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

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските 

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

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

ones who do."
- Steve Jobs

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 зна-
чение.

• Да ги мотивираме да пре-
следват целите си.

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

• Да им подсигурим поле за 
креативна изява и възможност 
да се информират и изкажат от-
носно 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 мла-
дежи, които искат да споделят 
творчеството си с останалите.

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

- Mahatma Gandhi
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Лидер на броя

Здравей! Радвам се, че си 
тук и че четеш тези редове, за-
щото това означава, че вярваш 
в мисията на We Matter и искаш 
да покажеш на младите хора, че 
са важни и заслужават да бъдат 
чути. 

Благодаря ти от името 
на целия екип, че отделяш от 
времето си, за да се докос-
неш до прекрасните произве-
дения, създадени от младите 
творци, които решиха да взе-
мат участие при създаването 
на този брой с главна тема 
ВДЪХНОВЕНИЕ.

Мисля, че вече е време да 
се представя - моето име е 
Симона Александрова и миси-
ята ми като лидер на броя бе не 
просто да координирам рабо-
тата по проекта и да определям 
крайни срокове, но и да положа 

усилия така че всеки от екипа да 
се чувства добре, да спомогна за 
създаването на една приятелска 
и спокойна атмосфера за работа 
и да опозная всекиго индивиду-
ално, защото общуването е едно 
от най-важните неща за мен. 

Благодаря и на всички от чу-
десния си екип за това, че се 
включиха във всеки етап от про-
цеса по реализирането на този 
проект, защото едва ли вдъхно-
вението би ме осенило без тяхна 
помощ. 

Обичайно е да се споделят 
трудностите, през които всеки 
от лидерите преминава, но този 
път ще си позволя да разчупя 
стереотипа, защото искам да се 
концентрирам само върху поло-
жителните неща. Най-ценното 
за мен бе запознанството с мла-
дежи, всеки посвоему интересен 
и вдъхновяващ. Преживяването 
бе наистина вълнуващо и до днес 
остава в сърцето ми като едно 
от най-хубавите в живота ми. 

А сега, оставям те да се на-
сладиш на творчеството и се 
надявам накрая, когато прелис-
тиш и последната страница, да 
се почувстваш истински вдъхно-
вен/-а. 
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Exclusive

Изкуството не просто про-
меня облика на света около нас, 
то променя нас самите. И точно 
защото понякога една картина 
може да ти каже повече от хи-
ляди думи, аз и екипът ми реши-
хме да говорим за гората и про-
блемите, които я застрашават, 
чрез графитите – визуално из-
куство в градска среда, което да 
представи темата за горските 
пожари, незаконната сеч и за-
мърсяването на природата по 
разбираем и запомнящ се начин. 
За целта на помощ се притекоха 
спрейовете и сръчните ръце на 
Тим Топалов – български худож-
ник и графичен дизайнер, който 
това лято летя от Калифорния 
за България, за да бъде част от 
каузата за опазването на българ-
ските гори.

Идеята за проекта „Горски 
Графити” се роди спонтанно в 
края на 2021 г. и от изрисуване 
на една стена в Шумен, бързо се 
превърна в мащабен проект на 
национално ниво, обхващащ  ня-
колко български града – Шумен, 
Бургас, Перник и София. Половин 
година по-късно графити турът 
тече с пълна сила. В София изри-
сувахме трафопоста в двора на 
38 ОУ „Васил Априлов”, а в Шумен 

– графити пано, което в момента 
се помещава в ДКТ „Васил Друмев”. 
Темата на двата графита са гор-
ските пожари.  

През месец август посетихме 
Перник, където освежихме 85-мет-
ровата стена на ул. „Софийско 
шосе” в кв. Иван Пашов и постави-
хме акцент срещу борбата с неза-
конната сеч. Турът ни завършва в 
Бургас, където Тим изрисува сте-
ната в парк „Минерални бани” – 
Ветрен, а темата на графита бе 
замърсяването на околната среда 
и рискът за биоразнообразието в 
горите.

„Горски Графити” – улично  
изкуство със социална кауза 
Текст: Джоана Дахабре
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Вярвам, че не е случайно, че 
подобен мащабен младежки про-
ект се реализира точно през 
2022 г. – Европейската година на 
младежта. Въпреки че през всеки 
етап от реализацията на про-
екта сме се допитвали до по-въз-
растни и опитни хора, основната 
движеща сила на инициативата 
сме ние, младежите – главните 
организатори и младите хора на 
локално ниво, които са наши съ-
мишленици и доброволци.

И понеже това далеч не е пър-
вият младежки проект, който 
съм реализирала до момента, се 
надявам, че следните три съвета 
биха ви били от полза при рабо-
тата по вашите инициативи и 
идеи.

1. Обмислете идеята си. 
Първата стъпка от реализа-
цията на „Горски Графити” бе 
изготвянето на проектоплана. 
Работата върху него ни отне 
около два месеца, в които про-
учихме проблемите, свързани с 
горите, запознахме се с други 
сходни инициативи, разгова-
ряхме с техните организатори, 
обсъждахме идеите, целите и це-
левите групи на проекта. Накрая 
обобщихме събраната информа-
ция и Тим се погрижи за графич-

ната визуализация на идеята ни. 
Подробният проектоплан ще ви 
бъде от полза, когато предста-
вяте инициативата си пред по-
тенциални партньори, както и 
ще ви помогне да предвидите 
възможни ситуации, които биха 
възпрепятствали реализацията 
на проекта.

2. Открийте съмишленици. 
Един от основните фактори за 
успешната реализация на всеки 
проект е сформирането на акти-
вен и сплотен екип с общи цели 
и идеали. Важно е между члено-
вете да има добра комуникация, 
толерантност и готовност за 
компромиси в името на каузата 
и целите, които защитава про-
ектът. Също така е добра идея 
да получавате обратна връзка 
от външни хора, които имат от-
ношение към каузата и/или рабо-
тата с младежи.

3. Не се отказвайте. 
Понякога трудностите, продъл-
жителността на проекта или 
пък липсата на мотивация могат 
да ви разколебаят или отклонят 
от посоката, която следвате. 
Не се отказвайте! Припомнете 
си защо сте започнали про-
екта и каква е главната ви цел. 
Почерпете от енергията на дру-
гите членове на екипа и споде-
лете с тях притесненията си – 
ако сте добър екип, ще откриете 
подкрепа в тяхно лице.

За повече информация от-
носно проекта и локациите, 
които предстои да посетим, 
последвайте страниците ни в 
социалните мрежи:

• Facebook
• Instagram
Слушайте интервюто ни за 

БНР тук.
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Всяка година милиони хора по 
света преследват желанието 
за промяна,  чрез което искат 
да преустроят живота си драс-
тично. Дали става дума за от-
слабване, за създаване на бизнес, 
за написване на книга, за спечел-
ване на шампионат или за осъ-
ществяване на каквато и да е 
било цел, те са готови да се под-
ложат на смазващ натиск, за да 
постигнат главозамайващ резул-
тат, за който всички да гово-
рят месеци наред. Твърде често 
обаче стремежът е краткотраен 
поради липсата на отдаденост, 
търпение и самоконтрол. В тази 
статия ще си изясним терми-
ните „мотивация” и „дисци-
плина”, ще дадем думата на хора, 
които умело владеят тези две 
състояния, а в края ще се спрем 
на стратегия, която ще ви по-
могне да се превърнете в най-до-
брата версия на себе си. 

Разликата между мотива-
ция и дисциплина

Често може да не разбираме 
разликата между „мотивация” и 
„дисциплина” и да ги използваме 
взаимозаменяемо. Въпреки това 
тяхното значение и роля в про-
мяната на поведението са много 
различни. Когато става дума за 
цели, важно е да разграничаваме 
какво ни движи и след това да 
използваме този стремеж за из-
граждане на атомни навици.

Мотивацията е това, от 
което се нуждаем, за да бъдем 
вдъхновени и да направим след-

ващата стъпка. Казано с други 
думи, тя е отправната точка. 
Запалвайки искрата ни с необи-
чайни идеи и продуктивност, тя, 
за съжаление, ни напуска твърде 
бързо. Мотивацията е ограни-
чена и, меко казано, незадово-
лителна, за да разчитаме един-
ствено на нея. Самозалъгваме 
се, когато си мислим, че трябва 
просто да бъдем мотивирани. 
Истината е, че трябва да заме-
ним стремежа с добре обмислени 
и последователни действия.

Мотивация срещу дисциплина:  
Ин и Ян на здравето
Текст: Анна-Мария Спасова
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Тук идва на ход дисципли-
ната – силата, която ни държи, 
когато любопитството и въл-
нението се изпарят. Повече от 
всяко друго качество тя ни кара 
да се развиваме и да преследваме 
мечтите си. Всъщност трябва да 
признаем, че хората сме свикнали 
да я практикуваме в забързаното 
си ежедневие. Благодарение на 
старателно приложени практики 
като четене на книга всеки ден, 
следване на една и съща рутина, 
въздържане от сладко поради 
диета, ние придобиваме дисци-
плина. От голямо значение обаче 
е доколко ще успеем да я модели-
раме в своя полза. 

Защо навиците предизвик-
ват големи промени? 

Толкова е лесно да се надцени 
значимостта на един определящ 
момент и да се подцени стой-
ността на ежедневните малки 
подобрения. Например, ако днес 
тренираме високоинтензивно, 
това няма да ни направи спор-
тисти. Ако учим датски по един 
час, в продължение на няколко по-
редни дни, все още няма да сме 
научили езика, нали?

„Подобряването с един про-
цент едва ли може да се нарече 
осезаемо, а понякога дори е не-
забележимо, обаче е далеч по-съ-
държателно, особено в дългосро-
чен план. Разликата, която може 
да предизвика една почти неза-
бележима промяна с времето, 
е невероятна. Ето как работи 
аритметиката в този случай – 
ако всеки ден ставате по-добри 
с един процент в продължение 
на година, накрая ще се окажете 
трийсет и седем пъти по-добри. 
Обратното, ако всеки ден се вло-
шавате с един процент в про-
дължение на година, накрая ще 
се сринете почти до нула. Това, 

което започва с дребна победа 
или малка спънка, в крайна сметка 
се уедрява в нещо далеч по-ма-
щабно.”, затвърждава Джеймс 
Криър в книгата си „Атомни на-
вици”. 

Блиц интервю 
Ако след две, пет, или може 

би десет години, хвърлим поглед 
назад, резултатът ще се вижда 
с просто око. Чак тогава стой-
ността на добрите навици и 
цената на лошите ще стане по-
разително очевидна. Затова ви 
представям Божан Спасов, пред-
приемач с многогодишен опит, 
и Ирина Асенова, професионален 
счетоводител. Нека разберем 
как добрите навици и дисципли-
ната ги съпътстват и им пома-
гат да се развиват. 

— Как дисциплината работи 
за Вас и какво означава тя наис-
тина? 
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Двамата участници бяха еди-
нодушни, че дисциплината кара 
човек да успее, когато е изправен 
пред страх и/или трудни обстоя-
телства. „В живота това е 
единственото нещо, на което 
можем да разчитаме.” – раз-
крива Божан.

— Как описвате своя подход 
на работа – импулсивно връх-
литане на идеи или старателно 
придържане към плана?

Божан: В сферата ми на раз-
витие е необходимо креативно 
мислене или т.нар. „извън кути-
ята”. Заедно с моя екип силно 
разчитаме на импулсивните и  
шантави идеи, но това в никакъв 
случай не означава, че не сме ме-
тодични. Напротив, работата 
ни е смесица от творчески при-
лив с детайлно обмислен план за 
реализиране.

Ирина: Със сигурност зала-
гам на план. Все пак трябва да се 
придържам към срокове, сметки 
и формули, при които не мога да 
си позволя самоинициатива. Това 
остава за през свободното ми 
време. 

— Бихте ли могли да напра-
вите сравнение между сегаш-
ния момент и преди 10 години? 
Виждате ли разлика в разбирани-
ята си и кога сте били по-осъз-
нати? 

Божан: Вярвам, че във всеки 
един от нас е заключена по-до-
бра версия. Благодарение на мал-
ките промени и придържането 
към тях, аз успях да се превърна в 
нея. В заключение, отговорът на 
въпроса ми е сега и ще се боря за 
това. 

