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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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С малки крачки, към голя-
мата цел – Самодисциплина
Текст: Мария Стаматова

Сигурна съм, че си чувал за 
нея. Даже ти е до болка позната. 
От майка ти, от учителката 
ти… може би дори и ти си споме-
навал името є. Е, не си в грешка. 
Тя, Самодисциплината, е двига-
телят, с помощта на който ще 
стигнеш до терминал Успех. Ето 
и няколко стъпки относно как да 
го направиш.

1. Намери твоето нещо
Можеш да пишеш, нали? Вземи 

един лист и напиши нещата, 
които харесваш. След това ги 
подреди в категории, като за-
почнеш с това, което те вълнува 
най-много, и стигнеш до това, към 
което почти нямаш интерес. Така 
определено ще разбереш за кои 
неща трябва да отделиш време.

2. Планирай
Това е стъпката, за която мога 

да ти кажа със сто процентова 
сигурност, че работи. Направи 
си график. Например, използвай 
тефтер разделен на часови пояси. 
Към всеки час добави нещо, което 
трябва да свършиш. Когато видиш 

задачите си на белия лист, ще ти 
е хиляди пъти по-лесно да ги из-
пълниш.

Важно е да спомена, че както 
всяко нещо и това си има своите 
подводни камъни. Не прекалявай 
със задачите в един часови ди-
апазон. Така вероятността да 
не успееш да свършиш всичко е 
голяма.

3. Остани под напрежение
Ситуацията всяка сутрин е 

една и съща. Ако можеш сам да ре-
шаваш, би станал в девет часа, но 
майка ти се появява в шест без 
десет и те измъква от леглото. 
Сам на себе си, би си дал много 
повече време за почивка, откол-
кото време за работа. В това 
няма лошо, но резултатите се 
влачат и влачат и може никога да 
не дойдат. Контролът наистина е 
нужен. Без него не може. Затова, 
за да си стриктен, ще са ти нужни 
шефове, крайни срокове и други 
неща, които да те държат под на-
прежение. Продължавай сам да ръ-
ководиш ситуацията, но бъди под 
нечий надзор, за всеки случай.

4. Поискай съвет – полезно е!
Аз много обичам да водя раз-

говори с майка си в края на деня, 
защото тя винаги дава правилния 

“Да не се отказваш е най-
трудната част от

самодисциплината, но
щом успееш да постигнеш
това, значи вече успяваш
да контролираш себе си.”
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съвет и намира решение на про-
блема, което аз търся от дълго 
време.

Основна част от самодисци-
плината е да познаваш себе си 
достатъчно добре. Със сигурност 
имаш въпроси, чиито ненамерени 
отговори те тормозят. Задай 
тези запитвания на някой близък 
или роднина. Той може да ти пред-
стави образ на самия теб, който 
ти никога не си виждал, и така да 
ти помогне да анализираш себе 
си и да се опознаеш по-добре. 
Вярата ти ще се повиши и липсва-
щите отговори най-накрая ще се 
появят. Така ще можеш да пред-
приемаш действия много по-лесно.

5. Важен е десертът
Тази техника е като да изядеш 

десерта преди основното ястие. 
Да, но си остави малко и за после. 
Идеята на този принцип е в това 
всяко действие да бъде доведено 
докрай и човекът да бъде възнаг-
раден за извършването му. Ако се 
фокусираш върху резултатите, 
ще имаш цел, към която да се 
стремиш. Наградата пък ще те 
стимулира да свършиш работата 
докрай.

6. Не се отказвай ! Ама наис-
тина…

Ами да. Клиширано е, но точно 
затова е истина. Поне един път 
си се отказвал от нещо, което 

страшно много искаш. А това ка-
тегорично не е правилното реше-
ние. Вместо да се предаваш, може 
да започнеш отначало. Така ще 
преразгледаш ситуацията с нови 
очи. Ще можеш да избереш нов 
път, по който да поемеш.

Вървиш по пътя си, докато в 
един момент се спъваш и падаш 
на земята. Докато си на земята, 
някъде далеч, виждаш крайната си 
цел. Изправяш се и тръгваш по друг 
път. Отново падаш. Започваш да 
се чудиш как ще стигнеш до края 
след като се препъваш и падаш 
всеки път. Отговорът е прост: 
ще се спъваш и ще се изправяш, 
докато в един момент не намериш 
правилната и безопасна пътека. 
Да не се отказваш е най-трудната 
част от самодисциплината, но 
щом успееш да постигнеш това, 
значи вече успяваш да контроли-
раш себе си.
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Какво е нужно,
за да повярваме в себе си?
Текст: Мари Стефанова

“Вярвай в себе си и остана-
лото ще си дойде на мястото. 
Имай вяра в собствените си въз-
можности, работи здраво и няма 
да има нищо, което не можеш да 
постигнеш.” - Брад Хенри

Има време в живота на човек, 
когато липсата на вяра в самия 
него е огромен фактор. Не пре-
следва целите и мечтите си, 
защото се смята за неспособен. 
Не се придържа към навиците си, 
защото не вярва, че е достатъчно 
дисциплиниран. Стеснителен е 
сред хора, трудно създава прия-
телства и изразява мнението си 
или пък не напуска зоната си на 
комфорт. И всичко това, защото 
не вярва в себе си и способно-
стите си.

Вярата е основната дви-
жеща сила за справянето с труд-
ностите – ключът към успеха. В 
нито една област от живота ни 
няма да успеем, ако не повярваме 
в себе си. А щом го направим, вече 
ще знаем как да живеем.

Това е и едно от най-важните 
качества на щастливия и успешен 
човек. Може да е много интели-
гентен, превъзходен атлет или 
умел предприемач, но без увере-
ност тези качества не могат да 
достигнат своя пълен капацитет.

Изумително е колко огромен по-
тенциал се корени във всеки един 
от нас, а в същото време толкова 
много хора не вярват в себе си и 
във възможностите си. Когато ни 
липсва тази увереност, остана-
лите не ни приемат насериозно. 
Не много хора живеят по начина, 
по който винаги са искали; отказ-

ват се от житейските си цели 
веднага щом срещнат първата 
спънка. Важно е да се научим, че е 
напълно нормално да опитваме и

да се проваляме, да се разкри-
ваме пред света и да сме несъвър-
шени, да създадем нещо

и хората да ни критикуват.
Ето какво според мен е нужно, 

за да повярваме в себе си:

Спомнете си за най-голе-
мите си постижения

Върнете се назад във вре-
мето при успехите, които сте по-
стигнали, както и при случаите, в 
които сте събудили силната вяра 
в себе си. Миналите ни постиже-
ния ни дават възможност да про-
дължаваме напред по пътя си и да 
гледаме към бъдещето. Когато 
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знаем, че можем да успеем, и ре-
довно отделяме време, за да си 
спомним за  успехите в живота ни, 
то непременно късметът ще бъде 
с нас и ще бъдем още по- щастливи 
от постигнатото.

Доверете се на себе си
Това е едно от най-важните 

неща за възвръщането на въпрос-
ната вяра. Цялата енергия, сила, 
смелост и увереност е вътре в 
нас. Просто трябва да се доверим 
на себе си.

Бъдете позитивни
Бъдете благодарни за това, 

което сте и това, което имате. 
Винаги подхождайте положително 
и виждайте доброто в света.

Трябва да си простите за 
всички неуспехи или грешки, 
които сте допуснали в миналото 
и да продължите напред, да погле-
днете в бъдещето и да спрете да 
живеете в миналото.

Никога не се отказвайте
Винаги давайте най-доброто 

от себе си. Обещайте си, че 
никога няма да спрете да опит-
вате, независимо какво ще ви 
коства. Не забравяйте, че всяко 
усилие, което положите, няма да 
бъде просто губене на време, а 

точно обратното – полза за цял 
живот.

Обичайте се
Много е важно да обичаме себе 

си, преди да обичаме другите. Това 
е ключът към създаване на само-
чувствие, мотивация и всичко 
останало, което ни помага да вяр-
ваме в себе си. Повтаряйте си ре-
довно колко много се обичате, не-
зависимо дали е на ум или на глас, 
просто го правете всекидневно.

Вярата в самите нас е най-до-
брата формула за успех, която 
можем да открием. Развивайте я 
и я поддържайте редовно!

“Да не се отказваш е най-
трудната част от

самодисциплината, но
щом успееш да постигнеш
това, значи вече успяваш
да контролираш себе си.”
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Страхът от провал
и как да го победим
Текст: Цветелина Димчовска

Всеки един от нас знае какво е 
да се провалиш. И без значение от 
това дали си изкарал слаба оценка 
на изпит, или не си достигнал така 
желаната цел, усещането е крайно 
неприятно и понякога болезнено. 
Но как да преосмислим успехите и 
неуспехите си? Полезно ли е поня-
кога да допускаме грешки?

На този въпрос може да ни от-
говори Кевин Кели. В интервюто 
си “The Power of Being Lost”, този 
толкова успешен редактор на спи-
сание Wired насърчава хората да 
погледнат своите неуспехи и от 
друга гледна точка. Според него, 
особено в научната сфера, допус-
каните понякога грешки, могат 
да ни доведат до нови открития. 
Споделя, че след собствени непо-
стигнати цели, той самият е ос-
ъзнал, че е научил много повече, 
отколкото е очаквал. Но ние, 
хората, като че ли винаги търсим 
лесния път. Вечно се надяваме да 
сбъднем мечтите си, без особени 
усилия. Но всъщност... какво е ус-
пехът и как да постигнем целите 
си?

Сбъднатата мечта често 
ни се вижда нещо крайно недос-
тижимо. Трябва да разберем, че 
крахът и неуспехът са най-ва-
жните и добри учители, които 
срещаме докато създаваме новия 

път. Учат ни, че ако не спрем да се 
самосъжаляваме, никога няма да 
достигнем целите си, че трябва 
да поглеждаме нещата под друг 
ъгъл. Виждайки отгоре лабиринта, 
в който сме попаднали, откриваме, 
че изходът не е напред, а нагоре.

