое по-хубаво 
място, което ще ви мотивира 
да промените личния си живот, 
стремейки се към постигането на 
това състояние. И най-важно, не 
спирайте да мечтаете, тъй като 
всяка мечта може да бъде превър-
ната в реалност. Мечтаейки, вие 
ще имате и цели, за които да се 
борите и да постигате. Когато 
притежавате всичко това, еже-
дневието ви ще бъде пълноценно и 
в никакъв случай скучно.

4. Направете го за себе си! Не 
го правете за някой друг или само 
защото някой може да ви обърне 
повече внимание. Вършете всяко 
нещо с желание и голяма доза мо-
тивация и най-важното – винаги 
го правете за вашето благо. Това 
се отнася както за всичко оста-
нало, така и за промяната, която 
ще претърпите, когато му дойде 
времето. Тя е нещо чудесно и 
винаги трябва да я посрещаме с 
отворени ръце. А когато се при-
тесните какво ще ви се случи 
по-нататък, спомнете си за мета-
морфозата на пеперудата: как от 
една не толкова хубава гъсеница 
се появява нещо толкова съвър-
шено и радващо окото. Нека този 
пример ви служи за подсказка, 
когато се чудите за бъдещето. То 
ще бъде прекрасно.
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10 малки крачки,
които да предприемем, 
за да направим света 
и хората по-добри
Текст: Гергана Вълчева

Днес почти всички искат да 
живеят в един по-добър свят, 
заобиколени от по-добри хора. 
Непрекъснато се споделят в со-
циалните мрежи различни снимки 
и постове, които показват 
грозната страна на света и об-
ществото. Но освен да споделяме, 
дали правим нещо друго, за да 
можем да променим нещата? Едва 
ли. Ако сте от малкото, които 
действате, ви се възхищавам. 
Промяната е трудна и трябва да 
започне от нас. Не може да раз-
читаме на обкръжението ни да 
се задейства, за да го направим и 
ние. Нека покажем, че можем. Нека 
промяната да започне с нас! Сега 
ще ви представя 10 малки стъпки, 
чрез които заедно можем да на-
правим света и хората около нас 
по-добри.

1. Приемайте хората такива, 
каквито са.

Ние всички сме човешки съще-
ства и понякога правим грешки. 
Затова, ако не сте съгласни с 
нечие поведение, направете за-
бележка. Ако не я приемат, не се 
вглъбявайте. Хората са си хора.
Всеки е различен, с различно виж-
дане. Сами избираме кога да се 
променим.

2. Бъдете пример.
Влияем се много от обкръжа-

ващата ни среда. Искаме да бъдем 
такива, каквито са идолите ни. А 
защо ние сами не се превърнем в 
пример за хората около нас? Нека 
да докажем, че светът може да е 
по-добър, не защото сме си сло-
жили розовите очила и не виждаме 
проблемите около нас, а защото 
действаме и когато нещо не ни 
харесва, го променяме.

3. Грижете се за природата.
Глобалното затопляне, пласт-

масата, димът и още десетки 
фактори застрашават нашата 
природа. Хубаво е да предприемем 
мерки. Нека тази година си вземем 
платнена чанта за покупки, бу-
тилка за многократна употреба и 
нека събираме и хвърляме боклука 
на определените за него места. 
Малките крачки оставят най-
плътни следи след себе си.

4. Винаги поглеждайте случ-
ващото се през различни ъгли.

Всеки един от нас преми-
нава изпитания през живота си. 
Обикновено те ни променят ко-
ренно. Дали към лошо, или към добро 
зависи само и единствено от нас. 
Например, когато ви нагрубят, 
не се фокусирайте изцяло на оби-
дата. Тъкмо обратното, приемете 
това, което са ви казали като за-
бележка и вместо да се ядосвате 
на човека, който ви я е казал, се 
запитайте: “Мога ли да направя 

“Малките крачки оставят най-
плътни следи след себе си.”
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нещо, за да се променя?” Аз лично 
се старая да влагам повече пози-
тивна енергия в нещата, които 
трябва да надградя, а не да 
натрупвам кълба от негативизъм 
към хората, които ме обсипват с 
него.

5. Грижете се за себе си.
Хубаво е да се фокусираме и 

върху себе си, защото не можем 
да изпитаме щастие, докато не го 
открием вътре в нас. Отделете 
повече време за себе си, намерете 
ново хоби, открийте нещата, 
които ви карат да се чувствате 
живи, намерете своя Икигай! За 
да изпитаме истинско щастие и 
удовлетвореност, трябва да се 
научим да гледаме от позитив-
ната страна на нещата.

6. Дари поне веднъж.
Дарението носи щастие и на 

двете страни – и на получателя, 
и на дарителя. То е нещо малко с 
голямо значение. Можем да дарим 
нещо, което изглежда е ненужно 
за нас или вече не си служим с него. 
Например, запазена дреха, която 
не обличаме, или предмети и вещи, 
които вече не използваме.

7. Помагайте.
Можем да станем доброволци в 

кампания. Доброволчеството е из-
вънкласна дейност, която е личен 
избор и всеки, имащ желание може 
да се влючи. Има различни кампа-
нии и събития, за които можем 
да се запишем. Помагайки на дру-
гите, помагаме на себе си. За да 
живеем по-добре, е хубаво да пома-
гаме и да разчитаме един на друг.

8. Обърнете внимание на 
флората около вас.

Едно цвете изцяло променя 
изгледа на стаята, а няколко 
я правят невероятно красива. 
Забелязала съм, че почти всеки 
блок има градинка, която в много 
редки случаи е поддържана. Нека 
тази година да засадим едно 
цвете в тази пред или зад собст-

вения ни блок. Така освен да напра-
вим обстановката по-приятна, ще 
се погрижим и за околната среда.

9. Разчитайте на себе си.
Когато искаме нещо да се 

случи, не трябва да очакваме 
някой да го направи вместо нас, а 
да го направим сами. За да постиг-
нем целите си, трябва да се фоку-
сираме и да работим върху тях, а 
не да окачваме всичко наготово. 
Старанието и труда биват оце-
нени.

10. Усмихвайте се.
Промяната започва с нас. В 

нас! Ако всеки ден се усмихваме на 
малките неща, ще видим как на-
строението и вижданията ни за 
света коренно ще се променят. 
Забелязвайки на пръв поглед не-
значителните положителни неща, 
които се случват около нас, ще ни 
накара да спрем да се съсредото-
чаме върху неблагоприятните съ-
бития. Всяко нещо се случва с при-
чина, а ние самите преценяваме 
каква да бъде реакцията ни.

“Нека покажем, че можем. Нека 
промяната да започне с нас!”
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От дете до възрастен: 
как се променяме 
през годините
Текст: Александрина Маринова

Всеки от нас е бил дете и си е 
мечтаел за това какъв ще стане, 
когато порасне. На въпроса “Какъв 
искаш да станеш, когато порас-
неш голям?” повечето деца отго-
варят с всякакви професии – от 
полицай до супергерой, но дали с 
минаването на времето остават 
със същите виждания и интереси?

Зададох няколко въпроса на 
около десетина мои приятели и 
познати. Някои от тях тепърва 
навлизат във фазата на възрас-
тен, а пък други вече почти не я 
забелязват. За всеки израства-

нето е различно и едни го възпри-
емат позитивно, докато други, 
не чак толкова. Едни казаха, че се 
чувстват по-пълноценни докато 
някои са усетили промяната, 
когато хората са започнали да им 
се доверяват повече. Други пък 
не се чувстват на мястото си. 
Общото между всички беше, че 
имат повече задължения и трябва 
да са по-отговорни и самостоя-
телни.

И наистина можем да се съгла-
сим, че когато вече навлизаме във 
възрастта, в която трябва да се 
грижим сами за себе си, и вече не 
тряба да играем компютърни игри 
или да гледаме анимации, всичко 
става много по-трудно. От всички 
тези нови отговорности и задъл-
жения не винаги се намира време 
да обърнем внимание на хората 
около нас, вече не споделяме и 
същите интереси със стари съу-
ченици, съотборници и приятели. 
Налага ни се да изоставим всичко, 
което досега сме познавали.

Трудно е за човек да се от-
късне от безгрижното детство и 
да се адаптира към нови среди, но 

“Независимо от това
колко растем, детето
в нас винаги ще остане
част от личността ни

и ще гледаме назад
с усмивка и носталгични
спомени за детските ни

години.”
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не всичко е толкова зле, колкото 
звучи. Както винаги, всяко нещо 
си има положителните страни. 
Чувстваме се по-запознати с 
това, което се случва по света 
и хората започват да зачитат и 
нашето мнение. Запознавме се с 
по-уверени и опитни хора, които 
променят възгледите ни и не ни 
оставят да се затворим само в 
нашата гледна точка. Определено 
се усеща чувството за независи-
мост и придобиването на повече 
права. Започваме да познаваме 
приоритетите си и да се ориен-
тираме по-лесно относно това, 
което искаме да постигнем.

И ето, че стигаме до факта, 
че промяната винаги е свързана 
с успехите ни. За по-голямата 
част от хората, които попитах, 
най-отличаващата се промяна 
е в начина им на мислене спрямо 
дадени ситуации и хората около 
тях.

Въпреки че навлизам (или може 
би вече съм навлязла) в тази въз-
раст, не усещам промяната тол-
кова откроено, както много други 
хора, включително и тези, които 
попитах за статията, споделят. 
Дори не съм се замисляла дали съм 
голяма или малка. Държа се така, 

както смятам, че трябва в дадена 
ситуация. Може би не се чувст-
вам пораснала, защото ме е страх 
от това да го направя. Като се за-
мисля, всеки от нас има период от 
живота си, в който си припомня за 
миналото си. Изпитвам лек страх 
от това, че след време ще съжа-
лявам, че не съм оценявала спо-
койната и безгрижна част от моя 
тийнейджърски живот.

Независимо от това колко 
растем, детето в нас винаги ще 
остане част от личността ни и 
ще гледаме назад с усмивка и нос-
талгични спомени за детските ни 
години. Според мен обаче, няма 
нищо лошо и да запазим малка част 
от детето в себе си, която поня-
кога да показваме наяве, защото 
всеки има нужда от малко смях и 
забава, независимо на каква въз-
раст е.
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Influencers:
как помагат на хората 
да се променят?
Текст: Гергана Димитрова

Всеки ден прекарваме голяма 
част от времето си на телефо-
ните и компютрите, пишейки си с 
приятели или скролвайки в социал-
ните мрежи. Когато разглеждаме 
различни профили в интернет, ни 
прави впечатление, че някои хора 
имат повече последователи и ко-
ментари от други. Те споделят 
мнението си сред заинтересовани 
хора за неща, за които още няма 
достатъчно информация, като 
например новости в козметика, 
дрехи, обувки, книги, филми, се-
риали, ресторанти и други. Тези 
хора се наричат инфлуенсъри.

Какво е инфлуенсър? Самата 
дума идва от английското 
influence, което означава влияние. 
За да си инфлуенсър, няма значе-
ние дали си певец, актьор, писа-
тел, художник, спортист или др. 
Важно е само да имаш желанието 
и времето, което се изисква. В по-
вечето случаи това са неизвестни 

хора със своя професия, но имат 
интерес в дадена област, които 
са си направили блог, за да споде-
лят своите мнения, мисли и впе-
чатления. Когато стане доста-
тъчно влиятелен, човекът може 
да започне да работи само като 
инфлуенсър и така да изкарва пре-
храната си.

