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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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Лидер на броя

Здравейте, 
казвам се Ася и съм лидер 

за брой #10 на We Matter. Най-
важното за мен винаги е било 
моето собствено развитие, за-
това да се включа като лидер 
на броя, беше още една възмож-
ност да усъвършенствам себе си. 
Придобих ценни умения като на-
пример как да ръководя екип и как 
да върша работата си спокойно и 
се запознах с това какви са стъп-
ките по създаването на един брой 
на онлайн списание.

Моето развитие винаги е 
било насочено към това как човек 
да бъде здрав. Според мен много 

рядко се търси корена на здраво-
словните проблеми, а, за съжале-
ние,  в училище малко или много 
не ни учат как да се грижим за 
здравето си. Затова се радвам, 
че има платформа като We Matter, 
където младите хора да могат да 
споделят мненията си. 

Целта на този брой беше да 
покажем различна гледна точка 
към здравето и да поговорим за 
аспекти, за които не се говори 
често. Тук отново искахме да зат-
върдим основната ни мисия – да 
покажем на младите, че са важни. 
Всеки един участник в броя успя 
да вложи и своята собствена ин-
дивидуалност в темите, което 
внесе разнообразие. 

Най-много съм благодарна за 
това, че като лидер на броя имах 
възможността да се сближа с хо-
рата от екипа си и да осъзная, че 
от абсолютно всеки човек, когото 
срещам, мога да науча нещо ново.

Това е моето преживяване 
като лидер на брой 10. Вашият 
опит може да е коренно различен, 
може да научите съвсем различни 
неща. Но, както и да го погледнем, 
това е ценен опит, а човек се учи, 
когато опитва. Така че, ако усе-
щате, че сега е моментът, вклю-
чете се в тази инициатива.

Ако ви е интересно да научите 
повече за мен, можете да ме от-
криете в Инстаграм профила ми 
@asya.stefanova и в моя собствен 
блог vaprosnaizbor.com

Не забравяйте, че всеки един 
от вас се е родил с причина, точно 
затова сте важни!

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvaprosnaizbor.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1dD_lHm5uDQrxean4i8jicMs05bJotAsUbmT-6z9DWmryTJetbBYcucWc&h=AT3zOWvQUv1SXJtna1o2jXTFYuu2sZuFONEPf6tvd17U16WbiHT5PewtDi1Dy2kTD2VKgtYxKx3ok0XA2YbpBjfeck273CDDqJVrbnRmpgoGuKcHSai3ZRQTRoECgO_V-BO9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2674QPwH4FoPXXcLklC8YPoB8E3ecUL7aV6lIohPbLyO7sRWEQ7goJf83GC7zym87hD2E_VpqRdThOcrCzHuhl1drB4oPQGd-fT4QMGyDugPjcGXZV5Zd-ok7N8DhO3G-Ec4dZ5aMwKclBUtc
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Spotlight for students

В това интервю, скъпи чи-
татели, ще почерпите от лич-
ния опит на прекрасната Мария 
Карабоева. Ще разберете какво е 
чувството да работиш неуморно, 
докато не сбъднеш мечтата си. 

Мария е от хората, които 
мотивират не само с думи, но и 
дават ефикасни съвети за това 
как да се справяте по-добре в уни-
верситета, независимо от избра-
ната специалност.

Приятно и ползотворно четене!     

1. Как би описала своите уче-
нически години?

Обичах своето училище. 
Мечтаех да вляза в Националната 
природо- математическа гимна-
зия, тъй като се интересувам от 
наука от 7-и клас. Когато за първи 
път прекрачих прага на гимнази-
ята, изпитах голямо удовлетво-
рение, радост и гордост от себе 
си.

Бях от учениците, които участ-
ваха в олимпиади. Благодарение 
на тях човек има възможност да 
пътува и да създава приятелства 
за цял живот. Придобива се непо-
знато досега чувство за идентич-
ност, тъй като ставаме част от 
група хора с подобни интереси. 

Образованието в българските 
училища не е на високо ниво, но 
човек може да открие възмож-
ности в него, а не да си изгуби вре-
мето.

2. Сподели ни за процеса по 
приема в Софийския универси-
тет. 

Приеха ме, благодарение на 
успешното ми представяне на 
Националната олимпиада по би-
ология и здравно образование. 
Класирах се на 4-то място и като 
лауреат от Националния кръг, 

От училище до мечтаната 
специалност – 
интервю с Мария Карабоева 
Текст: Цветелина П. Михайлова
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имах правото да вляза в избрана 
специалност от СУ без входящ 
изпит. Точките ми бяха доста-
тъчно, за да се зачетат като 
оценка 6.00. 

Административният процес е 
описан на сайта на МОН и сайта 
на СУ “Св. Климент Охридски”. 
Изпитите за тези специалности 
могат да изискват доста зубрене, 
така че влизането чрез олимпиада 
може да е по-разумен избор.

3. Какво почувства, когато 
за първи път прекрачи прага на 
университета? 

Вместо въодушевление, по-
чувствах отговорността, която 
лежеше на раменете ми, и бях 
твърдо решена да работя здраво.

4. Какви дисциплини изуча-
ваше през първата година от 
висшето си образование? 

През първата година от след-
ването се изучават математика, 
физика, химия и почти никаква мо-
лекулярна биология. Мнозина нами-
рат това за проблематично. Те не 
осъзнават какви стабилни основи 
могат да се изградят чрез тези 
предмети.  

5. Как се отрази онлайн обу-
чението на студентите?

В Биологическия факултет 
има студенти, работили по топ 
научни проекти в родната си 
страна, с 2-3 платени стажа зад 
гърба си от чуждестранни уни-
верситети, с формирани ста-
билни професионални контакти по 
време на “Еразъм+” и завършили с 
блестяща и иновативна дипломна 
работа. Това – независимо от он-
лайн обучението. 

С хъс и постоянство човек 
може да постигне, каквото по-
иска.

Ключовото при обучението в 
България е, че понякога се налага 
човек да изтръгва възможности 
от самия въздух, но такива винаги 
се намират. Във факултета има 
чудесни преподаватели, стига 
учащите да се постараят да го 
забележат. 

6. Какво е усещането да учиш 
молекулярна биология? 

Молекулярната биология дава 
възможност да се разберат в 
дълбочина онези процеси, които 
стоят в основата на функционира-
нето на организмите. Усещането 
е като при опознаването на нов 
град или страна – първоначално 
всичко изглежда хаотично и не-
разбираемо, но постепенно се 
подрежда, докато накрая стане 
познаваемо. Основната идея е, че 
всичко така или иначе е пред нас 
(или в нас) от самото начало –  из-
исква се то само да бъде изслед-
вано. 

7. Какво прави един биолог 
успешен?

Любов и силен интерес към 
живота, който ни заобикаля. 
Нестихващо любопитство. 
Желанието да се помага на дру-
гите. По-нататък следва сериоз-
ното отношение, внимание към де-
тайла, перфекционизъм в разумна 
степен, сръчност, способност да 
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се откриват зависимости между 
нещата, както и прозиране на го-
лямата картина. Не на последно 
място, социалните умения са клю-
чови. Молекулярната биология не 
е трудна. Всеки може да се зани-
мава с нея. Ключовото е наличи-
ето на интерес. Не е нужно човек 
да е гений или да притежава ма-
гически способности. Тайните 
на науката са напълно достъпни 
за всеки, който има желанието 
да ги разкрива. 

8. Има ли човек, на когото 
подражаваш?

На много хора. Като поживееш 
повече години, чак е учудващо 
колко много “достойни за подра-
жание” хора откриваш – и то все 
различни едни от други. Един от 
тях е Радослав Александров (Радо) 
– страхотен учен и много готин 
човек. 

Благодарна съм на семей-
ството си, както и на асистент 
Славил Пейков – изключително 
компетентен учител по генетика 
и добър човек. Все пак накрая гле-
дам да съм себе си – това е нещо, 
което научих трудно и на по-късен 
етап.

9. Какви съвети за изпълне-
ние на задачи от университета 
би дала на останалите сту-
денти?

• Упражняване на умението 
за писане

Материалът в университета 
е сложен и пространен, не като в 
училище. Затова работата в по-
следния момент по проекти не е 
логичен избор. Нужно е човек да е 
упражнил поне малко умението си 
да пише, преди да започне курсова 
или дипломна работа – за хора 
като мен, които не са благосло-
вени с талант за писане, е доста 
трудно измислянето на 15 стра-
ници структуриран и последова-
телен академичен текст. 

• Добри умения за четене на 
научни статии

Силно препоръчително е сту-
дентите да имат добри умения за 
четене на научни статии в акаде-
мични списания. Това развива спо-
собности като критично мислене 
и подпомага академичното писане. 
Също така запознава студен-
тите с последователността от 
методи, които се използват в да-
дено изследване. 

• Допитване до преподава-
тели

Не е нужно студентите да смя-
тат, че са сами при изпълнението 
на задача в университета. Много 
по-добре е да не се притесняват 
да се допитват за съвети до на-
учния си ръководител или други 
преподаватели. Това би спестило 
много стрес и недоразумения.

10. Какви са възможностите 
за кариера?

Човек, завършил “Молекулярна 
биология”, може да се занимава с 
лабораторна работа, с програми-
ране, с преподаване в училище или 
университет, да оглавява и орга-
низира научна група, да се зани-
мава с научни комуникации (това 
служи за информиране на обще-
ството по научни въпроси), да ра-
боти във фирма, произвеждаща 
фармацевтични или хранителни 
продукти.

Не слушайте онези, които 
ви казват, че с биология нищо 
не може да се прави и че медици-
ната е по-добра – тези хора при-
надлежат на отминала епоха. 
Много от съвременните про-
блеми имат нужда от биологич-
ните науки, за да бъдат разре-
шени. Молекулярната биология 
се развива изключително бързо, 
съответно предлага много нови 
длъжности.
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Балансът не е нещо, което се 
постига лесно, но е изключително 
важен за доброто ни функциони-
ране. Как обаче да го изградим? 
Това е един въпрос, който много 
от нас си задават. Много често 
хората не могат да сложат гра-
ница, не могат да кажат “не” на 
допълнителни ангажименти и на-
края прекарват безсънни нощи в 
писане на домашни или работа. 
Затова днес ще ви представя ня-
колко начина, чрез които можем да 
сложим край на това. 

1. Поставете ясни граници 
на работа 

По закон не може да ви бъде 
дадена задача за след работно 
време, ако вие не сте съгласен/-а 
и не ви бъде изплатен бонус за-
ради това. Ако работодателят ви 
види, че приемате допълнителни 
ангажименти без претенции за 
доплащане, е много вероятно да 
започне да злоупотребява с това. 
Така няма да получите повишение, 
защото шефовете имат нужда от 
вас на позицията, на която сте в 
момента. Да обобщя – покажете 
на шефа си, че знаете правата и 
мястото си. 

2. Организирайте времето си 
Това не е толкова лесна за-

дача, колкото звучи, но не е и не-
възможна. Когато се приберете 
от училище/работа, съставете 
списък със задачи възможно 
най-бързо. Определете часове, 
в които ще ги изпълнявате. 
Започнете с най-належащите, 
които са за утре, а тези, които 
са за следващата седмица, оста-
вете накрая. След като часовете, 
които сте си поставили като срок 
за изпълнение на задачите, изте-
кат, спрете. Време е за почивка; 
работата и училището остават 
на заден план. 

Защо този съвет е важен?
• Когато човек има списък с 

ясни задачи за изпълнение, тях-
ното осъществяване се случва 
много по-бързо, защото са дефи-

Как да изградим баланс 
между училище/работа и 
личен живот/свободно 
време?
Текст: Юлияна Василева
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нирани и записани, а не се лутат 
някъде из съзнанието, където е 
тотален хаус. 

• Защо е важно да поста-
вим определен час и да го спаз-
ваме? – Човешкият мозък ра-
боти по-добре, когато има краен 
срок и знае, че той наближава. 
Ако смятате, че имате два анга-
жимента, за които разполагате 
с цяла вечер, вероятно ще ги из-
пълните в последния момент. Ако 
обаче разполагате с краен срок, 
то вероятността да приключите 
с всичко навреме е доста по-го-
ляма. Тук има и една уловка – пре-
ценката колко време всъщност е 
необходимо. Ако си дадете прека-
лено малко, няма да успеете и ще 
се демотивирате. А ако си дадете 
прекалено много – вероятността 
да оставите всичко за послед-
ния момент и пак да не успеете, 
е голяма. Следователно, когато 
правите тези сметки, преценете 
времето си добре! 

• Защо да не пишем домашни/
работим след като времето ни 
е изтекло? – Ами отново опираме 
до границите. Ако разрешите 
тези граници да се размият вед-
нъж, то вие най-вероятно ще го 
позволите и втори път. Така от-
ново се връщаме в онзи затворен 
цикъл с липса на свободно време, 
без никакъв баланс. 

3. Отделяйте поне по 20 ми-
нути на ден за себе си.