Чувството, че всичко около 
нас се срива и пропада, може да 
бъде заличено само, ако отделим 
време за анализ на ситуацията: 
как сме попаднали в нея, защо сме 
попаднали в нея, как ще се измък-
нем и има ли полза от това? Ето 
какво трябва да се запитаме. 
Само така ще успеем да се пре-
борим със страха си. На помощ 
обаче, идват експерти, които се 
надяваме, че ще успеят да проме-
нят гледната ни точка. Това са 
техните въпроси, които смятам, 
че ще ни помогнат.

“Успехът е способността
да се движиш от един провал

към друг, без да губиш 
ентусиазъм.”

- Чърчил
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1. Какво бих направил, ако 
знаех, че провалът е невъзмо-
жен?

Това се е запитала и Реджина 
Е. Дюган – бизнесдама, изобре-
тател, разработчик на техноло-
гии. След тези думи, изречени по 
време на TED лекцията си “From 
mach-20 glider to hummingbird drone” 
през 2012г., тя обяснява, че ако не 
се престрашим, животът ни ще 
стане много по-скучен и еднообра-
зен.

2. Как ще изплувам в случай 
на провал?

Това е въпрос, зададен от 
Джудит Бек, писател и психолог, 
в книгата є “Cognitive therapy for 
challenging problems”. Тя обяснява, 
че често задава на своите паци-
енти въпроса “Ами, ако се беше 
случило най-лошото, как би постъ-
пил?”. Съветва и ние да го правим. 
Така ще успеем да преосмислим си-
туацията.

3. Какво ще стане, ако успея?
Блогърът Крис Гилебо смята, 

че това е един от най-важните 
въпроси, защото биологично сме 
устроени така, че да виждаме 
само негативите в дадена ситу-
ация. В статията си “What would 
you do if you knew you would not fail?” 
той обяснява, че по този начин 

ще си помогнем за развитието на 
идеите си по отношение на след-
ващата ни стъпка. Давайки повече 
плюсове, отколкото минуси в оп-
ределена ситуация, несъзнателно 
преодоляваме страха си.

4. Какво ще стане, ако не на-
правя нищо?

Пишейки всичко това, осъзнах 
от колко много неща се влияя и за 
жалост не мисля, че съм единстве-
ната. Личният ми съвет е: не се 
интересувайте. 

Не се интригувайте, когато 
ви кажат, че сте луди или че 
всичко, което правите, е глупаво 
и няма смисъл. След време, когато 
постигнете целите си, това, 
което ви е дърпало назад, ще ви 
се стори крайно незначително. А 
именно – хорското мнение. Не само 
аз съм се отказвала точно поради 
тази причина. Но ето, че открих 
човек, който вярва, че ще успея 
и смятам скоро да започна нещо 
ново. Също според мен, добра идея 
е да се запитате кое от нещата 
дотук правите правилно и кое 
не. Така ще разберете колко много 
сте постигнали, а също и че това 
не е краят на играта.

Повярвайте в себе си и ще 
се справите. Открийте целта 
и стимула си и ще ви бъде по-
лесно.

“Ако не вървите напред ,
се влачите назад.”

- Фийлдс
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5 начина, чрез които спортът 
променя живота ни
Текст: Дилян Стоилов

Спортът е нещо наистина уни-
кално. Лично аз много обичам да се 
движа и да изразходвам енергия. 
Отдавам се на всеки вид спорт, 
старая се да се подобрявам в него 
и се забавлявам на макс. Но днес 
няма да говорим за това колко 
обичам спорта, а за това как той 
променя хората.

1. Физическа промяна
Естествено няма как да не за-

почнем с най-видимата промяна 
– физическата. Колкото повече 
човек спортува, какъвто и вид 
спорт да тренира, няма как да не 
развие мускулaтурата си. Крака, 
ръце, тяло, всичко, което се нато-
варва, получава видим ефект, раз-
бира се, при нужното търпение. 
Ставаш по-издръжлив, по-корав и 
като цяло спортът е едно наис-
тина важно нещо, ако искаш (на-
пример) да си хванеш по-лесно при-
ятелка. Момчетата бодибилдъри, 
не се правете. Знаем, че когато 
сте започнали с фитнеса, вашата 
мотивация вероятно са били мо-
мичетата (wink). Не казвам, че 
това е лошо. Даже е супер, защото 

тази мотивация ни насочва към 
едно друго нещо, свързано с про-
мяната – дисциплина.

2. Спортът учи на дисциплина
Психическа промяна или с 

други думи казано – дисциплина. 
Рaннoтo cтaвaнe, oтивaнeтo нa 
cтaдиoнa или в зaлaтa, xpaнeнeтo 
пoд oпpeдeлeн peжим, paннoтo 
лягaнe – вcичĸo тoвa e чacт oт 
живoтa нa cпopтyвaщия. Да се 
отнася сериозно към работата 
си, да не се отказва, докато не по-
стигне целта си. Диcциплинaтa e 
вaжнa зa млaдитe xopa. Тя ни yчи 
нa тpyд и пocтoянcтвo. Колкото 
по-рано един човек усвои дисци-
плината и колкото по-скоро запо-
чне да спортува, толкова по-лесно 
ще му бъде в останалите аспекти 
от живота.

3.Спорт – приятели
Мога да се закълна, че ако не 

ходех на тренировки, сега нямаше 
да се познавам с такива стра-
хотни хора, които мога да нарека 
приятели. Футбол, волейбол, бас-
кетбол, танци, фитнес... Всяко 
едно нещо, всяка една тренировка, 
независимо в кой спорт, създава 
нови приятелства. А приятелят е 
човек, на когото можеш да се до-
вериш, с когото можеш да си го-
вориш, да обсъждате теми, разго-
вори, а когато практикувате едно 
и също нещо, разговорите са още 
по-приятни и още по-задълбочени. 
Връзката ви става все по-силна, 
започвате да излизате и извън 
залата и да осъзнавате, че този 
човек е вашата компания и не ви 
трябва нищо и никого повече, за 
да се забавлявате.
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4.Спорт – от хоби към работа
Тренировки по цял ден, упраж-

нения... Всичко това е хоби, раз-
сейване от обикновените задъл-
жения, като ходенето на училище 
и писането на домашна работа. 
Ако тренирате нещо по-дълго 
време, то се превръща в страст, 
в нещо, без което не си предста-
вяте как денят ви ще мине, ако 
не го направите. С отминава-
нето на годините осъзнавате, че 
страстта от това, което оби-
чате да правите, може да се пре-
върне във ваша работа. Когато 
човек работи това, което иска, 
тогава е изцяло отдаден и прави 
всичко с удоволствие. Много хора 
не обичат ранното ставане, сто-
енето по цял ден в една стая, 
прибирането късно вечер. Не им 
остава време за нищо. Докато 
онези, които са избрали да превър-
нат хобито си в работа, нямат 
нито един работен ден.

5. Здраве
И накрая, но със сигурност 

не на последно място - спортът 
е здраве. Той ни учи на правилно 
дишане, укрепва костите, облек-

чава болките в гърба, че даже 
и повдига самочувствието ни. 
Всякакъв вид спорт е полезен и 
ни помага. Подобрява психичното 
ни здраве, занижава нивата на 
стрес и цялостно ни кара да се 
чувстваме добре в собствената 
си кожа. Например, в статията 
„Спортът е здраве“ се обяснява, 
че той спомага за добрата конди-
ция на ставите, докато липсата 
на физическа активност може 
да доведе до обездвижването им. 
Смята се, че тренировките са 
толкова ефективни в борбата с 
депресията, колкото и медикамен-
тозното лечение. Освен това фи-
зически активните хора разграж-
дат хормоните на стреса много 
по-бързо, което им позволява да 
се отпуснат и отпочинат от ра-
ботата си много по-лесно и ефек-
тивно.

Както се вижда, ползите 
от спортуването са безспорни. 
Физическата активност допри-
нася изключително много за до-
брото здраве, за дисциплината, за 
физическата промяна и като цяло 
за безброй други неща. Така че е 
хубаво след училище или универси-
тет всеки един от нас да отделя 
поне по 30 минути, в които да 
излезе и да потича малко навън. 
Полезно е!

“Приятелите  от залата
остават приятели завинаги!”
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Виктория Димова: “За да си 
лидер на собствения си живот,
самодисциплината трябва 
да се превърне в част от теб”
Текст: Денислав Николов

Виктория Димова е от младите 
таланти на женския футбол. Тя е 
пример за това как една детска 
мечта се превръща в реалност 
и от ритането на топка в парка 
стига до Нациолна Спаортна 
Академия (НСА) и националния 
отбор на България. Именно тази 
нейна мечта я учи на самодисци-
плина. В интервюто ще разберете 
повече за нея и целите й, свързани 
с футбола.

1. Как реши да се занимаваш 
с футбол?

Още от много малка обичах да 
ритам с децата в близкия парк. 
Един ден там, с топка под ръка, 
ме срещна треньорката на ФК 
“Академик” и ме попита дали искам 
да тренирам. Страшно много се 
развълнувах и приех с удоволст-
вие – това даде старт на моето 

развитие. Сега се състезавам за 
Национална Спортна Академия и 
играя в женския национален отбор.

2. На какво те научи и какво 
ти даде спорта?

Футболът ме научи на дис-
циплина, отдаденост, непрекло-
нност и лоялност. За да си спор-
тист, трябва да можеш да даваш 
всичко от себе си, за да пости-
гаш целите си. Спортът ми дава 
всичко – здраве, емоции, нови за-
познаства и успехи.

3. Имаше ли хора, които бяха 
против това да се занимаваш с 
футбол?

Има хора, които като чуят 
“женски футбол”, реагират скеп-
тично. Те не предполагат, че 
едни нежни и крехки момичета са 
способни да играят този мъжки 
спорт. Няма хора, които да са 
против аз лично да играя футбол 
и се радвам, че всички мои близки 
ме подкрепят.