Едни от любимите ми инфлу-
енсъри са актрисите Кристин 
Фросет, Нина Добрев, Дженифър 
Лорънс, Ема Уотсън и други.

Когато започнем да следваме 
някой блогър и четем всички техни 
публикации, ние също научаваме 
много нови неща. Те може да са не-
значителни сами по себе си, но след 
време разбираме, че всъщност са 
част от нещо много по-голямо. 
Инфлуенсърите ни карат да про-
меним гледната си точка по даден 
проблем, без значение какъв е той. 
Следващия път, когато отидем в 
някой магазин за дрехи и искаме да 
си вземем нещо ново за определен 
повод, а дори и просто за ежедне-
жието, ще се сетим за статията, 
която сме чели и ще търсим нещо 
подобно. Така, ден след ден ние се 
поддаваме на нечие влияние, пре-
чупено през нашето мислене и не-
усетно се променяме. В повечето 
случаи не осъзнаваме как сме се 
променили, но хората около нас го 
забелязват. Ако виждат положи-

“Без промяна не може да се
осъществи прогрес.”
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телни резултати, започват да ни 
правят комплименти.

Не всяка промяна обаче е за 
добро. Понякога ние не можем да 
видим, че тяхното влияние ни 
вреди по някакъв начин. Например, 
често срещан проблем е, когато 
младите момичета се опит-
ват да променят външния си вид 
заради другите. Те се обсебват до 
такава степен от това да се про-
менят, че забравт всичко друго 
около себе си. Често спират да 
се хранят, за да постигнат меч-
таните резултати и в повечето 
случаи това се отразява много 
зле върху здравето им.

От друга страна, инфлуен-
сърите могат да ни насочат към 
занимания, които досега не сме 
мислили, че ще ни харесат, като 
някой спорт или творчество на-
пример, както и да ни научат на 
някои трикове, тънкости или 
съвети. Те са хората, които ни мо-
тивират да променим определена 
част от ежедневието си, като 
ни дават доводи за това защо 
трябва да го направим. Както 
е казал Джордж Бърнард Шоу, 
“Прогресът е невъзможен без про-
мяна и тези, които не могат да 
променят мислите си, не могат 
да променят нищо”: без промяна 
не може да се осъществи прогрес. 
В някои случаи инфлуенсърите са 
тези, които ни дават началната 
скорост, която се изисква, за да 

осъществим плановете си чрез 
много статии и клипове на тема 
мотивация в интернет, които на-
истина помагат.

Като заключение, инфлуен-
сърите са хората с най-голямо вли-
яние върху много от нас и нашата 
гледна точка. Те наистина могат 
да променят погледа ни върху 
нещата и да ни накарат да се 
чувстваме по-добре. Доверяваме 
им се дори понякога и повече, от-
колкото на родителите или при-
ятелите си. Без тях няма кой да 
ни вдъхнови и да ни мотивира да 
покажем на какво сме способни. 
Влиянието им толкова се засилва 
върху нас, че ние започваме да мо-
тивираме и други хора да напра-
вят това, което до сега не са се 
oсмелили да опитат.
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Минимализмът: “Филтърът 
към по-добър и щастлив 
начин на живот”
(интервю с Ралица Генчева)
Текст: Ивета Георгиева и Ивайла Росенова

Ралица е човек, който, като 
много от нас, в даден момент от 
живота си е преминала през труден 
етап и е имала нужда от промяна. 
Тогава тя научава за минимализма 
и прави първите си стъпки в тази 
посока – започва да се освобождава 
от нещата в живота си, които 
заемат излишно място. В резул-
тат, след това написва книгата 
“Кой те излъга какво е щастие?”, 
която се фокусира върху проме-
ните, до които води освобождава-
нето на място в множество сфери 
от живота ни и положителното 
влияние, което това ни оказва.

Преди всичко останало обаче, 
Ралица е майка и съпруга, радваща 
се на щастлив семеен живот. Също 
така се занимава с influence branding 
в сферата на човешките ресурси. 
Днес, тя споделя с нас малко повече 
за творчеството си и за минимали-
зма.

Коя е най-удовлетворява-
щата и най-предизвикателната 
част в това да издаваш книги?

Намирам най-голяма радост в 
обратната връзка с читателите. 
Фактът, че съм сбъднала мечтата 
си да издам книга, също ми носи 
щастие, защото доказва израства-
нето ми като личност и достига-
нето на личните ми цели. Но, раз-
бира се, за написването на книга е 
необходим много труд. Стъпките 
са доста, процесът е бавен, а 
хората, които биха могли да ми по-
могнат, бяха все още непознати. 
Трудностите, като корекция и ре-
дакция, бяха само в началото. С 
всяка следваща книга става все по-
лесно и безпроблемно. 

Какво вдъхновява и мотивира 
творчеството ти?

Аз съм много емоционална, 
което допринася да се вдъхновя-
вам от всичко, случващо се покрай 
мен – от хората, с които разгова-
рям, от музиката, която слушам и 
филмите, които гледам. Определям 
чувствата си като типични за 
всеки човек. Плача, смея се, влюб-
вам се, разлюбвам се и това се от-
разява на творческата ми дейност.

Имаш книга, в която се фоку-
сираш върху минимализма. Какво 
е твоето мнение за него?

За мен минимализмът е начин на 
живот от повече от пет години. Бих 
могла да го определя като филтъра 
към по- добър и щастлив живот. А 
какво точно означава това? Именно 



12

отхвърлянето на всичко токсично 
от ежедневието ми: било то вещи, 
хора, връзки, стресови ситуации и 
освобождаване на място за нещо 
много по-пълноценно.

Кое беше най-лесното и 
най-трудното при преминава-
нето към минималистичен начин 
на живот?

Според мен, промяната не е 
никак лесна, но аз лично никога не съм 
имала затруднение, защото винаги 
съм се чувствала свободна от по-
стигнатото и това ми е давало 
сила да продължа напред. Мога да 
кажа, че усещането определено е 
пристрастяващо. В началото за-
почнах процеса на промяната върху 
самата себе си. Виждайки резул-
татите ми и мъжът ми започна да 
води същия начин на живот.

Как според теб минимали-
змът може да промени живота на 
един човек?

Минимализмът е животопро-
менящ. Колкото по-бързо разчист-
ваш, толкова по-бързо идва място 
за нещо ново и така постигаме 
целите си и осъществяваме меч-
тите си. Читателите ми споделят, 

че ефектът се отразява и на физи-
ческо ниво. Например, свалянето на 
килограми също е нещо нормално.

Има ли нещо в България и в 
хората, което смяташ, че се 
нуждае от промяна?

Българите, особено по-въз-
растните поколения, са убедени в 
това, че трябва да имат безброй 
различни и ненужни вещи. Тъй като 
хората започват да се привързват 
силно към тях, те се закотвят и 
дори не могат да си представят 
живота без тях. 

Например, за нас, българите, 
е като манталитет да си имаме 
собствено жилище. Много хора тук 
гледат негативно на идеята да 
бъдат под наем или да сменят дома 
си по-често. Мисля, че е възможно 
това да се дължи на годините, в 
които сме живели и спомените от 
социализма. Тогава е било почти 
невъзможно човек да има опреде-
лени неща, докато в момента ние 
сме тези, които определяме какво 
и колко да имаме. В днешно време 
родителите учат децата си да 
трупат огромни запаси от неща, 
които реално не им трябват. По 
този начин обременяват един млад 
човек. Много народи не се закотвят 
така с вещи и това им позволява 
да се развиват по-бързо и да имат 
повече успехи във всичко.

Какво е твоето послание към 
читателя?

Посланието ми към всички мои 
читатели е да бъдат по-дейни, 
защото всеки говори и има възмож-
ности, но малцина са тези, които на-
истина предприемат нещо. Напълно 
подкрепям думите на Васил Левски, 
нашият апостол: “Дела трябват , а 
не думи.” На мнение съм, че двига-
телите на днешното общество са 
тези, които променят живота си, 
за да го подобрят и да се чувстват 
истински щастливи.

“Минимализмът
е животопроменящ.

Колкото по-бързо разчистваш,
толкова по-бързо идва

място за нещо ново и така
постигаме целите си

и осъществяваме мечтите си.”

“На мнение съм,
че двигателите

на днешното общество
са тези, които променят

живота си,
за да го подобрят
и да се чувстват

истински щастливи.”
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ECO Change: Как да се грижим 
за околната среда по-добре
Текст: Катрин Димитрова

Положението, в което се намира 
нашата планета, не е особено кра-
сиво, но за да бъдем оптимисти ще 
ви кажа, че можем да променим се-
гашните проблеми, които влияят 
негативно на околната среда.

Лично аз смятам, че е изключи-
телно важно да осъзнаем в каква 
ситуация се намираме и да открием 
начини, по които можем да проме-
ним света към по-добро. Необходимо 
е да разберем, че всяко наше 
действие, което предприемаме с 
цел по-добра грижа за околната 
среда, е от голямо значение. Много 
хора си казват, че техните усилия 
няма да допринесат за промяната, 
след като и другите не го правят, 
но това далеч не е така – Every 
small change MATTERS. Вярвам, че 
всеки може да помогне и чрез мини-
мални усилия да постигнем големи 
промени.

Наша отговорност е да бъдем 
коректни и да полагаме грижи за 
нашия дом – планетата. Провалим 
ли се, нямаме вариант Б, така че 
нека бъдем по-осъзнати в действи-
ята си и заедно като граждани на 
света да направим промяната въз-
можна.

Днес ще ви предложа няколко 
варианта, които могат да служат 
като наръчник в грижата ни за 
околната среда.

1. Намалете употребата на 
пластмаса

Знаете ли, че всяка година 
биват произведени около 300 мили-
она тона пластмаса, от които всеки 
човек изразходва приблизително 
100 килограма годишно (по данни от 
Plastic Ocean). Проучванията показ-

ват, че само 9% от общото коли-
чество пластмаса биват рецикли-
рани (повече можете да откриете 
в Sloactive).

Има толкова много варианти, 
които можем да предприемем, за да 
намалим употребата на пластмаса 
в ежедневието си.