Независимо колко много задачи 
имате, обичта към самите вас 
е много важна, за да функциони-
рате добре на работа и училище. 
Представте си човека като една 
кола. В началото функционира 
блестящо, но с времето, ако не ѝ 
се отделят достатъчно “грижи”, 
то тя ще спре да работи тол-
кова добре. Същото е и с хората. 
След като се върнем от хубава ва-
канция, например, сме презаредени 
и можем да вършим още и още, но 
не след дълго усещаме умората. 
Започваме да си мислим: “Ех, де да 
можех да си дам още една хубава 
ваканция!”

Затова, колкото и да е нато-
варено ежедневието ви, не забра-
вяйте да правите нещо за себе 
си, било то да изпиете едно ху-
баво кафе, да изведете кучето 
на дълга разходка, да прочетете 
една глава от книга. Това отнема 
не повече от 20 минути, но наис-
тина оказва влияние върху това 
как се справяте с умората, както 
и поддържа баланса между личния 
ви и училищния/работния живот! 

Балансът е ключът! Нито една 
крайност не е добра и никога няма 
да бъде!
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Живеем във времена, в които 
ни се предлага изобилие от филми 
на различни теми. Доза любопит-
ство и един клик ни делят от това 
да получим информацията, от 
която се интересуваме.  Много 
хора след уморителен ден сядат 
пред телевизора и си пускат нещо 
приятно за гледане. 

Имам предложение за сериал, 
който може да превърне този 
навик в полезно занимание. Казва 
се “The Mind, Explained”. Всеки 
епизод е на различна тема, но 
всички акцентират върху човеш-
кото здраве – било то физиче-
ското или психическото. Почти 
всяко предаване е способно да 
ни даде нови знания, но докумен-
талните са специално създадени 
за това. Гледането им помага не 
просто за разпускане, но и за нау-
чаване на нови неща.

Сериалът е интригуващ и се 
гледа изключително бързо. Състои 
се от общо 10 части, разделени в  
2 сезона и с продължителност 
на епизод около 20 минути. 
Време, което, според мен, всеки 
може да отдели, за да научи нещо 
ново. Обединяваща тема на от-
делните серии е човекът като 
сложно творение.

Разглеждат се многобройни 
теми като психични заболява-
ния, значението на сънищата, как 
човек да се фокусира по-лесно и как 
медитацията помага. Онагледява 
се дейността на човешкия мозък 
при извършване на различни дей-
ности. 

Специален епизод е направен 
за функционирането на тийней-
джърския мозък. В този период 
от съзряването си създаваме нев-
ронни връзки, които имат огромно 
значение за това как ще функцио-
нира този изключително важен 
за нас орган напред в живота ни. 
Колкото повече ангажираме мозъ-
ците си с полезни дейности, тол-
кова повече предимства ще имаме 
занапред в живота.

Метод, по който можем да 
бъдем полезни не само на тялото, 
но и на съзнанието си, е медита-
цията. Тя е разгледана в четвър-
тия епизод от първи сезон. Като 
специален гост е поканен Yongey 
Mingyur. Той е будистки монах, 
който е отдаден на това да по-
казва на обикновените хора как да 
постигнат “съсредоточена” меди-
тация, как да се абстрахират от 
заобикалящата ги среда и да се 
потопят навътре в себе си. Тази 

Как документалните филми 
променят мисленето ни?
Текст: Цветелина П. Михайлова
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практика има редица ползи върху 
физическото и психическото 
здраве. Доказано е, че намалява 
чувството на тревожност и де-
пресия. Благодарение на сериала 
открих, че има стотици видове 
медитация, но оставям на вас, 
скъпи читатели, да разберете кои 
са те, след като изгледате преда-
ването.

Оставих любимата си тема за 
финал. Тя е именно за сънищата и 
как функционирането на мозъка, 
докато сме будни, влияе на това 
какво сънуваме. През 40-те го-
дини на миналия век учените са 
били убедени, че хората създават 
сънищата си в момента, в който 
се събуждат. Съвременниците им 
доказват, че най-сложният орган 
в тялото ни работи непрестанно, 
дори когато сме в заспало със-
тояние. Измислени в последната 
секунда, или не, въпросът: "Какво 
представляват сънищата?" ос-
тава и до днес. Психоаналитиците 
от миналия век са на мнение, че 
това, което сънуваме, е проекция 
на подсъзнанието ни. В заспало 

състояние частта от мозъка, 
която отговаря за осъждане на 
това, което виждаме, е изключена 
и по този начин си позволяваме да 
сънуваме нерационални неща. За 
сметка на това емоционалността 
ни се засилва и можем да чувст-
ваме и преживяваме картините 
пред нас. Затова съновиденията 
ни се струват толкова реални. 

Изключително беше усеща-
нето за съчетание на полезното 
и приятното, докато гледах се-
риала. Препоръчвам го на всички, 
които се интересуват по-задъл-
бочено от физическото и психиче-
ското здраве на човека. ‘The Mind, 
Explained’ ще ви даде отговори на 
любопитни въпроси и ще обогати 
общата ви култура. 

Приятно гледане!
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Слушайте ни:
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Здраве

Всички ние осъзнаваме ключо-
вата роля на здравето в нашия 
живот и се стремим да го под-
държаме в изрядна форма. Често 
обаче съветите, които следваме, 
са непроверени и понякога грешни. 
Доверяваме се на неща, казани от 
приятел или роднина, или просто 
прочетени в интернет, без да про-
верим информацията. Ето защо 
днес ще разгледаме шест често 
срещани мита за здравословния 
начин на живот.

• 8 чаши вода дневно
Или каквото и да е конкретно ко-

личество. Водата е изключително 
важна за организма ни и обезво-
дняването може да бъде проблем, 
особено през горещите летни дни. 
Приписват є се свойства като 
лекуване на главоболие, хидрати-
ране на кожата и дори загуба на 
килограми. Конкретно количество 
вода, което трябва да приемаме, 
обаче няма. Необходимият прием 
на течности дневно зависи от 
възрастта, теглото, климатич-
ните условия, натовареността 
на тялото. Експерти съветват да 
приемаме толкова вода, колкото 
тялото ни показва, че желае, а 
през горещите летни дни – още 
малко отгоре.

• Студеният въздух е при-
чина за настинките

Това е мит, разпространя-
ван най-вече от по-възрастните. 
Настинките, въпреки името си, 
не се причиняват директно от 
студа, а от вирусите. Няма съ-
ществена разлика дали ще изли-
заме през зимата с повече или по-
малко дрехи, със суха или с влажна 
коса, шансовете да се разболеем 

Митове за здравослов-
ния начин на живот
Текст: Стефани Велчева
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са съпоставими. Причината за за-
честяването на така наречените 
"настинки" през студения сезон 
е фактът, че хората се събират 
на по-големи групи на закрито – 
фактори, които са добри предпос-
тавки за разпространението на 
вирусите.

• Захарта прави децата хипе-
рактивни

Този мит води началото си от 
проучване през 70-те, което съ-
ветва родителите да намалят 
приеманите от децата си сладки 
храни, за да ги успокоят. При пов-
торни опити се доказва, че връзка 
между хиперактвивността и при-
етата захар няма. Въпреки това 
тази идея е залегнала дълбоко в 
общественото съзнание и пове-
чето родители са убедени в пра-
вотата є. Но не трябва и да се 
приема, че за децата е полезно 
да ядат твърде много сладки из-
делия. Те намаляват апетита за 
други “пълноценни" за детското 
развитие храни, но приемът им в 
умерени дози не вреди.

• Изпукването на ставите 
причинява артрит

Ставите са обградени от 
ставна течност, в която поня-
кога се образуват балончета. При 
изпукване те се освобождават и 
предизвикват характерния звук. 
Този навик често дразни околните 
хора и това вероятно е причината 
да се зароди митът, че то води до 
артрит. Не е вярно. Пукането на 
ставите не е нито вредно, нито 
полезно. Ако не е съпътствано от 
болка, няма причина за притесне-
ние. 

• Хомеопатията лекува 
Хомеопатичните лекарства 

представляват малко количество 
същинско лекарство, разредено 
многократно. Често пъти фи-
налният разтвор е толкова раз-
реден, че в количеството хомео-
патично лекарство не се намира 
дори една молекула от първона-
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чалното вещество. Идеята е да 
се използва митичната "памет 
на водата". Проведени са редица 
изследвания, но нито едно не до-
казва тази лечебна способност. 
Въпреки това има хора, които са 
убедени, че точно хомеопатията 
им е помогнала. Подобни случаи се 
дължат на плацебо ефекта, който 
е доказателство за начина, по 
който психиката на човек е пряко 
свързана със здравословното му 
състояние.

• Микровълновите излъчват 
вредна радиация

Радиацията съществува на-
всякъде покрай нас. Важно е обаче 
да се разграничава високоенергий-
ната (high-energy) и нискоенергий-
ната (low-energy) радиация в енер-
гийния спектър. Първата е опасна 
и примери за нея са рентгеновите 
апарати и гама-лъчите. Втората 
е твърде слаба, за да влияе на на-
шето ДНК. Такъв тип радиация из-
лъчват крушките, радиата и ми-
кровълновите печки. Последните 
излъчват микровълни, които се 

абсорбират от храната, водните 
молекули в нея започват да треп-
тят и се създава триене, отде-
лящо топлина. Днес микровълно-
вите се приемат за неизменна 
част от една кухня, защото се из-
ползват лесно, не изискват време 
и са доказано безопасни.

Има още много митове за здра-
вето, в които вярваме. Някои от 
тях вече са развенчани, други 
все още са тема на дебати. Но не 
те са определящи дали нашият 
начин на живот е здравословен, 
или не. По всяка тема винаги има 
поне две мнения, често и повече. 
Универсален съвет е да се избяг-
ват крайностите. Балансът е 
ключът към пълноценния живот.
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Всеки от  нас се е разболявал 
поне веднъж в живота си. Без зна-
чение дали е обикновена настинка, 
вирус, или по-сериозно заболяване, 
със сигурност усещането е далеч 
от приятно. Замисляли ли сте се 
обаче защо се разболяваме?

Да започнем с така добре по-
знатата ни настинка, която най-
често ни сполетява през есента 
и зимата, когато навън захлад-
нее. Баба винаги казва: “Облечи се 
топло, ще настинеш!“ или “Хапни 
си топла супичка, защото навън 
е студено!“, но колко често всъщ-
ност се вслушваме в тези добро-
намерени съвети? И ето – изли-
заме с най-тънкото яке, забавяме 
се навън или не изяждаме цялата 

купичка с въпросната супа и ре-
зултатът е налице – седмица гъл-
тане на лекарства и пропускане 
на важни тестове и презентации 
в училище и на работа.

Оказва се, че ниските тем-
ператури нямат толкова общо с 
окаяното ни състояние, колкото 
си мислим. Вярно е, че по-мразо-
витите месеци могат да играят 
роля в разпространението на ви-
руси и инфекции, защото студът 
забавя реакциите на имунната 
система, но настинката се при-
чинява от различни бактерии и 
вируси, с които се заразяваме по 
въздушно - капков път. Те се раз-
пространяват най-вече в нача-
лото и в края на есенно - зимния 
период и затова сме свикнали да 
правим тази асоциация.

По-големият проблем на зи-
мата не е студът, а отоплява-
ните затворени пространства, 
които улесняват разпростране-
нието на вирусите. Ако много от 
хората вече са болни, те могат 
да заразят останалите. Сухият 
въздух осигурява по- добра среда 
за капчиците, които се отделят, 
когато човек киха или кашля. Те се 
задържат за по- дълго във въздуха 
и така всички, споделящи помеще-
нието, са изложени на риск. 

Инфекциозните заболявания 
са причинени от микроби, които 
навлизат в тялото заедно с въз-
духа, водата и храната ни. От 
друга страна, неинфекциозните 
често са в резултат от средата, 
в която живеем, начинът ни на 
живот и гените ни.

Защо се появяват 
болестите?
Текст: Александра Христова
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Много са факторите, които 
влияят на здравословното ни със-
тояние, сред които са нивото 
на физическа активност, психи-
ката, начинът на хранене и коли-
чеството, както и качеството на 
съня ни.

Психологическият стрес е общ 
термин, използван за описване на 
неприятни чувства или емоции, 
които влияят върху нивото на 
функциониране. Той допринася за 
главоболия, болки в корема, пови-
шено кръвно налягане и дори от-
слабена имунна система.

Напрежението кара тялото да 
отделя хормони - адреналин, допа-
мин, норепинефрин и кортизол. Те 
могат да намалят способността 
на тялото да произвежда лим-
фоцити – белите кръвни клетки, 
които помагат в борбата срещу 
вируси и бактерии.

Стресът е нормална част от 
всекидневния ни живот, естест-
вена реакция на организма, чиято 
цел е да ни помогне да се справим 
с предизвикателствата от окол-
ната среда. Може да се чувстваме 
напрегнати, ако закъсняваме за 
важна среща или денят не се раз-
вива по план, но ако това се случва 
прекалено често и тялото няма 
време да се възстанови, тревож-
ността става хронична.