4. Какви са целите ти и до къде 
искаш да стигнеш с футбола?

На всеки футболист, който 
иска да се развива, главната му 
цел е чужбина. В Америка и Европа 
има много добри училища, в които, 

“За да си спортист, трябва
да можеш да даваш

всичко от себе си, за да
постигаш целите си.”
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паралелно с доброто образование, 
се играе футбол на много високо 
ниво. А защо не след време да се 
състезавам в големи клубове по 
света?

5. Каква е разликата между 
мъжете и жените, които се за-
нимават с футбол?

За мен лично, единствената 
разлика е в издръжливостта и 
силата. Любовта към този спорт 
ни прави единни и едно голямо 
семейство, без значение полът, 
расата, религията и прочие.

6. Как смяташ, че самодисци-
плината ти е помогнала през го-
дините да постигнеш целите си?

Самодисциплината е едно от 
най-важните качества, които 
един спортист трябва да при-
тежава. Без нея човек би рухнал 
физически и психически. За да си 
лидер на собствения си живот, са-
модисциплината трябва да се пре-
върне в част от теб. Без нея няма 
как да станеш истински спор-
тист. Разбира се, това качество 
не се отнася само до спорта, ами 
за живота като цяло.

7. Какъв съвет би дала на 
хора, които все още се затруд-
няват със самодисциплината?

Всеки човек има различен ха-
рактер и различно възприемане на 
нещата. Моят съвет към тези, 
които се затрудняват със само-
дисциплината, е никога да не се 
отказват, колкото и трудно да е. 
Само чрез силна воля и стоицизъм 
се става шампион в живота.

8. Какво е футболът за теб – 
хоби или нещо повече?

Футболът за мен е начин на 

живот. Благодарение на него съм 
открила и развила много качества, 
които не съм предполагала, че се 
крият в мен. Когато тренирам 
или играя мач, забравям за света 
около себе си и се фокусирам един-
ствено над това. Така забравям за 
проблемите си за кратко време. 
Чрез този спорт съм преоткрила 
много запознаства и приятели.

Футболът е страст, магия, 
усилия, удоволствие и много 
адреналин... нещо, без което аз 
лично не мога!

9. Кое е най-голямото ти по-
стижение, свързано с футбола?

Последните години, постиже-
нията ми в този спорт зачестиха. 
Всяка година с отбора ставаме 
шампионки на България и благо-
дарение на НСА, имам възмож-
ността да се докосна до големия 
европейски женски футбол, игра-
ейки в шампионска лига. И разбира 
се, не на последно място – нацио-
налният отбор. За мен е изключи-
телна чест да играя за родината 
си, да изляза на терена и да чуя 
химна. Европейското първенство, 
на което бяхме домакини тази 
година, беше едно от най-голе-
мите ми постижения във все още 
младата ми футболна кариера.

10. Имало ли е момент, в 
който си искала да се откажеш 
от футбола?

Както във всяко едно нещо, 
така и в спорта трудностите 
стоят неотлъчно до успехите. 
Минавала съм през много мъчи-
телни периоди, но именно само-
дисциплината и силната воля ми 
помагат да не се отказвам и да 
превъзмогвам всичко.

“Самодисциплината е едно
от най-важните качества ,

които един спортист
трябва да притежава.”
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Здравословен живот - изграждане 
на здравословни навици
Текст: Ася Стефанова

Ежедневно от медийното прос-
транство ни пълнят с информа-
ция за това колко трудно, скъпо и 
психически натоварващо е здраво-
словното хранене. Вече на него се 
гледа като правило, което трябва 
да се следва, а не като удоволст-
вие и начин на живот. 

Мога да гарантирам, че здра-
вословното хранене няма да ви на-
товари или разори, а ще ви отвори 
възможности за подобряване на 
здравословното състояние. Не 
забравяйте, че „бързата работа 
е срам за майстора“ – правилни 
навици се изграждат с години и 
търпение. Вкусовите ви рецеп-
тори са привикнали към един тип 
храна, затова е възможно в на-
чалото здравословното да ви е 
безвкусно. След време обаче за-
почват да ви харесват храни, 
които не сте и мислили, че ще опи-
тате преди, защото вече тялото 
и рецепторите са се пречистили 
от вредните токсини и са готови 

за нови усещания.
Определено е нужна дисци-

плина при промяна на навиците ни, 
но това не значи насила да се огра-
ничавате от определена храна. Не 
всеки ден ще си правите салата с

киноа. Не всеки ден ще си купу-
вате и био барчета. Това не значи 
да се отказвате. Не смятам, че 
всяка промяна е трудна, както 
твърди обществото; тя просто е 
дълъг процес, който не е нужно да 
мине в мъки и неволи, а напротив 
– в приятен преход към това да се 
грижите за себе си. 

Едно от най-важните неща 
при изграждането на здраво-
словни навици е да го направите 
единствено и само за себе си. Не 
за да ви хареса някой друг, не за 
да удовлетворите чуждо жела-
ние, не за да отслабнете, така че 
да сте приети от обществото, а 
защото не се чувствате добре с 
този начин на живот. Вие го за-
служавате и ще видите как ще 
се научите да се обичате повече. 
Много е важно да предприемате 
тази промяна с любов към вас и 
към храната, която консумирате.

“Не смятам, че всяка
промяна е трудна, както
твърди обществото; тя
просто е дълъг процес,

който не е нужно да
мине в мъки и неволи,

а напротив – в приятен
преход към това да се
грижите за себе си.”
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Не забравяйте, че е от ог-
ромно значение да бъдете ин-
формирани от възможно най-
много източници.

Използвайте тази информа-
ция като основа, на която ВИЕ 
да изградите подходящото за вас 
меню. Тук ще намерите кратка 
класация за това кои храни са 
вредни и с какво бихте могли да ги 
заместите, базирана на проучва-
нията по темата, които съм пра-
вила с годините, както и на личния 
ми опит.

1. Заместете месото с бобови 
храни и зеленчуци. 

Факт е, че месото дава 
нужни протеини, но то натрупва 
тялото ни с излишен холестерол. 
Също така месото на пазара е 
пълно с антибиотици. Може да го 
заместите с боб, леща, ядки и зе-
ленчуци, които са също толкова 
богати източници на протеини. 

2. Заместете краве маслото 
и маргарина с кокосово масло. 

Краве маслото и маргари-
нът съдържат мазнини, които 
са трудни за усвояване от орга-
низма. Кокосовото масло е също 
толкова вкусно, а съчетава в себе 
си само естествени съставки.

3. Заместете белия хляб с 
пълнозърнест или черен. 

При преработката на белия 
хляб се губят витамините, съ-
ответно той ви дава само въгле-
хидрати. Пълнозърнестият от 
друга страна е богат на фибри и 
се преработва лесно от органи-
зма. 

4. Заместете олиото със 
зехтин.

Олиото е рафиниран продукт, 
тоест преработен. При преработ-
ката му се отнемат полезните 
вещества. Зехтинът, от друга 
страна, е студено пресован, при 
което се запазват полезните му 
свойства и тяхната трайност. 

5. Заместете бялата захар с 
тръстикова. 

Бялата захар е силно пристрас-
тяваща. Предизвиква сериозни бо-
лести на тялото и влияе зле на 
имунната система. Тръстиковата 
захар е непреработена, затова 
запазва свойствата си, които са 
близки до тези на меда. 

6. Заместете бялата сол с 
хималайска сол. 

Солта натрупва прека-
лено много натрий в органи-
зма. Хималайската сол, от друга 
страна, има абсолютно същия 
вкус, но е много по-чиста, съот-
ветно по-полезна за тялото. 

Това са първите основни 
стъпки към изграждане на здраво-
словно хранене. А ето и информа-
ция за това на какво да обръщате 
внимание при пазаруване и изби-
ране на продуктите:

• Колкото по-малко съставки 
има един продукт, толкова по-по-
лезен е той, защото не съдържа 
излишни вредни вещества. 

• Когато четете етикетите, 
наблюдавайте в продукта да не 
присъстват Е-та, палмово масло, 
ароматизатори или консерванти.  

• Това че има етикет “био” не 
означава непременно, че е полезно.

Вече е модерно да си “био” и го 
слагат навсякъде. Вместо това, 
четете внимателно съставките 
на продуктите.
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Марина Декова – “С годините 
се научих коя е работещата
формула за един здравословен 
и балансиран начин на живот.”
Текст: Катрин Димитрова

Марина Декова е на 31 години, 
майка на двегодишно момиченце. 
Работи като фитнес треньор от 
2011г., а от 2014г. и като онлайн 
треньор. Изготвя онлайн трениро-
въчни и хранителни режими. Осем 
месеца след раждането на дъще-
ричката є, започва да води гру-
пови тренировки за жени, главно 
ориентирани за тези, които нас-
коро са родили, но също така и 
всички, които имат желание. Цели 
се към възстановяване на муску-
латурата и заздравяване, като 
помага на дамите да възвърнат 
формата си. В момента учи магис-
тратура “Хранене и диететика” и 
до края на годината вече ще бъде 
сертифицирана.

К: Откъде дойде желанието 
ти да се занимаваш в сферата 
на спорта и фитнеса, изгот-
вянето на тренировки и храни-
телни режими?

М: Желанието ми се зароди още 
когато бях 8-9 клас. От тогава за-
почнах да ходя на фитнес и много 
се възхищавах на фитнес инструк-

торите и на начина, по който те 
изглеждат. Тогава правех безумни 
диети, от които не отслабвах, 
а по-скоро влошавах здравослов-
ното си състояние, в комбинация 
с неправилно структурирани тре-
нировки. Така с течение на годи-
ните се отказах. В един момент се 
демотивирах. След като завърших 
училище, започнах да работя и да 
уча успоредно с това и спортът 
отиде на заден план, докато стиг-
нах пика на най-лошата си форма 
и начина, по който съм изглеждала 
най-зле.