Ирина: Ще ви споделя една 
тайна. Необходима е постоянна 
самодисциплина, за да овладе-
ете изкуството на поставяне на 
цели, управление на времето, ли-
дерство, родителство и взаимо-
отношения. Ако не направим по-
стоянната самодисциплина част 
от ежедневието си, резулта-
тите, които търсим, ще бъдат 
спорадични и неуловими. Затова 
винаги съм се фокусирала върху 
нея.  

Как да развием самодисци-
плина и да намерим мотивация

1. The S.M.A.R.T. system 
(„Умната система ”).

Тази техника помага за по-
ставянето на цели, които са 
конкретни (specific), изме-
рими (measurable), постижими 
(attainable), подходящи (relevant) и 
навременни (time-bound). 

Дефинирането на параметри, 
отнасящи се до вашата цел, по-
мага да се гарантира, че те са по-
стижими в рамките на определен 
период от време. Подходът ели-
минира съмненията и догадките, 
като поставя ясна времева линия 
и улеснява проследяването на на-
предъка и идентифицирането на 
пропуснатите етапи. 

2. Действайте бавно.
Доказано е, че мозъкът се съ-

противлява с резките промени 
4. Ако се мотивирате за тита-
нично усилие „От утре съм нов 
човек”, единствено ще се прето-
варите. 

Когато напредвате с бебешки 
стъпки, ще откривате в себе 
си нов човек всеки месец, без да 
знаете точно кога и как се е слу-
чило това. Целта е да се направи 
малка промяна и да оставите мо-
зъка да я приеме като нова базова 
кодировка. По този начин след-
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ващата стъпка ще е по-лесна, 
защото основната линия се пре-
мества. 

3. Учете се от грешките си.
Поучаването от допусна-

тите грешки не само гарантира, 
че няма да бъдат повторени, но 
и оказва влияние върху гледната 
точка, дисциплината и умени-
ята. Например, ако сте се про-
валили на изпит, може следващия 
път да сте по-подготвени и да 
се явите отново. Запомнете - да 
знаете как да преодолеете да-
дено предизвикателство, e един-
ствено във ваша полза. 

4. Намерете вдъхновение от 
цитати или истински мотива-
тор.

Записвайте цитати или по-
говорки, които резонират с вас –  
целите, мечтите, интересите 
ви… Също така може да общувате 
или да следите окуражаващи лица 
в социалните мрежи. По този 
начин ще се почувствате като 
част от общност и ще получите 
допълнителна мотивация.  

Мотивацията и дисципли-
ната се допълват 

Резултатът е продукт на 
всекидневни навици, а не на едно-
кратна промяна. 

Понякога малките крачки 
водят до изненадващо огромна 
отплата. Запомнете, че моти-
вацията е това, което е необ-
ходимо, за да започнете да рабо-
тите, но трябва дисциплина, за 
да останете на правилния път. 
Накратко, имате нужда и от 
двата фактора, за да бъдете ус-
пешни.    
 
Източници: 
1. Pohle, Allison. How to Develop Self-
Discipline and Find Motivation. wsj.com
Последно посетено: 18.07.22
2. Wojtowecz, Allison. Why Motivation 
is Crap & Discipline is Your Only 
Chance at Success. medium.com
3. Последно посетено: 20.07.22
Clear, James. ”Atomic Habits”
4. Pennington, Chris. We Are Hardwired 
to Resist Change. emersonhc.com
Последно посетено: 27.08.22
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Ползите от четенето са все-
известни и доказани на човечест-
вото. Дори и преди 200 години, 
книгите са били могъща сила, 
за която Хайнрих Хайне казва: 
„Където започват с изгаряне на 
книги, завършват с изгаряне на 
хора”. Във всяко книжно тяло, 
независимо от жанра, се крие 
поне едно силно послание, което 
може да остави следа в сърцето 
на четящия. Представям ви ня-
колко книги, с които може да обо-
гатите представите си или да 
затвърдите отдавна наученото.

1. „ДА УБИЕШ ПРИСМЕ-
ХУЛНИК” – световно дискутира-
ната и призната история на пи-
сателката Харпър Ли загатва за 
множеството наболели проблеми 
сред американското общество в 
периода на 20. век. Това, което 
ме впечатли най-много, са изгра-
дените персонажи, вълнуващият 
сюжет и преплитането на теми 
като расизъм, родителство и 
оценката на мнозинството през 

погледа на детското съзнание. 
Изключително въздействащ, ро-
манът ме научи колко важна е 
протегнатата ръка и проявата 
на хуманност. Заглавието също 
е символично и насочва към един 
от водещите цитати в твор-
бата: „Присмехулниците не пра-
вят нищо друго, освен да пеят 
и да ни радват. Те не нападат 
градината, не правят гнезда в 
царевицата, те не правят нищо 
друго, освен да изливат сърцата 
си в песни за нас. Затова е грях 
да убиеш присмехулник.”

2. „КРАДЕЦЪТ НА КНИГИ” –  
емоционален и спиращ дъха, ро-
манът на Маркъс Зюсак ни за-
познава със Смъртта и нейния 
тъжен разказ, който насочва 
вниманието ни към съдбата на 
малката Лизел Меминджър в 
разгара на Втората световна 
война. Животът сред бомбите 
и нищетата принуждава мал-
кото момиченце да се превърне в 
„крадецът на книги”. Невероятно 
разгърнатите образи на героите 
намират място и във филмовата 
индустрия, когато през 2013 г. 
книгата получава своята екра-
низация. Детайлно описаните 
предизвикателства, през които 
преминава Лизел, трудно биха 
оставили някого безучастен - по-
вече от вероятно е цената на 
проследяването им да са няколко 
пролети сълзи.

3. „ВЕЛИКИЯТ ГЕТСБИ” – по-
казателен за материализма и 
безскрупулността, романът на 

5 книги, с които можем  
да разширим кръгозора си
Текст: Виктория Генчева
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Франсис Скот Фицджералд ни 
потапя в една истинска амери-
канска мечта с нравствен упа-
дък. Джей Гетсби е известен със 
своето завидно богатство и ве-
ликолепните партита, които ор-
ганизира в дома си в Лонг Айлънд. 
Всичко това той прави с един-
ствената цел да спечели сърцето 
на любимата си Дейзи, с която е 
споделял взаимни чувства в ми-
налото. Но докъде стига жела-
нието и какъв изход причинява 
то, може да разберете из стра-
ниците на книгата, където са-
мият Фицджералд казва: „Решил 
съм да напиша нещо различно 
- нещо необикновено, красиво, 
простичко и същевременно за-
плетено...”

4. „ЧОВЕК НА ИМЕ УВЕ” – оп-
исанията на Бакман за навъсе-
ния старец Уве, който планира 
смъртта си, защото не може 
да живее с липсата на своята 
възлюбена Соня, се превръщат 
в едни от любимите на четя-
щите съвременна литература. 
Новодошлите съседи и неочаква-
ното приятелство с една проску-
бана котка ще преобърнат реда в 

квартала, за който Уве се е борил 
с години. Лесно разбираема и поу-
чителна, книгата бързо покорява 
сърцата на прочелите я.

5. „ВИНАТА В НАШИТЕ 
ЗВЕЗДИ” – последна за стати-
ята, но не и последна в сърцето 
ми, се нарежда една трогваща ис-
тория, написана от Джон Грийн, 
чиято тема е винаги актуална. 
Хейзъл Грейс е едва шестнаде-
сетгодишна, но се бори с раково 
заболяване почти цял живот. 
Отчаяна, тя посещава група 
за взаимопомощ с единстве-
ното намерение да изпълни по-
редната прищявка на майка си, 
която не спира да търси начини 
да обнадеждава младото момиче. 
Животът на Хейзъл поема нова 
посока, когато среща Огъстъс 
Уотърс – също посетител на 
групата. Един от най-силните 
цитати, който въплъщава ос-
новното послание на книгата, 
гласи: „Цигарите не могат да те 
убият, освен ако не ги запалиш. 
А аз никога не съм палил. Това е 
само метафора: поставяш нещо 
смъртоносно между зъбите си, 
но не му даваш властта да те 
убие.”

Представените книги могат 
да ни научат на много. Светът 
на литературата е необятен и 
съм убедена, че други заглавия 
също могат да допълнят този 
кратък списък. Приятно четене!

Източници:

Цанева, Ц. Любими цитати от 
"Да убиеш присмехулник" Hera bg. 
Посетено на 10.07.2022 г.

Тодорова, С. Любими цитати от 
книги: "Вината в нашите звезди" - 
Джон Грийн My Books Are My World 
Посетено на 13.07.2022 г.

Снимка: Елица Караусева
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„Успехът не е крайна цел, той 
е непрекъснато пътуване.”

 – Браян Трейси

Всеки човек иска да бъде ус-
пешен – в кариерата, в бизнеса 
или в живота въобще. За пости-
гането на дадена цел са нужни 
много труд, упоритост, хъс и, 
най-вече, действия. Пътят към 
успеха често е дълъг и труден, но 
не е невъзможно да го извървим 
докрай. Но как? 

На първо място, според мен, 
човек трябва да притежава си-
лата и волята да се справи с пре-
пятствията и трудностите по 
пътя на успеха. Да не се стра-
хува, че ще се провали, и да не се 
отказва никога от крайната цел, 
защото всеки провал всъщност 
е крачка напред. С други думи, 
да се провалиш не означава, че 
идва край, а ново начало и ние 
трябва да се научим да приемаме 
болката и разочарованието от 
него – само така бихме могли да 
се усъвършенстваме напълно и 
да ставаме по-добри хора с всеки 
изминал ден.

Главната ми цел в живота 
е да стана преподавател – да 
науча децата на любов, емпа-
тия, уважение и взаимопомощ, 
да ги превърна в достойни хора. 
Моето следване трае четири 
години, като две от тях вече 
минаха и ми остават още тол-
кова. Признавам си, пътят не е 
лесен, нито професията. През 
тези две години се трудих упо-
рито, за да имам на първо място 
отлични оценки и да се класирам 

за стипендия за отличен, но не 
всъщнсост не оценките ще ме 
направят добър учител, а отно-
шението ми към децата и към 
учителската професия.

И ето, че стигнах до след-
ващата важна стъпка – упо-
ритост. Важно е да имаме ясна 
и приложима концепция за пос-
тигането на целите си, тоест 
нещо като план, по който да се 
водим – това е и лесен начин 
да проследяваме своя прогрес. 
Когато имаме яснота към какво 
се стремим и сме достатъчно 
упорити, нещата се получават. 
Поставянето на цели може да е 
предизвикателство, но в семи-
нара „Психология на успеха”, със-
тоял се в България на 25.2.2011, 
мотивационният лектор Браян 
Трейси посочва осем стъпки, чрез 
които бихме могли да постигнем 
успех:

1. Поставете си ясни цели и 
изберете приложима концепция 
за постигането им. Можете да 
си ги запишете в дневника си, 
като ги подредите по приоритет 
и да заградите най-важната от 

Стъпките по пътя на успеха
Текст: Стела Гъркова

Илюстрация: Елица Караусева
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тях. През следващите 2-3 сед-
мици правете това упражнение 
ежедневно, но не се изкушавайте 
да поглеждате какво сте писали 
предишните дни. Последната 
седмица разгледайте всичко и из-
берете целта, която смятате, 
че е най-важна за вас. Според 
Браян Трейси едва 10% от всички 
нас успяват да определят своята 
т.нар. „Голяма цел”. 

2. Записвайте големите си 
цели на видно място. Така ще си 
напомняте често за тях и бихте 
могли да предприемете повече 
действия, за да ги осъществите.

3. Дайте си краен срок за 
постигане на големите цели. 
Според Браян Трейси много малък 
процент от хора са го правили, 
но за сметка на това около 46% 
от тях са осъществили целите 
си.

4. Изгответе си график, 
план и/или списък с действия. 
Можете да променяте графика си 
по всяко време, като, разбира се, 
проследявате своя прогрес.

5. Определете важността и 
последователността на дейст-
вията си. Така ще имате вече 
готов план за действие, по който 
да се водите, като отново мо-
жете да следите прогреса си. 

6.Помислете и преценете 
постигането на кои от вашите 
цели ще ви направи щастливи 
и удовлетворени. Важно е да 
знаете дали набелязаните от 
вас цели всъщност си струват 
цената, която сте готови да 
платите, както и времето, и 
усилията, които ще вложите. 
Ако мислите, че постигането 
на дадена цел няма да ви донесе 
удовлетворение, върнете се на 
стъпка 1. Така ще опознаете себе 
си по-добре и ще разберете какво 
наистина е важно за вас. 

