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

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

дежи по пътя към развитието им, 
за да може винаги да се чувст-
ват оценени и мотивирани да осъ-
ществяват целите си.

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

изразят мнението си, за да видят, 
че то наистина е от значение.

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

• Да им помогнем да развиват 
уменията си и да придобиват по-
лезен опит.

• Да им подсигурим поле за кре-
ативна изява и възможност да се 
информират и изкажат относно 
множество теми.

• Да им покажем, че действи-
ята им са от значение.

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

включващо текстове и интер-
вюта по множество теми, както и 
креативен кът за онези младежи, 
които искат да споделят твор-
чеството си с останалите.

"The people who are crazy
enough to think they can
change the world are the

ones who do."
- Steve Jobs

"You must be the change you
wish to see in the world."

- Mahatma Gandhi
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Spotlight for students

30.06 
Е, това беше от тази учебна 

година. Учихме. Смяхме се. 
Скатавахме се. Полагахме уси-
лия. Оплаквахме се. Изглеждахме 
унили. Живеехме си живота спо-
койно, докато не дойдеше време за 
тестове. Излизахме навън или си 
стояхме вкъщи. Искахме да се от-
кажем от всичко, но целта да за-
вършим ни държеше будни в часо-
вете, които бяха толкова скучни, 
колкото малко неща на света 
всъщност са.  

Понякога се хранехме преди 
по-малките ученици, тъй като 
знаехме, че те имат повече време 
от нас. Друг път си просехме на-
казателното контролно или пък 
гледахме толкова безизразно, че 
учителят се чудеше какво да на-
прави, за да събуди някаква емо-
ция у нас. 

Е, преписвахме, но само малко.
Беше добра учебна година. 

Доволна съм! А това така бле-
нувано и чакано лято, ще бъде 
У-Н-И-К-А-Л-Н-О! 

04.07
Събудих се в 3 през нощта от 

вълнение. Днес заминавам на лагер 
по творческо писане, но не позна-
вам абсолютно никого там, така 
че съм малко притеснена, но и 

много развълнувана. Ще се опитам 
да заспя отново, за да имам сили 
за утре. 

***

Успях да спя, макар и не доста-
тъчно. Все пак в 8:00 бях готова 
да тръгвам. Всичко беше на лице и 
аварийни ситуации не се предвиж-
даха. Поне не на този етап. 

Стигнах безпроблемно до 
мястото на срещата и се за-
познах с две момичета – Лора и 
Дона, с които седнахме заедно. 
Пътувахме до момента, в който 
горивото свърши. Ах, ама и този 
шофьор... как ще забрави да зареди 
резервоара с гориво за ученическа 
екскурзия?! 

Въпреки че беше лято, беше 
студено. Валеше като из ведро. 
Докато чакахме някой да дойде с 
гориво за нашето превозно сред-
ство, измръзнахме, но поне ни беше 
забавно. Играхме на джуджета и 
великани, въпреки че всички бяхме 
на по петнадесет-шестнадесет.  
След като спасителите ни дой-
доха с така ценното гориво, поте-
глихме отново.

Когато пристигнахме в хо-
тела, всички бяхме изморени и 
искахме да си починем, но на ре-
цепцията нямаше никого. След 

Приключенията на един ученик
(Или как едно момиче изживя лятото на хиляда и два процента)

Текст: Юлияна Василева
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петнадесетина минути излезе 
един костюмиран човек, който ни 
заведе до стаите ни. Най-накрая!

 
15.07
Мина половин месец откакто 

последно писах тук, но нямах време 
и възможност. Лагерът беше 
страхотен! Запознах се със стра-
хотни хора и написах текстове, с 
които съм наистина горда.

Сега вече съм на почивка в 
Гърция, на брега на бяло море. Със 
семейството ми се отдаваме на 
релакс след трудната година. 
Страхотно е! 

Вчера, докато вечеряхме в 
една приятна механа на плажа, се 
случи нещо много интересно. Един 
сервитьор застана в средата на 
ресторантчето и каза, че тан-
ците започват и всички ние сме 
задължени да се включим. Бях, 
меко казано, изненадана, но пък 
беше уникално изживяване!

 
06.08
Лятото почти отмина, а аз 

нямам време да пиша. Ето бързо 
обобщение на това какво се случи 
от последния път, в който записах 
нещо тук. Прибрахме се от Гърция 
и след седмица заминахме на пре-
ход в планината. Какъв поход беше 
само! Днес се прибрахме и съм 
много изморена, но всяко усилие си 
струваше. Природата наистина е 
уникална и смело мога да заявя, че 
лекува всяка душевна болка.

01.09
Леле, кога е станало септември? 
Последните седмици бяха пре-

наситени с много смях и емоции. 
Заминах на рафтинг лагер в плани-
ната. Реката, палатките, плува-
нето – уникални. Но най-незабра-
вимото – намерих малка сърничка, 
която беше заклещена в едни 
клони, и след като я освободих, тя 
ми позволи да я погаля. 

След лагера останах в родния 
си град, където посетих курс за 
млади предприемачи и се запознах 
със страхотни хора. Всички бяхме 
различни, но сякаш се допълвахме и 
аз наистина харесах всеки от тях.

А сега пътувам за Варна – по-
следната ми дестинация за ля-
тото, което ми се стори толкова 
кратко....

 13.09 
Ето, че учебната година за-

почва след по-малко от два дни. 
Лятото беше лудо, щастливо, 

емоционално, развиващо, игриво 
и най-важното – зареди ме с нови 
сили. Изкарах си прекрасно!

А сега обратно на работа. Все 
пак хубавите неща имат своя край, 
но пък след тях идва и възмож-
ността за ново начало, което но-
вата учебна година ще ми донесе.
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Това е една статия, целяща 
не толкова да опровергае едно от 
двете твърдения за задължително 
изучаемата литература, колкото 
да ги разгледа като възможности. 
Предпочитам да започна с положи-
телната страна на своето проуч-
ване, а именно – ползите от задъл-
жителната литература. 

Произведенията, които изуча-
ваме по време на обучението си в 
училище, обхващат голям диапа-
зон от време (течения/ периоди в 
литературата) и дават една из-
ключително добра обща култура. 
Програмата включва не само 
български, но и чуждестранни ав-
тори, което разширява мирогледа 
на учениците и им дава възмож-
ност да се запознаят по-обстойно 
с развитието на изкуството и 
акцентите му в различните кул-
тури. Много от творбите, които 
се изучават задължително, всъщ-
ност имат (р)еволюционна стой-
ност, тоест са написани в особено 

важен, от историческа гледна 
точка, период за даден народ/об-
ществена група. По този начин 
учащите се запознават както 
със събитията (като част от ис-
торията), така и с персоналните 
вълнения на хора, които са били 
съвременници на случващото се.  

Преминавайки към антите-
зата, искам да отбележа, че из-
ключително важен е и начинът, 
по който учителите препода-
ват уроците си. Това значително 
влияе върху възприятието на уче-
ниците за учебния материал, или 
иначе казано - дали това, което се 
учи, е интересно или не. Един от 
основните недостатъци на задъл-
жителната литература е, че тя 
не е приспособена за новото, така 
наречено “електронно поколение”. 
Разбира се, класическите книги и 
автори са важни, обаче често про-
блемите, които творбите им раз-
глеждат, са напълно непонятни и 
далечни за учащите. По мое мне-
ние е важно учебната програма 
да балансира между класическата 
и модерната литература, за да 
може да задържи интереса на уче-
ниците (или изобщо да го предиз-
вика). Рядко някой, който си е 
наумил, че книгите са глупави и 
скучни, може да промени мнението 
си след петмесечно изучаване на 
Библията и Средновековната ли-
тература. Религиозната култура 
е важна, обаче твърде задълбоче-
ното є изучаване би могло да има 
по-скоро негативен, отколкото 
образователен ефект. 

ЗА или ПРОТИВ задължи-
телната литература
Текст: Теодора Милева
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Също важен е и моментът, в 
който учащите ще се запознаят с 
по- смислово натоварените произ-
ведения. Не може малките ученици 
да вникнат и да разберат напълно 
творба, предвидена за аудитория 
на по-зряла възраст. Необходимо е 
да се навлиза в материала посте-
пенно, да има повече уводни уроци 
и да се обръща внимание на начина, 
по който ученикът самостоятелно 
осмисля творбата. Това опреде-
лено е един много ключов момент, 
тъй като щом тази възможност 
им бъде отнета, подрастващите 
губят личния си интерес, а с това 
се променя и цялостният им по-
глед върху предмета. Разбира се, 
другата крайност, в която се 
изучават предимно съвременни 
творби, също не е за предпочи-
тане. Комерсиализацията на из-
куствата и заличаването на 
тяхната истинска художествена 
стойност е всеизвестен факт, но 
въпреки това има книги с изклю-
чителни послания, които могат 
както да мотивират учениците, 
така и да задълбочат интереса 
им към литературата, поне като 
изучаема. 

Към момента програмата е 
все още твърде консервативна 
и несъобразена с времето, в 
което се прилага. Лесно е да не 
се предприеме нищо по въпроса 
под предлог, че проблемът е в де-
цата. Задължителната литера-
тура може да си остане същата 
и заучаването на определения да 
продължи, но смятам, че в такъв 
случай, дълг на всеки учител е да 
опровергае стереотипите, изгра-
дени за нея, и да я представи в та-
кава светлина, в каквато децата 
да могат да я разберат. И по-ва-
жното – да я почувстват. 
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Ния Боянова е ученичка в 
ГПЧЕ “Симеон Радев”, гр.Перник. 
Тя е председател на ученическия 
съвет в гимназията, член е на 
Българския Червен кръст, зани-
мава се с народни танци от 10 
години, а допълнително участва 
в обучителни групи от различни 
фондации. За мен тя е изключи-
телно деен човек, изпълнен с мо-
тивация и притежаващ неверо-
ятна харизма. За себе си тя казва, 
че най-силното є качество е упо-
ритостта. Затова тя никога не 
изрича думите “Не мога”. Как ус-
пява да запази това позитивно 
отношение към света, можете да 
прочетете в следващите редове. 

Какво те кара да станеш от 
леглото сутрин? 

Мисълта, че мога да оставя 
нещо след себе си и да помогна на 
хората около мен да се чувстват 
добре, да са позитивни и да пре-
следват целите си.

Как успяваш да останеш 
позитивна и целенасочена в 
трудни ситуации?

Винаги има една искрица, 
която ми напомня, че постарая ли 
се, е възможно да се получи. Ако 
си казвам „Аз мога да се справя“, 
винаги има нещо, което ме тласка 
към успеха.

Какво ти помага да органи-
зираш времето си?

Когато нещо, което правиш, 
те вдъхновява по някакъв начин, 
то не взема от енергията ти. 
Следователно имаш мотивация за 
него и затова разполагаш с повече 
време да се организираш. 

Как всяка дейност, с която 
се занимаваш, те е обогатила? 

Всяка дейност, с която съм се 
занимавала, е оставила следа в мен 
и ми е дала урок, който е ценен за 
бъдещето ми. Най-важното нещо, 
което съм научила, е, че работата 
в екип е умение, което трябва да 
усвоим.

Кога работата в екип е ус-
пешна? 

Според мен, когато има лидер 
в един екип, той трябва да се ста-
рае не да изпъква, а да мотивира 
хората към обща цел. Всеки човек 
трябва да помогне, за да може ра-
ботата да е успешна и никой не 

Учениците говорят
Ния Боянова: момичето, 
което никога не казва “Не мога” 

Текст: Ася Стефанова

Снимка: @dan_d_eye
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бива да се чувства по-маловажен 
от останалите.

Освен да се старае да не из-
пъква, какви други качества са 
важни за един добър лидер? 

Лидерът трябва да има добра 
насока, да е добър пример, да знае 
какво иска и как да го постигне - 
най-вече да се старае да има добра 
комуникация с всички от екипа. 

Какво е успехът за теб? 
Чувстваш ли се успешна?

Успехът е да се гордееш с това, 
което си направил и да си доволен 
от свършеното. Мога да кажа, че 
се чувствам успешна, защото за 
15 години има много неща, които 
се радвам, че съм направила. 
Например благотворителните ба-
зари са една част от тях.

Какво според теб трябва да 
се промени в света? 

Мисля, че първоначално е добре 
ние самите да се променим. Според 
мен трябва да бъдем по-добри, 
по-състрадателни и най-вече да 
се научим, че всеки човек е значим 
за останалите; по някакъв начин 
всички сме свързани и можем да си 
помагаме взаимно. 

Как трябва да се промени об-
разованието според теб? 

Аз бих премахнала оценките, 
които са излишен стрес. Бих на-
малила и материала по задължи-
телните предмети, защото всеки 
си има силна страна и е много на-
товарващо да учиш нещо, което 
не ти харесва. Иска ми се и учени-
ците да имат повече глас. 

Какво мислиш за онлайн обу-
чението? 

Аз съм против онлайн обуче-
нието, защото лично на мен не ми 
задържа вниманието. Чувствам се 
някак скрита. Учителите се ста-
раят, но намалява мотивацията, 
когато нямаш контакт с хората. 
Самото социализиране липсва и 
човек се затваря в себе си. 

Как си представяш бъде-
щето на света?

Мисля, че в бъдеще ще има 
много по-добра реализация за 
обучение и че България много ще 
се развие. Няма да има толкова 
много хора, които си тръгват от 
родината. 

С какво искаш да се занима-
ваш занапред? 

В краткосрочен план бих искала 
да науча немски и да започна да уча 
испански, да завърша с висок успех 
и да остана председател на учи-
лищния съвет. Бих се занимавала 
повече с благотворителност. В 
бъдеще бих искала да съм адвокат 
със собствена кантора и да имам 
семейство, за което да се грижа.

“Според мен трябва да бъдем
по-добри, по-състрадателни

и най-вече да се научим,
че всеки човек е значим

за останалите;
по някакъв начин всички сме

свързани и можем да си
помагаме взаимно.” 

С
ни

м
ка
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My first Erasmus+ Youth Exchange 
separated my life into 'before' and 
'after'.

Before this life-changing experience I 
was shy, unsure of myself, and only 
dreaming of the world that seemed 
so close, but at the same time so far. 
My journey started with picking up 
the phone and hearing the sentence 
"Congrats! You got a place for the 
youth exchange in Romania". 

After this I decided to leave my com-
fort zone, take my luggage and hop on 
the train to Romania with 5 strangers. 
I discovered a lot about myself in such 
a short time. 

The Erasmus+ program gave me  con-
fidence in every aspect possible –  
from overcoming the fear of travelling 
alone, to speaking in front of dozens of 
people. That was the moment I started 
to get to know myself better. I needed 
to start facing the unknown in order to 
find who I was. 

After 10 projects, a lot of new friends, 
and amazing experiences, I finally 
met myself truly. I still keep rediscov-
ering new things about my character 
because this is a journey without 
an end.  It’s a journey of self-growth 
which I was able to embark on thanks 
to Erasmus+. 