В отговор на подобни ситуа-
ции мускулите на човек се напря-
гат и се отпускат, когато напре-
жението премине. Когато сме под 
стрес за дълъг период от време, 
те не се отпускат и това може да 
причини сърдечно съдови заболява-
ния, стомашно - чревни проблеми и 
лошо качество на съня, което от 
своя страна отслабва имунната 
система и ни прави податливи на 
редица други болести.

Как да бъдем здрави?
Ключът се крие в баланса и 

желанието да се грижим за себе 
си. Балансираното хранене, ка-
чественият сън и всекидневните 
упражнения трябва да бъдат 
наши приоритети. Що се отнася 
до стреса, доказано е, че физи-
ческата активност може значи-
телно да повдигне настроението 
ни и да намали симптомите на 
депресия и тревожност. В крайна 
сметка сами трябва да преценим 
кои ситуации си заслужават тре-
вогите и кои са без значение в дъл-
госрочен план. 

Здравето е най- ценното, 
което имаме, и трябва да правим 
всичко по силите си да го запазим.

Източници:
• "Why Do We Get Sick in the Winter?". (но-
ември 10, 2017). Intercoastal Medical Group 
• Heger, Erin. "All of the ways that stress 
can make you sick: Headaches, stomach 
pains, a weaker immune system, and 
more". (ноември 4, 2020). Insider

“Здравето е най- ценното, 
което имаме и трябва 

да правим всичко 
по силите си да го запазим.”

https://www.intercoastalmedical.com/2017/11/10/why-do-we-get-sick-in-the-winter/
https://www.intercoastalmedical.com/2017/11/10/why-do-we-get-sick-in-the-winter/
https://www.insider.com/can-stress-make-you-sick
https://www.insider.com/can-stress-make-you-sick
https://www.insider.com/can-stress-make-you-sick
https://www.insider.com/can-stress-make-you-sick
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Хората са създания на навика. 
Всичко, което правим, е обвързано 
с нашите навици – ставането 
сутрин, миенето на зъбите, яде-
нето или неяденето на закуска, 
отделянето или неотделянето 
на време за тренировка. Някои от 
тях изграждаме, без да го осъзна-
ваме. Към други обаче подхождаме 
внимателно и с желание. А какво 
всъщност са навиците? Най-
просто – действия, които изграж-
дат нашето ежедневие и които 
ние повтаряме многократно, 
често пъти контролирани на под-
съзнателно ниво. 

Колкото повече извърш-
ваме дадено действие, толкова 
повече то става част от нас, 
независимо дали е “добро” или 
“лошо”. 

Замислете се за вашето еже-
дневие. Колко процента от него е 
съставено от тези многократно 
повтарящи се действия, които 
наричаме навици? Поне около 
50-60%. А това е сравнително 
висок процент. А сега помислете 
върху следното:  каква част от 
тези 60% бихте определили като 
полезна за вас и вашето благопо-
лучие? Често пъти, хората осъз-
нават, че много от дейностите, 
които извършват всеки ден, или 
не им доставят удоволствие, 
или по някакъв начин ги карат да 
се чувстват зле. Следователно 
искат да направят промяна. 

Изненада! Промяната също 
е навик. За да я предизвикаме 
обаче, първо трябва да се от-
ървем от негативните навици. 
Трудността идва от това, че ме-
ханизмът за прекратяване и съз-
даване на навици е един и същ – 

ПОВТОРЕНИЕТО. 
След като накратко описахме 

формулата, ще ви представя и ня-
колко стъпки, които да следвате 
при смяната на лошите с добрите 
навици.

Стъпка 1. Признайте пред 
себе си, че даден навик не ви върши 
повече работа и сте готови да се 
отървете от него.

Много често хората се придър-
жат към познатото дори в пове-
чето случаи то вече да не им е от 
полза, защото се страхуват от 
новото или защото не намират 
силата да се откажат от непо-

Как да се отървем 
от вредните навици 
и да си изградим 
здравословни?
Текст: Катрин Димитрова
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требното. По този начин се полу-
чава един омагьосан кръг, в който 
постоянно се оплитаме и сякаш 
не можем да излезем от неговата 
порочност. В повечето случаи хо-
рата си казват, че не могат да 
премахнат даден навик, защото 
той е част от тях, защото те са 
си такива и защото не могат да 
си се представят без него. Честно 
казано, това са слаби аргументи, 
които не подкрепят твърдението, 
че трябва да си останете със 
старите навици и да бягате от 
промяната. Тази стъпка е от из-
ключително значение, защото 
без да осъзнаваме нейната същ-
ност, не можем да преминем към 
останалите стъпки.

Стъпка 2. Заместете всеки 
лош навик с някой нов и добър.

Да речем, че искате да се отка-
жете от яденето на вредна храна, 
която консумирате всеки ден, до-
като сте на работа. Това озна-
чава, че трябва да се отървете 
от този навик, но все пак трябва 
да ядете нещо и сте си обещали, 
че ще започнете да се храните 
здравословно. Следователно за-
почвате да приготвяте храната 
си вкъщи и по този начин сте една 
стъпка напред към подобряването 
на хранителните си навици. Може 
да използвате този метод на за-
меняне във всяка сфера от вашия 
живот.

Стъпка 3. Бъдете постоянни. 
Правилото за единия процент.

Намерете своето “Защо?”. 
Какво ви кара да търсите промя-
ната? Нека това бъде вашата 
причина да се стремите към по-до-
брата си версия. Мотивирайте се 
и бъдете постоянни. Отказът и 
приемането на навиците отнема 
време. Затова се въоръжете с тър-
пение и дисциплина. Правилната 
формула за изграждането на на-
виците е постоянството. Може 
би няма да забележите промяната 
веднага, но трябва да се стре-
мите да работите над това да се 
усъвършенствате всеки ден с по 
1%. Малките стъпки водят към 
победата. Когато надграждате 
себе си с 1% всеки ден, след една 
година ще бъдете 356% по-добри.  

Не търсете бързите резул-
тати, търсете печелещите. 
Имайте воля и вяра, вяра във ва-
шите собствени способности. 
Бъдете търпеливи и постоянни, 
дисциплинирани, защото мотива-
цията ще ви подтикне да започ-
нете промяната, но дисциплината 
ще продължи да ви движи напред  с 
1% по-добри всеки ден.

Бъдете промяната!
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В забързаното ежедневие на 
всеки един от нас ни остава все 
по-малко време, в което да по-
мислим за себе си и да се погрижим 
за тялото и ума си. Това никак не е 
маловажно – не бива да забравяме, 
че продуктивност не би могла да 
съществува, ако не се чувстваме 
добре в кожата си. Всеки може 
да изгради няколко навика едно-
временно, но лично за мен този 
процес не бива да е нещо, което 
прави ежедневието ни по-трудно 
и неприятно, а напротив – нещо, 
което се случва естествено. Ето 
и моите препоръки за навици, 
които да ви помогнат да се чувст-
вате по-добре. 

1. Сутрешна мотивация: 
Сутрешната мотивация е не-

обходима, за да можете да пре-
карате един изпълнен с енергия 
и вълнение ден. Ако искате да 

останете свежи, трябва да из-
градите здравословни навици. 
Представете си ситуация, в 
която сте уморени след ставане 
и без работа. Какво се случва след 
това? Разбира се, целият ден ще 
бъде прекъснат. В такъв случай е 
изключително трудно да го пре-
карате в усилена работа. Всички 
се нуждаят от сутрешна моти-
вация, за да оползотворяват вре-
мето си по здравословен и забавен 
начин. Мотивацията спомага за 
позитивни мисли и емоции, които 
благоприятстват за по-гладка ра-
бота.

5 здравословни навика, 
които да включим 
в ежедневието си
Текст: Ния Боянова
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2. Планирайте деня си и запи-
шете целите си: Направете спи-
сък на работата си и я завършете 
по съответния начин. Така винаги 
можете лесно да постигнете це-
лите си. Благодарение на това 
ще бъдете психически свободни и 
твърдо решени да завършите за-
дачите си.

3. Слушайте музика, която 
ви мотивира: Музиката заема го-
ляма роля в живота на всеки един 
човек. Намерете правилния начин 
да я използвате. Мотивиращите 
песни ще ви вдъхновяват през 
целия ден. Мелодичната музика не 
само ще излекува настроението 
ви, но и ще повиши самочувстви-
ето ви. Освен това ви кара да ра-
ботите усилено и да освежите 
настроението си, за да работите 
по-добре и да прекарате деня на 
спокойствие.

4. Пълноценно хранене: За да 
придобиете цялата енергия на по-
етата храна е добре да се отда-
дете на акта на хранене от край 
до край. А именно, много по-добре 
е да се храните, без да четете 
книги, списания или да гледате 
телевизия междувременно. Трябва 
да направите нещо друго за здра-
вословна закуска. Яжте едновре-

менно неща, които ви подхран-
ват и подобряват настроението 
ви. Сутрешното хранене ви дава 
енергия през целия ден и премахва 
сънливостта във вас. 

5. Бъдете щастливи и не 
спирайте да се усмихвате: 
Щастието е ключът към успеха. 
Човек преодолява всички препят-
ствия, ако е щастлив. Когато 
става въпрос за разочарование, 
то тогава не може да се работи 
правилно.

Най-важното нещо за всеки е да 
направи ежедневието си приятно. 
Не позволявайте да се натрупват 
неща, които да ви натоварват. 
Намерете подходящите начини, 
които да спомогнат за един здра-
вословен живот. Разбира се, ще 
има моменти, в които няма да ви 
е много лесно, но стига да опре-
делите ползите от този начин 
на живот, всичко ще бъде наред. 
Гордейте се с напредъка си, кол-
кото и малък да е, и се упражня-
вайте да се усмихвате. Тези мус-
кули трябва да се тренират всеки 
ден от годината!
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Ани е на 26 години и живее във 
Варна. Занимава се с доста раз-
нообразни неща. Учила е медия, 
реклама и графичен дизайн. 
Последните две години работи в 
сферата на храненето. Изкарала 
е едногодишен курс за храните-
лен терапевт в Америка и е пос-
ветила по-голямата част от еже-
дневието си на развиването на 
своя бранд Healthylicious (healthy is 
delicious/здравословното е вкусно). 
Създава рецепти и продукти, спо-
деля съвети за храненето и води 
курс на тази тема. 

М: Какво за теб е здравослов-
ното хранене?

А: Това е доста обширно и су-
бективно понятие. Няма конкре-
тен начин на хранене, който да 
е подходящ за всеки. Телата ни 
имат различни нужди, които за-
висят от хормоналното и физи-
ческото състояние, възрастта и 
активността на човек. 

Според мен здравословното 
хранене е това, което ни кара 
да се чувстваме добре, а най-ва-
жна е истинската храна – тази, 
която не е пакетирана.

 М: Как изглежда една твоя 
продуктивна сутрин?

 А: Моите сутрини не са едно-
типни. В момента не ходя на ра-
бота от 9:00 до 17:00 в офис, а 
работя от вкъщи. Опитвам се да 
си създам рутината да ставам по 
едно и също време. Абсолютно ви-
наги закусвам, пия чаша вода, мия 
си зъбите, пия кафе и започвам 
със задачите за деня. Понякога си 
изготвям план, но най-често ди-
ректно отварям компютъра и за-
почвам с работата, която имам.

М: Коя е любимата ти за-
куска?

 А: Закуските ми доста често 
се сменят. Навикът да ям сутрин 
си го създадох през последните 
години. Когато ходех на училище, 
ставах в 6:30, тръгвах и се сещах 
чак в 10:00, че съм гладна, съот-
ветно си купувах нещо от мага-
зина. Тогава здравословното хра-
нене не ми беше приоритет. 

“За превръщането 
на страстта в професия” 
(интервю с Анелия Калчева)
Текст: Мария-Тияна Стойкова

https://www.instagram.com/healthylicious/
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 Определено мога да кажа, че 
съм от хората, които, когато 
харесат нещо, могат да го ядат 
в продължение на няколко дни. 
Разбира се, опитвам да разнообра-
зявам и да не ям едно и също всеки 
ден, но например си имах една 
фаза, в която ядях само бананови 
палачинки. Правех си ги с един 
банан, две яйца и различни вкусове 
и аромати. След това имах ,,по-со-
лени‘‘ фази с яйца. Сега си правя 
овесена баничка с яйца, малко си-
рене и овесени ядки. Лятото си 
правя кремчета с плодове. Храня 
се разнообразно, но яйцата са ми 
любим продукт за закуска, тъй 
като са доста засищащи и вкусни, 
а с тях могат да се направят 
както сладки, така и солени неща.

М: Кой е любимият ти де-
серт?

А: Обичам леките десерти 
като кремове и мусове, които 
могат да се ядат за следобедна 
закуска с различни плодове. Аз 
обичам да си правя кремче с коко-
сово мляко и банани, което е много 
вкусно и леко. По Коледа също има 
много хубави десерти. Свързвам 
я с бисквитките, които главно ям 
по това време.

 Винаги съм харесвала слад-
кото и то присъства в ежедневи-
ето ми точно под формата на пло-
дове, леки десерти, кремчета. Не 
виждам нищо лошо в това особено 
ако се консумира в умерени коли-
чества. 