7. Не е добра идея да отла-
гате действията си. Така ще се 
стресирате излишно и ще изгу-
бите ценно време.

8. За да сте удовлетворени 
и да оползотворите времето 
си истински, всеки ден вър-
шете по едно нещо, което ще ви 
доближи до крайната цел. Важно 
е да умеете да разпределяте вре-
мето си така, че накрая да сте 
доволни от свършената работа 
и да имате време за почивка.

За да постигнете успех, също 
така е важно да сте в много 
добро здраве, да сте мотиви-
рани достатъчно и в хармо-
ния със себе си, за да сте до-
волни от резултатите накрая. 
Рискувайте, опитвайте нови 
неща, бъдете смели и покажете 
на какво сте способни наистина, 
защото го можете! 

Вярвам, че всички ние прите-
жаваме достатъчно силен дух и 
голям потенциал, за да се спра-
вим с предизвикателствата и да 
преодолеем загубите по пътя на 
истинския успех. Нека всяка наша 
стъпка да бъде насочена към 
постигане на целта ни. Нека с 
всеки изминал ден се превръщаме 
в по-добри, по-щастливи и по-ус-
пешни хора.

Източници:
1. „8-те стъпки по пътя на ус-
пеха”. ACADEMY-FOR-LEADERS.
BG. Посетено на 9.8.22
2. „Как постигнем успех в живота: 
практическо ръководство”. TRAINING-
CENTER.BG.  Посетено на 22.7.22
3. „18 неща, които не трябва да пра-
вим, за да постигнем успех”. ON AIR 
BULGARIA. Посетено на 22.7.22
4. „Как да организирам вре-
мето си по-добре?” HOW2BG.
COM. Посетено на 22.7.22
5. „Основната тайна на вашия успех”. 
PRESKIADMIN.RU. Посетено на 22.7.22
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Слушайте ни:
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Вдъхновение

Маслиновите клонки потреп-
ваха под жегата на обедното 
слънце. В този миг, толкова спо-
коен и тих, сякаш всичко беше 
спряло, за да си отдъхне от умо-
рата. Единствен бе художникът 
неуморен, който с всички сили 
опитваше да пресъздаде дви-
жението на природата, макар и 
толкова нежно и почти незабеле-
жимо, че всеки би казал: „Обедна 
почивка е”.

Истината е, че и в обедна 
почивка светът не спи. Земята 
непрестанно се върти около 
Слънцето, а с всяка една мисъл, 
ние, хората вървим напред. 
Движението, като метафора за 

промените в живота, ни носи 
красотата от миналото, насто-
ящото и предстоящото. В наши 
дни често бягаме от настоя-
щето, а именно - от неспирното 
и до болка познато забързано 
ежедневие, за да си починем и да 
спрем за момент. Бягаме, но само 
за кратко, и после пак се връ-
щаме, за да открием вдъхновение 
дори и в най-оживената улица, в 
чийто трафик се крие нещо зага-
дъчно и хубаво, заради което ви-
наги ще я обичаме. 

В исторически план моти-
вът за пътуването същест-
вува в литературата още от 
Античността. Пътят придо-
бива символичен смисъл на път 
към себе си, път към Бога, път 
към успеха или път към паде-
нието, което представлява със-
тояние на активност – човешка 
воля и устременост. В различ-
ните епохи пътят представя и 
отношенията между човека и 
света1. Най-често обаче съвре-
менното разбиране за пътува-

Движението като вдъхновение:
„Метафора за пътя, промените в живота  
и непрестанното”
Текст: Ирина Тилова

1Родозов, А. Пътят и пътуването в 
българската и в западните култури 
(кратък обзор) - podliniq.blogspot.
com, Посетено на 20.07.2022 г.

Снимка: Ирина Тилова
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нето и странстването съвпада с 
идеите на Романтизма, в който 
то е бягство от реалността, 
носещо противопоставянето на 
действително и фантастично, 
познато и екзотично.

Джордж Байрон е един от 
видните представители на 
Английския романтизъм, чиито 
творби са провокирани от чо-
вешкото движение - пътува-
нето и опознаването на различни 
народи и страни. В много от 
произведенията си той пресъз-
дава преживяванията си, а в една 
от най-известните му поеми 
„Странстванията на Чайлд 
Харолд”,  описва престоя си в  
португалския град Синтра като 
„славен Еден”. 

Вдъхновен и запленен от кра-
сотата на Изтока, самият той 
пише:
„Всички мои поетични чувства
започват и завършват с тези
земи и събития, свързани с тях.”

Образът на Джордж Байрон 
неслучайно съвпада и с предста-
вата за романтическия герой, 
който обикаля света, привлечен 
от екзотиката и далечното, бле-
нуващ за живот в хармония с при-
родата. Днес всички ние мечтаем 
за непознатото - онова, което 
се намира на хиляди километри 
от нас, за да намерим нещо до-
стойно за възхищение. Възможно 
ли е обаче да намерим вдъхнове-
нието в познатото, това, което 
е на една ръка разстояние от нас?

Красотата на движението 
може да бъде открита не само 
в изкуството, но и в науката и 
ежедневието. A1 Telekom Austria 
Group всяка година провежда кам-
пания, в която се представят 
проекти, подпомагащи света и 
опазването на околната среда. 
В тазгодишното издание един 

от одобрените проекти предос-
тавя възможността стъпките 
на клиентите в магазините на 
компанията да създават елек-
тричество. Идеята е предста-
вена от отбора на А1 Беларус, а 
вдъхновението идва от множе-
ството посетители в офисите 
на телеком групата. За целта 
се използва кинетична енергия, 
като са създадени плочки, които 
превръщат енергията от стъп-
ването в електричество.   

Ето как и в най-обикновеното 
нещо може да бъде открито 
вдъхновение. В живота си ние се 
движим непрестанно, но често 
сякаш го правим по инерция, без 
да забелязваме чара на настоя-
щето. Заради това изпитваме 
нуждата да избягаме от реалнос-
тта, да пътуваме, танцуваме 
или да се разхождаме в парка, за 
да намерим пак вдъхновението в 
движещото се, непрестанното и 
променливото.

Източници:
• Haberfelner, А. Движение и 
вдъхновение - a1stories.com, 
Посетено на 13.07.2022 г.
• Родозов, А. Пътят и пътуването 
в българската и в западните кул-
тури (кратък обзор)-podliniq.blogspot.
com, Посетено на 20.07.2022 г.

Снимка: Ирина Тилова
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Всеки от нас е чувал думата 
„фолклор”. Тя произлиза от ан-
глийски език: folk – народ и lore –  
мъдрост. Измислена е през 1846 
г. от Уилям Томс и заменя пре-
дходното понятие „popular 
antiquities”, съответстващо на 
българския термин „народни оби-
чаи”.

„Народно творчество” е 
събирателно понятие за лите-
ратурни или музикални произ-
ведения, предавани устно и с 
времето останали без автор. 
В него се включват легенди, га-
танки, разкази, суеверия, обичаи, 
песни, танци и други. Всички те 
се приемат като принадлежност 
и част от културата на опреде-
лен народ. Добре познати са ни 
поговорки като „След дъжд ка-
чулка”; „Казали на лисицата, а тя 

си казала на опашката си” и много 
други, които използваме в разго-
ворната реч. Понякога дори не си 
даваме сметка, че ползваме на-
родното си творчество толкова 
често в ежедневието.

Поради тази причина прове-
дох анкета с цел да разбера какво 
е отношението на младите хора 
в България към народното твор-
чество.

Възрастта на хората, попъл-
нили анкетата, е следната: 
41% са на възраст между 26-36 г.; 
32% са между 14-18 г.; 
28% са между 19-25 г.;
Останалите са над 36 г.

Бяха им зададени следните 
въпроси:

• Любим български обичай
Сред любимите обичаи и 

празници на българите се нареж-
дат Лазарица, Нестинарство, 
Кукери, Сирни заговезни – денят 
на прошката, Хамкане (обичай, 
свързан със Сирни Заговезни), 
Баба Марта, Цветница, Еньова 
буля, Богоявление, Великден, 
Бъдни вечер и Водици.

• Присъствали ли сте на 
фолклорно събитие? Къде беше 
и какви емоции изпитахте?

Голяма част от участниците 
са били на фолклорни фестивали 
в Сандански („Сандански пее, 
заиграва, Пирина разлюлява"), 
София, Кюстендил, Перник, 
Жеравна, Троян, Плевен и други. 

Какво представлява  
българският фолклор  
за младите хора в България?
Текст: Цветанка Сопотенска

Снимка: Гергана Васева
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Ето как Андреа Филипова оп-
исва преживяванията си:

Присъствала съм на доста 
фолклорни събития. Любими са 
ми съборите. Там се представя 
красотата на народните ни 
обичаи. Особено силно изжи-
вяване имах на международния 
фолклорен фестивал - конкурс 
за танци и музика „Александър 
Македонски" през 2019 година в 
Охрид, Северна Македония. Беше 
невероятно да представиш на-
рода и културата си пред други 
народи и дори да спечелиш. 

• Занимавате ли се с народни 
танци/свирене на инструмент, 
характерен за българския фолк-
лор? Кое ви вдъхновява да про-
дължавате? Как се чувствате 
на сцената? В случай, че не се 
занимавате, споделете какви 
са усещанията Ви като зрител 
и слушател.

Ивайла Сопотенска: Чуя ли 
определена песен, краката ми 
сами заиграват, когато усетят 
такта. Сценичната изява е не-
сравнимо усещане. Това да пре-
дадеш умението и енергията си 
на другите е изключително за-
реждащо.

Йоана Великова: Винаги, ко-
гато чуя българска народна му-
зика, настръхвам, кръвта кипи, 
сърцето казва: „хващай се на хо-
рото”. 

Венелина Гюрова, част от 
групата на „Бистришките баби 
и техните внучки”: Цял живот 
се занимавам с народни танци 
и акапелно пеене. На сцената 
се чувствам горда, щастлива 
и на място. Много фактори са 
ме вдъхновявали през годините. 
Ансамбълът, публиката, фено-
меналните спектакли, които 
сме представяли на сцена, ръко-
водителят, турнетата, това, 

че сме уникални и неповторими, 
усещането, което оставяме у 
хората, наградите и най - вече 
сплотеният ни екип.

Виктория Месалска: 
Участвала съм във фестивали из 
Европа с народни песни и танци. 
Чувството е за корен, за принад-
лежност към нещо по-голямо от 
теб, по-голямо от семейната 
линия - чувството е за принад-
лежност към народ. 

• Коя е любимата ви българ-
ска народна песен?

Едни от най-харесваните на-
родни песни са: „Пуста младост”; 
„Кога зашумят шумите”; „Шарена 
гайда, изписана”; „Зайди, зайди”; 
„Притури се планината”; „Лудо, 
младо”; „Дядовите Добреви пет 
снахи”; „Еничари ходят, мамо” и 
други.

• Кое е любимото ви българ-
ско хоро?

Най-обичаните хора́ са: 
Право, Еленино, Криво, Чичово, 
Граовско, Ситно шопско, 
Ганкино, Дайчово, Малешевско, 
Джангурица, Пазарджишка копа-
ница, Йовино и други.

• Споделете за книга/филм/
ансамбъл/пиеса/друго, което 
според Вас пази българския дух 
жив.

Снимка: Wikimedia Commons
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Книги
Най-препоръчваните книги 

са: „Под игото” на Иван Вазов; 
тетралогията на Димитър Талев 
и „Стопанката на Господ” на 
Розмари де Мео.

Ансамбли
Ансамблите, които успяват 

да съхранят българския фолклор, 
са: Филип Кутев, Северняшки 
ансамбъл, Тракия, Пирин, 
Странджа, Неврокопския ансам-
бъл и Българе.

Друго
Участниците споделят, че 

спектакълът на Камен Донев 
„Възгледите на един учител за 
народното творчество” и пи-
есата „Народът на Вазов” в 
Народния театър пазят жив бъл-
гарския дух.

• Как можем да опазим бъл-
гарските традиции?

По отношение на този въ-
прос всички са единодушни, че 
българските традиции могат 
да се съхранят „чрез практику-
ването им и предаването им на 
следващите поколения” (Мартин 
Попов). Благодарение на тези 
две действия „българите имаме 
най-запазения фолклор” (Михаил 
Нешев). 