А short story about 
Erasmus+,or how I fell 
in love with the world
Margarita Katsarova
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Тhe opportunity to dive into various 
topics that are so relevant and impor-
tant today is invaluable. In addition, to 
be able to hear the opinions of such 
different people from all around the 
world is an amazing thing. Each project 
has deepened my view of the worl and 
has also granted me with the oppor-
tunity to meet people I wouldn’t have 
otherwise. It has taught me love and 
understanding, and simply made me a 
better version of myself. It has left me 
with memories and experiences that 
were so enriching that I could never 
possibly forget.

Because some memories can be 
a bit blurry, a bit old, but precious 
nonetheless. 

And when you read "get out of your 
comfort zone", I know you're thinking 
about what a cliche this is. But think 
about why it is a cliche. Because it's 
true – that’s where the magic hap-
pens. Erasmus+ exchanges are giving 
you exactly that. Magic.

They are provoking, scary and some-
times make you feel uncomfortable but 
that’s how you grow. That’s how you 
explore the world. That’s how I did it.

The question is are you ready to do 
it as well?
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Със сигурност много от вас 
са си мислили да започнат работа 
през лятото. Тези, които вече сте 
работили, сами сте си определили 
предимствата и недостатъците. 
А за останалите, които още се 
чудите дали да започнете, съм 
подготвил тази статия, като се 
стремя оптимално и обективно да 
изтъкна плюсовете и минусите на 
работата през лятото. За тази 
цел съм разделил смислово текста 
на две части: в първата коменти-
рам плюсовете, а във втората – 
минусите.

Като за начало ще отбележа, 
че всеки тийнейджър, навършил 16 
години, може да работи с разре-
шение от родителите под фор-
мата на декларация. Има два вида 
договор: единият е граждански, а 
другият – трудов. Трудовият ви 
задължава да работите по опре-
делен график, докато в повечето 
случаи гражданският е за поча-
сова работа, т.е. ходите на ра-
бота, когато пожелаете. 

Нека сега разгледаме предим-
ствата на работата през ля-
тото. На първо място,  най-оче-
видният плюс е това, че изкарвате 
пари. Дори и доходът да е малък, 
вие все пак печелите собствени 
средства, които можете както 
да спестите, така и да похарчите 
през лятото. 

На второ място идва нещо 
много съществено, с което може 
би много от вас не са напълно на-
ясно – стойността на парите. 
Ако решите да харчите спечеле-
ните си пари, ще разберете как 
някои неща, които преди сте смя-
тали за нормално скъпи, сега биха 
ви се стрували скъпи. Така ще за-
почнете вътрешно да си правите 
сметка дали си заслужават. 

Като важен плюс е и това, че 
тази работа ще влезе в автоби-
ографията ви под формата на 
опит. Така за в бъдеще ще имате 
по-пълно и пъстро резюме, съот-
ветно и по-големи шансове да 
бъдете приети на желана от вас 
позиция. Освен под графата про-
фесионален опит, вашата авто-
биография ще бъде и по-цялостна 

Работа през лятото –  
плюсове и минуси
Текст: Виктор Оджов
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в графа лични качества, тъй като 
учениците се учат най-вече да 
бъдат отговорни и дисциплини-
рани докато работят. 

Други важни качества, които 
работодателите търсят, са упра-
вление на времето и комуника-
тивност. Естеството на работа, 
която в повечето случаи е нискок-
валифицирана и се свежда до про-
дажба на каса или някакъв вид по-
мощник в ресторанти или офиси, 
предполага контакт с други хора, 
което води и до развитие на горе-
посочените качества.

Сега е време да видим какви 
са минусите за вас, учениците, 
ако решите да работите през ля-
тото. На първо място ще сложим 
трудностите и предизвикател-
ствата. Като нови служители 
без никакъв опит, ще имате много 
въпроси относно как се извършва 
работата и самото начало би 
ви било трудно. Като минус ще 
отбележа и това, че работата 
“краде” от вашето време. От една 
страна, това са фактическите 
часове, през които вие работите. 
От друга страна, понякога ваши 
планове с приятели или роднини 
трябва да отпаднат, защото се 
налага да работите. Ето защо 
все по-често учениците започват 
работа на граждански договор. 

Голям недостатък е и ниското 
заплащане. Както вече споменах, 
вие се явявате като нискоквали-
фициран персонал и съответно 
парите, които ще получите за 
труда си, може да са по-малко от 
тези, които някой друг служител 
с повече опит би получил. Тук ще 
ви дам съвет: направете си кра-
тък план и преценете дали за-
плащането, което ще получите, 
си заслужава загубата на сво-
бодното ви време. Ако парите ви 
трябват за някое пътуване или 
за закупуването на някоя по-скъпа 
вещ, тогава е препоръчително да 
пресметнете след колко време 
работа ще съберете желаната 
от вас сума и дали ще можете да 
бъдете пуснати в отпуск за съот-
ветното пътуване. Ако просто 
искате да имате повече джобни 
за през лятото, то трябва да пре-
цените дали когато работите, 
ще имате свободно време и колко 
всъщност ще бъде то. 

Като заключение бих казал, 
че работата през лятото е един 
добър начин за увеличаване на 
джобните и обогатяване на ав-
тобиографията. Все пак, всеки 
трябва да реши дали си заслужава 
да се раздели с част от свобод-
ното си време.
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В днешния забързан свят все 
повече хора се оплакват от липса 
на достатъчно време, което да 
прекарват заедно с близките си. 
Въпреки че някои най-често коп-
неят да напуснат работното си 
място и да се приберат у дома, 
решени да оползотворят заслуже-
ната почивка, редовно те нямат 
идея какво да правят, когато се 
приберат. Свободното време не е 
структурирано и затова са нужни 
доста усилия, за да се извлече на-
слада от него. 

Днес ще ви споделя няколко 
дейности, които са добър начин да 
оползотворите лятото си:  

1. Един от най-добрите на-
чини е като четете книги. Чрез 
тях се потапяте в един различен 
паралелен свят и се отделяте 
от реалността и проблемите си. 
Хората, които не са фенове на 
четенето, пък могат да се отда-
дат на домашно кино. Потърсете 
или се върнете към любими сери-
али, филми, поредици, правете си 
тематични вечери. Заредете се 
с пуканки и добро настроение и се 
наслаждавайте на почивката.

2. Ако не обичате да четете 
или просто не сте в настроение 
за това, сърфирането в интер-
нет също може да се окаже изклю-
чително полезно. Онлайн можете 
да намерите много мотивиращи 
видеа, разказващи истории за 
успешни хора, подкасти, рутини 
на успешни хора и т.н. В интер-
нет има много доказателства, 
че няма нищо невъзможно. Ако се 
съмнявате, време е да потърсите 
вдъхновяващи истории, които ще 
ви убедят в това. 

3. Отдайте се на любимото 
си хоби. Наличието на свободно 
време е идеален момент да се на-
учите да правите нещо полезно. 
Хобито може да е готвене, пле-
тене, танци, колекциониране на 
определени неща и други. 

4. Една от най-големите цен-
ности е времето, прекарано със 
семейството и близките хора, 
така че правете неща заедно. 
Част от най-приятните моменти 
е разглеждането на снимки, които 
ви подсещат за прекрасни спо-
мени.

Как да оползотворим  
времето си през лятото?
Текст: Ния Боянова

“Всяко лято има своя история!
Създайте своята!” 
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5. Лятото е много подходящ 
момент за разходки из приро-
дата. Движението е важно за ор-
ганизма, а ходенето е най-доброто 
упражнение. Затова не бива да го 
пренебрегвате. Неслучайно много 
хора си вземат куче за домашен 
любимец. Това ги мотивира да се 
разхождат ежедневно, а статис-
тиките сочат, че собствениците 
на кучета живеят по-дълго от ос-
таналите.

6. Твърде вероятно е да слу-
шате музика на живо по-рядко, но 
концерт на открито на любимия 
ви изпълнител или група значи-
телно ще повдигне настроението 
ви, зареждайки ви за дни напред.

7. Ако искате да разпалите лю-
бовта си към знанията, научете 
нещо ново, което може да бъде 
език или занимание от техноло-
гичната сфера. В днешно време 
научаването на повече езици e 
много полезно, а лятото е един 
от най-подходящите моменти за 
това. Това е интересно и важно 
занимание, с което си заслужава 
да се захванете. Ако се чудите 
откъде да започнете, има много 
онлайн уроци и курсове, както и 
доста речници и книги, които да 
ви дадат старт. Също така може 
да намерите интересни и лесни на-
чини за учене, които да ви бъдат 
от полза и занапред.

Всеки малко или много обича да 
бездейства и да не се натоварва с 
нищо. Най-вероятно ще се чувст-
вате по-добре, ако осъществите 
някое от посочените горе пред-
ложения, вместо да прекарвате 
времето си бездействащи сами 
у дома. Освен това няма нищо 
по-удовлетворяващо от общува-
нето с близки хора и прекарването 
на качествено време с тях. Всяко 
лято има своя история! Създайте 
своята. 

Източници: 
https://www.dailymail.co.uk/

https://www.dailymail.co.uk/
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“Дамски гамбит” е пример за 
това как трудностите в живота 
изграждат силни личности. 

Историята се съсредоточава 
върху гениалната главна героиня 
и нейните успехи в шаха, постиг-
нати с упорит труд. Бет Хармън 
остава сирак в много ранна въз-
раст и бива изпратена в дом за 
деца. Там се запознава за пръв път 
с шаха, но гениалността є не е за-
белязана от учителите и дирек-
торката. Единственият човек, 
който обръща внимание на та-
ланта є, е чистачът, от когото 
Бет получава първите си познания 
в играта в мазето на сиропита-

лището. Постепенно тя започва 
да намира щастие единствено в 
шаха и в успокоителните, които є 
помагат да запази фокуса си. Така 
се заражда пристрастяването 
є точно към тези две неща, без 
които не би могла да се справи в 
тягостния свят, в който живее.

Книгата неслучайно е кръс-

Книга на броя: 
“Дамски гамбит”
Текст: Цветелина П. Михайлова

Снимка: @missxfearlessx

https://www.instagram.com/missxfearlessx/
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тена на истински ход в шаха. При 
него се налага да жертваш пешка, 
за да получиш преднина. Както в 
играта, така и в живота, праве-
нето на жертви е неминуемо – 
нещо, с което Бет е добре запоз-
ната. Тя трябва да избере между 
това да се развива в спорта или 
да позволи на пристрастяването 
си към алкохола и успокоителните 
да я погуби. В такива моменти 
човек разбира кои са истинските 
му приятели. За щастие, Бет има 
такава приятелка – Джолийн. С 
нейна помощ тя успява да се из-
мъкне от менталната дупка, в 
която е попаднала и започва да се 
подготвя за състезанието на жи-
вота си. 

С развитието на романа чи-
тателите забелязват, че Бет 
е силно привлечена от възмож-
ните ходове и дори разиграва 
цели партии наум преди лягане. 
Независимо от трудностите, тя 
не се отказва от мечтите си и из-
ползва всяка свободна секунда, за 
да се упражнява. Противниците 
є често я подценяват, защото е 
жена, но тя успява да докаже, че 
полът няма значение за нивото на 

играта є. Така, след всяка победа 
се изкачва нагоре в класирането 
и стига до най-важните двубои, 
в които уверено побеждава грос-
майстори. 

Тази феминистки настро-
ена книга показва, че не трябва 
да се съмняваме в уменията си. 
Независимо колко е голяма меч-
тата ни, трябва да я следваме 
непоколебимо, преодолявайки 
всяко препятствие. Романът 
е подходящ за всеки човек с го-
леми цели, който не се страхува 
да ги преследва. Препоръчвам я 
на хората, желаещи да почер-
пят вдъхновение и мотивация 
от красиво написаната история. 
Квинтсентенцията на романа 
е, че всичко е постижимо, ако се 
трудиш достатъчно упорито. 
Усилията и волята винаги се 
възнаграждават.
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Нашата мисия е да дадем възможност на младите да се изкажат  
и да повярват, че гласът им е от значение. Искаме да подпомогнем  
развитието ви и да ви подкрепим, за да може и вие самите да повяр-
вате в себе си. Затова създадохме списанието. Така също се роди  
и идеята за креативния ни брой. Знаем, че много от вас обичат да тво-
рят (да пишат, да рисуват, да снимат) и заради това искаме да създа-
дем платформа за творбите ви. Ние вярваме във вас и в творчеството 
ви. То заслужава да бъде споделено и публикувано. Повярвайте и вие.

Творчеството ви е от значение.
Споделете го. 
Изпратете ни черновите си 
на wematterdm@gmail.com до 06.08.2021 г.

Creative #3
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Приключение

“Да пътуваш, означава да 
притежаваш света.” – Бъртън 
Холмс

Чувствате ли се като пъте-
шественици? Какво е усещането 
да опознавате нови и непознати 
места по целия свят?

В днешно време често се на-
мираме под натиска на еднообраз-
ното ежедневие, което ни поглъща 
с цялата си мощ и ни завлича ди-
ректно в бездната на монотон-
ността. Животът ни се превръща 
в едно бързо пътуване от точка А 
до точка Б, без да се спираме, за 
да се насладим на всичко, което ни 
заобикаля. Все повече се надбяг-
ваме с времето, за да отметнем 
задачите от списъка ни с анга-
жименти за деня. Постепенно се 
превръщаме в хора, които забра-
вят как да ценят неповторимите 
мигове на градската, селската, 
морската или горската красота. 
Докъде води обаче това обречено 
състезание? 

Пътешествениците са тези 
хора, които успяват да избягат 
от този модел на всеобщо отчая-
ние, като потеглят по неутъпка-
ния път в търсене на приключения, 
моменти на истинско благогове-
ние пред природата, безгрижие и 
вдъхновение. Може би това наис-
тина е животът – да учиш, да 
превърнеш работата си в хоби, 
но и да търсиш, да странстваш, 
да опознаваш, да се влюбваш и 

да се наслаждаваш с всичките 
си сетива на видяното. В проти-
вен случай той се превръща в по-
редното съществуване ден за ден. 

Какви обаче биха били прави-
лата за един така различен от 
утвърдения начин на живот? За 
да бъде едно пътешествие нео-
бикновено и незабравимо, пълно с 
удоволствие и с последвали скъпи 
спомени, не е достатъчно само да 
изберем дестинацията, да стег-
нем багажа и да правим снимки, 
които после да качим в социал-
ните мрежи.  