Освен визията си, влоших и 
хранителните си навици. Поради 
липса на движение, за много 
кратко време качих 15 килограма, 
което на ръст 160 е доста голям 
процент от теглото. Така може 
би след 2 години буквално стигнах 
дъното.

Започнах отново да трени-
рам. Информацията в интернет 
беше много по-напреднала, откол-
кото преди, но експериментирах 
с много грешни неща. С годините 
се научих коя е работещата фор-
мула за един здравословен и балан-
сиран начин на живот.

К: Кое е основното при из-
граждането на навиците?

М: За да се изгради навик, 
трябва да минат 3 месеца. Това, 
което ни стимулира да тренираме 
и да се храним здравословно, е 
различно при всеки. При мен беше 
визията. За друг може да е здра-
вословното състояние, да влезе 



16

в желаната форма, енергията, 
самочувствието. Това, което от-
личава хората, които имат из-
градени навици, не е че са по-на-
пористи от останалите, а че те 
не се фокусират толкова върху 
трудностите. Демотиваторите 
при тях са сведени до минимум. 
Демотиватор може да бъде, 
когато някой си мисли, че е скъпо 
да се спортува, но ако няма тази 
финансова възможност, винаги 
може да тренира вкъщи, да излиза 
навън да тича на открито. Други 
си мислят, че нямат време, но 
всъщност е важно да си приори-
тизират нещата, така че да на-
мерят такова. Това са демоти-
ватори и когато човек спре да 
вижда трудностите, това може 
да му даде възможност импулсът 
да стане навик.

К: Смяташ ли, че дисципли-
ната е ключов елемент в из-
граждането на навиците и пос-
тигането на резултатите?

М: Според мен не опира тол-
кова много до това колко сме дис-
циплинирани, а как възприемаме 
трудностите. Много хора имат 
страхове, които не вербализират, 
като това да влезеш във фитнес 
зала, да тренираш групова трени-
ровка, да излезеш от вкъщи. Някои 
пък имат притеснение от това 
как ще изглеждат в очите на ос-
таналите, което е демотиватор. 
Когато човек се възпира от това 
да направи нещо, първо трябва 
да вербализира всичко, което му 
пречи и всъщност да види, че тези 
неща не са чак толкова страшни.

К: Смяташ ли че има разлика 
между дисциплината и моти-
вацията и кое според теб е по-
силно?

М: Мотивацията е променлива. 
Днес я има, утре я няма. Разликата 
между дисциплинираните хора не 
е в това, че имат повече моти-
вация, а че, когато имаме изгра-

ден навик, не полагаме психически 
усилия и не ни е необходима моти-
вация.

К: Какъв съвет би дала на 
себе си, на по-младото си аз, ако 
можеше да видиш бъдещето – 
това, което си сега?

М: Да има повече вяра в себе 
си. Смятам, че начина, по който 
съм се изградила до момента като 
личност, съм го направила заради 
препятствията и негативните 
изживявания, през които съм пре-
минала. Когато ние сме в състоя-
ние на радост и щастие, за съжа-
ление не се развиваме. Развиваме 
се само чрез трудностите. 
Единственото важно нещо е: 
“Имайте вяра в себе си!”.

К: Какво те вдъхновява?
М: Вдъхновяват ме хората, с 

които работя, жените, които по-
стигат собствените си цели. Това 
да виждам как хората се променят 
към по-добро и се развиват като 
личности.

К: Как се чувстваш, когато 
видиш резултатите на човек, 
който е следвал твоите трени-
ровки/режими?

М: Горда. Горда и щастлива от 
прогреса на всеки един човек, с 
когото съм работила.

К: 3 думи, с които би се опи-
сала като личност?

М: Вдъхновяваща, търсеща, 
иновативна.

Можете да се свържете 
с Марина Декова:
Facebook: Marina Dekova
Страница: www.marinadekova.com
Instagram: @marinadekova

“Съвет: Не спирайте да се дви-
жите, независимо дали става 
въпрос за тренировка в зала,
вкъщи, навън, може дори само 
да се разходите. Движете се!”
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Дисциплина в училище - 
всичко започва с нас
Текст: Йоана Тачева

Дисциплината и по-скоро само-
дисциплината е най-важното ка-
чество по пътя към реализацията. 
Тя се прилага във всяка сфера от 
човешкия живот – от мисленето и 
храненето до училището и трени-
ровките. Дисциплината до голяма 
степен значи излизане от зоната 
на комфорт. Това включва ран-
ното ставане, когато много ни 
се спи, подготвяне на уроците, 
докато всички са навън и още куп 
неща, които с радост бихме заме-
нили за малко почивка. Когато сме 
в подобна ситуация, трябва да си 
спомним, че най-успешните хора, 
нашите идоли, са правили толкова 
неща, които не искат, но точно 
тези лишения са ги довели до мяс-
тото, на което са в момента.  
Най-голямата грешка е да предпо-
четем краткосрочното удоволст-
вие на фона на дългосрочната цел. 

За съжаление е някак модерно 
училището да бъде мразено и пре-
зирано. Всички сме чували вечната 
фраза “Училище – мъчилище” (в ми-

налия брой ви разказахме повече 
по тази тема). Много рядко си 
даваме сметка, че всъщност тези 
години са ни толкова ценни; че 
училището е ключов фактор за 
социалното и интелектуалното 
ни развитие. В класната стая се 
учим как да се приобщаваме към 
колектива, как да работим в група, 
как да говорим пред хора. Учим се на 
трудолюбие, постоянство и целесъ-
образност. Реално погледнато, 
училището е институция, която 
предлага безплатни знания и въз-
можности и моят съвет е да се 
опитате да вземете колкото 
може повече от него, вместо да се 
питате кога ще дойде време да за-
вършите. 

    За да вземем максимума от 
учебните занятия, ни е нужна дис-
циплина. Ако все пак сте сред онези 
от нас, които още се затрудняват 
с изграждането на такава, ето 
няколко съвета, които да могат 
да ви помогнат:

1. Ранно пиле – рано пее! 
Ранното ставане е много 

важен навик. То ни прави енергични 
и ползотворни. Станете един час 
по-рано. Дайте си време да раз-
пределите деня си и да опреде-
лите целите и задачите за деня. 
Започнете с една постигната 

“Най-голямата грешка е
да предпочетем
краткосрочното

удоволствие на фона на
дългосрочната цел.”
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цел. В книгата „Оправи си лег-
лото”, адмирал Уилям Макрейвън 
описва колко голямо значение има 
това на пръв поглед елементарно 
усилие. „Ежедневието ни е онова, 
което се нуждае от усещане за 
структура. Понякога простият 
акт на оправяне на леглото може 
да ни предостави тласъка, нужен 
да започнем деня.” (стр. 16).

2. Бъди навреме! 
Оправете се и отидете на учи-

лище 15 минути по-рано. Дайте си 
време да се подготвите за часа, 
да си изкарате учебниците и да 
се настроите за днешния урок. 
Това ще ви направи по-дисципли-
нирани и ще покаже отношението 
ви към училището – че го цените 
и то е важно за вас. Подхождайте 
отговорно към всяко занимание в 
живота си. Така всички наоколо ще 
се отнасят по същия начин с вас, 
виждайки вашето старание и мо-
тивация.

3. Не оставяй днешната 
работа за утре!

Поставете си за цел да пишете 
домашните си още в деня, в който 
са ви ги дали, без значение, че няма 
да ви трябват за утре. Това е си-
гурен начин да развиете дисци-
плината си. Правейки го, ще нама-
лите тревожността, ще станете 
по-спокойни и няма да ви се налага 
да мислите дали не сте забравили 
нещо. Когато сме подготвени, сме 
много по-уверени в себе си и имаме 
време да мислим за далеч по-при-
ятни неща от това с какво все 
още не сме готови.

Присъствай на 100%!
Опитайте се да слушате вни-

мателно във всички часове. Знам, 
че това е изключително трудна 
задача – те са продължителни 
и много на брой. Но се опитайте 
да присъствате там максимално. 
Така ще се научите да се фокуси-
рате и концентрирате. Веднъж 
усвоили това умение, ще можете 

по-бързо и по-ефективно да се 
справяте с всякаква работа зана-
пред. А и ако сте слушали внима-
телно в час, много по-лесно ще си 
научите уроците.

Дисциплината, както казах, 
е в основата на постигането на 
целите. Ако развиете това ка-
чество, ще се справяте много 
лесно в различни ситуации в учи-
лище и в живота. Самият факт, че 
стигнахте до края на статията, 
говори, че сте готови да предпри-
емете определени стъпки в полза 
на развитието ви, за което ние 
от We Matter ви поздравяваме! 
Разгледайте и останалите тек-
стове, за да получите още ценни 
съвети. И помнете – всичко за-
почва от вас!
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How Self-discipline can
help us beat Procrastination
Text: Desislava Petrova

Have you ever been in a situation 
where you’ve had to complete a pro-
ject or study for an exam and you’ve 
postponed it until the last minute? 
After a while you end up panicking and 
you wonder how to get it done on time. 
If you are familiar with this scenario, 
then you fall into the category of pro-
crastinators. For as long as humans 
have been around, we have been 
struggling with delaying, avoiding, and 
procrastinating on issues that matter 
to us. Here we will provide you with 
some advice on how to overcome it so 
that you could complete your tasks on 
time.

1. Start the task for just a few minutes

Starting is always the hardest part. 
Once you get through the initial ob-
stacle of beginning, itĸs easier to keep 
going with the task. That's because 
the tasks that induce procrastination 
are rarely as bad as we think. For ex-
ample, if you tell yourself you’ve only 
got to do it for 15 minutes, you’ll likely 
spend much longer than that before 
you stop working again.