Обичаите ни са устояли на 
времето, защото предците ни 
са ги пазили ревностно и са ги 
предали на нас. Сега е наш ред 

да защитаваме идентичността 
и корените си. Нужно е да имаме 
по-задълбочени познания за мина-
лото си. Можем да ги придобием 
като се поинтересуваме повече 
от него, ходим по-често на фол-
клорни фестивали и пазим исто-
риите на нашите баби и дядовци.

Ние, българите, имаме щас-
тието да сме родени на красива 
земя с плодородна почва и богата 
природа. Страната ни е дарена 
с неповторима и устояла на 
множество изпитания култура. 
Наше задължение е да опазим 
традициите си – нашата иден-
тичност. Да изпитваме гордост 
и радост от това, че сме бъл-
гари, да усещаме как сърцето ни 
тупти при звука на народната 
музика. Как бихме могли да го на-
правим? - Отговорът се крие в 
самите нас и в това как ще въз-
питаме децата и впоследствие 
внуците си. С действията и ду-
мите си ние „трябва да запалим 
пламъка в децата и да им покажем 
пътят към обичта на родното” 
(Мария Генчева). Успеем ли да ги 
превърнем в горди от своя род и 
народ българи, те ще спазват и 
предават занапред обичаите. Но 
за тази цел ние имаме задачата 
да се погрижим да познаваме на-
родното си творчество и да се 
интересуваме от него. Защото 
именно в него се крие вдъхнове-
нието и сплотеността на един 
народ, на една нация.

Източници:
• Сопотенска, Ц. (2022). Анкета -  
фолклорът като вдъхновение. 
docs.google.com. Последно по-
сетено на 22.08.2022 г.
• Уикипедия, свободната енци-
клопедия (2022). Народно твор-
чество – Уикипедия. bg.wikipedia.org. 
Последно посетено на 22.08.2022 г.

Снимка: Wikimedia Commons
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- Какво е любовта за теб?
- Не мога да ти отговоря, но 

мога да го изтанцувам.

Хората са разнообразни като 
цветовете в една палитра. 
Толкова пъстри и различни. Някои 
могат да създават паралелни из-
мерения само с четка и няколко 
бои, други пък покоряват сър-
цата на хиляди души с гласовете 
си. Писателят излива душата и 
сърцето си върху няколко листа 
хартия, карайки читателите да 
останат без думи. Всеки човек 
има своето призвание, като от-
начало може да е обикновено хоби, 
но след време може да стане не 
само негова професия, но и живо-
тът му. 

А моето призвание какво ли е, 
освен, естествено, да пиша?

Ще ви подскажа.
Що е то изкуство, любов и 

вдъхновение в едно?

Естествено, че танцът.
Огледайте се и вижте, че в 

момента се намираме в малка, 
но прекрасна държава, носеща 
името България, по земите на 
която още от древни времена 
се вихрят хора́ и се пеят песни. 
Българските народни танци не са 
просто няколко движения, те са 
екстаз и свобода. Когато човек 
извършва тази дейност, ду-
шата му се преражда, а тялото 
се пълни с енергия. Благодарение 
на вдъхновението от фолклора -   
обичаите, песните, танците, 
българите са запазили духа си до 
ден днешен. Това е нещото, което 
е поддържало огъня на вярата в 
душите на предците ни. Някои 
историци смятат, че точно по 
време на робството любовта 
към танците е била толкова 
силна, че забраната за практику-
ването им не спряла българите да 
правят това, което обичат - да 
пеят и танцуват. Дори са се из-
качвали високо в планините, за да 
изкажат всичко, което не могат 
с думи, а само чрез изкуство. В 
почти всяка традиция, която 
имаме днес, присъства танцът. 
Нестинарите, кукерите, оби-
чаите, свързани с традицион-
ната българска сватба (която в 
различните части на страната, 
в зависимост от етнографската 
област, се чества по собствен 
характерен начин) и много други.

Интересно е, че на тази малка 
територия има шест етнограф-
ски области - северняшка, до-
бруджанска, шопска, тракийска, 
пиринска и родопска. Всяка от 

Любовта като танц
Текст: Елеонора Руменова
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тях има своите индивидуални ха-
рактеристики, които ще разгле-
даме с информацията от сайта 
„Таратанци”. 

Северняшките танци са ско-
кливи и жизнерадостни, хората 
не просто танцуват, а летят. 
Тичането и подскачането в този 
край е с лекота. 

Добруджанските се отлича-
ват с приклякане, като често се 
използват и ръцете. 

Шопските танци пък са силни 
и мъжествени, с груби, но високи 
подскоци. При тях играенето е 
главно с краката. Те имат силен 
захват и горната част на тя-
лото им почти не помръдва, ко-
гато танцуват. 

Всички сме чували за нести-
нарките и кукерите, но знаете 
ли, че те идват точно от тра-
кийската фолклорна област? 
Освен с тези обичаи, танците 
им са известни с движения, насо-
чени надолу, изразяващи любовта 
на хората към земята. 

Пиринските движения са из-
ключително интересни, тъй като 
се изразяват във висока игра, но 
в същото време има бавни и гъв-
кави прескоци. 

Родопските се различават 
от останалите по това, че най-
често се играят на песни. Те са 
бавни и умерени, без голямо раз-
нообразие в движенията. 

 Споделих само основата на 
фолклорните танци, за да зна-
ете какво богатство са те. Това 
е малка част от магията, която 
има в тях. Тази тайнственост 
е описвана в хиляди статии и 
стотици книги. Пример за това 
е произведението „Ветрената 
мелница” на Елин Пелин, в което 
танцът има главна роля, под 
формата на ръченица – главната 
героиня Христина казва на Лазар 

Дъбака, че ще му „стане” (дава 
думата си, че ще бъде с него), ако 
той я надиграе. (Е, така и става). 

В миналото хората изра-
зявали любовта си чрез този 
танц. Интересно е, че не само 
ние се възхищаваме на вълшеб-
ството на танците си, но и ос-
таналите народи имат интерес 
към него. Всяка година се уве-
личава броят на туристите, 
които посещават събори и фес-
тивали, представящи богат-
ството на фолклора. Примери за 
това са съборът в Копривщица; 
Националният фолклорен събор 
„Рожен”; Международният фес-
тивал на маскарадните игри 
„Сурва” в Перник; традицион-
ният събор „Пирин пее” и много 
други.

Освен това, старите хора 
казват, че когато човек започне 
да танцува, цялата негативна 
енергия напуска тялото му и 
отива в земята. Танците са дви-
жение, което поддържа човеш-
кото тяло здраво. А знаехте ли, 
че когато играем хорó и се хва-
щаме за ръце, най-често в кръг, 
това олицетворява общността, 
единността и любовта ни един 
към друг? 

Българските танци не са само 
случайни движения, а истории. 
Всеки танц е свързан с част от 
човешкия живот, като движени-
ята символизират беритба, се-
итба и много други. 
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Двадесет и първи век е тру-
ден за разбиране, но още повече 
за живеене. Забързани превозни 
средства, забързани хора и още 
по-забързан начин на живот. 
Понякога тази действителност 
е толкова сива, че човек стрем-
главо се насочва към вратата 
с главни букви „ИЗХОД‘‘. Изход 
ли? Него всеки го намира в това, 
което го кара да се чувства от-
ново жив, вдъхновява го и го из-
вежда от сивото ежедневие.

  Според мен именно тан-
ците могат да извисят душата 
на човек по-високо от битовите 
ни проблеми. Чрез тях можем да 
се откъснем от всичко онова, 
което ни тревожи, защото те 
не са просто хоби или изкуство, 
те са любов. Когато човек тан-
цува, той отива в друг свят. 
Чувството е на безтегловност, 
все едно летиш. Всяко движение 
е хармония, всяко провикване –  
страст. Чрез тези движения 
човек разкъсва социалните окови, 
които го държат здраво на зе-
мята, и най-после става истински 
свободен. Когато човек танцува, 
може да бъде на сто процента 
себе си, без да се замисля за сте-
реотипи, обзели реалността. 
Няма значение дали се притесня-
ваш от телосложението си или 
те е срам от това, че не знаеш 
някои стъпки. Истината е, че 
танцувайки, всички негативни 
мисли изчезват. Положителната 
енергия, радостта и усмивката, 
която човек има на лицето, до-
като танцува, са нещото, което 
го кара да сияе. 

Всичко това го знам, защото 
танците промениха живота ми 
по всеки един възможен начин 
от гореизброените. Те са бо-
гатство, което не само ни дава 
вътрешен мир, но и чрез него 

поддържаме обичаите живи и 
стотиците фолклорни събори 
свидетелстват за това, че маги-
ята на традициите се съдържа в 
хората, които ги пазят и ценят.

Знам тези неща от личен 
опит и преди да си помислите, че 
това са само преувеличени думи, 
опитайте! Опитайте да тан-
цувате, за да можете и да поле-
тите. Ако смятате, че това не 
е вашето призвание, посетете 
някои от гореизброените събори. 
Няма да останете разочаровани, 
защото няма нищо по-красиво от 
това да видиш колко много хора 
съхраняват в сърцата си българ-
ския фолклор!

Когато човек танцува всички 
частици в тялото и сърцето му, 
всеки атом, изпада в екстаз, за-
щото българските танци са сти-
хия, съчетаваща емоции, любов, 
вяра и вдъхновение в едно.

Танцът е полет,
затова добре дошли 

в страната,
в която всеки може да полети!

Източници:
Стил и характер на танците в различ-
ните фолклорни области на България., 
taratanci.com, посетено на: 30.08.2022
Снимка на фолклорните об-
ласти, bulgarskinarodnitantsi.
alle.bg, посетено на:
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Несигурно е. Винаги, винаги е 
несигурно. Скачаш, опитваш се 
да плуваш. В началото може би 
успяваш, но после… после започ-
ваш да ги усещаш - дърпат те 
надолу, към дълбините, към дъ-
ното. Често успяват. Завличат 
те надолу, не можеш да дишаш, 
риташ, махаш с ръце, но няма 
какво да те издърпа отново на 
повърхността, няма какво да 
ти помогне. Няма… докато не се 
появи протегната ръка.

Именно така виждам вдъхно-
вението - протегнатата ръка, 
която ни издърпва на повърх-
ността, когато всичко изглежда 
отчайващо. Сигурно сте виж-
дали хора, останали без вдъхно-
вение, без надежда. Те често са 
прекалено негативни, песимис-
тично настроени и яростно се 
противопоставят на нови идеи, 
които витаят около тях. Но 
моля, не казвайте, че те са лоши 
хора! Не, не са! Просто са се изгу-

били някъде. 
Впрочем, всички понякога се 

губим. Важното е да намерим 
пътя си обратно. Лично аз имам 
късмет - винаги се появява някой, 
който да ми подаде ръката си, да 
ми помогне да се измъкна от дъл-
бините. Вдъхновителите, краси-
вите вътрешно хора, са нався-
къде около нас, независимо дали 
са известни или не! А щом хванем 
ръката им, щом приемем вдъхно-
вението, от нас се иска да про-
дължим неговата верига! 

Три качества на истинския 
вдъхновител 

Може би най-голямата ми 
мечта е самата аз да вдъхновя-
вам хората. Смятам, че вдъхно-
вявайки другите, променяме, 
макар и съвсем мъничко, целия 
свят. Затова сега ще ви разкажа 
за онези качества, които нами-
рам за изключително вдъхновя-
ващи.

1. Да танцуваш всеки един 
ден

Танците, според мен, са нещо 
много красиво, но и много осо-
бено. Разбира се, човек може да 
е сам на сцената, но аз повече 
харесвам танците по двойки или 
дори с повече хора, при които 
всеки трябва да даде най-до-
брото от себе си, но и да се съ-
образява с другите. Така си пред-
ставям, че преминават и дните 
на всеки истински вдъхновител 
- той дава всичко от себе си, 
съобразявайки се с времето и 
възможностите си и показвайки 

Какво означава да си ис-
тински вдъхновител?
Текст: Мария Сомлева
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красотата на своя танц, на своя 
живот - на публиката, която му 
се възхищава (да, защото кол-
кото и вдъхновяващ да си, не 
всички ще ти се възхищават). 