Правила на пътешественика
Текст: Габриела Станкова

“Вие сами избирате дали 
да бъдете пътешественици
без граници, или туристи,

които преминават границите
на държавите, но са ограничени

в приключенията си. ” 
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1. Не превръщайте пътува-
нето си в кадри, специално напра-
вени за публикуване в Интернет 
пространството. Запечатайте 
всеки един момент със сърцето 
си, почувствайте го със сети-
вата си, защото така ще запом-
ните усещането от посетената 
дестинация. Бъдете с любимите 
си хора, споделете най-ценните 
моменти с тях, а не с Интернет 
общността!

2. Пътешествайте “зелено”. 
Не забравяйте, че ние сме гости 
на планетата Земя. Тя заслужава 
да бъде пазена и защитавана. В 
днешно време постоянно се говори 
за замърсяването на планетата, 
за отпадъците, които причиняват 
вреди на околната среда и на нас 
самите, но все още не сме доста-
тъчно осъзнати, за да вникнем в 
случващото се. Не забравяйте да 
цените природата и да я пазите 
от лошите си навици. Красотата 
є не заслужава да страда заради 
нашата немарливост. Затова 
нека оставим нашата “зелена” 
следа. Заменете пластмасата, 
забравете найлоновите торбички 
вкъщи и почиствайте след себе си!

3. Бъдете благодарни за мяс-
тото, на което се намирате. 
Живеем във времена, в които за 
миг всичко може да се промени. 
Затова бъдете признателни за 
онова, което имате в момента, и 
не се фокусирайте върху липсва-
щото по време на вашето пъту-
ване.

4. Бъдете любопитни и не 
спирайте да търсите това, което 
ще ви хване окото. Цялото ви пъ-
туване може да бъде низ от ценни 
за вашето бъдеще уроци, макар и 
понякога те да са минимални. Така 
ще осъзнаете, че животът не е 
даденост и понякога е хубаво да 
се отдадете на любопитството 
си, за да опознаете по-добре дес-
тинацията, която посещавате. 

Сближете се с местните хора, на-
учете традициите, културата и 
ястията им.

5. Бъдете пътешественици, а 
не туристи! Пътешествениците 
са хора, които пътуват не заради 
хотела или заради екзотичния кок-
тейл, с който ще бъдат посрещ-
нати. Те странстват, кръстос-
ват планини и посещават страни 
заради спомените с дружината и 
заради самите спиращи дъха пре-
живявания. Туристите понякога 
са като куфарите – разкарвани са 
от някой друг напред-назад, но ни-
кога не изживяват напълно момен-
тите, а само се тагват в социал-
ните мрежи. Вие сами избирате 
дали да бъдете пътешественици 
без граници, или туристи, които 
преминават границите на държа-
вите, но са ограничени в приклю-
ченията си. 

“Проблемът е, че си мислиш, 
че имаш време.” - Буда

Лятото е тук, животът е пред 
нас. Нека приготвим багажа си и 
изберем следващата дестинация, 
която ще превърнем в ново, заслу-
жаващо си трудностите, потта 
и умората приключение. На добър 
път!
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Здравейте! Днес ще ви запоз-
ная с един приключенец, който ще 
ни разкаже за участието си в ри-
алити шоуто – “Игри на волята”, 
какъв е животът му зад кадър, как 
е пътешествал със стара джипка 
из Америка, а също и за други ин-
тересни аспекти от живота му. 
Неговото име е Любомир Костов и 
с него проведохме един страхотен 
разговор, който съм щастлив да 
споделя с вас. Насладете се.

В:  Как реши да се запишеш в 
“Игри на волята”?

Л:  Като малък бях огромен 
фен на предаването “Survivor” и 
още оттогава исках да участвам 
в нещо подобно, защото винаги 
съм обичал по-екстремните пре-
живявания. Такава среда ти дава 
възможност да бъдеш много креа-
тивен и постоянно мислиш какво 
можеш да направиш и как да подо-
бриш направеното. Бях категори-
чен, че някой ден ще участвам в 
подобно предаване. Миналата го-
дина дойде моментът, в който се 
чувствах напълно подготвен и тъй 
като тогава нямаше “Survivor”, се 
записах за кастингите на ,,Игри на 
волята”. Бях 100% сигурен, че ще 
ме изберат. Точно така и стана.

В:  Какво представлява кас-
тингът в “Игри на волята”?

Л:  Той е на много етапи. Има 
събеседване и различни видове те-
стове - психотестване, физически, 
медицински и здравни. Даже напра-
вих и видео в YouTube специално 
за кастингите, в което описвам 
целия процес много по-подробно.

За риалитата, живота и 
приключенията с Любо 
от “Игри на волята”
Интервю: Веселин Даскалов
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В:  Кой беше най-забавният 
момент за теб в предаването?

Л:  С нашето племе имахме 
много забавни моменти. Например 
веднъж всички момчета се преоб-
лякохме като жени и си направихме 
конкурс ,,Мис Кюстендилска есен и 
Мис Петричка пролет”, който спе-
челихме аз и Влади. Момичетата 
ни гримираха, направиха ни при-
чески и всички се смяхме със сълзи.

В:   А кое беше най-трудното 
предизвикателство за теб в 
“Игри на волята”?

Л:  Битките с търпение. И 
двете, които ми се паднаха, ги за-
губих.

В:  Каква е разликата между 
това да живееш в “нормалното” 
срещу това да си в “нищото”?

Л:  Много е интересно, защото 
в “нищото” осъзнаваш колко малко 
ти трябва, за да бъдеш щастлив. 
След като се върнеш в лукса на 
нормалното, оценяваш всички 
неща, за които си мечтал до-
като си бил далеч от тях, като 
една филийка хляб например.  
В нормалния живот това трудно 
може да се изпита и се радвам, че 
имах възможността да изживея 
нещо подобно.

В:  Как реши, че приклю-
ченията са най-голямата ти 
страст?

Л:  Това не се решава, а го 
носиш в себе си. Винаги съм имал 
влечение към по- екстремните 
дейности и съм искал да опитвам 
нови неща. Скачал съм с бънджи, 
гмуркал съм се, а скоро ще скачам и 
с парашут. През 2019 г. даже имах 
едно истински екстремно прежи-
вяване. С брат ми предприехме 
пътешествие в Щатите с една 

много стара джипка. Два месеца 
обикаляхме и живеехме в колата и 
на палатка. 

В:  А как се реши да предпри-
емеш пътешествието със ста-
рата джипка?

Л: Ами всъщност брат ми го 
предложи и успя да ме убеди да 
тръгна с него, а и като по-големия 
от двамата, не исках да го оста-
вям сам. Прекарахме два месеца в 
САЩ заедно, обикаляйки с джипа, 
посещавайки национални паркове 
и още много други места. Беше 
много хубаво преживяване. След 
това аз се прибрах, а той про-
дължи сам към Мексико. Там го бяха 
нападнали от картела и трябваше 
да бяга с джипката. Общо взето 
беше като на филм. Сега всичко е 
наред с него. Даже пак е в Щатите. 

В:   Кои са местата, които са 
ти направили най-силно впечат-
ление?

Л:  За съжаление все още не 
съм бил навсякъде, но ако трябва 
да изброя няколко любими места, 
на първо биха били Хаваите. За 
тях си мислех, че са някаква ко-
мерсиална дестинация, която е 
интересна само във филмите, 
но изобщо не е така. На второ 
място е Шотландия. Бил съм там 
няколко пъти за по-дълго време и  
ми направи огромно впечатление. 
Изненадан съм от природата є 
и всичко останало ми хареса. На 
трето място е Финландия, за-
щото там имах възможността да 
видя Северното сияние. 

В:  Кои места са подходящи 
за приключения в България?

Л:  За феновете на зимните 
спортове в България има много 
готини места за каране. Може да 
се правят обиколки и из нашите 
планини. Има толкова красиви 
места, които могат да се посе-
тят. Съветът ми е просто да оп-
итвате.

В:  Освен приключенията, 

“В “нищото” осъзнаваш
колко малко ти трябва,
за да бъдеш щастлив.” 



22

какви други хобита имаш? 
Може би някое по-екстрава-
гантно?

Л:  Опитвам се да свиря на 
пиано. Видеографията и фото-
графията също са ми хобита. 
Занимавам се активно и със 
спорт. Не остава много време за 
по-екстравагантни хобита, но да 
кажем, че да участвам в риалити 
шоута е едно от тях (смее се).

В: Как разпределяш пра-
вилно времето си?

Л: Записвам си нещата, 
които трябва да свърша. 
Например имам си лист с дневни 
задачи. Също си правя и списък 
с цели за годината и какво ми 
е нужно, за да успея. Когато го 
имаш разписано на лист, много 
по-лесно можеш да го следваш и 
да го изпълниш. Аз лично запиша 
ли си нещо, знам, че трябва за-
дължително да го отметна.

В:  Как намираш време за 
социалните си мрежи от всич-
ките приключения и задачи?

Л:  Много ми е трудно. 
Социалните мрежи са ми ахи-
лесовата пета. Много пъти се 
“препотявам”, за да ги поддър-
жам, защото се занимавам и с 
много други неща – имам посто-
янна работа, правя видеа и сни-
мам, опитвам се и да тренирам. 
Като цяло се лишавам от сън. 
Има седмици, в които спя по един 
час на ден, за да успея да свърша 
всичко, но ако това, което правя 
ми е интересно, не е проблем.

В: Как се справяш с “хей-
търите”?

Л: Никога не съм приемал 
“хейта” навътре. Всеки е свобо-
ден да каже каквото иска, но мен 

това по никакъв начин не ме при-
теснява. Има толкова различни 
хора с различни мнения. Ако започ-
неш да се засягаш от всяко едно, 
няма да издържиш.

В: Какво да очакваме от теб 
до края на годината?

Л:  С няколко съдружници съз-
дадохме фирма за инженери и ще 
направим едно състезание, по-
добно на „Игри на волята“, само 
че инженерно. То ще продължи 4 
седмици.  Ще се дават различни 
задачи на кандидатите, като по-
бедителите ще получат оферта 
за работа при нас. Ако има млади 
инженери, които искат да участ-
ват, могат да се запишат.

В: Като за финал, какво би 
пожелал на читателите ни?

Л: Първо да са живи и здрави, 
защото това е най-важното. А 
след това, просто да са щаст-
ливи, както и да не спират да 
преследват целите си. Да рабо-
тят усърдно върху тях, защото с 
много труд, наистина всичко е 
възможно. Ако си упорит, посто-
янен и трудолюбив, ще постигнеш 
това, което искаш.

“Ако си търпелив, постоянен
и трудолюбив, ще постигнеш

това, което искаш.” 
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За никого не е тайна, че на-
шата родина, България, е едно от 
най-красивите места на Земята. 
Тя ни впечатлява със сините си 
висини, високите си върхове, лед-
никовите си езера, плодородните 
долини и низини, плажните ивици и 
топлото море.

През най-хубавия сезон – ля-
тото – често се запитваме къде 
да отидем за уикенд- два и кой 
летен курорт да посетим.

Тук ви споделям моите най-лю-
бими места в България, които 
ни грабват с красотата и древ-
ността си.

1.Балчик
Малкият крайбрежен 

град, Балчик, е разположен в 
Североизточна България – в 
средните части на север-
ното Българско Черноморие. 
Населението му начислява 
близо 12 690 души. Крие тайн-
ствени места, някои от които 
са Ботаническата градина и ар-
хитектурно-парковият комплекс 
“Балчишки дворец”. Балчик е сре-
ден по големина град, но е пълен с 
красиви забележителности и иде-
ални места за снимки.

2. Белоградчишките скали
Белоградчишките скали са 

познати още като 8-то чудо на 
света. Те са едно приказно място, 
криещо дълбока история в себе си, 
а и са чудесна дестинация за отдих 
и снимки. Простират се на триде-
сеткилометров участък и се раз-
делят на три групи – Фалковска, 
Централна и Збеговска. Лично аз 
препоръчвам тази дестинация, за-
щото чувството да си там е нео-
писуемо, а гледката – приказна.

3. Седемте рилски езера
Седемте рилски езера са по-

знати като едно от най-кра-
сивите места на Балканите. 
Тяхната красота пленява всеки. 
Езерата са разположени на раз-
лично разстояние едно от друго 
по северния склон на връх Дамка, 
Северозападна Рила. Гледката 
разкрива пред очите ни малки жи-
вописни езера, зареждащи ни с по-
зитивно настроение.

4. Рилският манастир
Рилският манастир e сред 

най-важните културни и истори-
чески паметници в страната. Той 
е построен през далечния 10-и век 
и пленява с пищната си красота – 
стенописи, икони и дърворезба и 
още много други културни богат-
ства. Звуците на птички и глъ-
чът на деца изпълват душата ни 
докато се разхождаме там. Около 
манастира има малки магазин-
чета, от които можем да си купим 
сувенири или нещо за спомен.

5. Панорамна площадка 
“Орлово око”

Изкачването на тази забеле-
жителност е много интересно и 
определено повишаващо адрена-
лина. Може да се качите или пеша, 
или да използвате услугите на 

Дестинации, които да посетим 
в България през лятото
Текст: Никол Вълчева
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местните, които предлагат кач-
ване до върха с джип. На върха 
изживяването е неописуемо, а 
гледката – спираща дъха. Има пре-
красни обезопасени места за не-
вероятни снимки. Площадката се 
намира на ръба на скалите на връх 
“Свети Илия” на височина от 1563 
метра и разкрива незабравим из-
глед към красотата на Родопите, 
към Пирин и малка част от Рила, 
както и към планините в Гърция.

6. Клисурският манастир 
“Св. св. Кирил и Методий” 

Намира се в подножието на 
старопланинския връх Тодорини 
кукли, на 9 км от Берковица и 12 
км от Вършец. Основан е през 
първата половина на ХІІІ век и от 
тогава е наричан Врещицки ма-
настир заради разположението 
си в долината на река Врещица. 
Реставриран не веднъж, манасти-
рът определено заслужава да му 
отделим няколко часа, за да се по-
любуваме на гледките му.

7. Белинташ
Природната забележител-

ност “Белинташ” се намира в 
Родопите, в землището на с. Сини 
връх. Представлява платовидно 
скално образувание с дължина 750 
м и височина приблизително 35 м. 
Името на мястото означава “бял 
камък”. В резултат на специфич-
ното изветряне на скалата са 
се образували живописни форми. 
Местността разкрива забеле-
жителна красота. Представлява 

част от Свещения триъгълник на 
Родопите – Белинташ или “мяс-
тото на живите”.

8. Рупите
Рупите е живописна местност,  

свързана с пророчицата Баба 
Ванга. Разположена е по брега на 
река Струма. Там се намира хра-
мът “Св. Петка Българска”, който 
е място за поклонение на хиляди 
нуждаещи се хора. В миналото на 
това място е изригнал вулкан и 
вследствие на това са се образу-
вали лечебни минерални извори с 
температура 75°C. Това магично 
място зарежда с енергия, с която 
никое друго не може да ни зареди. 
Тайнствената атмосфера ни кара 
да се освободим от напрежението 
и да се отдадем на приказната 
красота. Изпълва ни с усещане за 
душевно спокойствие, сила и воля. 
Местата за снимки са много, а 
гледките – невероятни.