2. Do the hard and important tasks first

The hardest and the most important 
tasks require your full concentration 
and a lot of your energy, therefore it 
makes sense to start with them. Figure 
out when you are most motivated and 

alert and plan out your day so that 
you use this time best. For example, if 
you're a morning person, do the work 
you find toughest right after you wake 
up. On the other hand, if you tend to 
be unproductive in the morning, it is 
better to do it later in the day.

3. Break tasks down into small chunks

Breaking the task into tiny pieces in-
stead of looking at it as one big obsta-
cle will help you feel less overwhelmed 
and more empowered. For example, 
instead of thinking, "I need to finish 
this project by 8 PM tonight," tell your-
self, "I'm going to find information, fill 
that in, and then look for photos." After 
you accomplish your smallest task, it 
is most likely to go forward from there.

4. Removing distractions from your 
working environment

Our devices provide us with many 
possibilities for distraction, such as 
social media, email, texting your family 
and friends or playing games online. If 
you notice yourself using your device 
for procrastination, just disconnect. 
You can put your phone in the other 
room or download an app that helps 
you avoid interruptions. You can also 
shut off the WiFi on your computer, in 
case it distracts you. Disabling digital 
distractions gives you no choice but to 
work on what's really important to you.

"Disabling digital
distractions gives you
no choice but to work

on what´s really important
to you."
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5. Reward yourself when it's done

Promising yourself a reward after 
you finish your tasks will motivate 
you to bring the work to an end. The 
reward might be cooking your favorite 
dish, practicing your favorite activity 
or buying something you've always 
dreamed of. Use the anticipation of the 
reward and it will help you deal easily 
with the "pain".

6. Forgive yourself

Don’t judge yourself for past procras-
tination. Beating yourself up about the 
past will make the situation worse. 
Instead of saying "I should have 
started earlier" or "I am such a loser", 
forgive yourself and take advantage of 
your past procrastination experiences. 
Determine what led you to distraction 
last time (whether it's fear, stress or 
lack of accountability) and consider 
how to avoid it both in the present and 
the future.

7. Drop the perfectionism

As Michael Hyatt says: "Perfectionism 
is the mother of Procrastination". 
Perfectionists fear being unable to 
complete a task perfectly, so they put 

it off as long as possible. Instead of 
focusing on being perfect, try to focus 
on becoming better. This means to still 
strive for excellence, but at the same 
time, to focus on getting the job done.
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Тънкостите на планирането: 
как да организираме 
ежедневието си?
Текст: Ивета Георгиева

Какво означава да си органи-
зиран човек? Не е просто да под-
реждаш документи от време на 
време, нито пък да чистиш един 
път в месеца или да вършиш рабо-
тата, която ти е задължителна. 
Не че има нещо нередно в тези 
неща. Напротив, те са полезни и 
необходими. Но един организиран 
човек има своя собствена рутина, 
която спазва всеки ден. За всеки 
един, разбира се, тя е различна. 
Има някои основни правила обаче, 
които могат да помогнат много 
за това ежедневието ни да бъде 
много по-удобно и продуктивно.

Едно от най-важните неща 
е да се планира денят. За тези, 
които са по-ранобудни, ще е по-
лесно да свършат тази работа на 
сутринта, а за нощните птици ще 
е по-приятно да подготвят плана 
от предната вечер. Ако вие не по-
емете контрол над ежедневието 

си, то ще поеме контрол над вас и 
ще ви засмука в кръга на скуката.

За планирането на един график 
има много различни начини. Един 
от тях е да си записвате в спе-
циален тефтер и да си отбеляз-
вате с някакъв знак, когато една 
задача е изпълнена. Тук може би е 

най-важно да запишете задачите 
подред, за да ги изпълнявате пра-
вилно и пълноценно. Oсвен това, 
носете навсякъде планера си, за 
да не забравите някоя задача.

От друга страна, ако не сте 
фенове на писането на ръка, може 
да си изтеглите някое прило-
жение, което ще ви подсеща за 
всяка една задача. Най-лесният 
начин е да си записвате на кален-
дара в телефона, защото той ви 
е необходим и ако нямате доста-
тъчно памет за приложение, той 
ще ви влезе в страхотна упо-
треба. Разбира се, не е нужно да 
разписвате всяка една минута 
(което едва ли изобщо е възможно), 
а да имате най-обща пътна карта, 
която да ви преведе през деня.

Друго нещо, което определено 
би било много полезно за организи-
ране на ежедневието ви, е да си 
измислите сутрешни и вечерни 

“Ако вие
не поемете контрол
над ежедневието си,

то ще поеме контрол над вас
и ще ви засмука

в кръга на скуката.”
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“ритуали”. Това са някои приятни 
за вас действия, които да извърш-
вате всеки ден и най-важното е 
да ви доставят удоволствие. Така 
сте по-концентрирани и отго-
ворни. Няма нужда тези ритуали 
да са много дълги или сложни. 
Можете да започвате всеки един 
ден с бърз душ, упражнения за 
тялото, които ще ви заредят 
с енергия за през целия ден, или 
пък вкусна закуска с кафе, която 
ще ви отпусне. Вечерта пък може 
да четете книга, да гледате ваш 
любим сериал, да си вземете вана 
или каквото друго ви харесва. Ако 
успеете да си наложите тази 
рутина всеки ден, ще разберете, 
че по-лесно ще организирате и ос-
татъка от ежедневието си.

В динамичното ни ежедне-
вие организирането е наистина 
важна част и в личен, и в профе-
сионален план. Много често на 
интервюта за работа търсят 
организирани хора, които са от-
говорни и умеят да изпълняват 
задачите си навреме. Затова, ако 
искате да имате по-ползотво-
рен и щастлив начин на живот, 
никога не оставяйте работата, 
която може да се свърши днес, 
за утре. Ако ви се случи това, 
има много голяма вероятност 

да бъдете уволнен или принизен, 
което не е добре за личностното 
ви развитие. Разглеждайте кри-
тично начина, по който работите, 
наблюдавайте как се справят 
тези около вас, и винаги искайте 
съвети от хората, които оби-
чате. За да сте по-организирани, 
ще е добре да си оставяте някакви 
мотивиращи бележки, чрез които 
да знаете точно какво трябва да 
свършите или както казах по-на-
горе, да планирате деня си.

Организирането на ежедневи-
ето не е за подценяване, защото 
когато всичко е по- подредено 
ще ви бъде много по-лесно. По 
този начин дори ще имате време 
за неща като пълноценен обяд 
или разходка в парка с приятели. 
Планирането на деня всъщност 
ви освобождава от хаоса и точно 
заради това ще бъдете много 
по-подредени и отговорни.
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Мартин Колев:
Част от самодисциплината 
е да знаеш кога да спреш
Текст: Гергана Вълчева

Мартин Колев е роден в Бургас 
през 1989 година. В ученическите си 
години пише проза. Текстовете му на-
мират място в “Култура”, “Капитал”, 
“Литературен вестник”, “НО поезия”, 
“Море”, “Гранта”. Печелил е литера-
турни и театрални награди. Върви 
по стъпките на баща си и завършва 
Психология в Софийски универси-
тет, но мечтата му от детство е 
да стане писател. Младият българ-
ски автор публикува два сборника с 
кратки разкази. Най-голяма популяр-
ност обаче намира първият му роман 
“Софийски магьосници”. А дебютната 
му пиеса, “Кроасан”, печели конкурс за 
съвременна камерна драматургия.

Къде намираш вдъхновение?
Вдъхновение откривам в много 

неща... във всичко. Аз съм на мнение, 
че сивото общество може да бъде 
далеч по-интригуващо и по-вдъхно-
вяващо от утопичното място. Там 
едва ли ще си губим времето с писане. 
По-скоро ще гледаме да живеем. Не 
знам дали това е от инат, но когато 
виждам сива среда се вдъхновявам. 
Кара ме да погледна по-надълбоко и да 
открия нещо интересно и загадъчно... 
вълнуващо. “Софийски магьосници” 
е вдъхновен именно от желанието 
да видя как може да съществува 
такъв магически свят в нашата 
сива среда.

Кое те мотивира да пишеш и да 
завършиш работата си?

Една от основните ми мотивации 
е това, че исках да завърша роман. 
Започнах „Софийски магьосници“ в 
един период, в който се бях отказал 
от писането и не исках изобщо да се 
сблъсквам отново с този ужас. Но 
изпаднах в депресия и осъзнах, че не 
се чувствам доволен, ако не се зани-

мавам с това, което искам, а именно 
писането. И си казах: “Добре сега ще 
се хвана сериозно”. Беше по-скоро 
new year resolution. Преди това рабо-
тех постоянно, а когато започнах 
да пиша, намалих работата, за да 
мога да се съсредоточа върху романа. 
Сложих си бележки и наистина се зах-
ванах сериозно. Винаги съм искал да 
предам такава магическа история.

Ти си избрал да се обърнеш към 
българското. Защо?

От една страна, защото живея 
тук и защото виждам нещата, за 
които пиша. Мога да събирам вдъхно-
вение. А от друга, защото исках да 
разкажа една епична фантантас-
тична история.

Като по-малък доста пишех, като 
първите ми опити за проза и разкази 
бяха само с някакви герои с чужди 
имена Питър, Крисчън, Натали. 
Всичко беше в измислен Ню Йорк, за 
който не знаех нищо.

Създаваха доста хумористично 
звучене, но не целенасочено. Това е 
една от първите теми, които обсъж-
даме с децата, когато им преподавам 
творческо писане. Нормално е да из-
ходиш от това, което харесваш, и е 
логично да се опитваш да му подража-
ваш. На мен ми е много по-интересно 
обаче да чета за неща, случващи се в 
България. Те са автентични.

“Ако не тръгваш от
човешкото и не се стремиш

към него, то по-скоро не
правиш нищо.

Сърцевината винаги е в
човешкото.”
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Как организираш времето си?
Трудно. В последно време пиша 

романи, което е доста времеемко и 
изисква много самодисциплина, пред-
варителна мотивация и планиране. 
Когато реших да се върна към писа-
нето и се захванах сериозно, си казах, 
че винаги когато взимам важно реше-
ние, то ще е на първо място, защото 
иначе просто няма как да стане.