2. Да вярваш в изгрева
Познавате ли вдъхновяващ 

песимист? Има известни, бо-
гати и влиятелни песимисти... 
Но има ли вдъхновяващи песи-
мисти? Не бих казала. Всички 
знаем за десетките проблеми, 
пред които е изправен светът 
ни. Именно затова ни трябва 
малко светлина в тунела, малко 
надежда, дори малко подбутване, 
че ние можем да сме част от ре-
шението. Както казва изключи-
телно вдъхновяващият за мен 
Ранди Пауш1:

„Мрънкането не е страте-
гия. Всички ние имаме ограни-
чено време и енергия и времето, 
което прекарваме в мрънкане, 
няма да ни помогне да постигнем 
целите си. А и няма да ни направи 
по-щастливи.”2 

3. Един ден = Един (ценен) 
урок

За да е вдъхновител, човек 
трябва да е научил много - от 
житейски опит, разговори с хора, 
каквото и да е. И макар че всеки 
от нас има много за учене, за по-
вечето хора сякаш е трудно да 
научат уроците, които ежедне-
вието се опитва да преподаде. 
Един вдъхновител обаче действа 
по друг начин - той знае, че живо-
тът е учебник, а всеки ден - нова 
страница. И докато в обикно-
вените учебници всичко е напи-
сано ясно и точно, то в учебника 
на живота всеки сам избира как 
да интерпретира различните 
уроци. 

Отново се връщам към Ранди 
Пауш. Той е имал избор – можел 
е да се предаде, да се депресира. 

Можел е от един изключително 
добър човек да се превърне в 
страшилище за всички около себе 
си, затворено зад решетките 
на собственото си отчаяние. 
Вместо всичко това, Ранди е на-
правил избора да напише книга; 
да проведе последна лекция пред 
своите студенти; да остави 
съобщения за малките си деца, 
чрез които те да разберат какъв 
вдъхновяващ човек е бил баща 
им; да оценява живота си повече. 
Отново - всеки ден е урок, а ин-
терпретацията му е изцяло в 
нашите ръце.

***
С други думи, да си вдъхно-

вител е нещо, за което човек 
трябва да учи, да се развива и 
всеки ден да става поне мъничко 
по-добър.

Затова дерзайте, вдъхновя-
вайте и бъдете вдъхновени!

1 Ранди Пауш (1960-2008) - профе-
сор по компютърни науки. Когато 
разбира диагнозата рак на панкре-
аса, пише изключителната си книга 
”Последната лекция”, в която спо-
деля ценни уроци за живота.
2 Ранди Пауш - „Последната 
лекция” Изд. Хермес
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„Човек се ражда с неизлечима 
сила да направи най-доброто, на 
което е способен.”

 - Хелън Келър

 Питали ли сте се какво е да 
прекараш живота си в мрак и ти-
шина? Това е била реалността за 
Хелън Келър. 

Родена на 27 юли 1880 година 
в Тускумбия, Алабама, Хелън за-
почва живота си като напълно 
здраво дете. Обаче от 19-ме-
сечна възраст, тя постепенно 
загубва както зрението, така и 
слуха си. Когато е на две години 
се разболява от „треска на мо-
зъка” - по думите на семейния 
лекар. Болестта ѝ се характе-
ризира с много висока темпера-
тура. Менингит и скарлатина са 
някои от „заподозрените винов-
ници” за състоянието на Хелън.

 Няколко дена след посе-
щението на лекаря, майка ѝ за-
белязва, че малкото момиче се 
държи необичайно. То нито ре-
агирало на звуци, нито на же-
стове. Заради болестта Хелън 

прекарва детството си в ти-
шина и мрак, но въпреки тежката 
си съдба, тя е била много буйно 
момиче. Изразявала емоциите 
си в крайности, което накарало 
роднините ѝ да предложат пси-
хиатрично лечение за нея. 

 Един от повратните мо-
менти в живота на Хелън е за-
познанството ѝ с учителката 
Анна Съливан през 1887 година. 
Двете работят заедно в продъл-
жение на цели 49 години. Самата 
Анна имала затруднения със зре-
нието, докато постепенно не го 
губи изцяло и завършва училище 
за хора с нарушено зрение. 

 Буйното поведение на Хелън 
е предизвикателство за нейната 
учителка. Обаче тя е отдадена на 
своята работа и вярва , че може 
да я възпита на обич и послуша-
ние. След 7 дни работа, на двете 
девойки е позволено да прекарат 
време в хижа близо до семейния 
дом. През двете седмици, които 
прекарват  там, Анна учи своята 
ученичка на азбуката, като из-
писва всяка буква в дланта ѝ. 
Целта е Хелън да се научи да 
свързва думите с предметите. 
Например: учителката изписва 
думата „к-у-к-л-а” в дланта на ѝ, 
а после ѝ дава една кукла, която 
децата от училището за хора с 
нарушено зрение са направили за 
нея. 

 Въпреки че Хелън бързо ус-
пява да се научи да разпознава 
буквите и да пише, все още има 
проблем с това да свързва ду-
мите с нещата, които описват. 
Методът на Анна е това, от 

Историята на Хелън Келър
Текст: Моника Чаушева
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което Хелън се нуждае. Един ден 
учителката потапя ръката на 
ученичката си в близкия кладенец 
и изписва думата „вода” в дланта 
ѝ. Обзета от вълнение, Хелън 
слага ръка върху земята в знак, 
че иска да разбере как се нарича 
това. Така тя тръгва по пътя 
на новото си обучение. Въпреки 
словоохотливостта ѝ с писмения 
език, опитите ѝ да се научи да 
говори не жънат същия успех, но 
това съвсем не спира Хелън да се 
изразява и да твори. 

 Работата между нея и 
Анна започва да нашумява и ус-
пява да привлече вниманието на 
Александър Бел, изобретателят 
на телефона, както и на амери-
канския автор Марк Твен. По ду-
мите на Твен: „Двамата най-ин-
тересни персонажи на 19. век са 
Наполеон и Хелън Келър”. 

 Борбеният дух на Хелън и 
нейната амбиция я водят по пътя 
на образованието. Завършва ко-
лежа Радклиф през 1904 година 
с бакалавърска степен по изку-
ства. Писателската ѝ кариера 
започва още по време на сту-
дентските ѝ години. Написва ав-
тобиографията си „Историята 
на моя живот”, която е публику-
вана през 1903 година и е преве-
дена на повече от 50 езика по цял 
свят. Други нейни творби пред-
ставляват есета, стихотворе-
ния и речи, в които тя говори за 
вярата, слепотата, човешките и 
политическите проблеми. 

 Освен автор, Хелън Келър е 
и активист за човешките права. 
Тя протестира за правата на ра-
ботническата класа и правата на 
жените, и срещу включването на 
САЩ в Първата световна война. 
Един от най-големите ѝ приноси 
е за Американската фондация за 
слепите. Присъединява се към 

нея през 1924 година и ѝ посве-
щава 40 години от живота си. 
Откакто получава платформа, 
където да се изразява, по отно-
шение на човешки и политически 
дейности, Хелън не спира да бъде 
глас за нечутите до смъртта си 
през 1968 година. 

Марк Твен е бил прав - Хелън 
Келър наистина е един от 
най-интересните персонажи на 
19. век. Ако можеше да види ней-
ните постижения в следващото 
столетие, той несъмнено щеше 
да се съгласи, че тази титла от-
ново би ѝ принадлежала. Делата 
на Хелън са помогнали на милиони 
и са вдъхновили още толкова. 
Затова точно като нея - човек 
не бива да се отказва от това, 
за което се бори.  

Източници:
• A&E Networks Television. (2021, 
May 6). Helen Keller. Biography.
com. Retrieved July 21, 2022  
• Helen Keller - Biography. The 
American Foundation for the Blind. 
(n.d.). Retrieved July 21, 2022   
• Chapter II: Personality. The American 
Foundation for the Blind. (n.d.). 
Retrieved August 29, 2022, from
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Днес съществуват много кла-
сации, които  измерват проспе-
ритета на една нация. Една от 
най-богатите и щастливи дър-
жави, която е почти винаги на 
върха, е Норвегия. Това обаче 
невинаги е било така. Допреди 
100 години страната се е борила 
с изключително голям брой ико-
номически и социални проблеми. 
Каква е нейната вдъхновяваща 
история и налице ли е формулата 
за перфектна икономика?

Годината е 1905-а и Шведско-
норвежката уния вече е разде-
лена. Отдавна е отминала епо-
хата на викингските завоевания, 
носещи своите богатства и 
плячка със себе си. Зимният мрак 
поглъща страната за половин го-
дина и количеството земя, под-
ходящо за обработка, е нищожно. 
Населението живее оскъдно, 
прехранвайки се от малките си 
ферми, и всичко, което успява 
да улови в морето. Норвежките 
жители са отдалечени и изоли-
рани от големите градове поради 
липсата на ефективен планински 
транспорт. Това, като резул-
тат, рефлектира върху цялост-
ната им неграмотност и слаба 
образованост. Поради тези фак-
тори, тяхната икономика е силно 
зависима от превоза на суровини 
като дървен материал, риба и 
минерали. Държавата не споделя 
бързо индустриализиращото се 
стопанство на своите южни съ-
седки. Но това не остава така за 
дълго. По време на борбите си за 
независимост, Норвегия създава 
силна парламентарна система. С 
нея възникват всеобщо избира-
телно право, права на работни-
ците и силни социални реформи, 
които служат като здрав гръб-
нак за бъдещия ѝ просперитет.

Подобно на много други нации, 
след края на Втората световна 
война Норвегия е оставена да съ-
бира парчетата от своята ико-
номика. Това не сломява нейния 
дух, а я кара да се присъедини към 

„Черното злато” - двигателят  
на норвежката икономика
Текст: Денис-Антоанет Маджарова

„Норвегия е извадила късмет  
в много отношения,  

но късметът сам по себе си 
често може да бъде  

фатален за една нация.”
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много международни организации. 
Тя е един от най-големите полу-
чатели на икономическа помощ по 
плана „Маршал” на Съединените 
щати. След тази финансова под-
крепа Лейбъристката партия се 
възползва и установява строго 
социалдемократическо управле-
ние. То се характеризира с голям 
акцент върху публичния сектор 
и централизираното планиране, 
което същевременно да позво-
лява присъщите икономически 
ползи от частната конкуренция 
да процъфтяват. Резултатът 
не закъснява, защото от 1945 
до 1975 г. Норвегия произвежда 
невероятно надежден и силен 
ръст на БВП от 3.3% годишно. 
Държавата поддържа едни от 
най-високите данъци в света, но 
разходите за образование офор-
мят работната ѝ сила като една 
от най-способните на Земята. Тя 
вече не е бедна – до  голяма сте-
пен настига другите европейски 
нации, но все още е среден про-
изводител. Това обаче се променя 
скоро, защото с откриването на 
големи запаси от природен газ в 
Нидерландия, започват да въз-
никват спекулации, че има нали-
чие на петрол в Северно море. 

Така през 1969 г. са извлечени 
огромни количества именно от 
там/ от Северно море. Бързо 
настъпва треската за черно 
злато. За по-малко от десети-
летие Норвегия произвежда по-
вече петрол на жител от която 
и да е друга страна на плане-
тата. Петролният сектор се 
превръща в титан. Отварят се 
хиляди високоплатени работни 
места. Рибарските градове се 
преустройват в петролни елек-
троцентрали. Милиарди долари 
започват да се въртят в стра-
ната, като трансформират ней-

ната икономика завинаги.
Норвегия става свидетел на 

петролното проклятие, случ-
ващо се по целия свят, и знае, че 
петролният късмет не означава 
постоянен късмет. Затова, за да 
се възползва максимално от тази 
възможност, трябва не само да 
добие суров петрол, но и да съз-
даде своя собствена нефтопре-
работвателна индустрия. Това 
означава огромни инвестиции 
в инфраструктурата, комбини-
рани внимателно с вече същест-
вуващото централно планиране 
и генерираната инженерна ра-
ботна сила. Поради притеснения 
за доминирането на петролния 
сектор в останалата част от 
икономиката, страната поставя 
и фиксиран лимит от 90 милиона 
тона на година.