Заместете:
• Пластмасовите бутилки с 

такива от неръждаема стомана и/
или стъклени

• Пластмасови сламки → метални, 
картонени и/или бамбукови

• Пластмасови четки за зъби → 
бамбукови четки за зъби

• Найлонови торбички → плат-
нени /текстилни торбички за мно-
гократна употреба

• Пластмасови чаши → чаша от 
вкъщи, подходяща за употреба 
извън дома

Чрез подобни дребни промени 
можем да променим досегашните 
си навици с такива, които да бъдат 
от помощ на околната среда. Точно 
чрез тях ние се превръщаме в едни 
по-отговорни граждани на света. 
Наистина е толкова лесно!

https://sloactive.com/plastic-pollution/?fbclid=IwAR2gqNqyEPzjPc6jicg4ztzta0T2suZKOgCNyRr3PjOjXH0MPa07SPPYcpo%D0%A4
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2. Бъдете отговорни към бо-
клука си

Винаги имайте едно наум 
преди да хвърлите, какъвто и да 
било дребен боклук на земята. 
Запитайте се дали бихте желали 
някой да изхвърли своя отпадък 
така във вашия дом? Ако отгово-
рът ви е НЕ, тогава е редно да из-
ползвате обозначените за отпа-
дъци места. В една добре устроена 
страна би трябвало да не се спъ-
ваме в боклук докато се разхож-
даме на улицата, в гората или по 
плажа. За да предотвратим това, 
трябва да бъдем отговорни към 
отпадъците си. Не подценявайте 
силата на това си начинание. Може 
би следващия път, когато видите 
хартийка от дъвка на улицата, ще я 
вдигнете и изхвърлите. Замислете 
се колко много боклук можем да по-
чистим, ако си поставим задачата 
да изхвърляме по 3 отпадъка всеки 
ден. Това трябва да стане част от 
нашия начин на живот, а не просто 
кампания, състояща се от един ден, 
а накрая всичко да се върне поста-
рому след приключването →. Всичко 
е въпрос на воля и лична мотивация, 
която всеки от нас е редно да при-
тежава.

3. Засади едно дърво
Знаем, че горите и растенията 

са белите дробове на нашата пла-
нета. Следователно, е редно да по-
лагаме грижа за тях. Чували сме, че 
е добре да засадим поне едно дърво 
през живота си. Съберете се група 
доброволци или участвайте в орга-
низирано мероприятие и засадете 

по едно дърво. В случай че нямате 
физическото време и възможност, 
можете да използвате приложения, 
подобни на Ecosia.

А какво всъщност е Ecosia? Това 
е приложение, в което можете да 
търсите информация в интернет 
пространството, нещо подобно 
на браузър. На приблизително 
45 търсения в приложението на 
Ecosia, вие помагате да се засади 
едно дръвче. Отворите ли аплика-
цията, можете да видите колко 
са засадените дръвчета засега, а 
те са много и броят им расте не-
престанно (именно заради това не 
можем да вкараме точна бройка в 
статията).

 4. Потърсете други начини, 
чрез които да бъдете полезни

Искам да ви споделя и за 
една кампания, наречена 4Ocean. 
Компанията предоставя на своите 
клиенти продукти, изработени 
от 100% рециклирани материали. 
4Ocean използва част от прихо-
дите, за да почисти приблизи-
телно 0,5кг боклук от океаните и 
крайбрежията за всяка продадена 
гривна, с цел да намали и отстрани 
замърсяването с пластмаса на во-
дните ни басейни. От 2017г. чрез 
продажбата на продуктите си, те 
са успели да премахнат 3 048 404кг 
пластмаса от океаните ни.

https://www.ecosia.org/
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Ние за Нашето Бъдеще
Текст: Селин Пандурова

От няколко десетилетия 
насам темата за опазването на 
околната среда се разисква по 
всяко време и навсякъде. Кои са 
замърсителите? Кои са начините 
да се намалят вредните емисии и 
използването на полиетиленови 
(пластмасови) изделия?

Всеки човек поне веднъж сед-
мично вижда в социалните мрежи 
пост, свързан със замърсяването 
на световния океан, но малко са 
хората, които обръщат истинско 
внимание на текста и посланието 
му. Малко са и онези, които за-
почват да се замислят реално за 
последствията от нашата гло-
бална консумация. Пластмасите 
и по-специално найлоновите опа-
ковки и пликове за еднократна 
употреба, са определено най- раз-
пространеният вид замърсители, 
срещани в морската околна среда. 
Списъкът продължава: разкъсани 
рибарски мрежи, въжета, дамски 
превръзки, тампони, клечки с па-
мучни накрайници, угарки от 
цигари, запалки за еднократна 
употреба и др. И всичко това е по 
наша вина.

Преди няколко дни в училище 
ни посети представител на орга-
низацията “Булекопак”, която се 
занимава с рециклиране на отпа-
дъци от бита. Човекът ни разказа 
на много достъпен език каква е 
дейността на неговото работно 
място и ни сподели много факти, 
които меко казано ме накараха да 
се шокирам. Като например:

“Човек изхвърля 500 кг боклук 
годишно.” Представете си колко 
боклук изхвърля само един клас. 
Двадесет и пет деца по 500 кг 
боклук прави 12,5 тона отпадъци.

“Към 2020 г. Европа ще про-
извежда с 45% повече отпадъци, 
отколкото през 1995 година.” В 
21 век купуваме всичко, което е 
добре опаковано. Колкото повече 
пластове е опаковката толкова 
“по-добре”, нали?

“1 тон рециклирано 
стъкло спестява 315 кг. CO2” 
Използването на 1 тон стъклени

отпадъци при производството 
на ново стъкло спестява 1.1 тона 
първични суровини. Днес произ-
водителите правят стъклените 
бутилки значително по-леки от-
колкото са били преди години. Този 
процес, наричан „олекотяване”, 
спестява значително количество 
енергия и природни суровини.

Преработката на 1 тон хар-
тиени вторични суровини оси-
гурява икономия на : 3.5 куб.м. 
дървесина; 810kW/h електрое-
нергия; 0.8 тона целулоза; 200 
куб. м. вода;

Според Wikipedia: “Човекът е 
единственият жив представител 
на триб Hominini. Той е социално 
същество, надарено с интелект 
и воля. Той има високо развити ко-
муникационни, изразни и организа-

https://www.bulecopack.com/
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ционни способности.” Това е опи-
сание на всеки един от нас. Нека 
като общество да погледнем към 
бъдещето и условията за живот, 
които ще завещаем на бъдещите 
поколения.

Условията, в които ще живеем 
след 50 години, според мен, ще са 
коренно различни от тези, с които 
сме свикнали. Единственият 
начин да опазим планетата е да 
създадем навик за рециклиране. 
Всеки човек има право на избор. 
Следователно, всеки от нас има 
правото да избере дали да работи 
за общото бъдеще или да остане 
пасивен. Малките стъпки са 
най-важни. Сутрешното кафе в 
чаша за многократна употреба, 
метални сламки, текстилни торби 
за пазар – все малки стъпки, към 
голямата цел. Създаването на 
тези навици ще отнеме време и 
навярно ще има моменти, в които 
ще се питате: – Защо само аз го 
правя? В този момент вероятно 
ще осъзнаете, че рециклирането 
и намаляването на общите коли-
чества отпадъци е наша обща от-
говорност.

Един от начините да се спра-
вим с хранителните отпадъци, 
които остават в домакинството, 
например, е да използваме метода 
“компостиране”. Така по естест-
вен начин преработваме органич-
ните отпадъци, които могат да 
се използват за безвреден подо-
брител на почвата – естествена 
тор.

Ако започнем да рециклираме 
хартията, която сме употребили, 
ние ще спасим милиони дървета 
(по данни от “Булекопак” 1 тон ре-
циклирана хартия спасява 13 дър-
вета и 32 литра питейна вода), 
които образуват естествен хаби-
тат за много животни. Ще имаме 
и много по-чист въздух, тъй като 
тези дървета пречистват въз-
духа, който ни е необходим.

Всичко зависи от нас. Помнете:
”You are never too small to make a 

difference.„ - Greta Thunberg

“Как да компостираме?
Компостирането  може  да 
протече като  направите  
компостна купчина (разва-
лени плодове и зеленчуци, 
обелки от моркови, картофи, 
банани, динени кори,живо-
тински остатъци,стайни и 
градински цветя,прясно око-
сена трева, изсъхнали цветя 
оборски тор,утайки от кафе, 
пакетчета от чай ,свежо 
сено) или използвате съдове. 
Купчината се прготвя лесно 
и не е необходимо специ-
ално оборудване.  Може да 
изберете постоянно място 
в градината,  където  да 
я разположите.  Мястото 
трябва  да  е сухо и равно. 
Купчината не бива да бъде 
изложена на пряка слънчева
светлина и не трябва да е на
ветровито място. Когато 
изберете мястото, отде-
лете горния слой почва. 
Разкопайте и навлажнете
мястото. Купчина компост 
се прави на слоеве, защото 
така е по-лесно да се получи 
добра смес от материали и 
равномерно разпределение 
на влагата  във  всеки слой. 
Затова  никога не смесвайте 
всички отпадъци навед-
нъж,  а ги полагайте посте-
пенно,  на слоеве.”
- Из. Домашно компости-
ране - що е то? - Активни 
Потребители
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Как да променим навиците 
си от нездравословни 
към здравословни?
Текст: Александър Колев

Според древногръцкия мъдрец 
Аристотел, навиците са това, 
което ни бута към възход или па-
дение. Всеки от нас има по някой 
лош навик, било то дребен, като да 
се успива, или по-съществен, като 
да закъснява всеки път, или друг, 
свързан със здравето, например 
алкохолизъм, пушене и т.н. Знаем, 
че това са лоши навици, но почти 
никой не се опитва да ги промени. 
Обикновено важи оправданието – 
“Това е част от характера ми”; “Аз 
съм си такъв/такава, не мога да го 
променя”. Обаче не се замисляме, 
че ние не се раждаме научени.

Следователно, всеки един 
навик, било то добър или лош, може 
да се промени. Дали ще е лесно? В 
повечето случаи, не. Изисква се 
солидна доза воля и постоянство. 
Днес ще се опитам да ви помогна 
или да ви насоча към това да на-

правите поне първата крачка към 
премахването на някои от нездра-
вословните си навици.

Първото и най-важно нещо, е 
приемането на дадена рутина за 
лоша. Понякога мислим, че някои 
от навиците ни не оказват вреда 
върху нас, но това е защита на 
мозъка, тъй като, ако тръгнем да 
ги променяме, веднага излизаме от 
зоната си на комфорт. Опитайте 
се да се погледнете от “външна 
точка”, тоест през очите на дру-
гите.

Например, хроничното закъс-
няване. Срещал съм немалко хора, 
които имат този навик, в това 
число и аз самият. Разликата е, че 
аз осъзнавах, че това е лоша прак-
тика, а за другите бе “част от 
характера им”. Поработих и успях 
да елиминирам този навик, а те на 
свой ред са задълбали по-дълбоко 
в проблема. Според мен, това е 
един от по-лошите навици. Да, не 
вредим на себе си, нито на окол-
ните, но не е ли унизително да 
караме някой да ни чака? По този 
начин ние ги принуждаваме да из-
разходват най- ценното нещо на 
този свят – времето си.

Елиминирането на един лош 
навик не става изведнъж. Този 
нрав е граден в продължение на 
години и не може да се премахне 
за една седмица. Процесът е по-
степенен. Защо това е така? 
Организмът е свикнал с дадена 
субстанция. Изведнъж, тази суб-
станция изчезва и нормалната му 
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реакция е да я иска и да я търси. 
Затова е по-добре да намалим кон-
сумацията или правенето на нещо 
постепенно, вместо изведнъж.. 
Този подход важи за всичко. Дали 
ще е от физическа гледна точка 
(като нездравословно хранене), 
или от психическа (като закъсне-
нието), накрая всичко се гради на 
един принцип – постепенно нама-
ляване до крайна нищета.