М: Каква е идеята на твоя 
бранд?

 А: Всичко в него е под общия 
знаменател на здравословното 
хранене, но се опитвам да не 
се ограничавам само до това. В 

сайта ми могат да се намерят 
класически рецепти като еклери 
и френски макарони, но пригот-
вени със здравословни продукти. 
Опитвам се да има разнообразие, 
за да може всеки да намери това, 
което търси, както и да предизви-
кам хората да пробват нещо ново. 

М: Кой е любимият аспект 
от работата ти?

А: В интерес на исти-
ната, всяка част ми харесва. 
Създаването на една рецепта 
има доста стъпки – да отидеш до 
магазина, купуването на проду-
ктите, приготвянето на самото 
ядене, да го изпечеш, изчиства-
енто, декорирането, да нагласиш 
светлината, снимането, обработ-
ването на снимките, да напишеш 
рецептата, да я публикуваш и 
накрая да я промотираш. Всички 
тези стъпки са много различни и 
интересни едновременно. Може би 
най-приятно ми е самото снимане 
и подбора на снимките след това.

М: Може ли да се комбинира 
студентският начин на живот 
в чужбина и здравословното 
хранене?

А: Ученето в чужбина по прин-
цип е доста стресиращо, защото 
изведнъж попадаш на място, къ-
дето дори супермаркетът ти е 
непознат. В такива случаи човек 

“Според мен здравословното 
хранене е това, което ни кара 

да се чувстваме добре.”
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често живее в общежитие и много 
рядко има възможност веднага да 
започне сам да си приготвя хра-
ната. Когато заминах на 19 го-
дини, въобще не можех да си готвя. 
Купувах си замразена пица, която 
ядях със замразена багета. Сега 
осъзнавам колко абсурдна е тази 
комбинация, но все пак като си на 
20, не ти се готви по цял ден, ако 
не си свикнал да го правиш.

М: Имаш ли идол в сферата 
на здравословното хранене?

А: Има доста кулинарни про-
фили, които следвам. Нещо като 
идол в здравословната среда ми 
е Симона Вътева, която се зани-
мава с нещо подобно на моята про-
фесия. Тя е клиничен хранителен 
терапевт и много ме вдъхновява.

М: Развито ли е обществото 
на хранителните инфлуенсъри 
в България?

 А: Бих казала, че да. По-скоро 
сме разделени на малки групи. Аз 
определено имам момичета в тази 
сфера, с които поддържам кон-
такт. Не се виждаме като конку-
ренция, а като хора с обща цел –  
да бъдат полезни и да създават 
рецепти.

Тепърва все повече хора се ори-
ентират към здравословното хра-
нене. 

 М: Достатъчно ли е обсъж-
дана темата за пълноценния 
живот в България?

 А: Бих казала, че не е. Аз лично 
съм си създала такава среда, 
чета и се интересувам, но прин-
ципно не мисля, че се говори по 
темата често. Понякога се спо-
менава в телевизията, но не и в 
училищата. Там се продава така 
наречената “fast food”. Появяват 
се нови био марки и магазини, но 
все още хранителната култура 
на типичния българин не е такава. 
Създаде се “буум” покрай новопо-
стъпилите продукти на нашия 
пазар. Сега те са се превърнали в 
нарицателно: “Баба ти само чия е 
яла’’. Когато кажеш, че се храниш 
здравословно, се приема, че си на 
поредната диета. Сигурна съм, че 
в бъдеще ще става по-добре.

М: Има ли как да се изградят 
полезни хранителни навици още 
от училищна възраст при де-
цата?

А: Според мен да. Това за-
виси от средата вкъщи и тази в 
училище. Около училищата има 
главно дюнери и пици, което не е 
лошо, но би било хубаво да има и 
алтернатива. Добре ще е да се об-
съжда темата от време на време 
и да се намери начин, по който да 
се заинтригуват малките дечица.

М: Какво би казала на човек, 
който иска да започне да се 
храни здравословно?

А: Не е нужно да е сложно и да 
се изпада в крайности. Да се фо-
кусира върху качеството и разно-
образието. Вече има много алтер-
нативи с полезни съставки. Добре 
е да се храним със сезонни пло-
дове и зеленчуци, които са тради-
ционни. 

https://www.instagram.com/simonavateva.bg/
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Всекидневните задължения и 
забързаният живот често отне-
мат фокуса ни от здравословните 
ястия и напитки, които по прин-
цип би трябвало да консумираме. 
Заведенията за бързо хранене, 
“капанчетата” и будките за за-
куски са на всеки ъгъл – евтини и 
леснодостъпни. Неусетно хране-
нето на крак или в движение по 
пътя до университета или офиса 
се превръща в навик. Това, на пръв  
поглед, не изглежда като  проблем, 
но всъщност в дългосрочен план 
тези действия могат да доведат 
до много здравословни неразполо-
жения и промяна в културата ни 
на хранене. Докато сме още малки 
ни възпитават да се храним сед-
нали около масата, с прибори в 
ръка, и да разговаряме с хората 
наоколо. Все  по-често пропускаме 
този семеен ритуал, като се хра-
ним набързо с “junk food”, което е 
най-лошият вариант от всички 
изброени досега.

Може би се питате с какво 
точно може да замените дадени 
храни. Именно затова ще си гово-
рим сега.  

На всеки поне веднъж му се 
е налагало да яде ориз, незави-
симо под каква форма. Той е един 

от най-високо въглехидратните 
храни. Интересното при него е, 
че той няма собствен вкус, но ов-
кусен може да бъде сладък, солен, 
кисел, точно както и карфиола. 

За да направим сравнение, 
предлагам да разгледаме калорий-
ния и въглехидратния им състав. 
Във варения карфиол (100 гр.) има 
28 калории и 4.11 г. въглехидрати, 
а във варения ориз (100 гр.) – 126 
калории и 28.17 г.  въглехидрати. 
Разбира се,  важен е и процесът 
на готвене. Ако искате да ограни-
чите въглехидратите в някое от 
трите си основни хранения, мо-
жете да включите  тиквичките, 
които могат да заместят спаге-
тите. Те се приготвят по класи-
ческа технология – варят се. 

Храни, които да премахнем 
от ежедневието си 
и с какво да ги заменим
Текст: Селин Пандурова

“Да ядеш е необходимост, 
но да се храниш интели-

гентно – това е изкуство.”  
– Франсоа дьо Ларошфуко
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Ето няколко стъпки, които да 
ви помогнат: 

• Обелете тиквичките, така 
че да се получат тънки ивички, с 
дебелина горе-долу колкото спа-
гети. 

• След това ги поставете да 
покъкрят на умерен огън в дълбок 
тиган с малко вода за около 10-15 
минути и овкусете по желание със 
сос. 

Ако наистина нямате време за 
хапване и ви трябва нещо много 
бързо и лесно за приготвяне – ма-
рулята е вашето спасение. Тя 
може да замени арабската питка 
и хлебното джобче във вашия под-
вижен обяд – сандвичът. За да 
заситите глада си без хляб може 
да добавите повече кашкавал или 
месо според собствените си пред-
почитания и хранителен режим. 
Повечето хора обожават вкуса на 
чесън, но в готовите сосове има 
много големи количества консер-
ванти и сол, така че сега ви пред-
лагам алтернативен вариант. 

Рецепта за чеснов сос от 3 
прости съставки: 

• майонеза (1 яйце, 200 мл слън-
чогледово олио, щипка сол и лимон-
тузу)

• кисело мляко 
• една скилидка чесън – перфек-

тен вкус с домашни продукти.
Дотук всичко изглежда пер-

фектно, но всъщност изпускаме 
една голяма подробност – освежа-
ващите напитки.  Сигурна съм, че 
често си купувате кутии с нату-
рален сок, който варира като цена, 
количество, опаковка, бранд и т.н. 
Замисляли ли сте се обаче какво 
всъщност съдържат тези, така 
примамливи за окото, пъстри и за-
качливи бутилки? –  Отговорът 
е прост: всичко друго, но не и ис-
тински сок от цитруси. 

Всичко се контролира и създава 
от овкусители, оцветители, аро-
матизатори, подсладители.  100% 
портокаловият сок е направен от 
портокали, но те са обработени 
до такава степен, че са изгубили 
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всичките си характеристики и са 
пресъздадени с изкуствено синте-
зирани такива. Заради разликата 
в климата и предлагането, както 
и търсенето на пазара, е трудно 
да се намерят пресни и качест-
вени плодове по всяко време на го-
дината, затова много добър вари-
ант са компотите. 

Рецепта за компоти:
• За начало е добре да изберете 

сезонни плодове, за да може вку-
сът им да си остане максимално 
автентичен. Много подходящи 
и лесни за обработка са праско-
вите, сините сливи, черешите и 
вишните. 

• След като измиете плодо-
вете, нарежете ги на средно го-
леми парченца и ги поставете в 
подходящи буркани. Уверете се, 
че не сте забравили да измиете и 
тях предварително.

• Количеството на плодовата 
маса не трябва да е по-голямо от ѝ 
от обема на бурканите. 

• Ако сте фенове на сладкия 
вкус, добавете 4-5 с.л. захар, а ако 
и вие като мен не можете да кон-
сумирате захар, то използвайте 
течни подсладители или изобщо 
не подслаждайте компотите.

• Нужно е да напълните бурка-
ните със студена вода, като вни-
мавате да не ги препълните, за-
щото това ще надуе капачките и 
компотът ще се развали. 

• Последната стъпка при при-
готвянето на вашите компоти 
е сваряването. Обикновено след 
като заврат, се оставят за 10 ми-
нути и след това котлонът се из-
ключва. Но ако правите компоти 
от по-твърди плодове, например 
круши, ябълки или сливи, след като 
заврат, се оставят за 15 минути 
и след това котлонът се изключва.

Като за финал, апелирам да 
консумирате храната във форма, 
която ви носи удоволствие, но да 
не застрашавате баланса в орга-
низма си. Както е казал Франсоа 
дьо Ларошфуко – “Да ядеш е не-
обходимост, но да се храниш ин-
телигентно – това е изкуство.” 

Източници :
Храните.info. (2022) 
Иванов, Петко. Блогът на 
Петко Иванов (2022)

https://www.hranite.info/foods/data/2876-karfiol-varen
http://petkoivanov.com/
http://petkoivanov.com/
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Преди години започнах да след-
вам страницата на Анна Стойкова 
в Инстаграм и веднага се влюбих 
в красивия є профил, в който тя 
споделя своя бохемски начин на 
живот. Моментът, в който по-дъл-
боко се заинтересувах от ней-
ните дейности, беше, когато гле-
дах участието є в “Мастър Шеф“. 
Впечатлих се от смелостта є да 
се включи в предаване, в което тя 
трябваше да покаже уменията си 
да готви без животински проду-
кти. Още тогава някои хора от-
правиха критика към растителния 
начин на хранене. Най-често в съз-
нанието на хората изникват въ-
проси като “Не се ли лишаваш от 
важни вещества, когато се хра-
ниш изцяло растително?”, “Не е ли 
вредно за здравето?” и “Можеш ли 
да си набавиш небходимите вита-
мини и минерали?”.

Няма по-подходящ човек от 
Анни, който да отговори на тези 
въпроси, защото личният опит е 
най-ценен. В днешното интервю 
може да научите за веганството 
от първо лице и да намерите от-
говор на често задавани въпроси, 
най-популярният от които – 
вредно ли е да се храниш расти-
телно?

Разкажи ни за себе си и дей-
ностите си. 

Обичам да готвя, да създавам 
рецепти с растителна храна, обо-
жавам природата, йогата и да пъ-
тувам при всяка една възможност. 
Мисията ми е да бъда по-добра вер-
сия на себе си всеки нов ден и да 
помогна на всеки, който се стреми 
към същото, чрез моите еже-
дневни блогове и влогове за рас-
тително здравословно хранене и 
бохемски начин на живот. Мечтая 
всички да сме здрави, позитивни и 
щастливи, да живеем осъзнато, да 
обичаме и пазим Земята и да се на-
слаждаваме на това приключение, 
наречено живот. Силно вярвам, 
че всичко това до голяма степен 
зависи от "горивото", с което "за-
реждаме" телата си всеки ден. 

Вдъхновение откривам в еже-
дневните благодарствени съобще-
ния и коментари, които получавам 
от обществото си от последо-
ватели, което изградих през по-
следните 2 - 3 години. Наричам 
ги моето БОХО СЕМЕЙСТВО, за-
щото това онлайн пространство 
ни събира всеки ден с други по-

За бохемския начин 
на живот и растителното 
хранене с Анна Стойкова
Текст: Ася Стефанова
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добно мислещи и слънчеви хора, го-
тови за положителна промяна.

Какво за теб означава да 
бъдеш здрав?

Според мен да си здрав озна-
чава да се чувстваш жив, да спиш 
спокойно, да имаш желание да пре-
карваш време сред природата и 
близо до слънцето, да спортуваш 
редовно и да се стремиш да над-
граждаш себе си всеки ден. В съ-
щото време да обичаш и да разда-
ваш любов и позитивна енергия на 
околните. 