Норвегия не прахосва прихо-
дите си от петрола, но знае, че 
трябва да направи нещо повече с 
тях. Затова през 1990 г. тя съз-
дава свой правителствен фонд. 
Норвежкият държавен инвести-
ционен фонд е различен, защото 
правителството го структу-
рира по конкретен начин, за да 
не бъде корумпиран. Той  може 
да харчи само печалбата, която 
очаква да генерира, следвайки 
строги правила, едно от които 
е, че не  може да инвестира в 

Снимка: Astrid Westvang
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петролни и норвежки компании. 
Следователно, ако норвежката 
икономика изпадне в рязка реце-
сия, фондът няма да го направи. 
Днес той е най-големият такъв 
на Земята, притежаващ 1.5% от 
всички публични компании в све-
товен мащаб. В пика си е оценен 
на 1.35 трилиона долара. 

Петролът е огромна част от 
норвежката икономика. Той оси-
гурява високоплатени работни 
места, но същевременно под-
държа и много други продуктивни 
индустрии. Ако той изчезне 
утре, Норвегия ще пострада и все 
пак ще остане една от най-бога-
тите държави на Земята.

Означава ли, че Норвегия има 
перфектната икономика или 
такава, която другите нации 
трябва да се стремят да въз-
произвеждат? - Отговорът е: 
„Не”. Норвегия е изпаднала в не-
вероятно рядка ситуация, по-
средством своите природни ре-
сурси. Не всяка страна разполага 
с петрол за трилиони долари 
край бреговете си. Но какво да 
кажем за другите богати на пе-
трол нации? Силната демокра-

ция трябва вече да е установена, 
преди държавата да бъде благо-
словена с петрол, в противен 
случай политиците, борещи се за 
власт, ще търсят краткосрочни 
печалби за сметка на бъдещето. 
Не само това, но вече трябва да 
има установени продуктивни ин-
дустрии, заедно със силни обра-
зователни институции, за да се 
използва напълно потенциалът 
за приходи от петрол. 

Норвегия е извадила късмет 
в много отношения, но късме-
тът сам по себе си често може 
да бъде фатален за една нация. 
Икономиката на тази държава не 
е идеална за света, тя е идеална 
за самата нея.

Източници:
1. Евгения Чаушева. (26.10.2018). 
Норвегия става независима от 
Швеция. Посетено на 23.07.2022 
2. История на Норвегия. (18.02.2012). 
Уикипедия, свободната енциклопе-
дия.  Посетено на 23.07.2022
3. Икономика на Норвегия. 
(18.02.2012.). Уикипедия, свободната 
енциклопедия. Посетено на 23.07.2022
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Тя е възрастна дама от ар-
менски произход с удивителен 
поглед над света и живота. Едва 
ли познавате по-истински човек 
от нея. Вдъхновява се от при-
родата. Най-важното за нея са 
свободата и любовта. Ценител 
е на хубавата лирика. Дарена 
е с умението да пише хармо-
нично, чувствено и завладяващо. 
Въпреки трудностите, през 
които е преминала, и кървавата 
рана в сърцето ѝ, останала от 
смъртта на сина ѝ, тя е тук и 
се крепи на книгите - най-съкро-
веното нещо в живота ѝ. Тя е 
Такухи Манукян.

1. Разкажи малко повече за 
себе си. 

Казвам се Такухи Манукян. 
Родена съм на 25 януари 1931 
година в София. Ще започна с 
една мъдрост от вековете: 
„Старостта е привилегия, 
която не е дадена на всеки“. 
Действително аз съм привиле-
гирована, че живях толкова го-
дини. В момента съм почти на 
92. Детството ми премина в 
Кермен. Отидох за една година, 
а останах там 20. Завърших про-
гимназия на същото място и след 
това постъпих в девическата 
гимназия „Царица Елеонора“ в 
Сливен. Изкарах курсове за дру-
жинна ръководителка в Банкя. 
След това се върнах в Кермен. 
Там две години работих като не-
редовна учителка. Сключих брак и 

през 1950 година отидох в Бургас, 
откъдето беше съпругът ми.

2. Гордееш ли се с арменския 
си произход? 

Арменка съм и много се гордея 
с това, защото народът ни е дре-
вен и много изстрадал. Пръснати 
сме из целия свят по ред причини 
- войни, робства, но ние сме жи-
лави и както е казал Уилям Сароян: 
„Събери двама-трима арменци - 
ще построят първо църква и учи-
лище“. Това е характерно за нас. 
Освен това сме и първият народ, 
приел християнството за своя 
официална религия.

3. Какво си обичала да пра-
виш като по-млада и с какво за-
пълваш времето си сега?

Сега запълвам времето си ос-
новно с книги, вестници и кръс-
тословици. Като по-млада – кни-
гите, колкото и невероятно да 
звучи, бяха смисълът на живота 

Такухи Манукян за вдъхнове-
нието, книгите и още нещо
Текст: Елиза Алтунян

Снимка: Елиза Алтунян
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ми. Моето семейство беше 
много четящо. Те са в живота ми, 
откакто се помня. Прекръствам 
ти се, Елиза, досега нито един 
мой ден не е изминал, без да 
чета. Просто имам вътрешна 
необходимост и ми доставя удо-
волствие, разбира се. Книгите са 
моята духовна храна.

4. Какво те е вдъхновявало, 
когато си била млада?

Небосводът с милиарди треп-
кащи звезди. Лягах в двора на съ-
седите ни, в купата със сеното, 
и гледах звездите, Млечния път, 
Колара. С часове съм наблюда-
вала залезите. Всяко едно дърво, 
което се разлиства, първото 
кокиче, златната есен и ней-
ните багри, птичките и тяхната 
песен. Планините - обичам ги по-
вече и от морето, защото те ми 
дават многообразие. Най-много 
ме е вдъхновявала лириката. Не 
на последно място, слагам хуба-
вите книги, които с удоволствие 
съм чела. Това са емоции - те не 
се купуват. Трябва да има пред-
поставки, за да изпиташ тези 
чувства. Не става със седене на 
едно място и чакане.

5. Знам, че имаш тетрадка, 
в която записваш мъдрости, 
които си срещнала докато 
четеш. Би ли споделила някоя от 
тях? С каква цел ги записваш? 

Записала съм ги, защото, ко-
гато чета една книга и срещна 
там някаква мъдрост, аз се уча 
от нея, а за да я запаметя, трябва 
да я запиша, иначе отминава и се 
забравя.

6. Защо според теб е важно 
младите хора да четат повече? 
Какво вдъхновение могат да 
намерят в книгите?

Аз казвам така – тръпката 
от хубавата книга не може да се 
компенсира с нищо! Когато съм 
чела и съм срещнала нещо, което 
много ме е докоснало, то ме е 
вдъхновявало. Например това че-
тиристишие:

„Настане вечер - месец изгрее, 
звезди обсипят сводът небесен; 
гора зашуми, вятър повее, -
Балканът пее хайдушка песен!“

Тези стихове са записани в 
Сорбоната на стената на све-
товната лирика, заедно с всички 
златни световни произведения. 
Христо Ботев е там, сред тях, 
с това гениално четиристишие 
от „Хаджи Димитър“. Само един 
велик поет може да напише та-
кова нещо!

„Две неща ми трябват  
на земята – те са  

любовта и свободата. 
Жертвал бих живота  

безвъзвратно  за любов. 
Любовта да дам за свободата 

съм готов.“  
- Шандор Петьофи,  

известен унгарски поет.
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7. Кой е любимият ти 
автор?

Чакала съм вечер да си легна и 
да знам, че ми предстои да про-
чета една хубава книга, затова 
нямам любим автор. Харесвам 
всичките. От старите български 
автори обичам Вазов, Яворов, 
Елин Пелин, Йордан Йовков. 
От новите много ме впечат-
ляват Нарине Абгарян, Георги 
Господинов, Здравка Евтимова. 
Те са много силни в метафо-
рите. Взимат съвсем простичък 
сюжет от ежедневието и го оп-
исват толкова увлекателно.

8. Ти също имаш създадени 
творби. Би ли прочела някоя от 
тях?

Ах, как възторжено аз тичах 
гласа да чуя отдалеч, 
сърцето си на теб обричах
с много обич и копнеж. 
Уви, не твоят глас ми се обади, 
обади ми се чуждий глас 
и пътя, що за миг изминах, 
навръщане го взех за час.

9. Какво те вдъхнови да на-
пишеш това стихотворение?

Първата любов. Преди ня-
маше телефони и отидох да си 
поръчам разговор, за да се свържа 

с тогавашния ми годеник - Левон. 
Когато вдигнах телефона, някой 
ми се обади и ми каза, че него в 
момента го няма, а аз бях тъй 
развълнувана да чуя гласа му. Така 
се роди стихотворението. 

Това, което съм писала, са 
аматьорски работи. Просто из-
ливах душата си на лист хар-
тия.

10. Какво би посъветвала 
младите хора, които сега про-
хождат в писането и търсят 
вдъхновение? 

Младите хора, които са емо-
ционални и заредени с такъв 
дух, нямат нужда от съвети. 
Много са прагматични някои от 
тях. Животът сега е хаос, как 
да търсиш вдъхновение в него? 
Навсякъде има негативизъм. Но 
бих отправила един апел към мла-
дите: търсете вдъхновение и 
емоция в природата, в книгите 
и във всичко, което обичате. 

„С книги съм израснала и 
с книги ще си отида.”
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Тя се казва Цвета Тодорова и 
е само на 25 години, но има огро-
мен талант – да представя въ-
трешния си свят чрез стихове 
и да докосва душите на хората. 
Родом е от Русе, но своите учени-
чески години прекарва в любимия 
си град Велико Търново. Нейният 
отдушник са стихотворенията, 
които пише. Така написва своите 
две самостоятелни стихосбирки 
– „От тук до края на сърцето” и 
„Безвремие”. Като всеки човек, 
тя се сблъсква с много препят-
ствия, но не се отказва да твори. 
Нека се запознаем с нейната ис-
тория отблизо.

1. Спомняш ли си първото 
свое стихотворение и какво те 
вдъхнови да го напишеш?  

Не мога да си спомня с го-
ляма точност, защото минаха 
около 13 години, но помня, че бе 
свързано с баба и дядо и тяхната 
любов. Бях много притеснена да 
го споделя в интернет простран-
ството и дори не бях написала 
името си. 

2. Би ли ни споделила как за-
почна да твориш? 

С моя приятелка направихме 
страницата Believe, където спо-
деляхме главно чужди мисли, ци-
тати и текстове. Исках да имам 
и свое местенце и така се появи 
блогът ми в Tumblr „Безвремие". 
Години по-късно издадох и сти-
хосбирка със същото име, която 
посветих на моето начало.

3. Какво олицетворяват 
твоите две самостоятелни 
стихосбирки „От тук до края на 
сърцето” и ”Безвремие”?

Любовта към любимия, към 
близките ни и хората, които вече 
не са сред нас, но никога няма да 
забравим. За любовта във всяка 
една форма.

4. Освен с писането, с какво 
друго обичаш да се занимаваш?

Обичам да чета в свободното 
си време. Наскоро излезе най-но-
вата книга на любимия ми автор 
Иво Иванов – „Хроника на бол-
ката" - и съм се потопила изцяло 
в нея. Този човек е магьосник.

Вдъхновението  
на един писател –  
интервю с Цвета Тодорова
Текст: Румяна Янкова
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5. Коя твоя съкровена мечта 
си сбъднала? 

Като по-малка мечтаех да 
срещна човек, който ще ме обича 
такава, каквато съм. Смятам, че 
съм сбъднала тази своя мечта. 
Какво по-голямо щастие от 
това?

6. Какъв съвет би дала на 
бъдещите писатели, за да по-
стигнат успех?

Да бъдат себе си и да не се 
опитват да подражават на ни-
кого другиго. Да изградят връзка 
с читателите си и да не спират 
да вярват в себе си. За финал бих 
добавила, че нас, писателите, ни 
завладяват хиляди емоции, ние 
обаче знаем как да  извлечем по-
лезното от тях и да ги предадем 
на читателите. 

Научете повече за Цвета 
Тодорова от тук: 

www.cvetatodorova.com
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Тя е млада дама, избрала бла-
городната професия лекар за 
своя мисия в живота. Завършва 
Медицинския университет във 
Варна и в момента работи в 
МБАЛ Добрич, но по душа е пъ-
тешественик. Започва своите 
приключения още в ученическите 
си години и към този момент, 
за скромните си 26 години, е по-
сетила 33 държави на 4 конти-
нента, като пътешествията ѝ 
не спират дотук. Всичките ис-
тории от тях разказва в социал-
ните мрежи, както и в собствен 
блог за пътувания. По призвание 
се определя като вечно търсеща 
голямото „може би” (като вели-
кия френски писател Франсоа 
Рабле). За смисъла на живота, 

надеждата, мечтите, приклю-
ченията и пътуването към нео-
бятното и обратно към себе си 
– тя е Ростислава Петрова.