Тук идват и въпросите: “Ами ако 
не успея?“ ; “Ако нямам волята?”. 
Бих цитирал Остап Бендер (герой 
от книгата “Златният телец”): 
“Мисията по спасяването на да-
вещите се, е мисия на самите 
давещи се.” Никой няма силата да 
ни даде воля. Тя е вид инат. Всеки 
от нас се е инатил, повечето 
пъти за безсмислици. Ако се заина-
тим на себе си срещу нещо, което 
ни вреди, то този инат придобива 
названието воля. Не е казано, че 
отказът ще стане от първия път. 
Може да отнеме години, но посто-
янството е ключът към успеха.

Въпросът ми към вас е: Бихте 
ли позволили на детето си да 
пуши, пие, закъснява, яде боклуци, 
разхвърля? Най-вероятно, не. Тук 
идва следващия въпрос: Щом не 
бихте позволили на детето си 
тези неща, защо вие си ги разре-
шавате? Разбира се, има оправ-
дания като: “Вече е късно да си 
променям навиците”, но според 
Фройд, един от най-великите пси-
холози, крайният характер се из-
гражда от 18 до 25-27- годишна 
възраст, но навиците могат да 
се променят по всяко време – било 
то на 15 или на 95 години.

Като заключение ще кажа, че 
ако смятате, че има невъзможни 
неща, то донякъде сте прави: 
единственото невъзможно нещо 
е да върнеш човек от мъртвите. 
Всичко друго е въпрос на психиче-
ска нагласа и воля на духа.

“Ако се заинатим на
себе си срещу нещо,

което ни вреди, то този
инат придобива

названието воля.”
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Светлана Кирова:
“Най-добрата спечелена 
битка и най-голямата награда 
е да победиш себе си”
Текст: Елена Йорданова

Светлана Кирова от ранна въз-
раст /от 30 години насам/ се зани-
мава със спорт. Първоначално е 
тренирала 10 години художествена 
гимнастика, а след това латино и 
спортни танци, плуване, кик бокс и 
трибой. Преди 10 години основава 
собствен спортен клуб по аеро-
бика в град Перник, който се нарича 
Aerobic Spirit. Учила е в художест-
вено училище и е получила висше 
образование в сферата на модата 
в Нов български университет. Не е 
работила по специалността си, но 
обича да придава собствен облик на 
вещите около себе си.

Мечтае да пътува по света, да 
се запознава с нови хора и да търси 
нови предизвикателства. Голяма 
част от нас я познават от първия 
сезон на телевизионното преда-
ване “Женени от пръв поглед”. Тя е 

много позитивен и енергичен човек, 
който днес ще ни разкаже повече за 
промяната в живота си.

Е: Какво за теб е промяната и 
вярваш ли в съществуването?

С: Промяната за мен е свързана 
с болката. Когато човек е в зоната 
си на комфорт, е много трудно да 
се самодисциплинира до степен да 
се промени. Общо взето, когато из-
лезем от нея, промяната идва сама. 
Почти никога не е свързана, поне 
в началото, с много положителни 
чувства. Все пак вярвам в промя-
ната. Всеки човек минава през нея, 
но през различно време от живота 
си.

Е: Как според теб активните 
тренировки променят живота 
на човек?

С: Активните тренировки, 
първо, ти лекуват душата. Аз 
винаги съм се занимавала със спорт 
най-вече, за да си лекувам душата. 
Именно затова нарекох клуба си 
Aerobic Spirit, защото съм го обвър-
зала с духа. Активната дейност 
променя живота ти, като всеки 
ден ти доставя една доза допамин, 
една доза положително усещане, 
удовлетвореност, мотивация, дис-
циплина. Всички тези неща оказват 

“Активните тренировки ти
лекуват душата.”
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влияние върху цялостната личност 
на човека. Ставаме много по-целе-
насочени в работата си, в личния 
си живот и в ежедневието си – във 
всеки един аспект.

Е: А как промениха лично твоя 
живот?

С: Във връзка с клуба, който 
имах щастието да създам, проме-
ниха живота ми, срещайки ме с из-
ключително много добри хора. На 
мнение съм, че всеки човек привлича 
съмишленици - тоест, аз се обгра-
дих с хора, които приличат на мен.

Е: Имало ли е период в живота 
ти, в който си обмисляла да се 
откажеш от Aerobic Spirit?

С: Не, никога не съм имала такъв 
момент. Дори не ми е минавало през 
ума да се откажа! Сблъсквала съм 
се с много тежки моменти, особено 
в началото. Имала съм проблеми с 
това, че нямам зала. Борила съм се 
с всякакви видове затруднения, но 
да се откажа никога не е било вари-
ант за мен.

Е: Аз също тренирам при 
теб и съм на мнението, че си из-
ключително зареждащ човек и 
винаги се справяш с всичко по 
пътя. Сменяла си няколко зали, 
но винаги си намирала място, 
където да тренираме и начин, по 
който да вдъхновяваш нашето 
ежедневие. Откъде всъщност 
черпиш тази сила?

С: Винаги съм твърдяла, че 
моята работа, за голяма моя 
радост, е на принципа на бумеранга 
– каквото излъчваш, това и привли-
чаш. Досега, когато съм била добро-
намерена и сърдечна, когато съм 

се старала, това нещо се е възвръ-
щало. Самото общуване с хората 
и енергията, която обменяме, е 
нещото, което ме кара постоянно 
да продължавам напред. Аз възпри-
емам работата си като мое дете – 
от началото до края, едно мое дело 
(смее се).

Е: Скоро се омъжи. Как това 
променя ежедневието ти?

С: Това всъщност беше една от 
най-големите ми мечти. Не да се 
омъжа, а по-скоро да срещна своята 
сродна душа и своята половинка. 

Любовта е нещото, което вдъхва 
живот на всичко. Няма смисъл 
човек да съществува на този свят, 
ако няма кого да обича или да бъде 
обичан. Ежедневието ми се про-
мени с това, че вече бързам да се 
прибера вкъщи, бързам да си видя 
моя човек, ценя всяка една минута, 
прекарана заедно с него, планирам 
почивките, отпуските, мечтаем 
заедно, правим планове.

Е: Много се радвам! Ще ни 
споделиш ли твоя съвет за еже-
дневно себеусъвършенстване?

С: Много голяма част от хората 
водят различни борби и насочват 
енергията си в грешна посока. 
Борбата ни трябва да бъде със 
самите нас! Най-добрата спечелена 
битка и най- голямата награда е да 
спечелиш в собствената си игра – 
да победиш себе си. Всеки от нас 
мечтае за нещо и ежедневно си по-
ставя цели. Ще бъдем много по-удо-
влетворени, ако се трудим в посока 
на нашите собствени цели и мечти, 
без да разпиляваме енергията си 
във всякаква друга посока.

“Винаги съм твърдяла, че
моята работа е на

принципа на бумеранга –
каквото излъчваш, това и

привличаш.”

“Любовта е нещото, което
вдъхва живот на всичко.”
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Word of the Issue: 
Growth Mindset
Text: Tsvetelina Goranova

”In a growth mindset, people believe 
that their most basic abilities can be 
developed through dedication and 
hard work – brains and talent are just 
the starting point. This view creates a 
love of learning and a resilience that 
is essential for great accomplishment.„

- Carol Dweck (Dweck, 2015)

Dr.Dweck is the creator of that theory, 
whose research on growth mind-
set has changed education forever. 
Her research has shown an increase 
in scoring higher marks at school, 
however, that is not the most impor-
tant point. It is crucial to focus on the 
moment rather than the future results 
and effect, to focus on the knowledge 
you receive and how beneficial it is. 

If you think so, you have reached the 
core at that study. You have to believe 
that everything is possible. If you are 
in control of yourself and pay attention 
to basic stuff, you would be success-
ful and mature. Through dedication 
and perseverance, you would work 
your way up to the top. Just as Dr. 

Dweck says in her book Mindset:The 
New Psychology of Success: ”brains 
and talent are just the starting point„. 
Or to put it in Albert Einstein’s words: 
”Genius is 1% talent and 99% percent 
hard work.„ 

Dr. Dweck discusses two main mind-
sets: the fixed and the growth. The 
first one is when we believe that we 
are born in a particular way, with cer-
tain qualities, traits and talents which 
cannot change. This is simply who we 
are. People with fixed mindsets also 
share the notion that it is talent which 
is at the core of success. On the other 
hand, for those with growth mindset it 
is continuous learning and hard work 
which are the basis for achievements. 
For them growth can occur through 
constant efforts and failures are the 
foundation for improvements.

Now that we have established the dif-
ference between these two mindsets, 
here is some advice that you can find 
useful if you want to move from a fixed 
mindset into a growth one:
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1. Get out of your comfort zone.

Life is too short to be wasted. Discover  
innovative things that you adore and 
show your full potential through them. 
Embrace challenges and surprise 
yourself. Be proud of your limitless 
personality.

2. Ask yourself why you are doing 
this particular thing.

When you face an obstacle you have 
to see it as a chance to experiment. 
Focus more on the process, rather 
than the final result. For instance, 
while you are taking a test, think about 
solving the task at hand, rather than 
the final score. 

3. Stay positive! 

If you have the belief that something 
will be successful, you have already 
managed to take a step from having a 
fixed mindset into developing a growth 
one. 

Finally, I think that most people who 
follow these steps would not regret it. 
The topic of growth and fixed mindset 
is a new modern study to which people 
pay attention. In my opinion, we have 
to aim for growth mindset, in order to 
feel more comfortable around others 
and to achieve our goals.
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Self-growth: Защо е важно 
винаги да работим върху 
себе си и развитието си?
Текст:  Ивайла Димитрова

Learning is the only skill that 
matters. If you can learn, you can do 
anything, and if you can do anything 
you can be anything.

Всъщност, по-важно е дали 
знаете какво означава думата 
“развитие”? Тя има няколко зна-
чения, но най-просто казано, оз-
начава: постоянно преминаване 
от един етап в друг – по-горен и 
по-съвършен.

За да се развиваш, е важно да 
работиш върху себе си и върху 
целите си. Така, малко по малко, 
ще сбъдваш и мечтите си. Към 
всяка една цел има начертан път, 
който ние сами трябва да извър-
вим. С всяка крачка, ние обога-
тяваме знанията си и развиваме 
мисленето си. Всички допуснати 
грешки по пътя на мечтите се 
превръщат в най-ценните уроци, 
които някога може да научим; 
които никога няма да разберем, 
ако някой друг ни ги разкаже, 

защото те са строго индивиду-
ални и предназначени единствено 
за осмелилите се да извървят 
пътя на успеха докрай.

Нещо, което е много важно 
за всеки един човек, независимо 
от възрастта му, и може да се 
приеме като правило за развитие 
е: Винаги трябва да продължаваме 
да се опитваме и да се развиваме в 
различни сфери, без да ни е страх 
да се провалим. По-добре е да сгре-
шим, отколкото да стоим на едно 
място, защото ни е страх да на-
правим първата крачка. Не всеки е 
добър във всичко, но ако наистина 
имаме желанието и волята да 
се развиваме и да продължаваме 
напред, никой не може да ни спре.