Как се грижиш за здравето си? 
Правя гореспоменатите ак-

тивности редовно, храня се здра-
вословно и пълноценно, изцяло на 
растителна основа  и се старая 
да медитирам всеки ден.

Как човек може да се храни 
здравословно и да бъде здрав, 
без да консумира животински 
продукти? 

Трябва да се включват макси-
мално количество разнообразни 
и предимно сезонни храни. В ме-
нюто е важно да присъстват еже-
дневно зеленчуци, плодове, зър-
нени и бобови храни, ядки и семена. 
Препоръчително е да се набляга на 
зеленолистните зеленчуци през 
деня, да се хапват сезонни плодове 
сутрин на гладно, да се пие много 
вода, да се приемат ежедневни 
дози слънце и дневна светлина. 

Здравето на микробиома също 
е от огромно значение за правил-
ното усвояване на ценните ви-
тамини и минерали, които съдър-
жат растителните храни. Ако 
има проблем с чревната флора, в 
повечето случаи е достатъчно 
да се приема добър веган пробио-
тик и нещата се нормализират до 
няколко седмици, понякога месец 
- два. Това не е медицински съвет, 
говоря от своя личен опит.

Кое е най-важното, на което 
трябва да се обърне внимание при 
растителния начин на хранене? 

Да се приема достатъчно ко-
личество от горепосочените ви-
дове храни, а не да се набляга само 
на 1-2 вида. Колкото повече цве-
тове имате в купата си, толкова 
по-добре за здравето ви!

Трябва да се следят редовно 
нивата на витамините и мине-
ралите в организма чрез кръвен 
тест на всеки 6 месеца, най-вече 
витамин B12, D, калций, магнезий, 
желязо, йод, цинк, което важи за 
всеки човек, без значение как се 
храни. В случай на дефицит, може 
да се набавя чрез качествена до-
бавка, предписана от личен лекар 
или диетолог. 

Кои са най-големите митове 
за веганството и как би ги оп-
ровергала? 

Наистина са много, но може би 
най-абсурдният е, че “ако се хра-
ниш по този начин ще умреш”. Това 
е нелепо, аз съм доказателство, че 
не така.
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Как се чувстваш, откакто 
взе решението да се храниш 
растително?

Прекрасно! Кожата ми е гладка 
и блести, ноктите и косата ми 
растат здрави, по-гъвкава съм 
отпреди, по-подвижна, енергична 
и имам повече сила за трениров-
ките. Чувствам се наистина чу-
десно.

Как “лишаването” от живо-
тински продукти се отразява 
на менталното здраве? 

Предполагам, че за всеки е раз-
лично. Аз например станах веган 
от вчера за днес, след като гле-
дах няколко документални филма, 
които са истина. Разстроих се, 
почувствах се зле от действията 
си и реших, че трябва да променя 
това. Но моят преход бе от веге-
тарианец към веган, което доста 
улесни нещата.

В интерес на истината, пре-
минаването към изцяло расти-
телно хранене изисква доста упо-
ритост, воля, търпение и желание. 
Но най-важното е да не забравяме, 
че сме хора. И ако се провалим, 
всичко е наред. Можем да започнем 
отново. Важното е да не се отказ-
ваме, ако наистина го искаме.

Може ли да ни споделиш лю-
бимата си рецепта? 

Имам адски много рецепти, но 
може би в момента най-любима ми 
е тази за “Cookie Cereal”, което 
представлява мини бисквитки 
кукис с мляко, вместо зърнена за-
куска. Ето я и нея:
СЪСТАВКИ:
• 1 добре узрял банан
• 50 г. овесено брашно (или 
блендирани овесени ядки)
• 50 г. фъстъчен или 
друг ядков тахан
• 20 г. шоколадов чипс
• чаша растително мляко

ПРИГОТВЯНЕ:
• Загрейте фурната 
на 175 градуса.
• Намачкайте банана в купа 
и към него добавете овесе-
ното брашно и фъстъченото 
масло. Разбъркайте и на-
края добавете шоко чипса.
• Омесете тестото, с помо-
щта на ръцете си, и оформете 
около 15 бр. мини топченца.
• Поставете ги в тава, застлана 
с хартия, и печете за 10 минути.
• Сервирайте в купичка 
с любимото си расти-
телно мляко и ENJOY!

Кой е най-добрият съвет, 
който си получавала? 
Да не спирам да след-
вам мечтите си.
Къде могат да те от-
крият читателите?
Навсякъде! 
p Инстаграм
p Tik-Tok
p Блог
p YouTube

https://www.instagram.com/annas_wholesomeboholife/
https://www.tiktok.com/@annas_wholesomeboholife
https://veganna.bg
https://www.youtube.com/veganna
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Тренировката е важна част от 
ежедневието на всеки човек. Тя 
е личен избор на живот. Започни 
своя здравословно приключение 
още сега. Вдъхни му кураж и на-
прави себе си удовлетворен от 
човека, който живее в тялото ти.

Спортът е начин на живот, 
който се практикува с дисциплина 
и води до израстване. Той ни учи и 
възпитава – изгражда ни като лич-
ности. Както ние се отнасяме към 
тялото си, така и то се отнася 
към нас. Ако полагаме ежедневни 
усилия да изглеждаме добре и да 
се грижим за него, то ще ни се 
отблагодари с резултати във вре-
мето. 

Има най-различни форуми и 
статии за перфектно тяло и ре-
зултати за минимално време. Но 
в известен смисъл, зад бързите 
резултати се крие много работа. 
Никой спортист не е достигнал 
формата на мечтаното си тяло, 
без да положи усилия. Няма пер-
фектни фигури и тела. Всеки има 
своите красиви черти. Ако наис-
тина обичаме тялото си и искаме 
то да е в най-добрата си възможна 
форма, трябва му даваме това, от 
което има нужда, а именно трени-
ровки и правилно хранене. То е на-
шият дом – домът, който ние гра-
дим по начина, който чувстваме 
за най-правилен. 

Все пак спортът не бива да 
бъде задължение, а част от на-
шето ежедневие. Никой не може да 
ни наложи да правим нещо насила. 
Затова и не трябва да тренираме, 
защото мислим, че не изглеждаме 
добре или защото мразим тялото 
си, а защото знаем, че има как да 
се погрижим за него. 

Сентенцията “движението е 
начин на живот” е правило, което 
не трябва да пренебрегваме. То 
се смята за най-евтиния и лесен 
начин за поддържане, укрепване 
и подобряване на здравето – и на 
физическото,  и на психическото. 
Чрез него се развиват както край-
ниците ни, така и умствената 
ни дейност, а същевременно се 
подобряват и уменията ни, като 
например координация, издръжли-
вост, разтегливост и други. 

“Тренирай не защото 
мразиш своето тяло, 
а защото го обичаш”: 
За ползите от еже-
дневното движение
Текст: Никол Вълчева
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От друга страна, ограниче-
ното движение намалява свобо-
дата на живота ни. Днес то ни 
лишава от възможността и жела-
нието да се движим, което може 
да предизвика заболявания като 
диабет, високо кръвно налягане, 
рак на дебелото черво и още много 
други. Затова е препоръчително 
на всеки трийсет минути да се 
раздвижваме, за да подсигуряваме 
необходимата енергия за тялото 
ни. Не случайно спортът се из-
ползва като медицинско лечение 
за регулиране, контрол и предпаз-
ване от някои опасни за здравето 
състояния. Движението предо-
твратява съсирването на кръвта 
в кръвоносните съдове и помага за 
регулирането на кръвното наля-
гане. Намалява стреса до минимум 
и възвръща нормалното функцио-
ниране на тялото.

Като заключение, ще кажа, че 
движението е живот. То е начи-
нът да жънем успехи за самите 
себе си, да се чувстваме в свои 
води и горди от себе си и резул-
татите, които сме постигнали. 
Затова спортът играе тол-
кова важна роля за правилното 
функциониране на тялото ни. 
Благодарение на него можем да се 
научим да обичаме себе си и да се 
погрижим за здравето си. Затова 
тренирай днес, за да бъдеш здрав 
утре!

Източници: 
• Hypoxi. Тренирай, защото обичаш 
своето тяло, а не защото го мразиш!
• Субашка, И. (2012). Моли Галбрайт: 
Тренирам, защото обичам тялото 
си, не защото го мразя! IFS

https://hypoxi.bg/novini/treniraj-zashhoto-obichash-svoeto-tyalo-a-ne-zashhoto-go-mrazish
https://hypoxi.bg/novini/treniraj-zashhoto-obichash-svoeto-tyalo-a-ne-zashhoto-go-mrazish
https://inspiredfitstrong.com/bg/2012/interview-bg/3618/
https://inspiredfitstrong.com/bg/2012/interview-bg/3618/
https://inspiredfitstrong.com/bg/2012/interview-bg/3618/
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Две седмици преди лятната 
почивка. Започваш да търсиш 
видеа с тренировки в Youtube, 
които обещават перфектно и из-
ваяно тяло след една-две седмици. 
Правиш тренировките, гладуваш 
и се мъчиш в продължение на една 
седмица, а резултатът е нулев. 
Отчаян си и си казваш, че фитне-
сът не e за теб. Звучи ли ти по-
знато? 

Всеизвестен факт е, че мно-
зинството от нас се сблъсква с 
проблем като този. В търсене на 
бързи резултати и достигането 
на съвършенство, често прибяг-
ваме до крайности и забравяме 
най-големите ползи от физиче-
ското натоварване – добро мен-
тално здраве, приповдигнато 
настроение и повече енергия за 
извършване на ежедневни дей-
ности. 

Истината е, че такова нещо, 
като перфектно тяло, не същест-
вува. Трендовете се менят и ако 
преди 20 години идеалът за женско 
тяло е бил много слаби момичета, 
то сега се набляга на такива с по-
вече извивки. Неправилно е да се 
придържаме към подобни “трен-
дове”. Най-красивото женско 
тяло е здравото, а това не ви-
наги означава “слабо” тяло. 

Вместо да се фокусираме по-
стоянно върху това да променим 
и подобрим външния си вид, което 
може да бъде предпоставка за 
множество хранителни разстрой-
ства като анорексия, булимия 
и т.н. Моят съвет е да обърнем 
повече внимание на това как се 
чувстваме след тренировка и как 
движението ни помага в дългосро-
чен план. 

В тази статия ще ви обясня 
как и защо тренировките поддър-
жат нашия здрав дух и как можем 
да изградим навик да тренираме. 

Защо физическата актив-
ност ни влияе положително? 

Когато тренираме, тялото 
ни отделя химикали, наречени ен-
дорфини. В статията си “Exercise 

“Здрав дух, здраво тяло" – 
за връзката между душата 
и физическото тяло
Текст: Десислава Петрова

“Колкото и трудно
да ви се  струва нещо,
помнете, че можете 

да постигнете всичко, 
стига да го правите редовно 

и с достатъчно усилия.”
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and depression” Дебра Брус (2020) 
обяснява, че тези ендорфини вза-
имодействат с рецепторите в 
мозъка ни, които намаляват въз-
приятието ни за болка.

Тя пояснява, че ендорфините 
също така предизвикват положи-
телно усещане в тялото, подобно 
на това на морфина. Например 
чувството, което изпитваме след 
бягане или тренировка, често се 
описва като “еуфорично”. Това 
чувство, познато като “натовар-
ване на бегача” е придружено от 
позитивно мислене и приповдиг-
нато настроение.

Според Брус ендорфините 
действат като аналгетици, 
което означава, че намаляват 
усещането за болка, и като ус-
покоителни. Те се произвеждат в 
главния, гръбначния мозък и много 
други части на тялото ни и се ос-
вобождават в отговор на мозъчни 
химикали, наречени невротрансми-
тери. Невронните рецептори, към 
които се свързват ендорфините, 
са същите, които свързват някои 
лекарства за болка. Въпреки това, 
за разлика от морфина, активира-
нето на тези рецептори от ен-
дорфините на тялото не води до 
пристрастяване или зависимост.

Освободените ендорфини ни 
презареждат и ни карат да се 
чувстваме добре. Те също така 
предразполагат организма към 
спокойствие и позитивно мислене. 
Поради тази причина тренира-
щите придобиват не само по-до-
бра физика, но и по-здрав дух. 

С
ним

ка: m
ari_photo_s

https://www.instagram.com/mari_photo_s/
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Всеки един успешен човек, не-
зависимо в каква сфера, се грижи 
за тялото си и тренира редовно. 
Да се изгради подобен навик, не е 
никак лесно. Ако приложите след-
ните съвети обаче, със сигурност 
ще постигнете целта си: 

1. Намерете своя спорт
Всяко начало е трудно. Ако не 

сте открили своя спорт, не зна-
ете как да изпълнявате упражне-
нията правилно или пък се чувст-
вате прекалено пренатоварени, 
не се предавайте. Никой не очаква 
от вас да се справяте отлично от 
самото начало. Ако не обичате 
да тичате, може да пробвате 
танци, плуване, фитнес и дори 
йога. Важно е да харесвате това, 
което правите, за да може да под-
държате мотивацията си посто-
янно. Множество клубове предла-
гат безплатна първа тренировка. 
С добър план можете лесно и 
бюджетно да пробвате няколко 
спорта, за да откриете своя. 