Как самодисциплината помага за 
създаването на книга?

Писането, особено на романи, из-
исква много, много време. Много изо-
лация. Само, когато виждам крайния 
срок в далечината, си позволявам да 
излизам свободно. Иначе се ограни-
чавам социално, защото това е един 
много опасен капан. Писането не е 
за хора, на които не им понася такъв 
живот. Също така, част от самодис-
циплината е да знаеш кога да спреш. 
Трябва да се правят и малки паузи. 
Ако не знаеш кога да затвориш файла, 
а после и очи, няма как да достигнеш 
финалната права. Гарантирам го от 
опит. Винаги трябва да търсиш рав-
новесие. Признавам, аз успявам много 
трудно. Когато се ентусиазирам, 
трудно се възпирам.

Как си почиваш?
Все още се уча да си почивам. Аз 

съм работохолик. Когато си почи-
вам, гледам да съм по-често с хора, 
защото когато съм сам със себе си, 
не мога. Разпускам с бягане, разходки 
из природата и лежерно четене. Ако 
си човек, който обича да си почива, 
ще си почиваш всякак. Писането 
като почивка е само теория. Когато 
се занимаваш със сериозен проект, 
не е така. Писането на поезия, раз-
кази и драматургия е много различно. 
Периодът е много по- къс и приятен. 
При романа няма как да прекъснеш за 
дълго време, просто защото героите 
се отдалечават от теб.

Как разпределяш времето си?
С много жонглиране. Постоянно 

се опитвам да си поставям по няколко 
цели. Трудно е, защото не работя в 
стандартно работно време, което 
някак си да ти позволява да си на-
редиш ангажиментите. Напротив, 
постоянно трябва да вмествам ня-
какви неща, да си преправям списъци 
и календари. Мога да определя точно 
време за дейностите си, но само за 
днес. Утре ще е нещо съвсем раз-
лично. Денят, обаче винаги върви 
динамично, което от една страна е 
хубаво, защото те държи на пръсти.

Ти си постигнал мечтата си. 
Какви са плановете ти за бъде-
щето?

Аз приемам писането като 
занаят, не в смисъл, че правиш само 
едно и също, а че се усъвършенстваш, 
когато го практуваш. Има различни 
фази. Първо се чувстваш като чирак, 
а след много работа и труд, като 
майстор.

Има моменти, когато се чудя 
какво да направя и кое да продължа. 
Когато събереш смелост и причини 
да се наречеш писател, всъщност се 
отварят нови възможности – “от-
ключваш следващо ниво”. Определено 
смятам, че е важно да предадеш на 
някого познанието си в занаята. 
Например, аз водя семинари по твор-
ческо писане за деца и младежи между 
8 и 16 години.

Ако не тръгваш от човешкото и 
не се стремиш към него, то по-скоро 
не правиш нищо. Сърцевината винаги 
е в човешкото.

Много ми е интересно да обикалям 
непознати улички, където има къщи с 
дворове и пряк досег до ежедневието 
на хората. До голяма степен това 
е пипкавото и майсторското – да 
видиш нещо, което на пръв поглед из-
глежда скучно и невпечатляващо и да 
откриеш в детайлите му нещо много 
специфично.

Ако не можеш да откриеш мал-
кото в голямото, изпускаш съ-
щественото.

“Ако не можеш да
откриеш малкото в
голямото, изпускаш

същественото.”
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Красотата на изкуството
и всичко, на което ни учи то
Текст: Гергана Димитрова

Заобиколени сме от изкуство, 
независимо дали това са музи-
кални, илилитературни произве-
дения, картини, танци, градини. В 
домовете, а и в повечето общест-
вени сгради, присъства хубава 
картина или фотография, библио-
тека, радио или домашно кино, ваза 
със свежи цветя. Изкуството ни 
отличава от останалите. Въпреки 
че има различни видове, те имат и 
някои прилики.

Както е упоменато в Wikipedia, 
думата “изкуство” предимно се 
разглежда като творческа дей-
ност на човека, чрез която про-
извежда серия от предмети, 
основно с естетическа цел. 
Вероятно неизненадващо, една 
от най-старите документирани 
форми на творчество е изобра-
зителното изкуство, включващо 
живопис, графика, фотография и 
скулптура. До ден днешен хората 

си служат с него, за да изразят 
чувствата си.

Според мен, едни от най-раз-
пространените видове твор-
чество днес са музиката, живо-
писта, фотографията, киното и 
литературата, защото благода-
рение на технологията, ние имаме 
възможността да достигаме до 
всичко по-бързо и по-рано. С ней-
ната помощ можем да прочетем 
дадено произведение, да слушаме 
музика или да гледаме филм. Преди 
не всичко е било толкова лесно 
достъпно – за да се прочете някоя 
книга, е трябвало да се провери 
дали я има в обществената биб-
лиотека. Нямало е избор на изда-
ния и достъп до тази информация, 
която съществува сега. По теле-
визията не е имало хиляди канали 
и не са давали филми по цял ден, 
както днес, а в определени дни и 
часове. От разкази на родите-
лите ми знам, че нито един човек 
не е бил навън, когато са излъч-
вали сериали или отделни филми и 
на следващия ден всички са обсъж-
дали снощната серия. Концертите 
и театралните представления 

също не са се изнасяли толкова 
често, колкото сега. Нямало е 
толкова много галерии и сцени.

“Изкуството също ни
научава на

дисциплина и на
усърден труд, защото

ако не полагаме
усилия, няма да

постигнем нищо.”
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Светът се модернизира, а 
заедно с него и изкуството се про-
меня. Независимо дали е картина, 
книга, песен, филм или друга негова 
форма. То не може да остане 
същото, каквото е било преди 
години. Най-лесният пример: запи-
тайте се каква музика са слушали 
преди десетилетия вашите баби 
и дядовци. Те ще ви отговорят, че 
едва ли е същата песен или дори 
изпълнител, каквито слушате вие 
сега. Същото се отнася и до ос-
таналите видове творчество – с 
напредването на технологията 
те се променят.

Но всъщност, на какво ни 
учи изкуството? В него са 
скрити различни послания. Може 
би понякога при досег с опреде-
лена творба например, не осъзна-
ваме веднага какви са те, но след 
време разбираме. И едва ли те са 
отрицателни. Изкуството ни учи 
да разпознаваме какво е добро и 
какво лошо. След като сме прочели 
няколко романа, ние знаем кое е 

хубаво, знаем какво ни харесва и 
какво искаме да прочетем отново, 
както и кое не ни допада. Дори и 
най-лошият герой в книгите ще ни 
научи на нещо добро, защото ав-
торът ще се опита да го развие.

Изкуството също ни научава 
на дисциплина и на усърден труд, 
защото ако не полагаме усилия, 
няма да постигнем нищо. Учи ни 
и на търпение, на вяра в себе си и 
на мотивация да гоним целите си. 
Когато комбинираме всички тези 
ценности в едно, ние получаваме 
това, което наричаме “изкуство”.

Какво ни кара да се връщаме 
към него? Отговорът е лесен: то 
ни води към идеала за доброто. Във 
всеки сюжет винаги (или поне в 
повечето случаи) доброто побеж-
дава. Изкуството ни помага да се 
подготвим за реалния живот и за 
това, което ни очаква в бъдеще. 
Понякога, когато се нуждаем от 
почивка, може да ни разсее от ре-
алността, а и да ни помогне да 
се справим с проблемите си като 
приложим стратегия, вдъхновена 
от интересна пиеса или книга.

Нанасяме ли се в нов дом, 
ние винаги слагаме картини или 
снимки по стените, до тях под-
реждаме лавици с книги, отделяме 
място на музикална уредба или 
телевизор. Защо? Защото изку-
ството ни създава комфорт. То 
ни кара да се чувстваме у дома 
си и точно затова, то никога 
няма да изчезне.



27

“Всички наши места” 
- Дженифър Нивън
Текст: Никол Данева

“Историята на момиче, 
което се учи как да живее от 
момче, което иска да умре.” 
– пише на корицата, но става 
въпрос за много повече от това.

Теодор Финч винаги мисли за 
смъртта. Главата му е пълна със 
статистики за самоубийства. 
Макар и изтъкан само от думи, той 
е най-истинският човек, който 
някога ще срещнете. Всяка час-
тичка от него е жива. Прочитаме 
мислите и разбираме чувствата 
му. Имаме възможност да се до-
коснем до него и да го обикнем 
през страниците. В цялата исто-
рия, сред толкова много безлични 
хора, той се откроява. Преживял 
болката от детството си и сякаш 
оставащ незасегнат от цялата 
злоба, носеща се около него, той 
се хваща за Вайълет – защото 
тя е последната му възможност 
да остане там, да се събуди, да 
живее.

Ултравайълет  Неотразима- 
мърки, наречена така от Финч, 
отдавна се е скрила от света, 
забравила е мечтите си и отча-

яно се лута между миналото и 
настоящето. Загубила сестра си 
в автомобилна катастрофа, тя 
сякаш е изгубила и частичка от 
същността си. Частичка, чиято 
липса Финч вижда в мига, щом по-
гледите им се срещат и започва 
да търси така сякаш някога му е 
принадлежала.

Шантавелкото стои на ръба 
на камбанарията и отново се чуди 
дали това да е Денят. И тогава 
вижда Вайълет Мърки да стои не-
далеч от него. Точно там, високо 
над всичко и всички, започва тях-
ната история. И двамата са там, 
защото искат да избягат от тъм-
нината.

Един училищен проект дава 
възможност на Финч да се 
доближи до нея. Той използва тази 
причина, за да потърси спасение 
в близостта ĸ. Те обикалят седем 
места в щата Индиана, навсякъде 
оставят по нещо от себе си, а 
местата завинаги ги свързват.