В случая, говорим не толкова за 
физическо развитие, отколкото 
за психическо, защото когато раз-
виваме мисленето си и начина, по 
който реагираме в дадени ситу-
ации, виждаме нещата от друга 
перспектива и така променяме 
себе си и започваме да разбираме 
хората около нас, без да ги съдим.

Подготвила съм 5 идеи, които 
постепенно ви помогнат в разви-
тието ви към по-добро:

1) Поне веднъж в месеца пра-
вете нещо, от което винаги ви 
е било страх.

Това, което се опитвам да 
кажа, е по-често да излизате от 
зоната си на комфорт и да пра-
вите неща, които сте отбягвали, 
или за които досега сте си нами-
рали оправдание. Това за всеки 
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е индивидуално, но за идеи мога 
да дам: нов спорт, изкачване на 
връх, промяна на стила на обли-
чане, дори и да заговорите човек, 
с когото доста време сте се оп-
итвали да разговаряте, но не сте 
посмели да го направите.

2) Четете повече книги!
Това е много важна стъпка, ако 

искате да развиете начина си на 
мислене и начина си на изказване. 
Метод, чрез който можете да 
научите много неща само заради 
историята и пътя на героите в 
дадена книга, техните приключе-
ния, грешки и уроци. Тук мога да 
дам препоръка на книга, свързана с 
промяната. Заглавието е ,,Всичко 
неочаквано” на Морган Матсън. 
Невероятна книга, посветена на 
непланирани действия и послед-
ствията след тях.

3) Слушайте подкастове или 
аудио книги.

В тях има много конкретна 
информация на определени теми, 
които отново ще развият начина 

ви на мислене. Може да ги слу-
шате докато се приготвяте 
сутрин, докато готвите, карате 
кола, колело или докато тичате. 
Наистина много помагат и обога-
тяват знанията ви. Знам го от 
личен опит, тъй като преди не 
вярвах в това, но си поставих за 
цел да си пускам подкаст всеки ден 
в продължение на няколко месеца и 
наистина промяната се усещаше.

4) Започнете да учите нов 
език и да опознавате различна 
от вашата култура.

Това ще ви бъде от голяма 
полза при пътувания в различна 
страна, а и ще направите добро 
впечатление на много хора със 
знанията си и маниерите си . За 
да ставате все по-добри в това, 
гледайте видеа в You Tube на оп-
ределения език, слушайте музика 
и се опитвайте да завързвате 
разговор с човек, познаващ езика.

5) Опитайте да експеримен-
тирате в кухнята и с ястията 
си.

Това е лесно приложимо в еже-
дневието. Просто започнете да 
добавяте малко разнообразие 
към рецептите, вместо да сле-
дите всеки ред и всяка дума от 
рецептата. Повярвайте ми така 
ще ви бъде много по-забавно и 
интересно. Експериментирайте 
и в презентацията на ястието. 
Начинът, по който чинията из-
глежда, е много важен, особено 
ако искате да направите пост в 
социалните мрежи, но дори и ако 
го направите само за удоволст-
вие, няма да съжалявате.

Learning is the only skill that 
matters. If you can learn, you can do 
anything, and if you can do anything 
you can be anything!
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Моят Идол: 
Интервю с Виктория 
Димитрова (Goldy)
Текст: Денислав Николов

Виктория Димитрова или 
по-позната в хип-хоп средите като 
Goldy, е един от най-успешните и 
талантливи танцьори в България. 
Тя е основавател и хореограф на 
VS DANCE. Идол е на много от 
подрастващите танцьори, които 
искат да поемат по стъпките є, 
включително и на мен. Работила 
е с много от българските изпълни-
тели и зад гърба си има много ав-
торски спектакли и видеоклипове.

Как реши да се занимаваш 
професионално с танци?

Започнах да градя кариера 
2009-та година, когато създадох 
лейбъла VS DANCE. Тогава избо-
рът танците да бъдат моя профе-
сия, не беше напълно осъзнат, но 
имах много амбиции и цели. С вре-
мето, изпълнявайки ги, се появя-
ваха нови и нови, докато танцът 
не се превърна в начин на живот 
за мен. Нещо повече – в средство 
за прехрана. В България е много 
трудно да се изхранваш в тази 
индустрия. Ето защо беше не-
обходимо да уча постоянно и да 
превърна танца в нещо повече от 
удоволствие и просто участия.

Как стигна това ниво на тан-
цьор и професионалист, който 
си в момента?

Ако искаш да си добър, тре-
нираш. Във всяка една сфера се 
превръщаш в професионалист, 
когато практикуваш, а практику-
вайки гледаш да се усъвършенст-
ваш и обновяваш постоянно. Да 
търсиш иновации, вдъхновения, 
нови и нови знания, а щом става 
дума за танци – тук вече освен 
информация и трениране на ума, 
се изисква и много сериозна физи-
ческа подготовка.

Имало ли е моменти, в които 
си искала да спреш с танците?

Да, много пъти. Но не толкова 
заради самите танци, а по-скоро 
заради човешкия фактор в този 
бранш.
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Какъв щеше да е животът 
ти, ако не танцуваше?

Напоследък по-често размиш-
лявам по този въпрос. Когато си 
инвестирал наистина много време 
в даден бизнес или хоби, е трудно 
да си представиш промяна. 
Предполагам щях да съм изградила 
друга компания и отново да я ръ-
ководя.

Какво за теб са танците?
Танците за мен бяха изклю-

чителна страст, любов, душа, 
емоции – нещо неописуемо. Сега 
са вече на друго ниво – работа, 
отговорност към хората, които 
чувстват това, което и аз, отго-
ворност към доверието на моите 
(нашите) ученици и необходимост. 
Придават смисъл и посока.

Каква е най-голямата про-
мяна в живота ти след като 
основа VS Dance?

Най-голямата промяна в 
живота ми определено е социал-
ният живот. Преди VS DANCE бях 
по-скоро по-затворена и наивно 
доверчива.

Как, според теб, да правиш 
онова, което обичаш, влияе на 
един човек?

Замисляли ли сте се, че пре-
карваме може би 80% от времето 
си на работа? Ако имаме възмож-
ност, би било добре да прекарваме 
това време или в работа за финан-
сова свобода, или в нещо, което ни 
доставя радост. Разбира се, не 
всеки има тези възможности, но 
дори да не обичаме работата си, 
винаги можем да променим нагла-
сата си към нея. Така че да обичаме 

това, което правим, ми се струва 
много важно, имайки предвид тези 
примерни 80%. И по-конкретно, как 
влияе? Мисля, че спомага за сни-
жаване на досадата до възможния 
минимум.

Как виждаш себе си след 
десет години, на сцената или в 
публиката?

След десет години не се виждам 
нито на сцената, нито в публи-
ката, а по-скоро зад кулисите.

Какви са бъдещите ти пла-
нове, свързани с VS Dance?

Някои от тях не мога още да 
оповестя, но с всяка година се 
фокусирам все повече върху това 
да направя учениците успешни 
и щастливи. Фокусът ми е да 
работя за техния просперитет 
в тази област. През новия сезон 
ще пуснем New Stars клас, който 
е за обучаващи се преподаватели. 
Предстои кастингът ни за сти-
пендианти към програмата VS 
Academy, както и доста нови про-
дукции, годишен спектакъл и раз-
работване на нови класове.

“Когато си инвестирал
наистина много време в
даден бизнес или хоби, е

трудно да си представиш
промяна.”
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Как училището вече да
не бъде просто мъчилище?
Текст: Джулиана Добрева

В днешно време е наистина 
трудно ние учениците да останем 
напълно мотивирани и да се съ-
буждаме с ясни цели всяка сутрин, 
една от които – да научим нещо 
ново днес. Причините за нашата 
незаинтересованост към учебния 
процес са най-различни:

1. Учители, които не се по-
ставят на мястото на учени-
ците си.

Това са всички, които посто-
янно ни изпитват и не са особено 
толерантни към факта, че да 
учиш по пет предмета за един ден 
не е никак лесно. Също така, да не 
забравяме и тези, които просто 
не са открили точния подход към 
младежите. Все пак, с всеки изми-
нал ден, всичко се променя. Ние, 
хората, се развиваме все повече 
и повече в сферата на технологи-
ите, медицината и какво ли още 
не. Тогава трябва да разберем, че 
и методите за обучение не могат 
да останат еднакви завинаги.

Как да променим това? 
Замисляли ли сте се, че както 
всички останали, така и учите-
лите са хора с грижи и проблеми? 
Щастливи и не чак толкова ра-
достни моменти, точно като нас? 
Един прекрасен начин нещата да 
се задвижат към по-успешен учи-
лищен път е разговорът. Това е 
най-полезният и удовлетворяващ 
начин да споделиш всичко, което 
смяташ за нередно с учителя си, 
да се разберете къде грешите и да 
започнете начисто. Определено 
можем да твърдим, че разбира-
телството между ученици и пре-
подаватели е най-важно в училищ-
ната среда.

2. Обстановката в училище.
Всички ние знаем, че няма нищо 

по-хубаво от това да се чувст-
ваш като у дома си. Цитатът: 
“Училището е нашият втори дом” 
съвсем не е грешен. Просто прочи-
тайки това, почти никой няма да 
може да сравни училището с дома 
си. За да съпоставим мястото, 
където учим, с дома си, то трябва 
да бъде приветливо за нас, а не 
най-мрачното място, където пре-
карваме по пет дни в седмицата. 
Всичко това може да се промени, 
стига да искаме да бъдем положи-
телно настроени и най-важно – да 
действаме.

Ето как: Ако не си част от учи-
лищен съвет, то може да се поин-
тересуваш, да вземеш участие 
или пък да споделиш мнението си 
какво смяташ, че трябва да се про-
мени тук, за да може учениците да 
идват с по-голямо желание. Друга 
идея, която ще изисква твоята 
мотивация, е да започнеш от 
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класната си стая. Донеси цвете. 
Окачи мотивиращи цитати и на-
прави всичко по силите си стаята 
да изглежда по-приветлива, тъй 
като ние хората несъзнателно ра-
ботим по-добре, когато се нами-
раме в по-добра среда.

3. Не можем да виним винаги 
училището за всичко.

В крайна сметка, всичко зависи 
от нас. Нашите цели, мечти, 
нашата мотивация да работим и 
да взимаме участие с желание в 
часовете зависят от нас. Ако сме 
мотивирани да успеем в живота 
и да се отличаваме в различни 
сфери, то всичко ще върви повече 
от прекрасно и училището няма 
да е мъчилище в никакъв случай, 
защото всеки ще идва навреме, 
готов да учи и случаи като лоша 
дисциплина и незаинтересованост 
няма да съществуват. Часовете 
ще са тихи и ще минават изклю-
чително бързо и продуктивно.