2. Прогрес с малки стъпки 
Ще грешите, ще се чувствате 

глупаво, на моменти ще ви се 
струва, че е невъзможно да про-
гресирате. Но след време нещата 
се нареждат и няма по-хубаво 
чувство от това да бъдете сви-
детел на собствената си положи-
телна промяна. Колкото и трудно 
да ви се  струва нещо, помнете, 
че можете да постигнете всичко, 
стига да го правите редовно и с 
достатъчно усилия. 

3. Поставяйте си реалис-
тични цели 

Както споменах в началото на 
статията, бързите резултати са 
невъзможни, или ако са възможни, 
то те никак не са здравословни. 
Няма как да свалите 10 кг за две 
седмици и да направите плочки. 
Разбира се, въпреки че трениров-
ките са предпоставка за здрав 
дух, всеки мечтае за здраво и кра-
сиво тяло. Важно е да си дадете 
време, за да може да постигнете 
и двете. Често резултатите, 
които очаквате да постигнете за 
два месеца, отнемат две години. 
Но това не трябва да ви обезку-
ражава, а само да ви мотивира.  
Докато помните, че тренирате 
не само за да изглеждате добре, 
но и за да се чувствате така, ще 
имате достатъчно добър мотив 
да не се отказвате!

Източници: 
• Bruce, Debra Fulghum. "Exercise 
and Depression" (2020). WebMD

https://www.webmd.com/depression/guide/exercise-depression?fbclid=IwAR1mfZ0HecvXx1sOOt9KoKFaw_mHSpkzimPUmHvUgu6yK9m5x8taMjRq7fQ
https://www.webmd.com/depression/guide/exercise-depression?fbclid=IwAR1mfZ0HecvXx1sOOt9KoKFaw_mHSpkzimPUmHvUgu6yK9m5x8taMjRq7fQ
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Щастието – това прекрасно 
чувство, което най-често се крие 
в малките неща. Чашата топло 
ароматно кафе сутрин, малката 
лапичка, която те докосва по ли-
цето, прегръдката на любимия 
човек и топлината на леглото, с 
което всички ние изпитваме труд-
ност да се разделим. Слънцето, 
тревата, свежият въздух, цве-
тята. Всичко това са ежедневни 
поводи за радост, места и обстоя-
телства, които ни заобикалят и 
правят живота ни пъстър и красив.

След дълъг и изморителен ден 
на работното място, мисълта за 
топлия и уютен дом ни изпълва и 
ни кара да горим от нетърпение 
за момента, в който ще се при-
берем и ще се отпуснем във ва-
ната с чаша вино и книга в ръка; 
за вкусната вечеря, която ще спо-

делим с близките си, и за децата, 
които, макар и изморени от игри, 
ще слушат в захлас за принцесата 
от онова далечно кралство, спа-
сена от принца на бял кон. Всичко, 
което ни заобикаля, е красиво и 
носи поводи за радост. Трябва да 
умеем да се вглеждаме в нещата 
около нас и да оценяваме истин-
ската им стойност.

Хормоните са онези вълшебни 
вещества, които участват в ос-
новни процеси в човешкото тяло, 
като храносмилане, сърдечна 
честота и настроение. Тяхното 
въздействие върху мозъка и пси-
хичното ни здраве е съществено 
важно и разбирането за това как 
тези процеси функционират е 
ключово за предприемането на 
активни стъпки за тяхното ес-

Четирите хормона 
на щастието
Текст: Николина Владимирова

“Само тук възрастните 
не разбират, че щастието 

не е в закупуването 
на скъпи неща, 

а в това да се наслаждавате 
на всеки прекаран ден. 

Красивите неща са само 
 временно удовлетворение 

и радост, но природата, 
слънчевите отблясъци 

върху водата, ясното синьо небе, 
дъждовните капки - 

всичко това е истинско, 
защото истинското 

щастие е в детайлите.”
- Дмитрий Блейк
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тествено подобряване. Има че-
тири основни хормона, които 
провокират приятни емоции 
като радост и щастие. 

Първият от тях е допаминът, 
който е хормонът на удоволст-
вието. Той е отговорен за моти-
вацията и концентрацията ни. 
Спомага мисленето и планирането 
и възнаграждава мозъка, когато  
сме приключили с някоя задача. 

Когато ядем нещо любимо, 
мозъкът ни освобождава допа-
мин, който ни кара да изпитваме 
удоволствие. Как да се повиши 
естествено нивото на допамин 
е спорна дискусия. Някои специа-
листи съветват, че трябва да 
се приемат храни, богати на ти-
розин (вид аминокиселина, която 
участва в производството на до-
памина), като по този начин ще 
се предизвика естественото уве-
личаване на нивата на хормона. 
Предлагат се и различни храни-
телни добавки, чието действие 
обаче предизвиква различни резул-
тати – някои сочат, че това би 
могло да помогне само ако функци-
ята на допамина е непокътната. 
Други посочват, че това не е така 
и дори може да бъде вредно за въз-
растните хора.

 Вторият хормон е серото-
нинът – хормонът на доброто 
настроение. Той отговаря за цял 
набор от функции: съсирването 
на кръвта, ситостта, чревната 
перисталтика, съня, имунитета. 
Разходките из природата, кара-
нето на колело, физическата ак-
тивност и стоенето на слънце 
са част от елементите, които 
спомагат за производството на 
серотонин. Балансираната диета, 
богата на храни, пълни с фибри, 
месо и мазнини в умерени количе-
ства, подобряват психичното ни 
здраве.

Третият хормон е ендорфи-
нът – хормонът на безграничната 
енергия. Ендорфините са източ-
ници на добро настроение и облек-
чават болката ни. Те предизвик-
ват чувство на задоволство след 
тренировка или друг вид физиче-
ска активност. Черният шоко-
лад и смехът спомагат производ-
ството на ендорфин. Активният 
начин на живот и моментите на 
спокойствие на тялото иниции-
рат производството на този хор-
мон по естествен път. 

Четвъртият е окситоцинът –  
хормонът на любовта. Той контро-
лира някои човешки постъпки и со-
циални взаимодействия. Играе ре-
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шаваща роля в процеса на раждане 
и също така спомага за мъжката 
репродукция. Той се задейства от 
близостта, затова го наричат 
хормона на любовта. 

Прегръдката на любим човек, 
играта с котка, куче или дете, 
както и държането за ръце, 
стартира производството му. 
Приемането на добавки, бо-
гати на окситоцин, трябва да се 
случва след консултация с лекар. 
Основната употреба на тази до-
бавка е свързана с раждането и с 
психичното здраве. 

Щастието, подобно на красо-
тата и интелектът, е субективно 
явление. Всеки човек има различно 
възприятие за това какво наис-
тина означава щастие и в какво 
и как се проявява то. Едно нещо е 
сигурно –  всички ние сме на този 
свят за твърде кратко време и 
поводите за радост трябва да 
съпътстват живота ни посто-

янно. Не е задължително щас-
тието винаги да се дължи на 
околните – то извира от нас 
самите, ние сме отговорни за 
това как ще се чувстваме и как 
ще позволим света да ни влияе. 
Към отвъдното се пътува с едно-
посочен билет и никой не се е вър-
нал оттам, за да разкаже. Заради 
това животът трябва да бъде из-
живян пълноценно и по начин, из-
пълнен със смисъл. 

Източници: 
• Петров, Р. (2022) “Хормони на 
щастието – Ключови фактори за 
производството им”. SpiriTell

https://spiritell.com/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://spiritell.com/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://spiritell.com/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
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Мислите ни заемат значима 
част от ежедневието, тъй като 
те могат да определят как се 
чувстваме и как се държим с окол-
ните през деня. На всеки се е случ-
вало дадена мисъл да развали или 
пък да оправи настроението на 
някой друг. Ето защо трябва да 
умеем да контролираме мислите 
си. 

“Нашата работа като хора е 
да се съсредоточим върху мислите 
си за това, което искаме, да изя-
сним напълно в съзнанието си кое 
именно е то и с това да се обърнем 
към един от най-великите закони – 
закона за привличането. Човек се 
превръща в онова, за което мисли 
най-много, но също така и привлича 
това, за което мисли най-много.”

– Джон Асараф

Животът ни в момента е от-
ражение на нашите мисли от ми-
налото. Какво имам предвид под  
“минало“? – То включва всички мо-
менти – и важните, и онези, които 
не считаме за толкова важни. Ако 
постоянно мислим за лошите неща 
от миналото, те ще се отразяват  
както на  настоящето, така и на  
бъдещето ни. 

Как обаче да направим така, 
че да си помагаме с нашите мисли, 
вместо да си вредим? -  Ами сега 
ще ви кажа, и ще видите, че това 
съвсем не е толкова трудно, кол-
кото си мислите. 

Единствената причина хо-
рата да не получават това, което 
искат е, че те мислят повече за 
това, което не искат, отколкото 
за онова което желаят.  Нека сега 
ви дам и примери, с които да разбе-
рете какво имам  предвид:

“Не искам фризьорът да ме 
подстриже зле.”-  Искам винаги да 
имам лоша прическа.

“Не искам да закъснея.”- Искам 
да закъснявам.

“Не мога да се справя с цялата 
тази работа.”- Искам още работа, 
с която да се справям.

Защо обаче нещата, които ис-
каме, не идват при нас? - Ами ето, 
ние сами си го правим.  Всичко това 
става на подсъзнателно ниво, без 
да разбираме, че привличаме с ми-
слите си обратното на нашите 
желания.

Сещам за една случка, която е 
много подходяща да разкажа. Един 

Как да превърнем 
мисленето си от наш враг 
в най-големия  ни помощник?
Текст: Каталина Георгиева
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ден, докато чаках  влака, си мислех 
как не искам да седна до друг човек, 
как предпочитам да си седя самичка 
на място от страната на прозо-
реца. Е, не се случи това, не седях 
сама и дори не бях  до прозореца. И 
след време се замислих  защо стана 
по този начин. Вече знам отговора, 
а мисля, че вие също. Това е при-
мер от една битова случка, която 
обаче ни показва как мисленето ни 
е важно за ежедневието. 

Сегашните ни мисли създават 
бъдещия ни живот. Това, за което 
мислим най-често, или върху което 
се съсредоточаваме най-много, ще 
се появи в живота ни. 

Ключът към това да превърнем 
мислите си в помощник е позити-
визмът. За да имаме хубави мисли, 
ние трябва да се чувстваме добре, 
защото мислите ни се превръщат 
в реални събития. Няколко съвета, 
които бих дала за да се чувствате 
по-добре, са:

• Отделяйте време за себе си 
– почивката е едно от най-прият-
ните неща за всеки човек. Тя може 
да ви зареди и изпълни с енергия.

• Намалете стреса – тази тема 
е доста обширна, но е хубаво, ако 
усетите, че сте под стрес, да се 
отдадете на почивка и релаксация.

• Медитирайте – медитацията  
е много полезна за нашето мен-
тално здраве и като човек, който 
прави това, мога да кажа, че има 
положително влияние.

• Правете добро – когато пра-
вим добро, ни се връща добро. 
Помагайте и бъдете добри с хо-
рата, това винаги се връща рано 
или късно. 

Като за финал, бих искала да 
кажа, че хората сме прекрасни 
същества, доста интересни и с 
нашата мисъл можем да проме-
ним много -  от това как ще мине 
денят ни, до това как ще се раз-
вием в професионален и в личен 
план в бъдеще. И помнете -  вие 
сте тези, които могат да про-
менят своите мисли и нагласа 
към живота.

 
Източници: “Тайната” – Ронда Бърн
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Здравето е от първостепенно 
значение за всички нас. Никой не 
обича да е болен и да е принуден да 
пие десетки лекарства, за да може 
организмът му да се възстанови 
напълно. Освен гриповете обаче 
има и други фактори, които се 
отразяват негативно на физиче-
ското ни състояние.

Най-важният от всички е окол-
ната среда. “Нашите тела се нуж-
даят ежедневно от чист въздух, 
свежа вода и храна, за да функ-
ционират. Ние се чувстваме най-
добре като хора и като общност, 
когато сме сред природата, дви-
жим се, общуваме и си почиваме.”– 
това споделя Катрин Ганцлебен 
в интервюто “Здравето и окол-
ната среда, включително замър-
сяването на въздуха и шумовото 
замърсяване – във фокуса на дей-
ността на ЕАОС“, публикувано в 
сайта на Европейската агенция по 
околната среда. Според нея окол-
ната среда влияе както на настро-
ението ни, така и на цялостното 
ни физическо състояние. 

Човешкият живот е тясно 
свързан с кръговрата на приро-
дата. Някои от факторите, които 
вредят на природата, са обезлеся-
ването на горите, замърсяването 
на въздуха от газовете на автомо-
билите и изхвърлянето на опасни 
химикали в реките и езерата. 