Х: Нека си поговорим за 
страстта ти към пътуването. 
Как и кога осъзна, че си пъте-
шественик? 

Р: За мое щастие, имах въз-
можността да пътувам из 
Европа още от ученическите си 
години с ансамбъла по народни 
танци, в който участвах. Това 
ми даде лек тласък, но първото 
ми пътуване до Америка разпали 
истинския огън в душата ми. 
Още през 2016 г. правех планове 
как да сбъдна тази своя мечта - 
да отида на бригада в Щатите. 

Когато учиш медицина е 
много трудно, защото сесията 
продължава доста дълго и има за-
дължителни летни стажове. Но 
както винаги съм казвала - няма 
невъзможни неща! През 2017 г. 
завърших курс за спасители, явих 
се на изпитите с други групи и 
така осъществих мечтата си да 
замина за Америка. Оттогава съм 
посетила още много места, но 
нищо, абсолютно нищо, не може 
да замени чувството, което из-
питах в деня, в който стъпих на 
американска земя.

Х: Как успяваш да съчета-
ваш ученето и работата с пъ-
тешествията си? Къде се крие 
тайната за това?

Страстта на един лекар -  
интервю с пътешественика  
Ростислава Петрова
Текст: Христиана Стоева
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Р: Тайната се крие в жела-
нието - искаш ли нещо, правиш 
го! Всичко е възможно, невъз-
можните неща просто отнемат 
повече време. Още докато бях 
студентка, пътувах по бригади 
и проекти, което ми даде много 
ценен опит, разшири светогледа 
ми, запозна ме с прекрасни хора и 
заедно създадохме спомени и при-
ятелства за цял живот. 

На фона на 300-часовия ми ра-
ботен месец в момента и на не-
леката ми и безкрайно отговорна 
работа, пътуването е една идея 
по-трудно. Но е постижимо! И е 
задължително за откъсване от 
всекидневните проблеми и при-
помняне на това коя съм всъщ-
ност, ако случайно съм забравила 
от работа (смее се).

Х: Кажи ни кои са твоите 
любими дестинации и защо? 
Кое е мястото, което ти спря 
дъха? 

Р: Ню Йорк! Тогава, сега, зави-
наги. Мръсен, гаден, пренаселен… 
но си има своя чар. Ходила съм 
общо 5 пъти. Припознах се в този 
град още в момента, в който 
стъпих там, а с всеки следващ 
път все повече го обиквах. 

В личната ми класация Америка 
е на първо място. Освен Ню Йорк 
съм посетила още десетки места 
по източното и западното край-
брежие. Ниагарският водопад и 
Гранд Каньон трябва да се видят 
поне веднъж в живота! 

Преди няколко месеца посе-
тих Исландия и още не мога да 
опиша с думи всичко, което видях 
и изпитах. Да плувам между два 
континента, да изкатеря най-го-
лемия ледник в Европа и да ходя 
в кратер на вулкан са само част 
от преживяванията ми. Бях 
прочела преди това, че всеки, 
който е посетил Исландия, меч-
тае да се върне отново, още в 
мига, в който си тръгне от там. 
Отначало ми се стори странно, 
а сега вече го разбирам напълно.

Х: Преживявала ли си много 
силен културен шок? Разкажи 
ни за интересни традиции и 
обичаи, които са ти направили 
най-голямо впечатление. 

Р: Аз съм много адаптивен 
човек и се нагаждам лесно спрямо 
ситуацията. Въпреки това, ко-
гато бях в Мароко ми беше една 
идея по-трудно, защото там 
хората са по-нахални, груби и не 
уважават личното ти простран-
ство. А и тогава бях сама. Не го 
препоръчвам особено много.



37

Най-интересни ми се сториха 
берберските обичаи и начинът 
им на живот. В Мароко посе-
тих първото берберско селище, 
което сега е необитаемо, тради-
ционен пазар с място за престой 
на магарета, с плодове, зелен-
чуци и месо, които задължително 
трябва да опиташ преди да заку-
пиш. Всичко е на земята и е във 
вида, в който е набрано. За пръв 
път видях как се произвежда ар-
ганово масло. 

Татуировките с къна също са 
интересен обичай, който, за съ-
жаление, все повече и повече се 
комерсиализира.

Х: Имала ли си трудни мо-
менти по време на някое от пъ-
тешествията си? Как се справи 
с тях?

Р: Почти винаги се случва 
нещо неочаквано. Всичко е „ин-
фарктно” до последния момент, 
но, за щастие, винаги намирам 
решение. Изпускала съм полети, 
спала съм по летищата, не са ме 
допускали в дадена страна за-
ради пандемията, преследвали са 
ме съмнителни хора с часове и 
много други. 

Най-фрапантно беше, когато 
се озовах във Филаделфия без ни-

какви пари. Трябваше да оцелея 
някак си, да стигна до летището 
и да хвана самолета за Лас Вегас. 
Как се случи, само аз си знам… 
Като по чудо! 

Х: Кои са най-ценните уроци, 
които научи по време на пъту-
ванията?

Р: Да не съжалявам за нищо. 

Също и да не правя планове и 
да не казвам „никога”. И най-вече, 
каквото и да става, винаги да 
бъда себе си и да следвам сър-
цето си.

„Защото най-лошото нещо, 
което човек може да на-

прави, е да закъснее. За жи-
вота, за късмета си, за това, 

което е можело да бъде.”
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Х: Тази година те очакват 
и още пътувания. Какво те 
вдъхновява да продължаваш да 
странстваш по света? 

Р: Светът е голям и спасение 
дебне отвсякъде! Животът е 
твърде кратък, за да правим ве-
лики планове и да чакаме „удобен" 
момент, за да сбъднем мечтите 
си. И ако не сега,  кога?

Х: Какво би посъветвала лю-
бителите пътешественици?

Р: Хиляди пъти съм го каз-
вала… 

И не забравяйте, че няма нищо 
невъзможно, недостижимо, не-
постижимо. С малко повече воля, 
хъс и желание нещата се случват.

Х: Какво послание би отпра-
вила към читателите?

Р: Вярвайте само на себе си 
и следвайте собствената си ин-
туиция. Не се страхувайте от 
непознатото, защото не знаете 
колко смели можете да бъдете! И 
ако някой не иска да направи нещо 
с вас, направете го сами заради 
себе си - не оставяйте собст-
веното си щастие в чужди ръце. 
Защото, ако аз чаках някой да пъ-
тува с мен, нямаше да посетя и 
половината места, на които съм 
била. Честно казано, няма нищо 
по-зареждащо, осмислящо и обо-
гатяващо от solo-пътешестви-
ята.

Х: И за финал – как ще продъл-
жиш изречението „Пътуването 
за мен е… “?

Р: Живот. Съдба. Призвание.
Неизменна част от мен…
и голямо „може би”.

Искам да живея. Тук и сега. 
Да преследвам необятното, да 
откривам неизвестното и да 
постигам непостижимото. Да 
предизвикам себе си - сама срещу 
света. Да го опозная, да го пре-
открия и после да го обикна. И да 
стане част от мен. 

Можете да последвате 
Ростислава Петрова в Instagram 
(@rosathexplorer), да се потопите 
в блога ѝ (https://rosathexplorer.
com/) и да се абонирате за канала 
ѝ в YouTube (Rosa the Explorer), 
където пътешественичката 
споделя свои снимки и видеа. 

Източници:
Quotes of famous people. 
Посетено на 23.07.2022 г.

„Живейте! Сега, веднага, 
спонтанно, нелогично.”
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Exclusive
Интересувате ли се от  
българско изкуство?  
Ако да, непременно се  
отбийте и прочетете 

нашия ексклузивен брой.

Където учениците говорят Брой Exclusive
август 2022 г.

ЗНАЧЕНИЕТО
НА ИЗКУСТВОТО
В ЖИВОТА НИ

КОЛКО Е ВАЖНО ДА 
ПОДКРЕПЯШ 
РОДНИТЕ ТВОРЦИ

ПЪРВИЯТ 
БЪЛГАРСКИ ДЕТСКИ 
РОМАН
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Spotlight For Students

Началото е трудно. 
Независимо от това дали става 
въпрос за активност, която се 
извършва за първи път, или за 
процес, с който сме вече запоз-
нати. В първия случай е като 
да се влезе в изцяло нова стая, 
в която царува пълен мрак. 
Вторият се различава с това, че 
човекът вече е свикнал с тъмни-
ната и е започнал да различава 
отделни силуети. 

Но страхът все още е там. 
Да започнем новата учебна 

година, независимо от това дали 
сме ученици, или студенти, също 
е трудно. Преходът от един 
режим на работа през лятото 
към друг не е никак лек. На много 
от нас се налага да влезем в не-
осветената стая и е без значе-
ние дали това, което ни кара да 
предприемем нещо ново, е външ-
ният фактор на принудата, или 
вътрешното желание за промяна. 
Но е важно дали имаме желание да 
запалим светлина в стаята и да 
я превърнем в свой дом. А как да 
запазим мотивацията си, за да 
изпълним целта?

Мотивация – дума, която е 
станала неизменна част от съ-
ществуването на човека в 21 
век. Но какво всъщност пред-
ставлява ,,мотивацията“? - 
Общоприетото значение на 
думата не като синоним на ,,ар-
гументация“, а като модел на 
човешкото поведение, има след-
ните значения:

1. Движеща сила за започване 
на ясно определено начинание;

5 съвета, които да  
помогнат на учениците  
да се мотивират  
за новата учебна година
Текст: Гергана Васева
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2. Целева насоченост на по-
ведението за достигане на опре-
делена цел;

Имайки предвид написаното, 
то следва, че мотивацията не е 
еднократен акт на вдъхновение, 
а навик, който подлежи на възпи-
тание; една система от стъпки, 
при изпълнението на които, се 
стига до определен резултат. 
Няма неяснота там, където има 
желание за растеж. А именно 
това е така трудното начало, 
което ни мотивира.

Източник на мотивация 
могат да бъдат както вътрешни, 
така и външни фактори. При въ-
трешните се набляга на разви-
тието на Аз-а и начина, по който 
той се чувства. Вътрешните 
фактори са важни, но непосто-
янни. Често пъти сме склонни да 
забравим или потиснем собст-
вените си желания в името на 
неотложна цел, поставена от 
света вън. Външните фактори 
могат да бъдат семейството и 
близките, идолите – музиканти, 
актьори, спортисти, герои и 
т.н. Те са по-устойчиви, в срав-
нение с вътрешните. Но тук се 
появява склонността ни към иде-
ализиране. От своя страна това 

може да доведе до едно безкрайно 
чувство за незадоволеност. 

Освен външни или вътрешни, 
факторите могат да бъдат по-
ложителни или отрицателни. 
Положителната мотивация е 
свързана с това колко силно се 
проявява желанието за реали-
зиране на целта. Тя се основава 
най-вече на волята и духа на от-
делния индивид. Отрицателната 
е стремежът към избягване на 
болка, най-вече под влияние на 
външни фактори: определени 
очаквания от страна на семей-
ството, например.

В този смисъл е важно да се 
открие златната среда - да си 
дадем сметка, че мотивацията 
не е движеща сила за постигане на 
целта. Именно постоянството 
е решаващият фактор – малки 
стъпки, извършвани всеки ден. А 
ето и няколко съвета, в случай, 
че се борите с желанието да из-
бегнете болката и не се чувст-
вате мотивирани:

1. Бъдете честни със себе си.
Аналитичното мислене е 

проява на личността. Важно е 
да имаме ясна представа за вли-
янието на мислите си върху 
собствените ни действия. Това, 
което ни изгражда като лично-
сти, е способността ни да се 
учим от собствените си грешки.

2. Изключете изрази като 
„Не мога.”, „Изморен/-а съм.”, 
„Няма смисъл.” от речника си.