Как да променим отношението 
си към училището? Нека започ-
нем с това да погледнем с друго 
око на нещата: “Учейки се, аз ще 
успея във всяко начинание.” Ако 
мислим по-този начин, всичко ще 
се промени. Ето как ще изглежда 
една сутрин: събуждаш се, винаги 
готов да промениш света. Оличаш 
се. Минаваш типичната рутина. 
Опитваш се да запазиш стаята 
си чиста, защото когато се при-
береш от училище, ще бъдеш 
твърде уморен, за да я изчис-

тиш, а както споменах, средата, 
в която учим и работим, е много 
важна. Следва моментът, в който 
трябва и да се погрижим за външ-
ния си вид, защото когато човек се 
чувства добре в кожата си, може 
да върши какви ли не чудеса. Може 
да се погрижим и за закуската си. 
Нека бъде нещо полезно, което ще 
ни крепи в училище за началните 
часове. Защо да не пийнем малко 
чай или прекрасно ароматно кафе? 
Ако всеки действа и мисли по този 
начин, училището ще се превърне 
в място, пълно с положителни хора 
и със зареждащи емоции. Всеки ще 
се мотивира поотделно. След една 
прекрасна сутрин остава и един 
прекрасен ден. Променяйки еже-
дневието си и някои навици, то 
училището ще е място, където 
ще творим, ще се учим и ще из-
караме най-прекрасните си учи-
лищни години в забавление, а не в 
мъчение.

“Променяйки ежедневието си
и някои навици,

то училището ще е
място, където ще творим,
ще се учим и ще изкараме

най-прекрасните си 
училищни години

в забавление, а не в мъчение.”
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Change: The Most Natural 
Thing in the World
(an interview
with Tsvetelina Petrunova)
Text: Asya Stefanova

Tsvetelina Petrunova is a long-time 
teacher both in Sofia and in Force 
School - Pernik as well as the author of 
the book Ghosts of Present. She has 
graduated from Sofia University, where 
she has studied English Philology and 
British and American literature. Recently 
she produced her first book, which as 
she said had existed in her head for 
years: ”the different parts found their 
place like a puzzle„. She kept it at home 
on her computer for 6 years before she 
decided to contact a publisher. Now the 
book is getting more and more popular, 
with its deep emotional impact, touch-
ing a lot of lives in the process. When 
it comes to change the first person that 
springs to my mind is she, as Tsvetelina 
Petrunova is a great inspiration because 
of her young heart and soul. Today she 
shares some things about herself, her 
book and answers some philosophical 
questions about our topic.

What is your inspiration for writing 
and teaching?

First of all, I like my colleagues because 
I observe their work and I notice their 
enthusiasm. I always feel protected, 
certain that there is someone supporting 
me at my work place so that I don’t have 
to face things alone.

About writing I have a lot of favourite 
authors. I can notice some traces of 
their style in mine. For example, William 
Faulkner. He is a very important author 
in my life. Boris Vian too.

One book, which I saw and said ”Wow, 
this is my book„ is The Bell Jar by Sylvia 
Plath and another one is The Sound and 
the Fury by Faulkner.

How have the writing and teaching 
changed you?

Writing has changed me because it is a 
new thing for me. I mean, the process 
of writing has always been part of my 
life, but being published and meeting 
people who have read my book is really 
different. It gives more self-confidence in 
this field, which I didn’t have before. And 
people call me a “writer” now, which is 
really new (laughs).

Teaching gives me a lot of inspiration 
and ideas. Every conversation, espe-
cially with teenagers, transfroms my 
perspective on a daily basis because 
they have access to a lot of information.

I hold the view that we are in a constant 
change. Everything we do, every con-
versation with different people, every 
decision we make somehow develops 
us and moves us forward.

“I hold the view that we are
in a constant change. 

Everything we do,
every conversation with different
people, every decision we make

somehow develops us
and moves us forward.”
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If you had a chance, what would you 
make different in your life?

In my life I wouldn’t change a lot of things 
because I think I am a happy person. I 
have the best job because it gives me 
freedom and flexibility. The best part is 
working with teenagers, because they 
keep me young, I really feel connected 
to them and they also open their hearts 
like no adult can. Every class is so exit-
ing and funny that I really don’t see it as 
work, even though this is not what you 
usually hear.

Also, I believe I have a thing for traveling; 
I invest all of my money into that. I have 
been to the most European countries 
and now I want to visit other continents.

Maybe sometimes I lack the courage to 
do things which require a big change. 
For example, to just pack my bags and 
go and live somewhere for a year. Also, 
I want to try to learn more because it 
is physically difficult to find time for the 
things I want to know more about.

What advice would you give some-
one who wants to make the first step 
to reinvent their life?

Making the first step is not hard. It is a 
question of breaking everything into 
small steps because you can’t expect 
what you want just to be there. First of 
all, you should have a clear idea of your 
aim.

Then the hardest thing is the consistency 
after the first step. Because you can say 
”I dream of being a writer and from to-
morrow I will start writing„ .Yes, you will. 
And then? You have to continue doing 
this; pursue this until you reach the orig-
inal goal.

Why do you think we have to change?

It is inevitable if you want to survive 
(laughs). We don’t have to change; it is 
just part of our being. Part of being alive. 
It is the most natural thing in the world. 
Everything in nature is modifying and we 
are part of this, so we shouldn’t be afraid 
of it. Even if we don’t do the change, 
some external circumstances appear 
and they make us transform.

People are so resistant to get out of their 
comfort zones. They are happy only with 
what they have at the moment. They 
can’t imagine what might happen next 
- if it will be better or worse, although 
usually it is better and may serve as a 
stepping stone for something bigger. It 
doesn’t matter whether you do it well, 
but the feeling that you have gone out 
of the comfort zone is fulfilling. You can 
always go back, choose another direc-
tion or make another change. In most 
of the cases, it is something reversible. 
I always do the things, which scare me 
the most and I think these have been the 
best experiences in my life.

People my age are often somehow 
crushed by life. They really like being 
settled. They invest in their homes but 
they really give up on experiencing 
things, which are changing their rou-
tine. The younger people don’t have this 
routine yet; they are ready to risk more. 
That’s why there are two things that 
children have, which I believe everyone 
should never give up on. One of them 
is curiosity. The other one is admiration. 
Adults become cynical and stop enjoy-
ing everything. In my opinion, being able 
to admire things – people, nature, art, is 
what makes us happy.

“I always do the things,
which scare me the most and 
I think these have been the 
best experiences in my life.”

“In my opinion, being able
to admire things – people, nature,

art, is what makes us happy.”
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Как технологията 
променя хората?
Текст: Дилян Стоилов

Откакто се помня използвам 
технологията. Независимо дали е 
телефон, или компютър, тя е на-
всякъде около нас. Живеем в свят, 
в който технологията e доста на-
преднала.

Когато бях малък, имах компю-
тър, на който играех по цял ден. 
Не се хранех, не излизах, не ходех 
до тоалетната. Родителите ми 
постоянно ми правеха забележки 
как трябва да спра да играя тол-
кова и как трябва да излизам по-
често, но аз не ги слушах, защото 
ми беше по-интересно да седя 
вкъщи на един стол, облъчван от 
гама лъчите и гледайки как едни 
дигитално-програмирани чове-
чета се движат.

Да, може да не звучи като 
най-здравословното нещо (даже 
напротив), но със сигурност си има 
и своите плюсове. Родителите 
ни обаче не забелязват положи-
телната част, защото когато са 
били на нашата възраст, техноло-

гията, до която са се докосвали, е 
била телевизията. Явно мислят, 
че използването на толкова много 
интернет ще даде по-лесен достъп 
на децата им до цинични думи, от-
колкото до нещо полезно. Но, ро-
дители, повярвайте ми, детето 
ви прави много повече от това да 
учи ругатни в Интернета.

Нека сега погледнем и от ху-
бавата страна на това да из-
ползваш електронните джаджи. 
Както вече казах, те са навсякъде 
около нас – телефони, компютри, 
таблети. Всеки използва различ-
ните устройства за различни 
неща - някои играят игри, други 
четат новини, трети слушат 
музика. Нека се хванем за най-го-
лямата технология до тук - ком-
пютърът, и да поговорим за него. 
Много хора (включително и аз) 
обичат просто да избягат от ре-
алността и да потънат във вир-
туалния свят. В това няма нищо 
лошо, разбира се, стига да се 
чувстваш добре, защото в почти 
всички случаи виртуалната реал-
ност изглежда много по-добре от 
същинската реалност. Правиш 
я по свой образец и ако нещо не 
ти хареса, можеш просто да го 
махнеш.

Със сигурност ще дойде 
момент в живота на всеки един 
от нас, когато ще се появи зна-
чителният стрес; моментът, в 
който всяко едно нещо ни подлага 
на нервно напрежение. Знаем, че 
когато той се появи у някого, съ-
ответният човек не се обръща 
към някой друг. Той се обръща 
към устройство, към социалните 
мрежи, към неща, които му пред-
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лагат облекчение.
Знаем, че науката е ясна. Не 

е изненадващо, че хората, които 
прекарват повече време във 
Facebook, имат по-високи про-
центи на депресия от хората, 
които прекарват по-малко. 
Тези неща са уравновесени. 
Опасността не се крие в умере-
ната употреба, на каквото и да 
било, а в злоупотребата. Няма 
нищо лошо в използването на вир-
туална реалност, ако не се злоу-
потребява с нея.

Децата трябва да намерят 
утеха в нещо; място, където да 
се чувстват спокойни и в без-
опасност. Доста често това 
място е именно компютърът (или 
Интернетът като цяло). Чрез 
него можеш да правиш огромен 
набор от неща. От игрите много 
по-лесно започваш да се учиш 
как да работиш в екип, научаваш 
различни езици по-лесно, ставаш 
по-креативен, намираш нови при-
ятелства. Помагат на човек да 
се приспособи към една среда от 
хора, които не познава; помага 
му също така и с комуникаци-
ята. Започва да общува много по-
лесно и по-отпуснато да изразява 
своето собствено мнение.

Всяко нещо си има хубава, но и 
лоша страна. Няма как да се разми-
нем без да поговорим и за лошата 
страна на цялото използване на 
различни телекомуникативни ус-
тройства. Дългото им използ-
ване кара човек да се пристрасти. 
Хубаво е да се прекарва по един-
два часа на телефон или компю-
тър, но ако със събуждането си 
включите телефона и първото 
нещо, което направите, е да вле-
зете в Instagram или Facebook, 
преди да сте казали “Добро утро” 
на приятеля, приятелката или 
семейството си, вие сте прис-
трастени. Всеки втори, ако ли 
не и първи, човек, когото питате 

дали го прави, ще ви отговори с 
,,да". Не е добре, когато сте на 
маса с други хора и някой говори, 
да си гледате телефона и да си 
пишете с човек, който в момента 
не е в стаята заедно с вас. Така 
показвате неуважение към тях. 
Просто оставете телефона на 
масата с лице нагоре или надолу 
и го проверявайте, само ако някой 
ви се обади. Не е нужно всеки да ви 
гледа как си ровите в телефона.

Колкото повече технология 
използваш, толкова повече се 
пристрастяваш. Наше задълже-
ние е да се уверим, че не позво-
ляваме употребата ни да излезе 
извън контрол.