Източници:
https://www.10te.bg/

lyubopitno/10-destinatsii-koito-da-
posetite-tova-lyato-v-balgariya/

https://bulgarianonthego.blog/
bg/nai-krasivite-mesta-v-bulgaria/
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https://www.10te.bg/lyubopitno/10-destinatsii-koito-da-posetite-tova-lyato-v-balgariya/ 
https://www.10te.bg/lyubopitno/10-destinatsii-koito-da-posetite-tova-lyato-v-balgariya/ 
https://www.10te.bg/lyubopitno/10-destinatsii-koito-da-posetite-tova-lyato-v-balgariya/ 
https://bulgarianonthego.blog/bg/nai-krasivite-mesta-v-bulgaria/ 
https://bulgarianonthego.blog/bg/nai-krasivite-mesta-v-bulgaria/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:St_petka_curch_-_beli_dom_-_rupite_-_mural.jpg
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Париж, Лондон, Ню Йорк, Дубай, 
Токио - това са красиви градове, 
които със сигурност са заслужили 
славата си със своята история 
и култура. Те са и популярни дес-
тинации за пътуване, което оз-
начава, че са винаги пълни с хора, 
всеки от които е оставил по няка-
къв начин там отпечатъка си.

Земята обаче е наистина го-
ляма. Все още има доста неиз-
вестни и непокътнати места по 
света, които са останали встрани 
от потока пътуващи хора. В след-
ващите редове ще ви разкажа за 
някои от тях.

Водопадът Хонокохау, Мауи 
Този водопад се намира в 

Западните планини на Мауи, които 
могат да бъдат разглеждани само 
с хеликоптер. Самият водопад е 
висок 341 метра (най-високият на 
острова) и се намира в средата на 
най-зелените части на веригата 
планини.

Скалните острови, Палау 
Това са около 300 острова, 

разположени в рамките на 32 км 
в Южната лагуна на Палау. Те са 
част от списъка на световното 
културно и природно наследство 
на ЮНЕСКО. Водите около тях са 
кристално чисти, рядко има ту-
ристи и водата е пълна с инте-
ресни животни.

Дюна 7, Намибия 
Пустинята Намиб е една от 

най-старите пустини в света, но 
през нея преминават много малко 
пътища. Дюна 7 е най-голямата 
от многото красиви подобни пя-
съчни образувания в пустинята.

8 непокътнати места  
по света, които си заслужава  
да посетим
Текст: Вяра Цветкова
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https://www.to-hawaii.com/maui/waterfalls/more_honokahaufalls_photos.html
https://www.flickr.com/photos/aussieskibum/4677475000
https://www.flickr.com/photos/30575642@N07/5008374815/
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Национален парк Цинги де 
Бемараха, Мадагаскар 

Името на този, защитен от 
ЮНЕСКО национален парк, в пре-
вод означава “където човек може 
да ходи само на пръсти”. Заради не-
обичайната геоморфология на мяс-
тото, в него има много ендемити 
(биологични видове, които се сре-
щат само в определен регион).

Пещерата Шондонг, Виетнам 
Тази пещера е една от най-го-

лемите в света. Затова е 
странно, че е била открита чак 
през 2009-2010 година. В нея тече 
река и има джунгла. Намира се в 
Централен Виетнам, близо до гра-
ницата с Лаос.

Гренландия 
Гренландия е най-големият 

остров на земята. Въпреки 
това той е почти недокоснат 
от външни хора, което се дължи 
както на изолацията му, така и на 
климата. Островът е перфектна 
дестинация за любителите на ди-
вата природа и отдалечените от 
хората места.

Остров Фула, Шотландия 
Този остров е част от 

Шетландските острови на север 
от Шотландия и е дом на по-малко 
от 40 души. Островът е пълен и 
с различни застрашени животни, 
които са защитени от местните 
власти. Най-бързият начин да се 
стигне до главните Шетландски 
острови е чрез дневен ферибот.

Водопадът Ла Фортуна, 
Коста Рика

Това е един изключително кра-
сив водопад в Централна Коста 
Рика. Името му идва от близко до 
него селище. Водопадът е в осно-
вата на забранения за изкачване 
от туристи вулкан – Чато.

Източници: 
https://www.mentalfloss.

com/article/63902/15-
unexplored-corners-earth

https://www.contiki.com/
six-two/beautiful-places-earth-
untouched-humans/

https://www.insider.com/
unexplored-places-around-the-
world-2019-12#greenland-is-a-
destination-thats-largely-untouched-11
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https://www.mentalfloss.com/article/63902/15-unexplored-corners-earth
https://www.mentalfloss.com/article/63902/15-unexplored-corners-earth
https://www.mentalfloss.com/article/63902/15-unexplored-corners-earth
https://www.contiki.com/six-two/beautiful-places-earth-untouched-humans/
https://www.contiki.com/six-two/beautiful-places-earth-untouched-humans/
https://www.contiki.com/six-two/beautiful-places-earth-untouched-humans/
https://www.insider.com/unexplored-places-around-the-world-2019-12#greenland-is-a-destination-thats-largely-untouched-11
https://www.insider.com/unexplored-places-around-the-world-2019-12#greenland-is-a-destination-thats-largely-untouched-11
https://www.insider.com/unexplored-places-around-the-world-2019-12#greenland-is-a-destination-thats-largely-untouched-11
https://www.insider.com/unexplored-places-around-the-world-2019-12#greenland-is-a-destination-thats-largely-untouched-11
https://www.flickr.com/photos/rakra42/8507690039
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noup,_Foula.jpg
http://udivitelno.com/mesta/item/635-shondong-samaya-bolshaya-peshchera-v-mire-25-foto
https://unsplash.com/photos/EM_G_WFK9z4
http://udivitelno.com/mesta/item/635-shondong-samaya-bolshaya-peshchera-v-mire-25-foto
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Предполагам, че всеки от нас 
обича да пътува. Но какво ли би 
било, ако можехме да пътуваме не 
само по дългите, сиви, асфалтови 
пътища? Представете си хората 
да можеха да минават по сред-
новековните дървени мостове и 
да стигат чак до високотехно-
логични градове, в които думата 
“природа” е рядкост. А дали всъщ-
ност наистина можем? Макар и 
само чрез въображение, всеки 
от нас има способността да си 
представи перфектния свят.

Нека се пренесем в миналото и 
разгледаме какво се е променило, 
така че светът, в който живеем 
днес, да изглежда по този начин.

Да започнем с това, което про-
меня нас и бъдещето ни – образо-
ванието, културата и спорта. 
В миналото, както и сега, те са 
били нещо напълно задължително, 
ако човек иска да се развие и да из-
гради своето  бъдеще.  За жалост 
обаче, те самите не са били тол-
кова добре развити заради по-ос-

къдните средства и липсата на ви-
сокотехнологични устройства. Но 
не всичко се е променило. Това че 
начинът е различен, не означава, 
че знанията, които придобиваме с 
годините, също се различават. 

Винаги трябва да познаваме 
историята, творчеството и тра-
дициите си, колкото и да се отда-
лечаваме от тях с времето.  

“Народ, който не познава ис-
торията си, е обречен да я пов-
таря.”

Това са думи, изречени от кан 
Тервел, спасител не само на на-
шата държава, а и на цяла Европа. 
Той ги казва преди близо 1500 го-
дини и въпреки това тази негова 
мъдра мисъл все още се помни и 
цял свят се ръководи от нея.

Това трябва да бъде и на-
шата цел. Да не забравяме исто-
рията си.

Като говорим за пътуване 
във времето, ви приканвам да си 
помислите на кое историческо 
събитие бихте искали да бъдете 
свидетели, ако имахте тази въз-
можност?

Пътувайки във времето, ще 
трябва да обърнем внимание освен 
на историята ни, и на съвремен-
ния ни свят и как той се променя. 
И по-важното – дали фактът, че 
сме уведомени за предстоящите 
събития, ще повлияе на самите 
нас? 

Отговорът е двузначен. Или 
щяхме да сме напълно спокойни 
относно условията на живот в 
света ни, или по-лошият вариант –  
под постоянна паника. От една 

Пътуване във времето –  
един различен свят
Текст: Желязко Михайлов
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страна бихме могли да предотвра-
тим всяка глобална криза, пан-
демия или, общо казано, заплаха 
и щяхме да сме напълно спокойни 
за здравето си. От друга страна 
обаче в действие щеше да влезе 
“ефектът на пеперудата”*. 

Идеята за ефекта е дело на 
Едуард Лоренц и произлиза от ме-
тафоричния пример как размахва-
нето на крилете на пеперудата 
може да доведе до драстични про-
мени в развитието и траектори-
ята на далечно торнадо. 

Като имаме предвид това яв-
ление, можем да стигнем до за-
ключението, че променяйки дори 
една елементарна част от на-
стоящето си, ние сме способни 
да променим коренно бъдещето 
си.

Има доста опасни детайли, на 
които трябва да обърнем внима-
ние, но общо взето, с малко само-
увереност и концентрация, можем 
да ги преодолеем.

Затова моят съвет е, ако ня-
кога ви се отвори възможност 
да пътувате във времето – опи-
тайте! Ще научите много за жи-
вота на хората преди години, ще 
бъдете свидетели на събития, 
променили света и ще се насла-
дите на свят, пълен с красоти и 
чудеса, без наличието на техноло-
гии. 

Единственото важно нещо, 
което още не съм споменал, а 
трябва да знаете е, че в миналото 

разбиранията на хората са били 
доста по-различни от нашите. 
Внимавайте да не се натъкнете 
на някой ядосан прабългарин, за-
щото макар и технологиите да са 
били неоткрити тогава, доста от 
племената са боравели с изключи-
телно хитри трикове и са изра-
ботвали едни от най-прецизните 
капани в историята на човечест-
вото.

Това е още една причина да пъ-
тувате във времето. Ще научите 
доста нови умения и навярно ще 
подобрите сегашните си такива.

Въпреки това обаче, аз лично 
се радвам, че тогава не са съ-
ществували по-развитите ком-
пютърни и военни средства. Ако 
не беше така, може би в момента 
по цял свят щеше да цари война и 
разруха. 

Може би се чудите защо не съм 
споменал пътуване в бъдещето? 
Отговорът е близо до ума – то все 
още не е изградено. Какво чакаме 
тогава? Как въобще можем да си 
мислим и да развиваме теории за 
толкова сложен процес, след като 
не предприемаме никакви дейст-
вия? Нека се захванем за работа 
и кой знае? Може би, ние, бълга-
рите, ще бъдем първите пътували 
във времето и променили света 
към по-добро.

“Променяйки дори една
елементарна част
от настоящето си,

ние сме способни
да променим коренно

бъдещето си.” 

*Ефектът на пеперудата - всяко едно 
действие води до друго действие, двойно 
по-значимо от предишното.
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Животът е смесица от без-
брой емоции и ситуации. Всички 
те ни водят към места, до които 
никога не сме подозирали, че бихме 
отишли. Mогат да бъдат както по-
ложителни, така и отрицателни. 
Разбира се, всеки избира от коя 
гледна точка да погледне, а това 
е от голямо значение. 

Промяната вътре в нас се 
случва, когато има намеса от 
външни фактори. Те могат да 
бъдат всичко – хора, животни, 
действия, събития. В по-голя-
мата си част, представляват 
трудност, която първоначално ни 
се вижда невъзможна за преодоля-
ване. Не могат да се контролират 
и идват в най-неочаквания за нас 
момент.

Когато се появи тази намеса, 
в нас настъпва объркване – загуб-
ваме контрол над себе си, чувст-
ваме се празни и не знаем защо 
това се е случило именно на нас. 
Тогава се фокусираме върху про-
блема, а не върху неговото ре-
шение. В този момент не можем 
да размишляваме трезво и един-
ственото, което ни остава, е  
да си дадем време. Така получа-
ваме нужната свобода, за да прие-
мем случващото се и да се освобо-
дим от споходилата ни тъмнина.

Постепенно емоциите в нас 
започват да се нормализират. С 
малки крачки, започваме да въз-
връщаме контрола над себе си, за-
щото сме избрали да приемем, че 
случилото се е реалност.

Точно в този период, когато 
се съсредоточим върху това да 
помогнем на себе си, пред нас се 
явяват възможности, които и 
преди са си били там, но не сме 
ги забелязвали, преди да дойде 
лошото обстоятелство. Те 
много често са извън нашата зона 

Откривателят в мен:  
как да преоткрием себе си?
Текст: Ивет Асенова

“Във всеки един от нас
е вложен достатъчно голям

потенциал, за да бъде
разрешението на всеки един

проблем, а тази ситуация
ни кара да разгърнем

потенциала си, който винаги
е бил вътре в нас и е чакал

подходящия момент,
за да се разкрие.” 
- Максим Асенов
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на комфорт, което на свой ред 
предизвиква страха от действие.

Този страх е само в съзна-
нието ни и ни спира от неща, 
които бихме искали да направим. 

Смятам, че преодоляването 
му ни помага, защото ни прави по-
смели и разкрива потенциала ни. 
Когато започнем да усещаме, че 
първоначалният страх намалява, 
защото сме се впуснали в превъз-
могването му, ставаме все по-
смели да предизвикваме самите 
себе си в различни и непознати об-
ласти. За момент дори забравяме 
обстоятелството, което ни е 
причинило разруха и отрицателни 
емоции. 

Така, когато забележим въз-
можностите, които стоят пред 
нас, ние се впускаме в тях, защото 
знаем, че това ще ни помогне да 
станем отново цели; започваме 
да си задаваме някои от тези въ-
проси:

1. Как да развия потенциала си 
повече?

2. Как да бъда по-добър човек?
3. Кое мое лошо качество мога 

да подобря?
Всички те са свързани с общия 

въпрос: Как да преоткрия и подо-
бря себе си?

Независимо от обстоятел-
ството, ние разбираме, че то ни 
е дало повод да се разпаднем, но 
също така ни е накарало да се за-
мислим по-сериозно относно какво 
се случва вътре в нас. Не е с цел 
да ни нарани, а по-скоро да ни по-
могне в израстването ни и да ни 
покаже къде бъркаме.

В началото споменах, че емо-
циите и ситуациите биват поло-
жителни и отрицателни. Това е 
така, защото само ние можем да 
изберем как да погледнем на тях.

Когато погледнем на тях от 
отрицателната им страна, това 
не ни помага, защото оставаме 
на едно и също място и колкото 
и да се питаме: „Защо на мен?“, 
отговорът няма да дойде тол-
кова лесно. Но когато погледнем 
на ситуацията от положителна 
гледна точка, осъзнаваме, че това 
се случва, за да ни помогне да раз-
берем неща, които не бихме могли, 
ако не ни се случи нещо лошо.