Целите ни са свързани най-
вече с идеята за подобряване 
на нашата среда. Ученето и до-
брите резултати в училище са 
желани, доколкото ни осигуряват 
едно щастливо бъдеще в добра 
среда. Затова е важно да презен-
тираме себе си пред околните по 
начина, по който искаме да бъдем 
видени. Отрицателните думи 
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и изрази водят до негативни 
действия. 

3. Спрете да отлагате из-
пълнението на задачите си.

Използвайте 5-секундното 
правило. Винаги когато откри-
ете, че губите времето си и се 
улавяте да казвате: ,,Ще го на-
правя утре“ или ,,Нямам мотива-
ция“, бройте до 5, след това ста-
нете и свършете задачата.

4. Дръжте източника на мо-
тивация близо до себе си.

Може да бъде любим цитат, 
поставен като тапет на теле-
фона, снимка на семейството 
на бюрото, плакат на идола на 
стената или мечтано място за 
посещение. Винаги дръжте близо 
до себе си нещо, което да ви на-
помня какво искате да бъдете, 
отговор на въпроса ЗАЩО е 
важно за вас да бъдете по-добра 
версия на себе си. 

5. Опитайте се да намерите 
точната среда.

Хората са социални съще-
ства, без значение дали става 
въпрос за подготовка по опреде-
лен предмет в училище, за канди-
датстване в университет или 
друг вид активност. Важно е да 
говорим, да споделяме наученото 
и да се развиваме заедно. А това 
води до подобряване на уменията 
ни за комуникация, обогатяване 
на познанията ни в определена 
сфера и, кой знае, може би дори 
до приятелствата.

В живота „лесно” няма. Не 
само началото, но и всяка крачка 
по пътя е трудна. Често пъти 
може да се случи да загубим 
целта си и с това - смисъла на за-
почнатото начинание. Понякога 
се случва да свикнем с мрака на 
стаята, който се оказва утеши-
телна награда за провала ни да 
запазим искрата на желанието. 

Но имаме утехата, че доста-
тъчно добре сме опознали очер-
танията на всеки предмет. И все 
пак, някъде дълбоко в нас, остава 
един копнеж - да прозрем отвъд 
мрачните силуети. И, може би, 
да разберем, че не сме сами.

Източници на информация:
1. Мотивация: https://bg.economy-
pedia.com/11034745-motivation
Последно посетено: 20.07.2022 г.
2. Значение на мотивацията: https://
bg.about-meaning.com/11038636-
meaning-of-motivation
Последно посетено: 13.07.2022 г.
3. Митът за мотиваци-
ята: https://www.rootingrobin.
com/mityt-za-motivaciyata/
Последно посетено: 18.07.2022 г.
4. Робинс, Мел „5-секундното правило”.
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Всеки човек се стреми към 
успех под една или друга форма - 
било то кариера, семейство или 
друг вид постижение. Какъв обаче 
е пътят към успеха и през какво 
преминава един човек, който се 
стреми към него? 

Провалът е неизбежна част 
към постигането на поставе-
ните цели, но много хора се стра-
хуват от неуспеха и именно това 
е причината да не постигнат 
каквото са си наумили.

Що е то провал?  
Провалът, както го виждам 

аз, е състояние или условие, при 
което не са постигнати жела-
ните или планираните цели и 
което може да се разглежда като 
противоположното на успех. 
Провалът, от който се стра-
хуваме, е събитие, което би на-
стъпило само и единствено, ако 
някакво действие е било пред-
прието. А както е популярно да 
се пише в Instagram напоследък: 
„Ти вече си по-напред, ако се про-
валиш пред тези, които дори не 
са опитали”.

Сега ще се опитам да ви убедя 
защо не трябва да се страхувате 
да допуснете грешки. За целта 
ще ви помоля да си представите 
едногодишно дете, което за-
почва да прави опити да проходи. 
Първо се изправя на два крака, но 
пада. После се научава да стои 
право, като се държи за стола. 
След това плахо се пуска от стола 
и остава стабилно на двата си 
крака. Следват колебливи крачки 

и падане, много падане. Накрая ре-
зултатът е ходещо дете - успех. 
Пътят към успеха на това дете 
е изпълнено с множество провали 
и несигурност, но то продължава 
да опитва да ходи, докато това 
не се случи. Ситуациите в живо-
тите ни като по-големи хора не 
са много по-различни. Провалът 
е събитие, което винаги ще е на-
лице, всеки човек ще го срещне 
много пъти през живота си и 
това е напълно нормално. 

Неуспехът учи на много – дава 
ценни уроци за бъдещи занимания, 
подтиква ни да се замислим за 
по-добър начин, по който можем 
да направим нещо, и е като учи-
тел, който преподава нов урок, 
надявайки се учениците да го раз-
берат и запомнят.

Ето и няколко съвета как да 
превъзмогнете страха от про-
вал: 

Как да превъзмогнем 
страха от провал?
Текст: Юлияна Василева



44

1. Четете биографии на из-
вестни личности – няма човек, 
който да е стигнал до успеха да 
бъде известен с нещо инова-
тивно, добро и понякога гени-
ално и да не е минал по трънлив 
път. Известни личности много, 
мотивиращи истории – също. 
Например Бил Гейтс и идеята 
му за Microsoft. Той усърдно ра-
боти много години, но дори след 
това, когато продуктът му из-
лиза на пазара, не постига успех. 
Въпреки тези резултати, той 
не се отказва и ето че днес има 
една от най-успешните фирми за 
софтуери и е един от най-бога-
тите хора на света. Историите 
на известните личности могат 
да бъдат вдъхновяващи и да ни 
покажат, че всеки минава през 
провал и това е неизбежно - така 
неуспехът става по-малко стра-
шен.

2. Направете ретроспекция –  
когато се страхувате от това 
да не се провалите, върнете 
лентата назад и си припомнете 
различни важни моменти от жи-
вота си. Замислете се, че всеки 
един успех е бил съпътстван от 
провал, но въпреки това сте по-
стигнали целта си . Същото ще е 
и този път. Колкото и нереално 
да звучи, провалът ви помага! Без 
него не бихте имали знанията, 
които имате в момента, нито 
пък опита, който ви служи всеки 
ден. 

3. Потърсете подкрепа – 
трудно е да преодолееш про-
вала, но, както вече споменах, 
той е неизбежен и съпътства 
всеки успех. За да може по-лесно 
човек да се справи със страха 
от неуспех, е добре да има под-
крепа. Може да е от семейство, 
приятели, учители и т.н. Освен 
това има хора, които се спра-

вят със страха от провал, чрез 
платформата Reddit – споделят 
напълно анонимно какво ги при-
теснява и получават съвети 
от непознати. Намерете това, 
което работи за вас, защото не-
успехът е много по-лесен, когато 
имате рамо, на което да се об-
легнете, преди да станете и да 
продължите напред.

Провалът е неизбежна част 
от всеки успех, но страхът от 
него има потенциал да ни откаже, 
преди изобщо да сме опитали. 
Както е казал Томас Едисън: „Не 
съм се провалил. Току-що открих 
10 000 начина, които не рабо-
тят”. Затова следващият път, 
когато имате възможност да 
опитате нещо ново, “кажете” 
на страха „Чао“ и се впуснете в 
предизвикателството!

Източник:
Томас Едисън - 15 информация и лю-
бопитни факти; travel-question.com
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Септември е. Учениците са 
мотивирани да учат, но… за жа-
лост, този ентусиазъм посте-
пенно намалява в хода на учеб-
ната година. Това е често срещан 
проблем, защото мотивацията 
ни тласка напред и ни помага да 
се справяме с предизвикател-
ствата пред нас. Но дали тя е 
единственото условие за пос-
тигането на нашите цели и как 
бихме могли да останем мотиви-
рани през цялата учебна година?

Ключът е в дисциплината. 
Мотивация - нещо, което е ос-
нователна причина или под-
тик, стимул за осъществяване 
или предприемане на някакво 
действие1. Дисциплина - навик 
и съзнание за спазване на тези 
правила2. Можем да заключим от 
тези две дефиниции, че моти-
вацията само вдъхва желание и 
кураж, докато дисциплината се 
изразява в действия и постигане 
на резултати. Макар темата на 
статията да е как да останем мо-
тивирани през цялата учебна го-
дина, тук е моментът да се каже, 
че мотивацията е краткотрайна 
и не бива да се превръща в един-

ствения фактор за постигане на 
целите ни. Ето защо самодисци-
плината ни доближава по-сигурно 
към желания резултат и с нейна 
помощ не е нужно да разчитаме 
само и единствено на мотиваци-
ята. Хубаво е да се възползваме 
от приливите на ентусиазъм, но 
истината е, че те са непостоянни 
и рано или късно се изчерпват. 

Дисциплината най-често се 
добива с изграждането на на-
вици3. За да се формира нов навик 
са нужни 21 дни4, а за да стане 
той автоматичен – 66 дни5. 
Помислете какви биха били ва-
шите ежедневни задачи, за да 
поддържате дисциплината си 
за постигане на целите ви през 
учебната година. А за да следите 
дали ги изпълнявате, използ-
вайте тези съвети:

Планерът - първи приятел 
на ученика. 

Планерът е вид дневник, 
който помага на учениците да 
организират своя ден, да разпре-
делят времето си ефективно и 
да следят своите ангажименти 
и прогрес в училище6. Ето как би 
могъл да влезе в употреба:

• месечен график – нанасяне на 
всички изпитвания, които пред-
стоят;

• график за деня - нанасяне на 
всички ангажименти и домашни 
работи и отбелязване при изпъл-
нение;

Мотивирани през цялата 
учебната година -  
(не)възможно ли е?
Текст: Наталия Добрева

„..мотивацията е кратко-
трайна и не бива да се  

превръща в единствения  
фактор за постигане  

на целите ни.”
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• следене на навиците – под-
редете задачите, които искате 
да изпълнявате, като срещу 
всеки направите малки календари 
и маркирате всеки ден, в който 
сте се придържали към тях;

• следене на прогреса – напра-
вете графики с текущи оценки по 
предметите, среден успех за сед-
мицата и пр. Следейки прогреса 
си през учебната година, можем 
да останем мотивирани за по-
дълго време.

Accountability buddy. 
За тези, които не са запоз-

нати с този термин, accountability 
buddy е човек, с когото споделяме 
обща цел и с когото работим за-
едно за нейното осъществяване, 
проследявайки взаимно напре-
дъка си. За да изберем правилния 
партньор в това начинание е 
най-сигурно той да бъде отго-
ворен и позитивен човек, на ко-
гото имаме доверие, например 
близък съученик. Предимството 
на това да имаме accountability 
buddy е именно това, че мотива-
цията ни се поддържа постоянна 
за по-дълго, защото, ако ние са-
мите не изпълним целта си, не 
само разочароваме себе си, но и 
нашия партньор. Като се под-
крепяме взаимно с наш съученик, 
можем заедно да осъществим об-
щата цел и да останем мотиви-
рани през учебната година. 

Значимост на времето за 
почивка. 

Важно е да отделяме време 
за отдих, защото липсата на по-
чивка възпрепятства качестве-
ното изпълнение на нашите за-
дачи. Ето защо редовните паузи 
могат да повишат нивата ни на 
продуктивност, съответно и 
мотивацията ни7.

Както вече отбелязах, моти-
вацията идва на приливи и от-

ливи, затова не е възможно да я 
поддържаме през цялата учебна 
година, но за да имаме стимул 
за работа за по-дълго време за-
виси от това дали ние самите 
сме готови да бъдем постоянни 
в процеса на осъществяване на 
целите си.

Успех през новата 2022/2023 
учебна година на всички ученици!

1 Институт за български език.
Речник на българския език.  
Посетено на 22.07.2022 г.
2 Институт за български език. 
Речник на българския език. 
Посетено на 22.07.2022 г.
3 Wojtowecz A. (2018). Why motivation 
is crap and discipline is your only 
chance to success. medium.com 
Посетено на: 23.07.2022 г.
4 Popova M. How long it takes to 
form a new habit. themarginalian.
org. Посетено на: 23.07.2022 г.
5 Clear J. How long does it actually 
take to form a habit? (Backed 
by science). jamesclear.com. 
Посетено на: 23.07.2022 г. 
6 The benefits of student planners. 
Professional learning board. 
Посетено на: 23.07.2022 г.
7 The importance of taking 
breaks. The Wellbeing thesis. 
Посетено на: 24.07.2022 г

Снимка: Елица Караусева
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Лора Трифонова

„Движение”
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