Връзката между тях двамата 
е изградена нежно и внимателно. 
Един в друг те откриват ярки пла-
мъчета, които им носят светлина. 
История им е трудна и тежка, но 
е цветен вик в черната тишина. 
Вик, изпълен с упрек и болка към 
всички, които остават слепи и 
глухи за жестоката истина на 
това сам да отнемеш живота, 
който вече си изгубил.

Вдъхновен от реални съби-
тия “Всички наши места” е роман, 
който здраво ще стисне сърцето 
ви, ще се заиграе със съвестта 
ви и завинаги ще остане в съзна-
нието ви.
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Програмата Еразъм +
Текст: Ася Стефанова

Еразъм + е програма на 
Европейския съюз за подкрепа на 
образованието, обучението, мла-
дежта и спорта в Европа. Тя дава 
възможност на всички млади хора 
да участват в проекти, обмени 
или да работят в чужбина.

Един от нейните проекти се 
нарича European History Moving 
project, чрез който 18 ученици от 
ГПЧЕ “Симеон Радев”, гр. Перник, 
посетихме градчето Нарни в 
Италия, където освен с итали-
анци се запознахме и с младежи 
от Гърция, Франция и Испания. 
Заедно с тях работихме в групи, 
където трябваше да обсъждаме 
европейските ценности, а накрая 
да представим обсъденото по ин-
терактивен начин с видео, песен 
или презентация. Въпреки различ-
ните ни националисти, тази дей-
ност ни сплоти и ни помогна да се 
опознаем много по-добре.

Разбира се, имахме и възмож-
ността да упражняваме англий-
ския си език, който беше основ-
ния работен език. Италианците, 
които бяха домакини на това съби-
тие, имаха прекрасно отношение 
и освен че имахме много работа, 
бяха подготвили и посещения до 
столицата на Италия (Рим) за цял 
ден, както и до близкото градче, 
Терни. Прекарахме си страхотно, 
защото дори само за 5 дни, проек-
тът ни предостави възможноста 
да видим една друга държава в 
дълбочина, както и да се срещнем 
с чуждестранни ученици.

 Беше много трудно да се раз-
делим с Италия и да се върнем 
отново в България, но дори 
тогава работата ни по проекта 
не свърши. Основната му идея е 
обучението по заснемане на филм. 

Затова и сега нашата задача е да 
направим такъв, свързан с истори-
чески момент за България, който 
също така да представя важна 
европейска ценност. Най-добре 
представилите се ще могат да 
отидат в Испания в края на април 
за 5 дни. 

Участието в подобна инициа-
тива увеличава и възможностите 
ни за бъдещето, тъй като опита, 
който печелим от срещата с 
други държави и националности, 
е безценен и в професионален, и в 
личностен план. Бих посъветвала 
всеки да взема участие в подобни 
проекти. Можете да спечелите 
толкова много!

Ако и вие искате да се вклю-
чите, попитайте класния си ръ-
ководител за повече информация. 
Освен това можете да се инфор-
мирате или да кандидатствате и 
чрез Националните бюра на про-
грамата Еразъм +.

“...проектът ни предостави
възможността

да видим една друга
държава в дълбочина,
както и да срещнем 

чуждестранни ученици.”
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The Importance of Young 
People's Self-discipline 
for the Future of Europe
Text: Juliana Venelinova Dobreva

Self-discipline means self-control, 
which gives you inner strength and a 
way to control yourself, actions and 
even reactions. Nowadays we don’t 
often think about the consequences 
of our daily actions. People don’t even 
consider that every small step they take 
to change something for the better, 
could reshape our city, our country or 
even the whole continent. And here 
comes the question: how could young 
people affect Europe positively? How 
should we use our self-discipline to 
change everything? 

To start with, all age groups matter to 
our society in different ways. Young 
people are often to be considered 
as the bright light of our future. 
They embrace new ideas which bring 
joy, energy and new sources of knowl-

edge. They are the seeds for the next 
generations and they are the people 
defining the rules and laws, again 
for their descendants’ future. Every 
human deed is like a small part of a 
big puzzle. The harder you work to find 
the right places for all of the pieces, 
the more it starts to acquire shape and 
an overall image. Well, in this case the 
puzzle is Europe and the humans are 
our adolescents. They are honored to 
be the people making our continent a 
better place to live in. All their actions 
will have an everlasting effect. 

Moreover, can we imagine the place 
we inhabit without young people? 
Not only will everything lose sense, 
but also our lives will be very boring 
and monotonous. The youth are the 
ones full of ideas and voices that are 
ready to explode and be heard by us. 
They are like the pencils we need if we 
want to color a book. Europe is like a 
canvas, the teenagers are the brushes 
dipped in colorful paints and their 
parents are the artists holding these 
brushes. They need to be moved very 
gently, so that there would be a mas-
terpiece at the end of the whole work. 
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Thus we shouldn’t forget to mention 
the importance of the right parenting. 
The efficient way to raise a kid could 
lead to a world surrounded only 
by kind and decisive youngsters 
who will later on contribute to the 
success of various spheres. Most of 
the times a new medication is found, 
or even when a big issue is solved, it 
is due to the efforts of the well raised 
children who are now grown and am-
bitious people making something ben-
eficial for their country and continent.

Without doubt, the youth are substan-
tial for our future. As they are born, they 
are already importing the novelty in 
our world, especially when it comes 
to Europe. The more young people 
occupy Europe, the more solutions and 
opinions we will have for different prob-
lems concerning our future. And also, 
if everybody puts effort into devel-
oping their country, Europe will be 
stronger, safer and inhabited by 
only open-minded people. 

In conclusion, young people bring 
enthusiasm and vitality to Europe 
which can result in discoveries, devel-
opments that could benefit our society 
or even the world at large. They are 
like the flame we need to light a candle. 
Europe needs sound-thinking popula-
tion to control the hard situations and 
residents who want to live peace-
fully, people who want to help and to 
make a difference in this hard world 
we live in. I strongly believe that 
there are many young people like 
me, prepared to give their heart so 
that kindness could conquer the 
world and we could freely rush into 
the unknown and explore. The youth 
are the saving grace.
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Как да се подготвим за 
живота след гимназията
Текст: Йоана Тачева

“Шансът е на страната на под-
говения ум.” – Петя Димитрова

В живота на всеки от нас на-
стъпва момент, в който се налага 
да оставим детството зад гърба 
си и да поемем по собствения 
си път, да изградим личността 
и живота си такива, каквито 
искаме да бъдат. Този период най-
често идва със завършването на 
училище. В един момент всичко е 
ясно и предсказуемо – знам кога 
съм на урок и кога в час, имам ясни 
цели да постигна определен резул-
тат на изпитите. Един ден след 
бала се поглеждам в огледалото и 
си задавам въпроса “А сега какво?”. 
Училището свърши, изпитите 
минаха, какво ще правя оттук на-
татък? В този момент разбирам, 
че е изключително важно да имам 
изградена представа за това, 
което искам да бъда аз като лич-
ност, както и какъв живот искам 
да живея и да започна да полагам 
усилия в тази посока, защото в 
противен случай рискувам да се 
изгубя в живота и да пропилея 
времето, в което всъщност да 
се развивам. Днес осъзнавам, че 
всичко зависи от мен.

Всъщност, с навлизането в нов 
етап от живота, в нас се заражда 
една нова, непозната сила, която 
ни тласка да се развиваме, да из-
следваме себе си и света наоколо. 
Стремежът да бъдем най-добрата 
версия на себе си води до еже-
дневни усилия и купища пречки, 
които биха могли да ни отдалечат 
от мечтата ни. Успеем ли да се 
преборим обаче, повярвайте ми, 
ще си заслужава!

Предлагам ви 3 стъпки, които 
помогнаха на мен да се подготвя 
за живота след училище и ме на-
правиха малко по-уверена, че вървя 
в правилната посока.

Стъпка 1. Изясни се със себе си!
Това е може би най-важната 

стъпка, така че ĸ отделете дос-
татъчно време. Идеята е да раз-
берете какви са вашите интереси 
и силни страни. Хубаво ще е да 
помолите своите близки и прия-
тели да ви кажат кои са силните 
ви черти според тях – все пак 
различно е да имате поглед от-
страни. След като сте готови, 
изгответе си списък, включващ 
всичко изброено по-горе. Готови 
ли сте? Последният етап от тази 
стъпка е да измислите как да ком-
бинирате всичко това. Сещате ли 
се за някоя професия или специал-
ност, която да съчетава качест-
вата и интересите ви? Ако не 
сега, то все някога тази идея ще 
ви осени, обещавам! Сега се погри-
жете да спазите следните много 
важни неща:

• Изберете сами своето 
бъдеще. Не се опитвайте да из-
пълните очакванията на родите-
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лите си. Вашият живот е ваша 
отговорност! Изживейте го така, 
както бихте искали!

• Не се притеснявайте, ако не 
се сещате за професия, комби-
нираща качествата и мечтите 
ви. Можете да излезете от тази 
рамка и да измислите нещо ново.

Стъпка 2. Формулирай целите си!
След като вече сте наясно с 

това къде искате да стигнете 
в живота си, време е да изгот-
вите план за действие, който 
да ви отведе там. Започнете с 
крайната си цел, като я поста-
вите най-накрая в списъка. А сега 
помислете каква да бъде първа 
стъпка. Може би това е прочи-
тането на определена книга, 
кандидатстване в университет 
или промяна на някое качество у 
вас, което мислите, че ви пречи? 
Чудесно! Вече имате първа 
стъпка. Продължавайте в същия 
дух, бъдете изобретателни и не 
се притеснявайте, ако някои от 
нещата ви звучат невъзможни. 
Изпълнявайки последователно 
микро-целите си, няма как да не 
стигнете до крайната точка.

Стъпка 3. Не спирай да вярваш 
в себе си!