Така ние ставаме по-добра 
версия на себе си и случката, 
която ни е причинила разруха, 
накарала ни е да се чувстваме 
тъжни и объркани, същевре-
менно ни е научила на неща, на 
които добрите ситуации не 
биха могли.

“Не трябва да си задаваме
въпроса: “Защо се случи

на мен?”, а трябва да питаме:
“Как да премина през това?”

- Максим Асенов 
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Призванието е онова, което 
съчетава нещата, в които сме 
най-добри, и които същевременно 
ни доставят най-голямо удо-
волствие.

Има хиляди хора, които използ-
ват фразата “Нищо не ме влече”. 
На практика това е невъзможно. 
Ние сме изградени от различни 
качества, които се проявяват, 
благодарение на контакта ни с 
хора от всякакви сфери. Именно 
чертите от характера ни, които 
харесваме в себе си, са това, 
което изгражда интересите ни. 
От тях се поражда страстта, 
която от своя страна е състоя-
ние, в което проявяваме желание 
и мотивация да търсим информа-
ция за това, което ни интересува.

Признавам, трудно е да от-
криеш кое е онова, което едно-

временно те кара да не спиш, за 
да научаваш повече за него, но и 
да си достатъчно добър, за да го 
приложиш. Ще се опитам да ви дам 
напътствие за вашето търсене, 
като ви споделя начина, по който 
аз самата успях да открия призва-
нието си.

Ще започна от там, че аз съм 
всестранно развита личност, 
която има проблем да съчетава 
всичките си желания и дейности 
в двадесет и четирите часа на 
денонощието. Преди мислех, че 
трябва да се занимавам със спорт, 
после с филми и музика, рисуване 
и какво ли още не. В един момент 
обаче винаги стигах до етапа, в 
който се чувствах преуморена в 
края на деня и най-важното – неу-
довлетворена от това, което съм 
свършила. Това безспорно се дъл-
жеше на липсата на цел.

Ето я и първата стъпка, която 
препоръчвам – медитирайте. 
Медитацията, освен че помага за 
здравето, е и пряк начин за кому-
никация с вашето подсъзнание. 
Вярвате или не, подсъзнанието 
ви знае много повече за вас, от-
колкото самите вие знаете за 
себе си. В началото беше трудно, 
но впоследствие се научих как се 
прави и тогава се случи магията. 
Изведнъж в главата ми започнаха 
да изникват най-различни сюжети. 
Щом отворех очи, веднага имах 
нужда да взема лист и химикал 
и накратко да опиша сюжета на 
случката, развила се в съзнанието 
ми. Няма да лъжа, така се родиха 
голяма част от разказите ми.

Как да открием пътя  
към истинското си призвание?
Текст: Мария Стаматова
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Да, но това не ми беше дос-
татъчно. Въпреки че вече чаках 
с нетърпение да дойде моментът 
за медитация, за да ми хрумнат 
още нови идеи за истории, про-
дължавах да искам да свърша още 
пет различни по своята същност 
неща на ден. Тогава прочетох една 
много хубава статия на Кристи 
Мимс от сайта The Revolutionary 
Club. В нея авторката подтиква 
към разсъждение над въпроса: 
“Има ли нещо, в което сте едно-
временно ангажирани и заинте-
ресовани?”

При мен отговорът не дойде 
мигновено – по-скоро беше процес. 
От медитацията знаех, че е нещо 
свързано с писането, но дотогава 
не бях нито особено заинтересо-
вана, нито ангажирана с това си 
занимание. Затова направих след-
ното: всяка сутрин си записвах 
нещата, с които съм ангажирана 
през деня, и нещата, от които 
съм заинтересована. За една сед-
мица установих, че бях ангажи-
рала себе си с купища дейности, 
когато единственото, което за-
писвах към заинтересованост, 
беше времето ми за медитация, 
намирането на нов сюжет и него-
вото изграждане под формата на 
разказ. Тук дойде и най-трудната 

част от процеса  – трябваше да се 
откажа от хиляди неща, в които 
просто исках да съм добра, за да 
освободя време за онези, които ми 
харесваха и в които имах потен-
циал да задобрея.

В такъв случай, вторият ми 
съвет е: насочете се към онова, 
което подсъзнанието ви под-
сказва и се научете да сте добри 
в него. Трудно е, защото опреде-
лено всички искат да умеят много 
неща, но хората сме създадени 
така, че всеки от нас да има опре-
делена сфера, в която да бъде наис-
тина феноменален. Затова трябва 
да се съсредоточим върху нея.

Мисля, че обобщението от 
всичко, което ви изредих, е след-
ното:  Оставете подсъзнанието си 
да ви покаже кое е онова, което ра-
боти добре за вас, намерете време 
за него и му дайте пространство, 
за да се развие. Ето така ще наме-
рите своето призвание.

Източници:
https://www.manager.bg/tehniki-

za-uspeh/nedovrsheno-prosta-
formula-koyato-shche-vi-pomogne-
da-otkriete-vasheto-prizvanie

https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/nedovrsheno-prosta-formula-koyato-shche-vi-pomogne-da-otkriete-vasheto-prizvanie 
https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/nedovrsheno-prosta-formula-koyato-shche-vi-pomogne-da-otkriete-vasheto-prizvanie 
https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/nedovrsheno-prosta-formula-koyato-shche-vi-pomogne-da-otkriete-vasheto-prizvanie 
https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/nedovrsheno-prosta-formula-koyato-shche-vi-pomogne-da-otkriete-vasheto-prizvanie 
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Елена Любенова e на 21 години. 
Започва да се занимава със street 
fitness през далечната 2013 го-
дина, но никога не си е и помисляла 
да спира. Нейният път в спорта е 
изключително мотивиращ не само 
за трениращите, но и за всички, 
които се колебаят дали да се 
захванат с нещо ново. Младата 
спортистка при възможност не 
пропуска тренировка, а именно 
адреналинът е основното нещо, 
което я привлича към движението.

 Като човек, който също на-
мира удовлетворение във физи-
ческата активност, изключи-
телно се радвам, че в България 
има атлети като Елена, които 
да дават добър пример на всички 
нас. Вярвам, че интервюто, което 
направихме с нея ще ви се стори 
доста интересно, а даже може да 
ви накара да пробвате да заста-
нете на ръце или да се наберете 
на някой лост.

M: Какво представлява street 
fitness?

Е: Доста хора бъркат street 
fitness с гимнастика, тъй като 
двата спорта донякъде си прили-
чат. Обаче в гимнастиката има 
треньори и зали, а в моя спорт 
практикуващите се учим сами. Аз 
лично мога да кажа, че съм научила 
абсолютно всичко сама – гледала 
съм клипчета, комуникирала съм с 
момчета, по-големи и по-добри от 
мен. Когато съм искала да науча 
даден елемент, съм гледала хиляди 
пъти негови изпълнения през те-
лефон, компютър или на живо. 

M: Как реши да се занимаваш 
точно със street fitness?

Е: Всичко беше на игра. Когато 
бях на 13 години, с мои приятели 
излизахме навън, играехме на 
карти, на криеница, ходехме по 
стари сгради. Имаше едно момче, с 
5 години по-голямо от мен. Докато 
си играехме, той се набираше на 
лостовете и правеше различни 
страшни елементи. Мен това ме 
впечатляваше и само аз посмях 
да опитам. Стартирах с няколко 

За постигнатите цели 
на едно момиче, борещо се 
наравно с момчетата
Текст: Мария-Тияна Стойкова
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набирания, лицеви опори, но 
нищо сериозно. Спомням си, че 
много исках да се науча да падам 
от лоста с главата надолу и той 
ми помогна. Впоследствие мом-
чето се отказа, но аз продължих. 
Търсех информация за спорта и он-
лайн. Постепенно започнах да на-
влизам в сферата и да се присъе-
динявам към различни Skype групи.

M: На какви състезания си хо-
дила?

Е: Първото ми състезание 
беше, когато бях на 14 години, в 
град Радомир. Бях в една катего-
рия с момчетата – общо около 50 
състезатели от цялата страна. 
Второто ми състезание беше в 
Перник, където завърших седма 
при момчетата. Това беше един 
от първите ми успехи. Имах чув-
ството, че другите участници 
ме мразят, защото си мислят, че 
съм им откраднала мястото, но 
бях доста атрактивна като един-
ствено момиче. После дойдоха и 
състезанията в София, Пловдив, 
Бургас, Варна, Плевен. Може би съм 
обиколила цяла България покрай 
тях и съм ставала първа дваде-
сет пъти. В Германия спечелих два 
пъти първо място. В Македония 
съм ставала първа около пет пъти 
и имам няколко втори и трети 
места от мъжка категория. През 
2016 година в Русия завърших де-
вета, а 2017 бях в топ 5 в Русия. 
През 2019 година беше послед-
ното състезание в Македония, а 
през 2020 бях специален гост за 
откриването на едно световно в 
Сърбия. 

М: Кое е най-важното, което 
извличаш от спорта?

Е: Първоначално го приех на 
шега и се забавлявах. И до ден дне-
шен все още има забавление, но на 
състезание адреналинът скача. 
Нужни са много силна психика, 
воля и вяра. Даже донякъде спор-
тът е неблагодарен, защото учиш 

един елемент с месеци, спираш да 
тренираш за месец и той се губи. 
Затова са важни страстта, 
любовта и постоянството. 
Новите приключения, постиже-
ния, запознанства и пътувания, 
които изживявах благодарение на 
спорта, също ме впечатлиха още 
в началото.

М: Какво те мотивира да 
продължаваш с тренировките?

Е: Прогресът и научаването 
на нови елементи. Колкото по-до-
бър ставаш, толкова е по-голяма 
вероятността да отидеш на сери-
озни състезания в чужбина. Тогава 
мотивацията и адреналинът се 
покачват. Вече има и големи па-
рични награди. Тези неща малко или 
много, стават важни, когато не си 
дете, което се издържа финансово 
от родителите си.
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М: Кое е любимото ти дви-
жение?

Е: Едно от любимите ми неща 
е free style на лостовете. Трябва 
да научиш поне десет елемента и 
да ги комбинираш, без да падаш от 
лоста поне за минута. Но въпреки 
това, най-много обичам стойката 
на ръце.

М: Колко често тренираш и 
как протича една твоя трени-
ровка?

Е: Преди тренировките ми 
бяха почти през ден, но ми стана 
по-трудно да се възстановявам 
оптимално. Сега тренирам през 
два или три дни. Една тренировка 
протича с минимум 20-минутна 
хубава загрявка, след което стар-
тирам със статични елементи и 
различни задържания. Понякога 
тренирам и с ластици. После оти-
вам на лоста и опитвам различни 
елементи. Една пълноценна тре-
нировка протича за час и по-

ловина, най-много два. Много 
зависи от това как съм се въз-
становила от предишната, 
какво съм хапнала, дали съм 
спала, в какво настроение съм, 
както и от хората около мен.

М: Какви трудности си сре-
щала в този спорт?

Е: Малко преди първото ми със-
тезание извън България се наложи 
да ме оперират от апендисит. 
Беше много трудно, защото това 
беше една от мечтите ми. Бях си 
намерила и спонсори. Нашите ми 
казаха, че няма как да ме пуснат 
да се състезавам три седмици 
след операцията. Аз обаче бях ре-
шила, че няма да се откажа. Още 
на втория ден след операцията 
започнах с минимални разходки. На 
следващия ден почнах лека-полека 
да правя и лицеви опори. Въпреки 
всичко, отидох на състезанието и 
станах втора. Родителите ми не 
можеха да повярват. 
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М: С коя държава би искала да 
те срещне street fitness?

Е: Този спорт вече се развива 
по целия свят. Знам за няколко 
състезания в Дубай и Малдивите. 
За мен всяка държава е доста ин-
тересна от гледна точка на кул-
турата и езика. Харесва ми да я 
проуча и когато отида там, не 
спирам да обикалям и разглеждам. 
Два дни се състезавам и после 
два дни пътешествам.

М: Какво би казала на човек, 
който се чуди дали да се захване 
с тази дисциплина?

Е: Много хора се срамуват и 
притесняват от тренирането на 
лостове и като цяло практикува-
нето на street fitness. Първоначално 
могат да опитат от вкъщи с ли-
цеви опори, ластик, планкове и 
повдигане на стена, а след това 
и да се престрашат да пробват 
навън, защото без опит, няма 
как да се научат.

М: Какви планове имаш за бъ-
дещето?

Е: Имам идеята да си направя 
собствени екипи. Вече имам лого и 
съм се чудила дали да създам свой 
бранд, но това е нещо за по-на-
пред във времето, защото изис-
ква доста финанси. В този спорт 
е много важно по какъв начин си 
облечен. Писна ми да си купувам 
дрехи от скъпи маркови магазини 
и те да се късат скоро след това. 
Но след пет години се виждам 
като човек, който е взел учас-
тие в още състезания в чуж-
бина, на който са му се случили 
само приятни неща, и който е 
наблегнал на своя бранд.

М: Кой спортист ти е идол?
Е: Човекът, който според мен 

има перфектното тяло, е Мишел 
Левин. За мен тя е най-добрият 
пример.
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Кой не обича комфорта? 
Биологично ни е заложено да се 
стремим към него и към минимална 
мисъл, докато извършваме дадено 
действие. Мозъкът и мисълта 
се ръководят от първия закон на 
Нютон: “Всяко тяло запазва със-
тоянието си на покой или на рав-
номерно движение дотогава, до-
като външна сила не го изведе от 
това състояние”. 

За да можем да вникнем в тези 
думи, първо трябва да изясним що 
е то “навик”. В интервю с Чарлз 
Дюиг, автор на книгата “Силата 
на навиците”, той пояснява, че 
навикът е механизъм на поведе-
нието, който автоматизира да-
дено повтарящо се действие. Това 
се случва чрез създаване на ста-
билни невронни връзки в мозъка, 
които не могат да бъдат унищо-
жени. Затова той не може да се 
премахне, а само да бъде заменен 
от друг.

Човешкото поведение е изгра-
дено от хиляди порядки – от мие-
нето на очите след сън до запалва-
нето на цигарата сутрин. Навикът 
е комфортът на мозъка. За такъв 
тип действие, умът не изисква 
почти никаква мисловна дейност. 
Точно това играе лоша роля. 

В статията си “Experimental 
Habit Formation” (Forte Labs, 2016), 
Тиаго Форте споделя, че проучва-
ния от университета в Станфорд 
показват, че когато мозъкът ни 
автоматизира дадено действие, 
то частите от него, отгова-
рящи за ученето, започват да се 
“изключват”. Това води до едно 
просто уравнение: комфортът е 
равен на застоя. Колкото повече 
познати действия извършваме, 
толкова повече се ограничава спо-
собността ни да учим. 