С всеки изминал ден се отна-
сяме по-небрежно към околната 
средата и не правим нищо за ней-
ното опазване. В големите гра-
дове замърсяването на въздуха 
обикновено е над нормите. След 

увеличението на цената на тока, 
много хора се върнаха към ото-
пление чрез въглища. Макар да са 
по-евтини и по-ефикасни, те са 
един от главните замърсители на 
околната среда, твърди статията 
“Изгарянето на въглища – най-вред-
ното замърсяване”. Заради тях се 
образува смог, който затруднява 
дишането. В градовете няма дос-
татъчно зеленина, която да пре-
работи тези вредни изпарения и 
затова те остават във въздуха за 
дълги периоди от време, като ед-
новременно с това нанасят вреди 
на околностите. Според ЕАОС, жи-
телите на тези места могат да 
изпитват неразположения в диха-
телната система, но също така 
замърсителите могат да предиз-
викат и преждевременна смърт, 
ако човек е изложен на тях за дълъг 
период от време. 

Как околната среда 
влияе на здравето ни?
Текст: Гергана Димитрова
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Всеизвестен факт е, че през 
последните години климатът в 
целия свят е започнал да се про-
меня. Температурите през зимата 
не падат толкова, колкото преди, 
а през лятото са по-високи или 
обратното – на места, където 
температурите по принцип са по- 
ниски, се покачват. Това води до 
много екологични проблеми като 
миграция на различни насекоми, 
топене на ледовете, повишаване 
на водите, което от своя страна 
води до наводнения, изчезване на 
животински и растителни видове 
и прочее. Също така изменението 
на климата действа отрицателно 
на цялостното състояние на хо-
рата. С повишаването на темпе-
ратурите в някои райони, се уве-
личава и смъртността, защото 
местните не са свикнали на та-
кива промени. 

Според последния доклад на 
Междуправителствения комитет 
по изменение на климата (IPCC), 
глобалното затопляне предизвиква 
големи и необратими изменения на 
режима на валежите, на океаните 
и ветровете във всички световни 
региони. Европейският съюз се оп-
итва да намали вредните емисии, 
като засега се справя сравнително 
добре. За да се спре глобалното за-
топляне обаче емисиите трябва 
да се намалят още повече. 

Понякога имаме нужда да си 
припомним защо трябва да опазим 
околната среда. Правим го, за да 
може ние и нашите близки да имаме 
възможност да излезем навън без 
да се притесняваме как това ще се 
отрази на здравето ни. На земята 
има толкова красиви гори, планини 
и реки, които не бива да загубим. 
Напротив, трябва да сме благо-
дарни за тези богатства и да ги 
спасим от опожаряване или обез-
лесяване, защото в крайна сметка 
растителността е онова, което 
ни поддържа живи. Ако дърветата 
изчезнат, животът ще бъде невъз-
можен. Ако ЗАЕДНО положим уси-
лия, всичко може да се промени 
коренно. 

Животът и здравето на всички 
хора зависят от състоянието на 
околната среда. Вредните емисии 
във въздуха, отровните газове, 
обезлесяването и пожарите са 
само някои от многото предпос-
тавки за влошаването на показа-
телите на околната система през 
последните години. Ако вземем 
мерки още сега, ще успеем да за-
пазим нашата природата чиста 
и да водим нормален живот, без 
да се тревожим за страничните 
ефекти от замърсяването. 

Източници: 
• “Замърсяване на въздуха” (2020). 
Европейска агенция по околна среда
• “Здравето и околната среда, вклю-
чително замърсяването на въздуха 
и шумовото замърсяване — във фо-
куса на дейността на ЕАОС”(2021). 
Европейска агенця по околна среда
• “Изгарянето на въглища - най-вред-
ното замърсяване” (2015). puls.bg

https://www.eea.europa.eu/bg/themes/air/intro
https://www.eea.europa.eu/bg/themes/air/intro
https://www.eea.europa.eu/bg/articles/zdraveto-i-okolnata-sreda-vklyuchitelno
https://www.eea.europa.eu/bg/articles/zdraveto-i-okolnata-sreda-vklyuchitelno
https://www.eea.europa.eu/bg/articles/zdraveto-i-okolnata-sreda-vklyuchitelno
https://www.eea.europa.eu/bg/articles/zdraveto-i-okolnata-sreda-vklyuchitelno
https://www.eea.europa.eu/bg/articles/zdraveto-i-okolnata-sreda-vklyuchitelno
https://www.puls.bg/eko-sreda-c-43/izgarianeto-na-vglishcha-nai-vrednoto-zamrsiavane-n-21993
https://www.puls.bg/eko-sreda-c-43/izgarianeto-na-vglishcha-nai-vrednoto-zamrsiavane-n-21993
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Сутринта, като период от де-
нонощието, е най-важна за тялото 
и духа. Поради тази причина е от 
огромно значение как ние я оползо-
творяваме. Първоначално, когато 
станем, трябва да се заредим с по-
ложителна енергия и приятни емо-
ции. Това може да стане например 
като си навием алармата с любима 
песен или след като се събудим, да 
погледаме изгрева и как се ражда 
новият ден. Също бих искал да от-
бележа, че е от голяма важност, 
след ставането да изпием една или 
половин чаша вода, за да задвижим 
процесите в нашето тяло.

За да бъде по-нагледна и лесна 
за разбиране темата, ще ви пред-
ложа едно примерно сутрешно раз-
писание, което да следвате. От 
него може да премахвате или доба-
вяте ваши лични навици.  

Делничен план:
1. 6:00 – събуждане; зареждане 

с положителна енергия, като може 
да се направи сутрешен микс от 
песни. 

2. 6:05-6:15 – освежаване, миене 
на зъби и др.

3. 6:15 – 6:30 – приготвяне на за-
куска и топла напитка (чай/кафе). 

Черният чай има почти същите 
свойства като кафето (Алексиева 
2022). В Турция, Близкия изток и 
Русия го използват за заместител 
на кофеина. Доста са и полезните 
му свойства – поддържане на орал-
ното здраве, съдържание на антио-
ксиданти и др. Също така, докато 
го пием, може да се пренесем в една 
ориенталска обстановка.

4. 6:30 – 7:10 – закуска; за да я 
оползотворим, може да слушаме 
подкаст или аудиокнига.

(Ако имате нужда от идеи 
за български подкасти, можете 
да погледнете “WE MATTER: 
Подкастът” и “Модерна Мисъл”.)

5. 7:10 – 7:15 – това е времето 
за нас самите, тук може да поче-
тем книга или просто да си пием 
топла напитка на спокойствие, 
като се наслаждаваме на изгрева. 

6. 7:15 – 7:30 – подготовка за 
деня. 

7. 7:35 – тръгване за училище, 
университет или работа.

Здравословна 
сутрешна рутина
Текст: Иван Иванов

“Сутринта, като период 
от денонощието, е 

най-важна за тялото и духа.”
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През почивните дни:
1. 6:00 – събуждане; зареждане 

с положителна енергия, може да се 
направи сутрешен микс от песни.

2. 6:05-6:15 – освежаване, миене 
на зъби и др.

3. 6:16 – 6:30 – приготвяне на за-
куска и топла напитка (чай/кафе). 

Топлият шоколад може да бъде 
перфектният старт на деня. 
Когато той се прави от качест-
вено какао и био мляко, има много 
полезни свойства (Forlife 2019). 
Например понижаване на кръвното 
налягане и благоприятно влияние 
върху кръвообращението, регула-
ция на кръвната захар. В комби-
нация с млякото, ще подпомогне 
имунната система.

4. 6:30 – 7:10 – закуска; за да се 
оползотвори закуската може да 
слушаме подкаст или аудиокнига.

(За идеи за здравословна за-
куска, може да погледнете текста 
на Диана Илиева на стр. 44)

5. 7:10 – 7:30 – това е времето 
за себе си, тук може да почетем 
книга или да пием топлата си на-

питка на спокойствие, като се на-
слаждаваме на изгрева.

6. 7:15 – 7:30 – оправяне и под-
готовка за деня. 

7. 7:30 – 9:30 – разходка. 
• Сутрешната разходка може 

бъде най-добрият избор през уи-
кендите. През това време, за да я 
оползотворим бихме могли да по-
търсим билки, които ще ни помог-
нат в това да бъдем здрави.

 Вие може да изберете коя сут-
решна рутина подхожда най-много 
на вас. Най-важно е да слушате 
тялото си и собствените си 
нужди.  От огромно значение е 
какво правим през това време на 
деня. Предлагам ви да опитате 
така изложената рутина и да ни 
пишете, след като я пробвате. 
Споделете ни също и какво бихте 
добавили вие към нея.

Източници: 
• Алексиева, Милена. “7 причини да 
пиете черен чай” (2022). Rozali
• “Какаото: 5 невероятни ползи за здра-
вето от консумацията му” (2019). Forlife
• “10 причини да включите млякото 
в менюто си” (2022). Supermag

https://dieti.rozali.com/hranene/7-prichini-da-piete-cheren-chai.html
https://dieti.rozali.com/hranene/7-prichini-da-piete-cheren-chai.html
https://www.forlife.bg/5-polzi-ot-kakaoto
https://www.forlife.bg/5-polzi-ot-kakaoto
https://www.supermag.bg/delicious_healthy/hranene_i_dieti/10_prichini_da_vkliuchite_mlyako_v_menuto_si 
https://www.supermag.bg/delicious_healthy/hranene_i_dieti/10_prichini_da_vkliuchite_mlyako_v_menuto_si 
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Всички знаем колко важно е 
здравословното хранене. Затова 
днес съм подготвила едно нискока-
лорично, целодневно меню, което 
се надявам да ви хареса. 

Най-важното хранене за деня е 
закуската, защото ни дава енер-
гия до вечерта. Представям ви две 
рецепти – една за любителите на 
сладкото и една за тези на соле-
ното.

1. Овесени ягодови барчета 
(100 kcal за всяко)

Необходими продукти:
• 1 ч.ч овесени ядки
• 100 гр. ягоди (може и други 

плодове например боровинки, ма-
лини, къпини)

• 2 с.л. мед 
• 2 яйца
• 100 гр. масло
Начин на приготвяне:
Разтопете маслото и го раз-

бийте заедно с яйцата и меда. 
Когато получите еднородна смес, 
прибавете овесените ядки и наря-
заните на малки кубчета ягодки. 
Поставете сместа в предвари-
телно намазнена тавичка с хартия 
за печене. Печете на 180° в пред-
варително загрята фурна за 20 ми-
нути. 

2. Солени овесени мъфини с 
куркума (100 kcаl за всяко )

Необходими продукти:
• 1 ч.ч овесени ядки
• 2 яйца
• 50 гр. масло
• 100 гр. сирене (може 50 гр. си-

рене и 50 гр. кашкавал)
• 1 с.л. куркума
Начин на приготвяне:
Разтопете маслото, разбийте 

го с яйцата и прибавете овесе-
ните ядки. След това добавете 
куркумата, разбъркайте и натро-
шете сиренето. Поставете сме-
ста във формички за мъфини и пе-
чете на 180° за 20 минути. 

За обяд ви предлагам рецепта, 
която може да бъде заместител 
на дюнера.

3. Тако от маруля с любимото 
ви месо - пилешко или свинско 
(350 kcаl)

Необходими продукти:
• Листа от маруля или айсберг
150 гр. пилешко или свинско 

месо
• 20 гр. авокадо
• 3 с.л. кисело мляко
• 1 ч.л. чесън на прах
• 1 ч.л. червен пипер 
• 2 ч.л. сол
Начин на приготвяне:
Нарежете месото на кубчета 

и го посипете с малко олио, червен 
пипер и сол. Докато месото се при-

5 здравословни рецепти
Текст: Диана Илиева
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готвя направете соса – смесете 
киселото мляко с чесъна и малко 
сол. Когато всичко е готово взе-
мете листото от марулята и сло-
жете месото вътре, след това по-
сипете със сос. Приятно хапване!

За следобедна закуска съм ви 
приготвила нещо много вкусно и 
балансирано със сладко-солен вкус.

4. Ябълка с фъстъчено масло 
(95 kcаl)

Начин на приготвяне:
Измийте, почистете и наре-

жете една ябълка на половина. 
След това я намажете с тънък 
слой фъстъчено масло. 

За вечеря ви предлагам да си 
направите едно пескетарианско* 
ястие.

5. Пълнени пиперки с риба тон 
(245 kcаl)

• Необходими продукти:
• 2-3 пиперки
• 1 консерва риба тон (85 гр.)
• 100 гр. лук
• 1 ч.л. пипер
• 1 ч.л. сол
• Пармезан/кашкавал 20 гр.

Начин на приготвяне:
Измийте пиперките и ги сло-

жете да се пекат в предварително 
загрята фурна на 180 градуса за 
45 минути. През това време наре-
жете лука на ситно и го смесете 
с рибата тон. Прибавете солта и 
черния пипер. Когато пиперките 
са готови, изчакайте да изстинат 
и ги обелете. Почистете  ги и ги 
напълнете със сместа от риба тон 
и лук. Накрая  ги поръсете с кашка-
вала и ги върнете във фурната за 
2-3 мин.