Когато децата станат тий-
нейджъри, те започват да се ин-
тересуват повече за мнението 
на приятелите си и компанията, в 
която се намират. В някои случаи, 
те могат да подтикнат детето 
ви да започне да пуши, карайки го 
да си мисли, че това е много "гот". 
Така че, родители, нещата, които 
детето ви ще научи, докато 
използва технологиите, са в 
пъти по-полезни за него и за вас, 
защото им позволява да достиг-
нат до много повече информация 
и знание. Не лишавайте децата си 
от хоби, от тази тяхна страст. 
Ще дойде момент, в който ще 
им писне от толкова използване 
на телефона (или компютъра) и 
нещата, които са научили, докато 
са били в ,,мрежата" ще са им от 
ползва в живота.
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Какво са книгите за 
един читател?
Текст: Мария Калайджиева

Много пъти са ме питали какво 
ще стане, ако някога книгите из-
чезнат от земята. И знаете ли 
какво им отговарям? Питам ги 
на свой ред, какво ще стане, ако 
някога телефоните и другите 
технологии изчезнат от земята. 

Защо ли? Защото както те 
няма да издържат без техноло-
гия, така един читател няма да 
може да живее без книги – защото 
намира утеха в книгите; защото 
октрива нов и верен приятел, 
който винаги ще е там да го ус-
покои; защото се влюбва в геро-
ите и тайно си мечтае да срещне 
някой от тях; защото една книга 
може да накара в тъмните и без-
надеждни очи, да засияе светлина.

Може да ни накара да се смеем, 
да плачем, да се радваме, да не 
можем да си намерим място от 
притеснение! Защото книгата не 
е просто уред за забавление. 

Книгата ни предлага по-добър 
свят – Своя свят.
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Езиков Център FORCE: 
Certificate Awards
Текст: Ася Стефанова
Снимки: Валерия Христова

Ежегодно през септември в 
Езиков център “Форс” се провежда 
връчването на сертификите на 
Cambridge и Oxford. За един час, 
освен че всеки получава тържест-
вено сертификат от изпита, на 
който се е явил, се забавляваме 
като гледаме представления от 
типа на пеене и танци и си гово-
рим за това какво е Форс за нас.

Събитието е едно много специ-
ално време от годината, защото 
всеки си дава равносметка за 
това, което е успял да постигне. 
Сертификатите, които всеки е 
извоювал, показват черно на бяло 
резултатa от работата ни през 
всичките години във “Форс”. А в 
него не се учим просто на англий-
ски.

Учим се да опознаваме света и 
себе си. Учим се да се забавляваме 
и да зареждаме хората около себе 
си с положителна енергия. Учим се 
да откриваме най-добрата версия 
на себе си, така че когато из-
лезем в света на големите, да сме 
готови за всяко предизвикател-
ство. Едно събитие като връчва-
нето на сертификатите ни на-
помня колко сме постигнали, за да 
излезем най-накрая тържествено 
на сцената и да кажем “Аз успях”.

Този септември си говорихме 
за това какво е думата “Force”? 
Защо това име? От Star Wars ли 
идва? Не само. Думата Force (сила) 
е мярка за взаимодействие на 
телата. Тя може да съществува 
само като резултат от взаимо-
действие. И това получаваме във 

“Форс” постоянно. Подкрепа, раз-
витие, положително зареждане 
от усмихнати хора. Във “Форс” 
се чувстваме като у дома си. Не 
случайно Ива Андонова отбе-
лязва: “Никой не казва “Aз отивам 
на английски”. Всички казват “Аз 
отивам на Форс”.



35

Creative Corner
Разкази

Новата Работа 
на Рафа

Яна Стойчева

Беше един слънчев ден, изпъл-
нен с уханието на разцъфнали 
цветя. Аз и моята приятелка 
Катрин излязохме на разходка. 
Какво по-хубаво от това? Както 
обикновено, първото място, 
което посетихме, беше книжар-
ницата. След това се запътихме 
към сладкарницата, защото и 
двете си умирахме за нещо сладко. 
Настанихме се и си поръчахме по 
едно парче шоколадова торта.

- Мартина, не мислиш ли, че шо-
коладовата торта е по-различна? 
– попита ме Катрин.

- Мхмммм... може и да...
Телефонът ми извибрира, а 

след това се чу и новата песен 

на любимата ми певица – Сабрина 
Карпентър.

- Ало! Кой се обажда? – номе-
рът беше непознат.

Никой не отговори. Аз изклю-
чих телефона и продължих разго-
вора си с Катрин. Не след дълго 
джиесемът ми отново извибрира, 
но този път получих съобщение. 
Беше от същия непознат номер, 
който ми беше звънял по-рано. 
За момент се зачудих дали има 
смисъл да го чета, но после реших 
да го погледна.

Съобщението гласеше:
Здравей Мартина! Аз съм 

Франческо Авелас и съм шеф на 
фирма “Аквамекс”. Искам да ти 
съобщя, че котаракът ти – Рафа, 
се яви на интервю за работа днес 
в 10 часа и 56 минути. Той посочи 
теб, като негов стопанин. Ако 
това наистина е така, моля пиши 
ми. Приятен ден!

Котката ми беше започнала 
работа, така ли? Някой се шегу-
ваше с мен.

- Какво има? – попита Катрин, 
която изглеждаше загрижена.

- Нищо! Абсолютно нищо! – из-
лъгах аз.

- Кой ти писа? Да не е станало 
нещо?

- Братовчед ми. Живее в 
Австралия – вече говорех пълни 
глупости.

- Братовчед ли? - Катрин ме 
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погледна изненадано.
- Да. Не съм ли ти казвала, че 

имам братовчед, който живее в 
Австралия?

- Не – получих очаквания отго-
вор, а Катрин започна да ме гледа 
все по-изненадано. Чудех се дали 
ще е добра идея, ако си тръгна. 
Беше ми много приятно в компа-
нията на Катрин, но пък започнах 
да се притеснявам, защото този, 
който ми беше изпратил съобще-
нието, трябваше да ме познава 
щом знаеше, че котката ми се 
казва Рафа.

- Катрин, извинявай, но се 
налага да си тръгна.

- Сигурна ли си, че всичко е 
наред, Мартина?

- Да, просто имам малко работа 
за вършене...

- Добре... Чао.
Не ми отне много време да 

стигна до блока си. Живеех в апар-
тамент на деветия етаж, а асан-
сьорът не работеше. Задъхана и 
много изморена, стигнах до вход-
ната врата на дома си. Когато 
обаче се приближих до нея, чух 
странни звуци. Беше ме страх да 
я отворя, но въпреки това хванах 
бравата и я бутнах надолу...

Явно бях припаднала, защото, 
когато отворих очи, лежах на 
пода. Изправих се бързо. Този път 
дадох най-доброто от себе си да 
се задържа на крака. Гледката, 
която се откри пред очите ми, 
беше следната: котката ми Рафа 
седеше на бюрото във всекиднев-
ната и четеше Ръководство за 
Нови Работници.

Той беше чул шума от идва-
нето ми, защото се обърна и ме 
поздрави:

- Здравей, Март!
- Ама...
- Спокойно, аз съм Рафа!
- Знам кой си! Но ти гово-

риш? Защо седиш на бюрото ми? 
Какво се случва? Защо ме наричаш 

“Март”? Защо ми изпратиха съ-
общение, че си започнал работа? 
– толкова много бях крещяла, че 
гърлото беше започнало да ме 
боли.

- Март, ако млъкнеш за малко 
може и да ти обясня...

- Д – д – добре...
- Ами аз съм говореща котка. 

Да, знам. Странно е. Не ти бях 
казал, защото мислех, че ще ме из-
хвърлиш на улицата. А днес реших 
да започна работа. Имаш ли нещо 
против?

Дали имах нещо против? 
Котката ми бе започнала работа... 
Не, това трябваше да е сън!

- Това ли е великото ти обясне-
ние за случващото се? - въпросът 
ми сякаш леко обиди Рафа, защото 
той направи странна физиономия.

- Мартина, спомняш ли си деня, 
в който дойде да ме вземеш от 
приюта? А колко много грижи по-
лагаше за мен първите месеци 
след осиновяването ми? Но в един 
момент всичко това свърши. Ти 
започна да излизаш все по-често 
с приятели, а на мен почти не об-
ръщаше внимание. Може да не ти 
се вярва, но ние котките също 
имаме чувства и много лесно се 
разстройваме. Затова реших да 
започна работа – за да може да 
правя нещо полезно през деня и 
да се разсейвам от негативните 
мисли.

Изслушах Рафа и почти бях 
готова да заплача. Това не беше 
сън. Котката ми наистина гово-
реше. Тя имаше и чувства, които 
аз бях наранила. Наистина през 
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Self-love
Ася Стефанова

At the end of the day
It doesn’t really matter
Who has been there for you.
It matters
Whether you have been 
there for yourself.
People come and go
You only stay –
Forever

Real love
Ася Стефанова

“In this life we cannot be together…
Maybe in another one”
He said to her
In her dreams
Until she woke up…
Next to him

Soulmates
Ася Стефанова

Now I understand
Everything
People told me about love
The world may be falling apart
But I can stay there
Looking into your eyes
Talking about something important
Or nonsense
And I don’t care what’s happening
I just don’t want it to end

Стихотворенияпоследните месеци не му бях обър-
нала почти никакво внимание, но 
дори не бях осъзнала, че прекарвах 
по-голямата част от времето си 
навън с приятели. Не бях поми-
слила, че това можеше да повлияе 
негативно на Рафа.

- О, Рафа! Извинявай! Наистина 
много съжалявам! Не исках да те 
нараня по този начин. Дори не ос-
ъзнавах, че го правя. Обичам те 
безкрайно много и не мога да си 
представя какво бих правила без 
теб, малка пухкава топка.

- Няма нищо, Март. Знам, че не 
го правеше нарочно. И мислех да 
ти кажа за всичко това много по-
рано, но не знаех дали бях готов.

- Дали си бил готов?
- Всички животни говорят, 

но само някои показват това на 
хората. Аз исках да ти кажа по-
рано, но ме беше страх от начина, 
по който ще реагираш. Сигурно е 
мислел, че след като не съм му об-
ръщала достатъчно внимание, съм 
могла и да го изоставя напълно.

- Рафа, отново много съжаля-
вам за държанието си. Обещавам, 
че това няма да се повтори. 
Никога повече няма да допусна да 
тъгуваш. 