Това е естеството на комфорт-
ната зона. Тук идва в действие и 
горепосоченият закон на Нютон. 
Мозъкът ни ще се стреми към без-
действие до момента, в който не 
му възразим. Как ефективно да на-
правим това обаче? – Отговорът 
е една философия, с която наскоро 
се запознах – “Seek Discomfort”, или 
в превод “Търси неудобство”. Тази 
идеология описва с две думи начина 
за измъкване от коварните лапи на 
комфорта. 

Комфортната зона и как 
ни пречи да се развиваме
Текст: Александър Колев

“Колкото повече познати
действия извършваме,

толкова повече се ограничава
способността ни да учим.”
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В началото се стартира с 
много прости действия. Например: 
започването на сутринта с чаша 
чай. Повечето хора сутрин кон-
сумират кафе, което съдържа 
добре познатата съставка, ко-
феин. Доказано е, че тя вреди 
повече, отколкото помага. Това 
просто действие на замяна ще на-
кара мозъка да заработи, тъй като 
той ще е лишен от дозата кофеин 
за деня. Ще се породят симптоми 
на отнемане, които варират от 
раздразнителност до главоболие. 
Ако успеем да се преборим с тях, 
за две седмици, те ще изчезнат 
на 97% (Форте, Т, 2017).

Други проучвания на 
Станфордския университет, оп-
исани в същата статия, показ-
ват, че са нужни около два ме-
сеца за изменение на невроните, 
отговарящи за даден навик. Те 
също доказват, че волята има 
поведение като това на мускула. 
Както знаем, той заздравява, 
когато влакната му бъдат накъ-
сани, вследствие на физически 
действия и след това възстано-
вени с по- здрави връзки. Волята 

работи на подобен принцип. Тя се 
тренира с дискомфорт. Примерна 
тренировка е:  когато огладнеем 
да сложим две купи пред себе си. 
Едната да съдържа любимата ни 
храна, а другата – точно обра-
тното. Когато седнем на масата, 
поставяме купата с любима храна 
до нас, но не ядем от нея, а от 
другата. По този начин волята ни 
бива подложена на стрес тест.

Ако правим това по няколко 
пъти в седмицата, след време ще 
усетим как силата да се въздър-
жаме ще е нараснала значително 
много. Ще се чувстваме по- сво-
бодни да правим неща извън ком-
фортната си зона. Също така 
ще започнем да оценяваме по-
вече всичко, което ни заобикаля. 
Думите: „оценяваш нещо, когато 
го изгубиш“, са от основно значе-
ние при този метод. Това, на пръв 
поглед, просто начинание, може да 
окаже огромно влияние върху раз-
съжденията ни за света и разви-
тието ни. 

В заключение ще кажа, че 
“Повторението е майка на зна-
нието”. Когато си създадем на-
вика за търсене на неудобство, 
това ще бъде моментът, в 
който истински ще сме избя-
гали от комфортната си зона и 
ще имаме пълен контрол над во-
лята и желанията си. 

Източници:
 https://fortelabs.co/blog/

experimental-habit-formation/ 
https://www.npr.

org/2012/03/05/147192599/habits-
how-they-form-and-how-to-break-th
em?t=1625306877228&fbclid=Iw
AR1-1Zr0eP54SdhG4sm5TtyLsn-
TFVFlsYVLcnbTllCQEglWp3m
J5IrpalA&t=1625306930173

https://fortelabs.co/blog/experimental-habit-formation/
https://fortelabs.co/blog/experimental-habit-formation/
https://www.npr.org/2012/03/05/147192599/habits-how-they-form-and-how-to-break-them?t=1625306877228&fbclid=IwAR1-1Zr0eP54SdhG4sm5TtyLsn-TFVFlsYVLcnbTllCQEglWp3mJ5IrpalA&t=1625306930173
https://www.npr.org/2012/03/05/147192599/habits-how-they-form-and-how-to-break-them?t=1625306877228&fbclid=IwAR1-1Zr0eP54SdhG4sm5TtyLsn-TFVFlsYVLcnbTllCQEglWp3mJ5IrpalA&t=1625306930173
https://www.npr.org/2012/03/05/147192599/habits-how-they-form-and-how-to-break-them?t=1625306877228&fbclid=IwAR1-1Zr0eP54SdhG4sm5TtyLsn-TFVFlsYVLcnbTllCQEglWp3mJ5IrpalA&t=1625306930173
https://www.npr.org/2012/03/05/147192599/habits-how-they-form-and-how-to-break-them?t=1625306877228&fbclid=IwAR1-1Zr0eP54SdhG4sm5TtyLsn-TFVFlsYVLcnbTllCQEglWp3mJ5IrpalA&t=1625306930173
https://www.npr.org/2012/03/05/147192599/habits-how-they-form-and-how-to-break-them?t=1625306877228&fbclid=IwAR1-1Zr0eP54SdhG4sm5TtyLsn-TFVFlsYVLcnbTllCQEglWp3mJ5IrpalA&t=1625306930173
https://www.npr.org/2012/03/05/147192599/habits-how-they-form-and-how-to-break-them?t=1625306877228&fbclid=IwAR1-1Zr0eP54SdhG4sm5TtyLsn-TFVFlsYVLcnbTllCQEglWp3mJ5IrpalA&t=1625306930173
https://www.npr.org/2012/03/05/147192599/habits-how-they-form-and-how-to-break-them?t=1625306877228&fbclid=IwAR1-1Zr0eP54SdhG4sm5TtyLsn-TFVFlsYVLcnbTllCQEglWp3mJ5IrpalA&t=1625306930173
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Можем да си признаем, че еже-
дневието на повечето от нас е 
доста скучно и еднообразно. По 
време на Kовид пандемията всички 
си стоят вкъщи много повече, от-
колкото преди. В такава ситуа-
ция идва и въпросът: “Как да се за-
бавляваме, докато сме затворени 
между четири стени?”. В този мо-
мент започва голямото мислене – 
след като вече сме почистили ця-
лата къща, изгледали сме всички 
сериали, които винаги сме искали 
да започнем, но никога не е имало 
време, и сме експериментирали в 
кухнята (естествено, след това 
идва още чистене), вече сме из-
черпали всичките си идеи как да 
прекарваме свободното си време. 
Затова се разравяме в интернет, 
за да видим какво може да ни посъ-
ветва. 

Първото нещо, което Google 
ни препоръчва да направим, е да 
прочетем книга. “Хм, това всъщ-
ност не е толкова лоша идея”, каз-
ваме си наум. Отиваме до рафто-
вете, пълни с книги (които вече 
лъщят от чистота), и се замис-
ляме коя да прочетем. За жалост, 
никоя не ни грабва вниманието. 
Продължаваме да търсим, докато 
не видим един стар приключен-
ски роман, който сме забравили, 
че притежаваме. Започваме да 
четем и се пренасяме в друг 
свят, пълен с митични съще-
ства, несъществуващи светове 
и мистерии, които ни взимат 
дъха. На следващия ден сме про-
чели историята и решаваме да по-
сегнем към друга книга, подобна на 
предишната. Оказва се, че не при-
тежаваме други такива произве-
дения. Тогава търсим най-удобния 
сайт и поръчваме това, което ни 
грабне вниманието. Когато поръч-
ката ни пристигне и вече имаме 
какво да четем, отново се пота-
пяме в друг свят.

Въпреки че повечето приклю-
ченски романи са пълни с митични 
същества, това не означава, че 
книгите, които не съдържат тези 
елементи, не са толкова атрак-
тивни. Напротив – всяка книга 
има своя уникална история и тя е 
единствена по рода си. В авантюр-
истичните  романи просто е наб-
легнато на динамиката в дейст-
вията, на големите и неочаквани 
обрати в сюжета. Докато четем, 
адреналинът ни се покачва, сър-
цето ни започва да бие по-силно и 

Приключенстване 
в света на книгата
Текст: Гергана Димитрова
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с нетърпение очакваме да разбе-
рем как ще завърши историята. 

Много голяма част от приклю-
ченските романи е предназначена 
за деца. Това не означава обаче, че 
възрастните не могат да посягат 
към тези книги. В някои случаи, 
произведенията им харесват дори 
повече, отколкото на децата.

Детските  книги ни карат 
да се чувстваме отново малки и 
безгрижни. Те ни помагат да за-
пазим младежкия ентусиазъм у 
нас (защото не винаги е толкова 
хубаво да си възрастен). С тяхна 
помощ развиваме въображението 
си. А след като вече сме прочели 
толкова много произведения, ние 
започваме сами да си измисляме 
истории. 

Напоследък голяма популяр-
ност набират и книгите-игри. 
Това са романи, в които читате-
лят взима решения, които после 
се отразяват на целия сюжет. В 
тях преобладава фентъзи тема-
тиката. Приключенията, които 
можем да изживеем са безкрайни 

и разнообразни. С тяхна помощ 
могат да се забавляват повече чи-
татели и да завършат историята, 
както никой не се е сещал досега. 
Те са един страхотен начин да пре-
караме следобеда със семействата 
си или с приятели и да се откъснем 
от скучното си ежедневие. 

Последната година беше 
кризисна, защото никога не сме си 
представяли, че ще попаднем в си-
туация, в която трябва да бъдем 
затворени вкъщи за толкова дълъг 
период от време. За да запълним 
времето си, голяма част от нас 
се обърнахме към четенето, за 
да прекарме смислено свободното 
си време. Избрахме да изживеем 
реалността в книгите и да се по-
топим в необятните приключе-
ния, които се крият там. Това ни 
помогна да преоткрием забравени 
произведения, които седят на 
рафтовете с години. Съчетахме 
забавлението с получаването на 
нови знания, както и успяхме да 
изпитаме някаква тръпка, за да не 
се поддадем на паниката и психи-
ката ни да рухне. Преоткрихме ли-
тературата като полезен и при-
ятен начин за оползотворяване 
на деня и така създадохме своето 
собствено приключение. 
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Здравейте, драги читатели! 
Днес ви срещаме с една изключи-
телно интересна дама, която е 
не само страстен читател, но и 
учител. Нейното име е Веселина 
Пройчева. От разговора си с нея ос-
танах впечатлена от страстта, 
с която говори за книги, а също и 
мотивирана от начина, по който 
разсъждава над професията си, 
или по- точно казано – призва-
нието си в живота. Искрено се на-
дявам нейните думи да достигнат 
и до вас по начина, по който това 

се случи с мен. Желая ви приятно 
четене! 

1. Кой е любимият ти книжен 
свят?

В: Любимият ми книжен свят 
винаги ще си остане този на Хари 
Потър. За мен това беше кни-
гата, която предизвика интереса 
ми към четенето и ми показа, че 
то може да бъде интересно, а не 
да е просто задължение. 

2. Като говорим за книги, 
ти самата наскоро издаде чи-
тателски дневник. Разкажи ни 
повече за идеята да създадеш 
такъв, а също и за процеса по 
неговото издаване.

В: Идеята се зароди в главата 
ми доста отдавна. Пътят към 
нейното реализиране беше дълъг 
и труден, докато не се запознах с 
моя илюстратор – Сияна Дичева. 
Преди да се срещна с нея, опи-
тах да работя с няколко издател-
ства, но, за мое огромно съжале-
ние, те отказаха, твърдейки, че в 
България няма пазар за такъв тип 
продукти. Известно време днев-
никът остана на заден план без да 
мога да реализирам нищо. 

Когато срещнах Сияна, а това 
се случи покрай дебютната є 
книга – “Палиндром”, нещата се 
промениха. Тя много хареса иде-
ята за читателски дневник и 
всичко стана много бързо. Месец 
след като решихме да работим 
съвместно по проекта, тя беше 
готова с илюстрациите и край-
ният продукт беше налице.

За любовта към четенето  
и учителстването  
с Веселина Пройчева
Текст: Симона Александрова
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3. Какво е твоето послание 
със създаването на този чита-
телски дневник? 

В: Чрез него искам да покажа, 
че е важно не само да четем, но 
и да пишем на ръка, защото вяр-
вам, че способността ни да из-
ползваме ръкопис не бива да се 
губи с времето. Най-голямото 
ми желание е този продукт да 
достигне не само до bookstagram 
обществото, но и до младежите 
в прогимназиален и гимназиален 
етап. В момента дори обучението 
е силно дигитализирано и все по- 
рядко се налага да пишем на ръка. 
Затова ми се иска да помогна на 
повече хора да запазят страстта 
и пламъка си към него. 

4. Тъй като наближава един 
много светъл празник, а именно 
– 24 май, „Ден на светите братя 
Кирил и Методий, на българската 
азбука, просвета и култура и на 
славянската книжовност“, бих 
искала да те попитам защо спо-
ред теб е важно да бъдем гра-
мотни? По твои наблюдения, 
младите хора са повече четящи 
или повече НЕчетящи?

В: 24 май е един прекрасен 
повод да си напомним какъв чу-
десен и невероятен език имаме 

и какви късметлии сме за това. 
Не знам процентно дали повече са 
четящите или нечетящите хора. 
Истината е, че съм се заобиколила 
с такива, които четат, интере-
суват се от книги и от това да 
бъдат грамотни. Наистина се на-
дявам повече млади хора, които не 
са открили магията на четенето 
до този момент, да го направят. 
Просто им трябва една подходяща 
книга.

5. Освен книгохолик, както 
обичаме да се шегуваме в спи-
санието, ти също си и учител. 
Разкажи за тази част от жи-
вота си. Кое е онова, което те 
накара да станеш просветител 
и да се отдадеш на този вид 
професия?

В: От малка обичам децата, 
но когато бях студентка за мен 
беше по-важно да запиша нещо, 
което да ми носи повече престиж, 
отколкото удоволствие. След 
като завърших образованието 
си и видях, че реализацията в 

“Instagram accounts:  
@veselinaproycheva  

и @__neveroddoreven__.”

“Те (децата) попиват  
нашите знания и емоции  
и затова е много важно,  

когато застанем пред тях,  
да бъдем най-добрата версия  

на себе си, защото те 
са нашето отражение 
в света; нашата пред-
ставителна извадка.”

https://www.instagram.com/veselinaproycheva/
https://www.instagram.com/__neveroddoreven__/
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България не е такава, каквато 
съм си я представяла, се замислих 
какво реално искам да работя цял 
живот. Когато пораснеш, разби-
раш, че работата ти заема го-
ляма част от ежедневието и е 
много важно каква професия ще 
избереш. И така се насочих към 
преподаването. 

За мен този избор наистина 
беше съдбоносен, определящ и пра-
вилен, защото в момента, в който 
влязох в класната стая, разбрах, 
че това е моето място, че там 
съм си у дома. Още от стартира-
нето на кариерата ми като учи-
тел, аз всеки ден ходя с желание 
на работа. Имам щастието да ра-
ботя с прекрасни колеги, а децата 
са просто невероятни. За мен 
професията носи само позитиви и 
щастие. Разбира се, случва се да 
имам и лоши моменти, но въпреки 
това съм безкрайно щастлива да 
съм учител. 