Дневният калориен прием ще 
бъде близо 900 kcl. Надявам се ме-
нюто, което съм ви подготвила, да 
ви харесва. 

Добър апетит!

пескетариан* – вегетарианец, 
който яде риба
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Exclusive 

Този текст ни беше изпратен 
за конкурса “Открий вдъхновение”. 
Искаме да го споделим с вас, за-
щото засяга един много сериозен 
проблем в нашето общество. Ако 
искате да прочетете есетата 
на всички победители, можете да 
го направите тук: WE MATTER: 
Creative #4.

Преди време видях едно мо-
миченце, седящо на пейка, зад 
храст в парка. Няма да споменавам 
името, за да запазя анонимността 
му. Очите на това дете бяха за-
червени, по бузите му се стичаха 
ледени сълзи, дрехите му бяха из-
мачкани и то трепереше цялото. 
Никога досега не бях виждала 
някого да седи на тази толкова 
скрита от обществото пейка по-
сред бял ден. 

Въпреки че бързах, реших да 
забавя крачка и да се заслушам в 
тъгата му. Не ми се искаше да го 
заговарям. Ами ако го разстроех 
още повече? Беше ме страх, че 
ще ме помисли за заплаха и ще из-
бяга, което означаваше, че няма да 
успея да разбера кое караше мал-
кото му сърчице да скърби толкова 
явно и напористо. Въпреки неси-
гурността ми, накрая реших да се 
приближа с бавни крачки. Когато 
се надвесих над него, то дори не 
ме забеляза, сякаш бе тук само 
тялом. Уплаших се и енергично го 

разтърсих за раменете. След се-
кунди то се „пробуди“ и ме погледна 
със страх в очите. 

Помълчахме така известно 
време, след което реших да под-
хвана разговор. Попитах го какво 
го е натъжило и с какво бих могла 
да помогна. Отговорът му ме стъ-
писа – баща му се връщал почти 
всяка вечер пиян, започвал да 
крещи, бие и нагрубява всички чле-
нове на семейството. В този мо-
мент изпитах ужасно чувство на 
ненавист към бащата, когото не 
познавах. Сълзите върху детското 
личице не лъжеха. Осъзнавах, че 
всичките ми успокоителни думи 
не бяха нищо повече от моментно 
облекчение за момиченцето. До ден 
днешен не мога да си простя без-
силието, което изпитах тогава. 
То се превърна в моята най-голяма 
болка. 

Така обаче се зароди и най-съ-
кровената ми мечта – да помагам 
на деца, тормозени психически и/ 
или физически от родителите 
си. Смятам да започна дейността 
си с написването на това есе, като 
поставя акцент върху този глоба-
лен проблем и посоча местата, къ-
дето можем да потърсим подкрепа.  

Тъгата и проблемите са и ви-
наги ще бъдат спътници в живота 
не само на малките деца, но и на 
възрастните хора. Това обаче в ни-
какъв случай не означава, че един 

Мечтата, която тая 
дълбоко в себе си
Есе на Соня Батова

https://issuu.com/wematterdm/docs/we_matter_creative_4
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родител, чийто живот е изпълнен с 
неволи, има правото да нанася пси-
хически непоправими щети върху 
съзнанието на детето си. Милиони 
са малките човечета по света, 
които страдат от такова умиш-
лено вербално и физическо насилие, 
което е аморално и осъдимо. Много 
често те се затварят в себе си, 
мислейки си, че са неспособни да 
променят настоящето. За да се 
справят в такива ситуации, най-
добре е да потърсят помощ от 
компетентно лице или организа-
ция, на които да се доверят. 

Най-големият проблем, който 
ние за съжаление не осъзнаваме, е 
свързан с придобиването на поведе-
нието на насилника. Пораствайки, 
детето-жертва на подобно отно-
шение, обикновено се превръща в 
негов двойник. Най-чести са случа-
ите на младежи, претърпели сексу-
ално или физическо насилие. Не ви 
съветвам да се самозалъгвате, че 
във високоразвитите страни не 
се наблюдават сходни тенденции. 
Нека вземем например Германия, 
където всяка година случаите на 
злоупотреби с деца нарастват 
с изключителни темпове. По по-
следни данни от de.statista.com, 
публикувани на 19.05.2021г., през 
2019 година разкритите случаи 
на насилие са 15 701, а за 2020 – 16 
686. Наблюдаваните покачвания са 
особено ясно изразени от начало на 
пандемията от COVID-19 и онлайн 
обучението. Възможна причина 
за това е по-големият обем от 
време, което учениците прекар-
ват вкъщи и в социалните мрежи, 
които пък  са източник на всевъз-
можни запознанства с неизвестни 
личности. 

Дойде време да споделя с вас 
името на една организация, която 
неуморно се бори със защитата 
на правата на децата, независимо 
от тяхната възраст, пол, цвят 
на кожата и религия. Навярно не 

малка част от вас са чували името 
УНИЦЕФ и преди, но едва ли сте 
наясно с подробностите около 
работата и кампаниите на това 
сдружение. Започвам с успешно 
завършеното през 2021 г. голямо 
изследване, което за пръв път 
дава пълна картина на проблема с 
насилието над децата в България. 
Резултатите от това проучване 
показват, че всяко второ дете е 
преживяло някаква форма на наси-
лие до 18-годишна възраст, като 
емоционалното такова е най-
често срещаният вид, последвано 
от физическото и сексуалното. 
Пренебрегването също се явява 
значителен проблем, като са на-
лични доказателства за ниска са-
мооценка и вероятност за бъдещ 
сполучлив живот при преживелите 
насилие. 

Осъзнавайки дългосрочните 
последици от този тормоз върху 
децата, група от международни 
организации и партньори са раз-
работили доклад за предотвра-
тяване на насилието, базиран на 
научни доказателства: “INSPIRE: 
Седем стратегии за прекратяване 
на насилието над деца”, който е на-
сочен към всички, заинтересовани 
от здравето и пълноценния начин 
на живот на подрастващите. 

Ако въпреки всичко казано 
от мен досега, не сте убедени 
в моята теза, нека ви изложа и 
една мисъл на пакистанската об-
щественичка Малала Юсафзаи, 
която непрестанно се бори срещу 
неправдата и потискането на де-
цата: “На всяко дете – мечтая 
за свят, в който можете да се 
смеете, да танцувате, да пеете, 
да се учите, да живеете в мир и 
да бъдете щастливи.”  Силно се 
надявам тези нейни думи да са ви 
трогнали и да са ви накарали да се 
замислите за отношението си към 
този глобален проблем.



48

Още от съвсем малки, имаме 
своя представа за бъдещето. 
Обмисляме внимателно всеки един 
детайл, докато не осъществим 
онази идея, която ни изгражда 
като личности. Понякога, докато 
растем и се развиваме, виждаме 
мястото си в света през нашите 
очи, но често мечтите ни се про-
менят. В даден момент осъзна-
ваме, че това, с което искаме да 
се занимаваме, не е най-подходя-
щият избор за нас. Желанията, 
които сме имали преди, вече може 
да ни се виждат прекалено “детин-
ски”. Или просто да  намерим нещо 
друго, което ни харесва повече.

Има и случаи обаче, когато 
не се отказваме от мечтите си. 
Борим се, полагаме много усилия, 
изкачваме стъпалата на успеха и 
постигаме всичко, което някога ни 
се е струвало прекалено хубаво, за 
да е истинско. 

Подобен е и примерът на 
“Златните момичета” на България 
– нашите обичани гимнастички. 
Благодарение на тях толкова 
много българи изпитваме радост, 
че сме се издигнали в класациите. 
Те са символ на успеха – показват 
ни, че когато бленуваме за нещо 
достатъчно силно и правим всичко 
възможно да мобилизираме волята 
си, ще постигнем целта си.

Не е тайна, че за да са толкова 
успешни, момичетата отделят 
много време за тренировките си. 
От интервюто "“Златните моми-
чета“ на България: как се тренира 
по време на пандемия” става ясно, 

че на ден гимнастичките прекар-
ват около осем-девет часа в за-
лата. За някои от нас това може 
да изглежда прекалено много, но 
за тях това е част от ежедневи-
ето им, превърнало се е в начин на 
живот. В същото интервю капи-
танът на отбора – Симона Дянкова 
– разказва, че дори и по време на 
изолацията, в която целият свят 
беше поставен миналата година, 
те не се отдават на почивка и 
развлечения, а продължават да се 
трудят усилено, за да са добре под-
готвени за идващите състезания. 
“Имахме онлайн тренировки, беше 
забавно и доста различно, но наис-
тина ми липсваше много залата” – 
споделя Дянкова. 

В нашите представи, за да 
научат хореографията на всяко 
едно изпълнение, гимнастичките 
трябва да повтарят стъпките 
многократно, за да ги усъвършен-
стват. Това понякога може да им 

Златните момичета 
на българия: вдъхнове-
нието за всеки българин
Текст: Никол Вълчева и Гергана Димитров 

Снимка: mari_photo_s

https://www.instagram.com/mari_photo_s/
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се струва трудно, но те все пак 
не се отказват, а продължават 
да тренират, докато не достиг-
нат върхова форма. Може би за 
всяка от тях мотивацията е раз-
лична. За някои да са наградите, 
за други – радостта да накарат 
семейството и приятелите си да 
се гордеят с тях, или просто имат 
амбицията да са първи. Фактът е 
обаче, че независимо от обстоя-
телствата, те продължават на-
пред, не се предават, а се борят до 
последно, което ги прави идоли за 
много българи.

Според нас огромен източник 
на вдъхновение за тях са и тре-
ньорите им, тъй като те би тряб-
вало да са хората, които са винаги 
до тях, помагат им да вървят на-
пред, дават им съвети, мотивират 
ги да дадат най-доброто от себе 
си и да не се отказват. Често в 
даден момент треньорите дори се 
превръщат в семейство за своите 
ученици, тъй като им желаят 
най-доброто. 

Години наред усърден труд, пре-
небрегване на личния им живот 
заради професионалния и ето 
тяхното най-голямо постиже-
ние – представянето им в Токио 
2021г., което донесе гордост на 
цяла България и отличие със зла-
тен медал. Нашите блестящи 
представителки и носителки на 
златото тази година са Симона 
Дянкова, Стефани Кирякова, 
Мадлен Радуканова, Лаура Траатс 
и Ерика Зафирова. "Изключителна 
дисциплина и отдаденост" – спо-
деля пред радио БНР старши тре-
ньора Весела Димитрова относно 
формулата за първата олимпий-
ска титла в историята на българ-
ската художествена гимнастика. 

Тренировки, мечти, сълзи и 
тренировки… Ето ги тях сега на 
върха с общ сбор от 92.100 точки. 
“Ето за тези сълзи сме си мечтали 
последните пет години и всяка су-

трин сме се събуждали единствено 
и само с мисълта колко много ис-
каме наистина да стигнем до тук. 
Имам чувството, че някой след 
малко ще ме ощипе и ще се събудя 
на картоненото легло, и ще трябва 
пак да изживея днешния ден и е 
много страшно, обаче е истина и 
не мога да повярвам. Благодарим 
ти, Господи, защото този медал 
е нашето чудо.” – споделя самата 
Стефани Кирякова.

Това престижно място освен в 
класациите, остава и в сърцата 
на българите. Постоянството, 
усърдните тренировки и жаждата 
за успехи на гимнастичките моти-
вира нашите сънародници. Успехът 
оставя огромна следа в живота на 
златните момичета, също както и 
в нашия.

А каква е твоята голяма 
мечта, читателю? Сети ли се? 
Добре. Започни да се бориш за 
нея още днес, защото ако „злат-
ните момичета“ ни показват 
нещо, то е, че с много труд и 
усърдие, всичко е възможно.

Линк към гореспоменатите интервюта: 
https://www.parvomai.net/videos/205792/
zlatnite-momicheta-na-balgariya-kak-
se-trenira-po-vreme-na-pandemiya
https://btvnovinite.bg/sport/
ansambalat-za-tezi-salzi-mechtaehme-
v-poslednite-5-godini.html

Още подобни текстове 
ще откриете в брой 9 с 

тема “Лидерство”. Можете 
да го изтеглите тук. 

https://www.parvomai.net/videos/205792/zlatnite-momicheta-na-balgariya-kak-se-trenira-po-vreme-na-pandemiya
https://www.parvomai.net/videos/205792/zlatnite-momicheta-na-balgariya-kak-se-trenira-po-vreme-na-pandemiya
https://www.parvomai.net/videos/205792/zlatnite-momicheta-na-balgariya-kak-se-trenira-po-vreme-na-pandemiya
https://btvnovinite.bg/sport/ansambalat-za-tezi-salzi-mechtaehme-v-poslednite-5-godini.html
https://btvnovinite.bg/sport/ansambalat-za-tezi-salzi-mechtaehme-v-poslednite-5-godini.html
https://btvnovinite.bg/sport/ansambalat-za-tezi-salzi-mechtaehme-v-poslednite-5-godini.html
https://issuu.com/wematterdm/docs/we_matter_9_
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