И за щастие така и стана. 
Започнах да прекарвам много 
повече време с него. Извеждах го 
на разходка всяка сутрин и започ-
нахме и да си говорим много по-
често. Той дори ме запозна и с други 
говорещи животни. Благодарение 
на него представата ми за света 
напълно се промени.
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Картини

Илюстрация на Гергана Вълчева
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“Любов” - Ивайла Бързачка
За мен тази картина символизира смисъла на живота. Една душа не 

би могла да съществува щастливо без някоя друга до нея. Аз намирам 
себе си в картината като женската фигура, а силуета до мен е любо-
вта на семейството, приятелите и всичко, което ми носи щастие.
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“Полски цветя” - Яна Ермакова – 40/60, масло, платно
“Полски цветя” е картина направена по време на пета лятна академия по изобразително 

изкуство “Давам ти дъгата за наследство”, Перник 2019. Обектът, който ме подтикна 
да направя тази картина бяха свободно разтящите цветя в полето. Едновреммено тези 
цветя са врата към безгрижното детство и също така напомняне, че то вече е отминало 
и малко, или много вече сме променени. Както казват хората, промяната е единственото 
сигурно на този свят и се надявам “Полски цветя” да поражда у вас трансформация.
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Photo Journal:
Промяна
Снимки: Мирослав Николов

Миналото в настоящето
Настоящето е отражение на миналото. Средата, 

в която човек израства като малък е именно и фабри-
ката на неговата личност. Случките, които е прежи-
вял, отношението, което е получил от другите, офор-
мят човека, който ще бъде. Като малък не осъзнаваш 
тези фактори, приемаш ги за част от ежедневието, 
но в по-зряла възраст осъзнаваш елементие, които са 
те моделирали и започваш съзнателни опити да изко-
рениш лошите точки, но не винаги успяваш напълно.
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Промяна
В природата промяната е заложена в основата на 

всичко. Няма нищо, което да остава същото. Но винаги, 
когато и да погледнеш едно растение, то ще изглежда 
уникално в различен период от годината. Дали ще е в 
периода на цъфтене или на увяхване или даже някъде по 
средата, от която и среда на времевата линия да по-
гледнеш няма да ти се стори скучно, а именно защото 
природата “експериментира”. Може да изглежда едно-
типно, но не е. Хората обичат нови и невиждани неща. 
Тогава защо всяка година те се възхищават на един и 
същи сезон? Именно тук е отговорът, че всяка година 
те биват грабвани от нещо ново от стария им обект 
на възхищение. Промяната може да бъде малка, но 
действието є може да бъде по-голямо.
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Щастието?
Същността на човека се из-

разява в непрекъснато преслед-
ване на цели и всяка следваща 
по-амбициозна от предходната. 
На текущата му позиция се чув-
ства нещастно, защото мисли, 
че на следващото стъпало ще е 
по- добре. Но когато получи това, 
за което е жадувал, неговите на-
лежащи проблеми изчезват за 
кратко. Той се радва на най-после 
настъпилото спокойствие. Но след 
известно време нахлуват нови про-
блемни мисли, които досега не са 
били отбелязвани, поради факта, 
че са били заслепени от други.

Природни цветове
Както в изобразителното изкуство има три основни цвята (червено, 

зелено и синьо), така и природата притежава своите – зелено, жълто и 
червено. В комбинация те обагрят всичко живо около нас. Всеки сезон си 
има своя преобладаващ цвят, а най-благоприятният от 4-те сезона е 
именно есента. През нея човек може да наблюдава и трите цвята в най- 
обширните им комбинации.
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Личността
Личността на човек може да се оприличи с израстването на едно 

дърво. Като малка фиданка човек е миниатюрен и крехкичък с една малка 
корона – личността. С времето дънера се уголемява – всяка година нов 
пръстен. Така е и с човешките способности. Постепенно можеш да носиш 
все по-тежки отговорности и задачи. Знанията се развиват като кло-
ните и техните многобройни разклонения. “Човек се учи, докато е жив.” 
Така и дърветата растат, докато злощастието не ги достигне.
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Кои сме ние?

 Здравейте! Казвам се Елвира Димитрова и съм основател и ре-
дактор на списанието. До скоро преподавах по английски език, а в мо-
мента следвам магистратура Медия и Комуникация в Швеция. Идеята 
за списанието се роди точно благодарение на ежедневната ми инте-
ракция с учениците, които непрестанно ми показват колко начетени и 
нахъсани могат да бъдат младите хора и колко много потенциал имат. 
Нужни са им единствено терен за изява и подкрепа от наша страна. Аз 
вярвам, че всяка история е от значение и че всеки човек заслужава да 
бъде чут, така че целта ми е да помогна на учениците да повярват, че 
гласът им и трудът им са важни. Защото наистина е така. They Matter.

 Здравейте! Аз съм Вероника Кирилова. Живея в град Перник. 
Завършила съм Българска филология и в момента следвам Управление 
на човешките ресурси. Работя в администрацията на IT фирма, а сво-
бодното си време запълвам със спорт, книги и филми. 

Интересът ми към литературата и писането ме подтикна да 
приема поканата да стана помощник–редактор на списанието “We 
Matter”. Харесах изключително много замисъла, който се крие зад този 
проект и се надявам заедно, с помощта на всички будни ученици и 
целия екип, да го развием във времето и да получи голям успех, защото 
гласът на децата заслужава да бъде чут.

 Казвам се Ася Стефанова, на 17 години. Живея в град Перник 
и пиша за списанието. Обичам да научавам нови неща постоянно и 
след това, пишейки да предам мислите си и чувствата си на хората. 
Освен това се занимавам активно с танци и астрология в свобод-
ното си време.

Здравейте! Казвам се Ивета Георгиева и съм на 17 години. Живея 
в град Перник и пиша за списанието. За себе си мога да кажа, че съм 
импулсивен и емоционален човек, който обича да експериментира с 
нови занимания. Прекарвам свободното си време в спортната зала, 
където тренирам волейбол вече пет години.

 Здравейте, казвам се Катрин. Пиша за списанието 
с идеята да дам нещо от себе си на хората, които 
го четат. Обичам да чета, пиша, да създавам неща и 
да предавам позитивни емоции на хората около мен. 
Надявам се с участието си в списанието да направя 
точно това.
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 Здравейте! Казвам се Денислав Николов и съм на 16 години. Живея 
в град Перник и в свободното си време обичам да танцувам, да излизам 
с приятели и да опитвам нови неща. Занимавам се с танци от четири 
години и съм част от хип-хоп групата Dance Squad. Можете да видите 
интервю с тях в списанието.

 Здравейте! Казвам се Ивайла и съм на 17. Ако имах три думи, с 
които да опиша себе си, те щяха да са креативност, изкуство и ино-
вативност. Рисувам от 10 години, уча езици и обичам да предизвиквам 
себе си с нови хобита.

 Здравейте! Казвам се Джулиана. Тъй като един от многото ми 
интереси е писането, реших без съмнение да се включа в WE MATTER. 
Хората казват, че един човек никога не трябва да чака възможност, 
чрез която да блесне. Трябва сам да си я създаде.

 Здравейте, казвам се Ивайла! Идеята и вдъхновението ми, за да 
пиша в списанието, дойдоха от това, че обичам да споделям позитивни 
емоции с хората и смятам, че чрез него ще имам възможността да го 
направя. Обичам да творя и да отделям време на неща, които ми дос-
тавят удоволствие. Насладете се на списанието и вложените в него 
емоции на всички участващи!

Здравейте, казвам се Александър. От Перник съм, но за момента 
живея в София. Уча Авиационна техника и технологии в ТУ София. 
Вингаи съм се бунтувал срещу образователната ни система, но раз-
брах че ако учениците се променят и системата ще го направи, затова 
и реших да се присъединя към екипа на WE MATTER, тъй като смятам, 
че мога да споделя опита си.

 Казвам се Мирослав Николов, на 17 години, и съм фотограф за спи-
санието. Занимавам се с фотография от приблизително година и по-
ловина, като се старая да развивам уменията си с всяка направена 
снимка. Това списание ми дава перфектната възможност да упраж-
нявам креативното си мислене чрез създаването на нови и уникални 
кадри за всеки следващ брой.
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 Здравейте! Казвам се Гергана Вълчева. Уча компютърна графика в 
Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. 
Обичам изкуството във всичките му видове. Прекарвам свободното си 
време в рисуване, пеене и танци. Хоби ми е четенето, а сноубордингът 
е любият ми зимен спорт. Предизвикателствата и надграждането на 
дейностите, с които се занимавам, са моята страст.

 Казвам се Селин Пандурова и съм на 17 години. Живея и уча в гр. 
Никопол. Любимите ми предмети в училище са химия и ООС, биология 
и ЗО и литература. През годините съм участвала в много извънкласни 
дейности: заемала съм длъжност на заместник председател в учи-
лищния парламент; участвала съм в концерти като водещ и актьор. 
През летните ваканции посещавах кръжок по приложни изкуства, а от 
година и половина се занимавам с @our.favourite.books

 Здравейте, аз съм Цветелина Горанова и пиша за списанието. 
В свободното си време се занимавам с актьорско майсторство. 
Обичам да научавам нови неща и да работя в екип.

Здравейте, казвам се Александрина Маринова, на 17 години от 
Перник. Уча английски, френски и руски в езикова гимназия “Симеон 
Радев”. От малка се занимавам с писане, макар и не толкова сериозно 
и затова реших да се включа в списанието. В четвърти клас написах 
първото ми стихотворение. Бих казала, че едно от хобитата ми е да 
уча езици, ако това се брои. Мечта ми е да стана полиглот, винаги са 
ми били интересни чуждите езици.

 Здравейте! Казвам се Яна и съм на дванадесет 
години. Обичам да чета, да се занимавам с изкуство, 
да пиша и обичам спорта. Включих се в екипа на списа-
нието, защото смятам, че идеята е добра и ме очак-
ват много приключения!

 Здравейте. Казвам се Яна Ермакова и участвам в списанието с 
картината ми “Лодки в бурята”. Аз съм ученичка от 12а клас в НГПИ 
“Свети Лука”, гр. София по специалност “Силикатен дизайн”. Учебните 
ми проекти са фокусирани върху дизайна и изработката на изделия от 
стъкло, но въпреки това в свободното си време се занимавам с кера-
мика, живопис, скулптура, изработка на бижута и гравюри, пирогра-
фия, също така творя в сферата на лириката. Участвам в изложби, 
конкурси и проекти на регионално, национално и международно ниво.
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Здравейте! Казвам се Гергана Димитрова и съм на 15 години. От 
град Кърджали съм и уча Хардуер-софтуер с математика. Обичам да 
чета още от малка, а от година започнах да правя опити и да пиша, 
затова когато разбрах за списанието реших да се пробвам. Това е чу-
десна идея за нас, учениците, да правим това, което ни харесва.

Казвам се Дилян Стоилов. Танцьор съм в хип хоп формация Dance 
Squad. През свободното си време седя пред компютъра и играя игри, но 
също така много ми харесва да "хващам" някоя тема  и да размишлявам 
върху нея. Обичам философията, защото тя е науката, в която всеки 
е свободен да изкаже своето собствено мнение. Точно поради тази 
причина реших да се присъединя към екипа на WE MATTER, защото 
тук всеки е свободен да пише, каквото си пожелае, без ограничение.

M

 Здравейте, казвам се Алекс Еринин и уча Графичен дизайн в Нов 
български университет. Отговарям за дизайна и оформлението на We 
Matter. Може да видите още от работата ми на behance.net/alekserinin.

Казвам се Мария. Обожавам рисуването и четенето. Така изливам 
енергията от себе си, както и мислите си. Още когато един от члено-
вете на списанието ми каза за него, много исках да се включа. Идеята 
да си с други млади хора, които споделят твоите интереси, е нещо 
много ценно.

 Здравейте! Казвам се Диана Благоева и уча Уеб дизайн в Нов бъл-
гарски университет. Аз създавам илюстрациите за кориците на We 
Matter.

Здравейте! Казвам се Елена Йорданова и съм на 17 години. Живея в 
град Перник, но уча в София, което ограничава свободното ми време. 
Комуникативен човек съм и предпочитам да съм сред приятели. Обичам 
да спортувам, креативна съм и ми доставя удоволствие ръчно да из-
работвам различни подаръци за близките си. Мечтая да пътувам из 
целия свят.

http://behance.net/alekserinin
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