Щастието от това да видиш 
благодарността в очите на едно 
дете, което успява, както и ця-
лата му любов към теб, е несрав-
нимо. Да участваш в изгражда-
нето на един човек като личност 
е чувство, което само някой, 
който работи нещо подобно, 
може да разбере. Наистина про-
фесията е много благодатна и се 
радвам, че съм я избрала. 

6. Ако имаше възможност, би 
ли заменила учителската про-
фесия с някаква друга? Какви са 
плюсовете и минусите на това 
да бъдеш пример за учениците?

В: Много пъти съм се шегу-
вала, че ако бих сменила професи-
ята си с друга, тя би била с тази 
на книжар. Много бих искала да 
имам свое местенце, в което да 
съм заобиколена само от книги. 

Със сигурност има и плюсове, 
и минуси да бъдеш пример. За по-
зитивно намирам това, че мога да 
оставя някакъв отпечатък у мла-
дото поколение, като му предам 
своите ценности и имам възмож-
ност да му повлияя да възпита в 
себе си дадени качества. 
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8. Какъв съвет би дала на на-
шите читатели? 

В: Бих им дала съвета да не 
спират да четат. Ако все още не 
са открили правилната книга и се 
чудят защо всички толкова гово-
рят за важността от четенето, 
бих им препоръчала да продължа-
ват да търсят, защото когато аз 
бях дете, за мен четенето беше 
изключително досадно задълже-
ние. Станах страстен читател 
на по-голяма възраст и съжа-
лявам, че съм изгубила толкова 
много време, в което е можело да 
прочета още повече книги.

9. Препоръчай 3 книги, до 
които нашите читатели да се 
докоснат. 

В: 
• 5-8 клас: “Забранете 

тази книга” – Алън Грац
• 9-11 клас: “Нищо” – Яна Телер
• 12 клас и нагоре: “Въпреки 

всичко” – Питър Сейдж

Не знам дали мога да го кате-
горизирам като минус, но да бъдеш 
пример е доста отговорна задача, 
защото децата са като попива-
телни гъби. Те попиват нашите 
знания и емоции и затова е много 
важно, когато застанем пред тях, 
да бъдем най-добрата версия на 
себе си, защото те са нашето 
отражение в света; нашата пред-
ставителна извадка. 

7. Джейн Остин някога е ка-
зала: “Ако една книга е добре на-
писана, аз винаги я намирам за 
твърде кратка”. Припознаваш 
ли се в тези думи? Коя е кни-
гата, която те е завладяла най- 
много досега?

В: Винаги ми е трудно да от-
говарям за конкретна бройка или 
заглавие, когато някой ми зададе 
този въпрос, защото има тол-
кова много невероятни издания. 
Последната книга, която силно ме 
развълнува, е “Невидимият живот 
на Ади Лару”. Все още живея в 
света на Ади и ми е трудно да се 
откъсна, но наистина има и много 
други заглавия, които са ме бе-
лязали по някакъв начин през моя 
читателски път. Трилогията на 
“Атлас изправи рамене” също е 
книга, която промени мирогле-
дите ми за някои неща.

“Когато пораснеш, разбираш,  
че работата ти заема  

голяма част от ежедневи-
ето и е много важно каква 

професия ще избереш.”
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Преди няколко месеца, когато 
Тим Райко се изяви в средите на 
Instagram като писател, творбите 
му бързо привлякоха вниманието 
на вече утвърдени инстапоети 
и паралелно с това спечелиха 
сърцата на читателите, заради 
своята оригиналност и чувст-
веност. Това предизвика въпроса 
кой стои зад профила @tim.rayko 
и какво се крие отвъд стиховете. 
Ето защо се свързах с Евтим 
Топалов, а той от своя страна на 
драго сърце прие поканата да ни 
разкаже малко повече за себе си. 
Озаглавихме интервюто „Танцът 
на житния клас“, но за да разбе-
рете какво послание носи загла-
вието, трябва да прочетете ин-
тервюто внимателно до самия му 
край.

Д: Истинското ти име е 
Евтим Топалов, но в творче-
ските среди си по-известен 
като Тим Райко. Каква е ист 
рията на псевдонима и как той 
се съчетава с цялостното ти 
творчество?

Т: Тим Райко е псевдоним, който 
изписвам под текстовете си, но в 
средите на визуалното изкуство 
съм познат като Тим Топалов. 
Започнах да използвам името 
Райко в началото на тази година, 
когато преминавах през труден 
период и имах нужда да се отърся 
от себе си. Топалов е бащината 
ми фамилия – на турски означава 
“куцащ” – не особено добро име за 
човек, който се опитва да се по-
добри. Фамилията на майка ми е 
Райчева – разновидност на Радко, 
което означава Слънце. Тим от 
гръцки на български език се пре-
вежда като “дух”. Слънчев Дух май 
ми харесва повече от Куцащ Дух.

Танцът на житния клас
Текст: Джоана Дахабре
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Д: Със сигурност подкрепям 
избора ти и не се изненадвам, 
че зад него има скрито толкова 
интересно послание. Беше ми 
споделил, че според теб истин-
ското ти призвание е литера-
турата. Въпреки това, когато 
завършваш гимназия, замина-
ваш за Америка и дълго време 
живееш в щата Калифорния, къ-
дето следваш графичен дизайн. 
Как оценяваш прекараното 
време там и планираш ли да про-
дължиш да се занимаваш с изоб-
разително изкуство?

Т: Намирам прекараното време 
там за безценно – научих се на са-
модисциплина, осъзнах цената и 
ценността на труда, видях какво 
е истинска академична среда. В 
Америка общувах с големи хора в 
пълния смисъл на думата, и с тяхна 
помощ разбрах, че пътят ми би 
могъл да бъде много по-добър от 
личните ми очаквания. С визуал-
ното изкуство съм завинаги свър-
зан, все пак професията ми изис-
ква да го практикувам ежедневно. 
Малко удоволствия са по-големи 
от това да създадеш нови, преди 
невиждани от света изображения.

Д: Доста интересна интер-
претацията на процеса на рису-
ване. Можем ли обаче да кажем, 
че литературата превъзхожда 
изобразителното изкуство в 
сърцето ти и ако да – какво є 
дава това превъзходство?

Т: Не бих казал. Душите ни 
са общували с визуалното много 
по-дълго време (от еволюционна 
гледна точка), отколкото с 
речта. То се възприема инстинк-
тивно от ума, душата, и сърцето. 
Литературата изисква най-малко 
умението да четеш, да притежа-
ваш културен контекст или лично 
преживяване, а всичко това е 
пречка за свободното є сливане с 
душата на човек. При картината 
не е така. Да, тя може да имa 

много нива на интерпретация, 
изискващи задълбочени познания, 
но всеки би могъл да се докосне до 
нея, дори частично.

Д: Преди време беше споде-
лил в социалните мрежи, че си 
изгубил текстовете, които 
си написал до момента. Знам 
какво е чувството да изтриеш 
своя чернова по невнимание, но 
не мога да си представя какво 
е да загубиш огромна част от 
творчеството си. Какво всъщ-
ност се случи и как това се от-
рази върху мотивацията ти да 
пишеш?

Т: Уиндоус се ъпдейтна и 
крашна. Това е. А относно моти-
вацията – срути я. Ако честно 
погледна в себе си, виждам много 
обида, макар и тя да е в грешната 
посока. Не мисля, че скоро ще 
седна да пиша отново. Болезнено 
е, че съм в творчески застой, тъй 
като не един човек се е свързал с 
мен, дори месец след загубата, и е 
потърсил нови стихове.
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Д: Съжалявам да го чуя и на-
истина се надявам да намериш 
сили и мотивация да продължиш 
писането възможно по-скоро, 
защото липсата ти в поетич-
ното общество в Instagram е 
осезаема. Интересно ми е какви 
цели си поставяш в творчески 
аспект – имаш ли идеал, който 
преследваш, или предпочиташ 
да се носиш по течението?

Т: Имам идеал, но се притес-
нявам, че той е просто полупро-
зрачна завеса в редица от по-
лупрозрачни завеси. Всички водят 
в една посока, но ми е трудно да 
кажа какво се намира в края є. 
Досега винаги съм успявал да до-
косна идеала си и зад него да видя 
следващия. Но определено искам да 
творя. Като крайна цел ми се ще 
да успея да обединя изкуствата, 
като създам речник на седемте из-
куства, чрез който на секундата 
да можеш да слушаш любимата си 
картина, да четеш любимата си 
ария и прочие. Смятам, че това е 
възможно, и бих желал да е моят 
магнум опус*.

Д: Звучи доста иновативно 
и стискам палци да успееш да 
реализираш идеята си – мисля, 
че си заслужава да я преследваш 
докрай. Разкажи ми нещо инте-
ресно за себе си, което малко 
хора знаят. Може да е някакво 
отличие, постижение, спомен 
или пък качество, което харес-
ваш у себе си.

Т: В 6. клас бях втори на олим-
пиадата по биология в цялата 
Шуменска област, но не ме допус-
наха до националния кръг, понеже 
бях една година по-малък от необ-
ходимото. Тогава зарязах биоло-
гията завинаги и започнах да ри-
сувам графити. Оттам последва 
всичко останало. Аз съм био-
лог-художник. Съзерцаването на 
природните дадености, живи или 
мъртви, винаги ще е в корена ми 
като художник и човек.
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Д: За финал на това пре-
красно интервю, което за не-
щастие не успяхме да проведем 
присъствено, заради Covid-19, 
ти задавам един последен въ-
прос. Защо е важно да подкре-
пяме творците и каква е тях-
ната роля в обществото?

Т: Творецът е мостът между 
човек и бог, какъвто и да е богът. 
Творецът създава бъдещето, 
докато носи миналото на раме-
нете си. Творецът е шамана на 
днешното време, философът, 
от чиито пръсти излизат отго-

вори на въпросите, които още не 
си осъзнал, че трябва да си зада-
деш. Артистът е жътвар, който 
изправя главата си над нивата и 
гледа как се полюшва житният 
клас преди да го отреже.

*Магнум опус – Magnum opus или 
Opus magnum (на латински: „велико дело“) 
е израз, отнасящ се до най-добрата или 
най-известната творба на даден автор, 
художник или композитор.

За повече информация:
https://www.timtopalov.com/

Посетете про-
фила му за поезия:

https://instagram.com/tim.rayko

Негови картини, придружени 
с техни анализи, можете да от-
криете в Креативен брой #2 
на списание We Matter.

“Артистът е жътвар, 
който изправя главата си над 

нивата и гледа как 
се полюшва житният клас 

преди да го отреже.”

https://www.timtopalov.com/
https://instagram.com/tim.rayko
https://issuu.com/wematterdm/docs/____-4
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На всички ни се е случвало, ко-
гато просто не сме били в настро-
ение или сме имали лош ден, да си 
пуснем малко музика (например 
някоя от любимите ни песни) и на-
строението ни да се оправи миг-
новено. 

За това всъщност си има на-
учно обяснение. В статията 
“Може ли музиката да лекува” 
Webcafe споделят, че учени от 
канадския университет “Макгил” 
са доказали, че слушането на му-
зика увеличава производството 
на допамин, което действа за по-
добряване на настроението ни. Тя 
би могла да се използва и при ле-
куването на депресия, при която 
нивата на веществото са много 
ниски. Така можем да кажем, че 
музиката ни помага в грижата 
за психическото ни здраве. 

А сега ще ви разкажа за един 
много интересен вид терапия, 
а именно музикотерапията. Ще 
ви споделя също и една история, 
която е явен пример за това колко 
всъщност е полезна тя.

Първо, нека ви запозная със 
същността на музикотерапи-
ята. Както е обяснено в Wikipedia, 
историята є започва още от 
дълбока древност, когато тера-
певтичният є ефект се споме-
нава дори в Библията, където се 
разказва как цар Саул бива успо-
кояван от арфата на Давид. Тя 
трябва да се прилага само от ква-
лифицирани специалисти и може 
да бъде както индивидуална, така 
и групова. Целта при груповата 
терапия е да се помогне за со-
циализирането и приобщаването 
на пациентите. Използва се при 
хора с емоционални, социални, 
когнитивни или психомоторни 
дефицити, но може да бъде при-
ложена и при такива без кон-
кретни проблеми, тъй като по-
мага за намаляването на стреса 
и повишаването на вниманието 
и концентрацията. 

Сега е време за една история, 
която доказва, че музиката наис-
тина може да спасява животи.

Историята е на музикотера-
певта, Катрин Роуз Уид, която е 
сполетяна от внезапна трагедия – 
неочакваната смърт на брат є. В 
статията си “How music saved my 
life”, тя не дава много информа-
ция за живота си преди това, но 
разказва колко трудно със семей-
ството є приемат случилото се. 
Катрин не знае как да се справи 
с бушуващите си в този момент 
емоции, но според хората в ней-
ното най-близко обкръжение, ус-
пява да превъзмогне мъката и да 
продължи да бъде продуктивен и 
активен човек. Чувства се горда 
от това, но същевременно таи 
мъката в себе си.

Как музиката променя животи
Текст: Магдалена Чакърова
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Един ден нещата рязко се про-
менят.

По време на полет към дома си, 
Катрин започва да размишлява над 
всичко случило се до този момент. 
Тогава тя най-сетне се пречупва и 
признава пред себе си, че не може 
да събира повече тези чувства. По 
време на няколкогодишния си стаж 
на музикотерапевт, Катрин е на-
блюдавала много от клиентите 
си да използват музиката, за да 
се справят с някои травматични 
моменти. Тя донася контрол върху 
спомените им и въздействието 
им, изгражда здравословни тех-
ники за комуникация, които или са 
били разрушени, или изобщо не са 
били построени у тях. 

Имайки предвид наблюдени-
ята си, Катрин решава да из-
ползва музиката, за да помогне 
и на себе си. Тя написва песен, в 
която излива всичко, което е є се 
е насъбрало през изминалата го-
дина.  Песента се казва “Big Steel 
Wings”. В нея тя за първи път при-
знава пред света какво наистина 
е изпитвала през цялото това 
време.

 Така Катрин отново за-
почва да свири и да пише песни. 
Използва музиката, за да прена-
сочи скръбта и мъката си в друга 
посока. Тя єдава увереност и є по-
казва, че не е сама и че поне още 

някой, някъде из света се чувства 
по същия начин. Както Катрин 
признава: “Самото слушане на 
музика, или преживяването є 
на живо, ми е помагало в някои 
от най-големите ми борби в жи-
вота – но този път съм сигурна, 
че музиката ми спаси живота.”

Малко след качването на пе-
сента, Катрин осъзнава, че няма 
как да се “поправи” сама и започва 
да се грижи по-добре за себе си, 
като посещава различни терапии. 
Връща се отново на сцената след 
дългата пауза. Тя взема това ре-
шение, единствено защото иска 
да споделя музиката си с оста-
налите с надеждата, че тя ще 
им въздейства или помогне така, 
както е помогнала на нея във всич-
ките є трудни моменти. 

Източници:
https://webcafe.bg/tialoto/

mozhe-li-muzikata-da-lekuva.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/

%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0
%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8
2%D0%B5%D1%80%D0%B0
%D0%BF%D0%B8%D1%8F

https://www.nami.org/Personal-
Stories/How-Music-Saved-My-Life

https://webcafe.bg/tialoto/mozhe-li-muzikata-da-lekuva.html 
https://webcafe.bg/tialoto/mozhe-li-muzikata-da-lekuva.html 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://www.nami.org/Personal-Stories/How-Music-Saved-My-Life
https://www.nami.org/Personal-Stories/How-Music-Saved-My-Life
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2. Можем да четем в оригинал
За много хора това може би не 

е достатъчно силен аргумент в 
полза на изучаването на езици, но 
аз лично смятам, че човек никога 
не може да се докосне напълно до 
дадено произведение, ако не го 
прочете в оригинал. Разбира се, 
невъзможно e да се научат всички 
езици в света, за да можем да про-
четем всяко едно произведение в 
оригинален формат, но дори 2-3 
са достатъчни, за да променят 
напълно живота ни. Или както е 
казал Мечо Пух: “Колкото повече, 
толкова повече”. 

3. Имаме повече възможности 
за професионално развитие

За никого не е тайна, че ези-
ците отварят много врати в 
академичните и професионал-
ните среди. От двама кандидати 
със сходни квалификации, в пове-
чето случаи владеещият опреде-
лен чужд език е този, който полу-
чава позицията.

60% от хората по света вла-
деят два или повече езика, но 
защо? Как получаваме повече 
кариерни възможности, разши-
ряваме мирогледа си и ставаме 
по-добри хора, благодарение на 
чуждите езици? 

1. Потапяме се в различни 
култури

Когато учим нов език, най-вече 
чрез филми, сериали, книги и кому-
никация с хората, неизбежно се 
сблъскваме с неговата култура и 
откриваме изцяло нов свят. Освен 
това, ставаме по-проницателни в 
разбирането си за съответната 
култура и вникваме по-дълбоко в 
традициите и идеалите є. Това 
разбиране предизвиква уважение, 
което от своя страна води до то-
лерантност. В този смисъл, уче-
нето на езици ни прави по-до-
бри, по-приемащи и по-малко 
егоцентрични. Сякаш ни дава 
чифт очила, през които светът 
изглежда напълно различен. Нека 
не забравяме думите на Нелсън 
Мандела:

Езиците и как отварят 
врати към нови пътища
Текст: Александра Христова

“Ако говориш с човек  
на език, който разбира,  
думите ще достигнат 

до съзнанието му. 
Но ако говориш с него 

на родния му език, 
ще докоснат сърцето му.”
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4. Ставаме по-умни

Способността на мозъка да иг-
норира ненужна информация и да 
се фокусира върху определена цел 
му позволява да се съсредоточи 
върху един език, изключвайки дру-
гия. Това се случва чрез различни 
процеси, протичащи в мозъка ни. 
Интересното е, че са правени 
опити за тяхното измерване и 
според проучване, направено от 
проф. Алберт Коста от универси-
тета Помпеу Фабра в Барселона, 
човек, който говори два езика, 
има по-бързи и по-точни реакции.

5. Виждаме света по разли-
чен начин

Редица проучвания показват, 
че особеностите на даден език 
влияят върху човешкото възпри-
ятие на заобикалящия го свят. 
Икономистът Кийт Чен спо-
деля откритията си през 2012 в 
TEDGlobal. Още като малък той 
забелязва, че на китайски  изре-
чението “Това е моят чичо” не 
може да бъде представено тол-
кова просто. Езикът изисква да се 
спомене дали въпросният чичо е 
такъв от страна на майка му или 
на баща му, по кръвна линия или по 
брак и ако е брат на баща му, дали 
е по-голям или по-малък от него. 
Това го кара да проведе проучване, 
чиито резултати са впечатля-
ващи. Първото му заключение 

следва от факта, че в английския 
(както и в българския) за разлика 
от китайския има ясна времева 
линия: “Вчера валя.”; “Днес вали”; 
“Утре ще вали.”. В китайския обаче 
това би прозвучало като: “Вчера 
вали.”; “Днес вали.”; „Утре вали.“. 
Оказва се, че китайците даже са 
по-добри в спестяването на пари 
от англичаните, тъй като те не 
възприемат бъдещето като 
нещо далечно и непонятно, а 
като настояще.

Подобни проучвания, едно 
от които е проведено от Лера 
Бородицки, показват, че австра-
лийските аборигенски племена са 
много по-добри в ориентирането 
в пространството, тъй като 
вместо “ляво” и “дясно” използ-
ват “североизток” и “югозапад”. 
Според друго проучване от 2007 
руснаците различават повече ню-
анси на синьото от англичаните, 
просто защото имат повече думи 
за този цвят.

В заключение, колкото и клиши-
рано да звучи, езиците са огромно 
богатство. Не само отварят 
врати по пътя ни, но и разгръщат 
умовете ни към различното, да-
лечното и непознатото.

Източници: 
1) “Знанието на чужди 

езици и влиянието му върху мо-
зъка”, topnovini.bg, 20.10.2020 

2) Чен, К. “Възможно ли е 
езикът ви да афектира спо-
собността ви да спестя-
вате пари?” Ted.com, 2012; 

3) “Езикът оформя ли култу-
рата?” bg.ibn – firnas.com, 2021

“Да знаеш друг език, 
е като да имаш втора душа.”  

- Карл Велики

“Границите на моя език, 
са граници на моя свят” 

- Лудвиг Витгенщайн

“Изучавайки нов език, 
ние буквално поумняваме. 

Овладяването на чужд език 
укрепва и развива невронната 

мрежа на мозъка.”  
- Майкъл Гоув

https://convert.topnovini.bg/c/lyubopitno/868573-znanieto-na-chujdi-ezitsi-i-vliyanieto-mu-varhu-mozaka
https://convert.topnovini.bg/c/lyubopitno/868573-znanieto-na-chujdi-ezitsi-i-vliyanieto-mu-varhu-mozaka
https://convert.topnovini.bg/c/lyubopitno/868573-znanieto-na-chujdi-ezitsi-i-vliyanieto-mu-varhu-mozaka
https://www.ted.com/talks/keith_chen_could_your_language_affect_your_ability_to_save_money/transcript?language=bg
https://www.ted.com/talks/keith_chen_could_your_language_affect_your_ability_to_save_money/transcript?language=bg
https://www.ted.com/talks/keith_chen_could_your_language_affect_your_ability_to_save_money/transcript?language=bg
https://www.ted.com/talks/keith_chen_could_your_language_affect_your_ability_to_save_money/transcript?language=bg
https://bg.ibn-firnas.org/does-language-shape-culture-2a08d8d4b
https://bg.ibn-firnas.org/does-language-shape-culture-2a08d8d4b
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Кухнята – това е част от 
дома, която е лична и сакрална 
за нашето кътче в битието. Тя 
е помещение, което е предназна-
чено и обзаведено за приготвя-
нето на храна. Тя е изкуството 
за продължение на живота и 
стимул за енергия и усмивка. 
Но думата се употребява и за на-
зоваване на някакво конкретно и 
самостоятелно областно изку-
ство в сферата на кулинарията 
и акцентира върху развитието 
на една държава. Примери  за та-
кова деление са: българска кухня, 
италианска кухня, френска кухня, 
японска кухня и много други. 

Ролята на кухнята е много 
ключова. Първо, тя се свързва 
с храната, а функцията на 
храната е да задоволява, обе-
динява, стимулира, да радва 
хората и да остави у тях неза-
бравими и велики усещания. Ето 
защо би могла да се нарече още 
и “работилница за усещания” или 
“продължение на живот”.

Целта е това изживяване да 
не се прекъсва, а да продължава 
безкрайно като някакъв вечен 
огън – огън на любов, страст 
и преживяване, защото точно 
това е храната. Чрез нея също 
се стремим да предоставим тези 
усещания на останалите, като ос-
тавим едно невероятно преживя-
ване в тяхното съзнание.

Преди пет години започнах да 
оценявам кухнята като свеще-
ното помещение, каквото всъщ-
ност е. Затова съм благодарен на 
гимназията, в която учех от 8. 
до 12. клас, защото ме научи, че 
освен „фабрика“ за храна и задово-
ляване на глада, кухнята е и „от-
говорно пътешествие, изпълнено 
с приключения, спомени, страст 
и любов, и свързано с много цели, 
усъвършенстване, отговорности 
и задължения“, както ни казваха 
учителите.

Работата с хранителни про-
дукти е като рисуването – за-
почваш от нищото с една чиния 
(платно или лист хартия) и с про-
дукти, които трябва да преминат 
през някаква, дори и минимална, 
обработка – измиване, нарязване, 
топлинни обработки, порцио-
ниране, оформяне, декориране и 
много други. Затова наричам го-
твенето с термина “изкуство”. 
А и не случайно съществува сло-
восъчетанието “кулинарно изку-
ство”.

Приключения в кухнята
Текст: Венислав Василев

“Това да създадеш
нещо от нищото

е невероятно изживяване.”
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Моите приключения в кухнята 
са хоби. Готвя, когато ми “дойде 
музата” , но много често помагам 
на майка ми с приготовленията 
у нас. Когато бях ученик, обичах 
практическите часове в гимнази-
ята, защото готвех с приятели. 
Беше ми забавно и интересно, а 
и научавах много нови неща или 
усъвършенствах тези, които вече 
знаех. По време на практическите 
занятия приготвяхме супи, са-
лати, всякакви топли предястия, 
основни  ястия и изкусителни де-
серти, но разглеждахме също раз-
лични особености в кулинарията и 
изучавахме видовете кухни. Беше 
едно невероятно приключение с 
приятели, по време на което се 
учиш и се забавляваш, а накрая и 
дегустираш…

Сега моите лични преживя-
вания в света на кулинарията са 
най-вече вкъщи и са свързани с 
направата на някой десерт или 
създаването на тестено изделие. 
Обичам да се занимавам с тесто –  
още от самото смесване на про-
дуктите, преминавайки през “ка-
шообразната” смес, оформянето 
на кълбото тесто и след това до 
допълнителните обработки като 
разточване, усукване, сервиране 
и декориране. Това да създадеш 
нещо от нищото е невероятно 
изживяване, а още повече щом 
видиш усмивките на близките си 

хора и чуеш техните коментари. 
Чувството е прекрасно. 

Много обичам да правя кексове, 
сладки, палачинки и да помагам на 
мама с тортите. Преди дни експе-
риментирах да направя фламбе па-
лачинки у нас, наречени още “Креп 
Сюзет”, или палачинки с портока-
лов сок, фламбирани с малко коняк.  

Но най-много обичам дните 
преди Коледа и другите празници 
след този, защото подготовката 
е наистина вълшебна и неверо-
ятна. Два дни преди Бъдни вечер 
с мама и брат ми правим коледни 
сладки, като първия ден ги печем, 
а на втория ги слепваме, зали-
ваме, декорираме и подреждаме. 
Това преживяване слага един неве-
роятен край на годината у нас – с 
много уют, хармония, доброта и 
любов; все неща, които трябва да 
има във всичко, създадено от нас. 

Гответе с любов! И една малка 
тайна от мен – тя винаги ми е 
първата и основна съставка.
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Рецепта: 
Сварете овесените ядки (50 

грама) в мляко на растителна ос-
нова (50/100 мл) до сгъстяването 
им и добавете една лъжица мед и 
лъжица мака.

Следва най-интересната част, 
а именно – какво ще сложите от-
горе. Аз слагам ягоди, банани и се-
мена, които са пълни с протеини и 
са суперхрани. 

По предпочитание, може да до-
бавите и други плодове отгоре.

Мохито с диня
Коктейлите също са неизменна 

част от лятото. Чувството да 
сме край басейна, плажа или ня-
къде навън сред природата под 
слънчевите лъчи с коктейл в ръка, 
е уникално. Ето и рецепта за ин-
тересно Мохито: 

Съставки:
• Концентрат – Мохито 
• Спрайт
• Прясна мента
• Диня
• Лимони
• Лед

Така чаканато лято отново е 
при нас, което означава, че ни оч-
акват безброй забавления с при-
ятели, дълги разходки по плажа и 
вкусна храна. Ето и едно важно 
клише: храната е нашето гориво. 
Точно затова е хубаво да се храним 
здравословно не защото трябва, а 
защото го желаем силно и искаме 
да се чувстваме добре. Ето и че-
тири лесни, полезни и вкусни ре-
цепти за това лято,  когато навън 
е топло и не ни се хапва тежко:

Овесена каша
Това е закуска, която ще ни 

държи сити чак до обяд. Често ме 
питат какво закусвам и тогава с 
нетърпение започвам да разказ-
вам за тази закуска.  

Съставки:
• Овесени ядки
• Овесено мляко
• 1 лъжица мед
• Конопено семе
• Чиа
• 1 лъжица мака
• Ягоди
• Банан

Летни рецепти: 
какво да опитаме това лято
Текст: Джулиана Добрева
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Рецепта:
Намерете висока чаша, която 

е удобна за този коктейл и, раз-
бира се, естетична за летни 
снимки. Изсипете 10/15 мл от мо-
хитото и леда, който ще запълни 
чашата догоре. 

Нарежете парченцата диня и 
резенчетата лимон и ги сложете 
в чашата. Добавете листенцата 
прясна мента и спрайта. 

Насладете се на този коктейл 
и споделете рецептата с прия-
тели.

Италианска брускета с домати
Един италиански обяд няма да 

е никога в повече, особено ако е 
лесен за приготвяне.

Съставки:
Чабата( всякакъв хляб ще бъде 

перфектен)
1 розов домат
Зехтин 
Балсамико
Босилек
 Рецепта:
1. Нарежете домата на дребни 

кубчета.
2. Прибавете зехтина, балса-

микото и малко сол на вкус към до-
матите.

3. Препечете чабатата и до-
бавете сместа с домати върху 
нея.

4. Сложете босилек за още 
по-наситен италиански вкус.

Полезен “Snickers”
Малко сладко няма да навреди 

никога, особено ако е полезно.
Съставки:
• 2 Банана
• Фъстъчено масло
• Натрошени фъстъци и други 

ядки
• Разтопен черен шоколад
 Рецепта:
1. Нарежете бананите на поло-

винки.
2. Намажете ги с фъстъчено 

масло.
3. Поръсете с любимите си 

ядки.
4. Поръсете и с разтопения 

черен шоколад.
5. Поставете ги във фризера 

за не по-малко от 2 часа и след 
това са готови за консумация.

Пожелавам ви прекрасно лято!
Instagram: @juicyfoodie_byj

https://www.instagram.com/juicyfoodie_byj/
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