Винаги изхождайте от вярата 
в себе си, най-вече в ситуации, в 
които нещата се объркват и из-
глеждат безнадеждни. В живота 
не винаги всичко се случва по план, 
но точно в това му е чарът, нали? 
Най-важното качество, което 
трябва да развиете, е адаптив-

ност – способността да намерим 
решение дори и в най-смахнатата 
ситуация. Всъщност, според мен, 
всички пречки, които откриваме 
по пътя на успеха, са тестове на 
Вселената. Чрез тях тя изпитва 
долколко сме готови и колко силно 
желаем крайната си цел. И точно 
преди финала нещата изглеждат 
най-тежки. Но изхождайки от 
вярата, ще съумеете да се пребо-
рите с невъзможни ситуации и в 
крайна сметка ще успеете да реа-
лизирате себе си в света!

И за финал, видният психо-
лог, Едуард Титчнър, е казал, че 
“Животът сам по себе си не е 
нито топъл, нито студен. Той 
става такъв според това как 
човек го преживява.” Обичайте 
живота и няма начин той да не 
бъде красив!

“Изберете сами своето
бъдеще. Не се опитвайте

да изпълните
очакванията на

родителите си. Вашият
живот е ваша

отговорност! Изживейте
го така, както бихте искали!”



33

Самоусъвършенстването 
и пирамидата на Маслоу 
работят заедно
Текст: Селин Пандурова

“Позитивният имидж и здра-
вото самоуважение се основават 
на одобрението, приемането и 
признаването от другите. Но и 
върху реалните постижения, под-
визи и успех на реалистичната са-
мооценка, които добиваме.” 

– Ейбрахам Маслоу

Когато чуя думата „самоу-
съвършенстване”, мозъкът ми 
веднага прави връзка между ча-
совете по психология в училище 
и истинския живот извън него. 
Ще се запитате откъде-накъде 
това момиче свързва тези две 
неща? Отговорът е пирамидата 
на Маслоу.

В статията “Теория за йе-
рархията на потребностите на 
Маслоу”, се обяснява, че пирами-

дата лежи върху теорията на по-
требностите. Според нея хората 
имат универсални и общи потреб-
ности, които са йерархично подре-
дени по важност. А не е ли именно 
това самодисциплината – жела-
ние, каращо ни да гоним целите си, 
съобразно нашите потребности?

Петте етапа (нива на пира-
мидата) са свързани с два ос-
новни мотива – на спестяване и 
растеж.

Както е обяснено в стати-
ята, спомената горе, мотивът на 
спестяване включва първите три 
етапа: физиологични нужди (не-
обходими за живота, като храна, 
вода, подслон, облекло, отдих), си-
гурност (надеждна работа, пенси-
онна система, работни условия) 
и обвързване (приятелство, се-
мейство, любов, участие в група, 
членство в организация и др.).

Тези етапи работят за нама-
ляване на определени мисли и усе-
щания, които са неприятни (като 
глад, безпомощност, и студ на-
пример). 

Удовлетворявайки тези нужди, 
човек стига до състояние на хо-
меостаза или по-популярното, 
релакс.

Самодисциплината и самоусъ-
вършенстването се нуждаят от 
стимули. За да се самодисциплини-
раме, трябва първо да заобичаме 
себе си и собствените си избори. 
Ако ни е трудно, винаги можем да 
се вслушаме в съветите на по-въз-
растните от нас; да намерим 
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най-добрия начин, който помага да 
се концентрираме; да системати-
зираме и приоритизираме живота 
си.

Това не означава да водим 
график на всяко едно наше 
действие, а да разглеждаме деня 
като лист хартия, готов да бъде 
запълнен с добре изписани букви. 
Ако думите на листа – нашите 
действия, са грозно нахвърляни, 
то тогава сигурно не сме честни 
към себе си. Най-големият подво-
ден камък в този момент е въз-
можността да се превърнем в Das 
Man (човек, подвластен на общи 
чувства и мнение, член на „ста-
дото овце”).

За да избегнем това състоя-
ние и да се приближим максимално 
до последното стъпало в пирами-
дата на Ейбрахам Маслоу – само-
усъвършенстването, е нужно да 
четем странична литература, 
да следим националните и между-
народните вестници, списания и 
радиа. Информацията се превръща 
в най-големия ни съюзник, когато 
е в ръцете ни. Притежавайки 
я, ние започваме да изграждаме 
мнение и позиции, да ги защита-
ваме и най-важното, да уважаваме 
отсрещния. Четейки по много и по 
всяко време, ние имаме възмож-
ност да достигнем до различни 
нива на самоусъвършенстването.
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WE MATTER:
Нощ на талантите
(в подкрепа на “Скритите Таланти на България”)

Текст: Ивайла Бързачка

В духа на Коледа, тази година, 
екипът ни се обедини от обща 
кауза, а именно “Скритите та-
ланти на България” - програма на 
НПО “Операция Плюшено Мече”, 
която дава шанс за продължа-
ване към висше образование и 
професионална реализация на 
даровити младежи, лишени от 
родителска грижа или пък от 
социално слаби семейства. Ние 
се свързахме с тях за повече ин-
формация, за да можем да я спо-
делим с вас, така че и вие да сте 
запознати с каузата и целите 
им и ако имате възможност, да 
ги подкрепите.

По време на програмата учас-
тниците си поставят кратко-
срочни и дългосрочни цели, които 
да имат възможност да реализи-
рат чрез достъп до частни уроци, 
работа с индивидуален, обучен 
ментор, участие в семинари, ра-

ботилници, конкурси, състезания, 
лагери, необходимите им мате-
риали, профилирана литература, 
оборудване и екипировка, подго-
товка за кандидатстване и на-
миране на стаж и работа, които 
Програмата им подсигурява. 
Всеки талантлив младеж може да 
остане в нея до реализиране на 
крайната си цел. 

Програмата работи с младежи 
от всички точки на България и раз-
вива техните умения в сферите 
на изкуството, танца, точните 
науки, спорта и поезията. Тази го-
дината екипът на “Скритите та-
ланти на България” подготвя пет 
кандидат-студенти.

Когато решихме, че искаме 
да организираме благотворите-
лен базар, едно от най- важните 
неща за нас бе да изберем кауза. 
Знаехме, че каквото и да решим, 
трябва да е в помощ и подкрепа 
на деца. Така попаднахме на про-
грамата на Плюшено Мече за та-
лантите. Както вече знаете, ние 
вярваме в младежите на България 
и за нас е важно всеки да има въз-
можност да преследва мечтите 
си и целите си, да твори и да се из-
казва, да прави това, което обича. 
Идеята на каузата им ни впечатли 
и така се спряхме на нея.

Така започна организацията. 
Заедно взехме решение какво да 
бъде продавано на базара ни: книги, 
ръчно направена коледна украса, 
прекрасни снежни човечета, раз-
ноцветни картички – всичко, на-
правено и донесено от сърце.
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Освен нещата за продан, 
екипът ни бе подготвил и нощ на 
талантите, където участниците 
от списанието имаха възможност 
да се изявят. Специални гости ни 
бяха София Стойнева и Цветелина 
Петрунова, за което сме им без-
крайно благодарни.

Тържеството започна с танц, 
представен от Дени и Дидо (повече 
за тях ще разберете на края на 
списанието). Думата, с която 
можем да опишем и тях, и изпъл-
нението им е “невероятно”. Да от-
криеш тържество не е никак лека 
задача, но те не просто се спра-
виха, а наелектризираха въздуха в 
цялата зала и накараха всеки един 
присъстващ да се усмихне.

Следващият участник бе една 
жена с изключителен талант и 
принос към Езиков Център “Форс”. 
Цветелина Петрунова ни прочете 
няколко свои разказа и накара 
всеки един гост така да се за-
слуша в думите є, че да забрави 
за реалността и да се пренесе в 
свят, създаден от думи и въобра-
жение. 

Като трети участник излезе 
Ася (за нея също можете да раз-
берете повече накрая на списа-
нието). Момиче, което не спира да 
изненадва хората с талантите и 
целите си. Започна с разказ, впе-
чатляващ като самата нея и за-
върши с танц, нейно хоби вече 
повече от десет години.

Продължихме с две момичета 
- Ивайла и Гери (също наши учас-
тници). И двете доста си при-

личат: пишат и рисуват – изку-
ството за тях е начин на живот. 
Ивайла рисува откакто се помни 
и отскоро пише. Гери пък рисува 
само от две години, но още от 
дете съчинява стихчета. Чрез 
писането тя събира емоциите си. 
Първа на сцената излезе Гери. Тя 
ни прочете малка част от поезия 
си и ни накара да чувстваме с 
думи. Ивайла пък бе донесла две 
свои картини, които показа на 
гостите, разказа ни малко за себе 
си и творчеството си и ни впе-
чатли с цветовете по платната, 
които говореха без думи, а с цвят 
и емоции.

Дойде и редът на уважаваната 
София Стойнева, чийто талант 
и постижения прославят името 
є не само в нашия роден град, а и 
в цяла България. Тя е носител на 
множество награди като “Учител-
творец” и “Учител с голям принос 
в образованието”. София ни про-
чете ”Пръстенът” (нейн разказ) 
и ни накара да усетим знанието, 
което носи в себе си и разпръсква 
всекиму. 

За наш финал остана музи-
ката. С този талант ни запознаха 
Алекс (също участник в списа-
нието) и Ния. Те изпълниха няколко 
парчета, весели и любовни и ни 
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просълзиха заради чувствата, 
които влагаха. Заедно сътвориха 
нещо уникално и ни оставиха без-
мълвни.

От базара, благодарение на 
всички, които се включиха и под-
крепиха каузата, успяхме да съ-
берем 280 лева, които дарихме за 
“Скритите Таланти на България”. 
Останалите книги пък дадохме на 
“Пътуващата Читателска Къща” 
за инициативата им с цел да съ-
берат книги за нуждаещи се чита-
лища и за няколко домове за деца в 
околностите на Перник, Радомир и 
села в близост до тях. 

Така приключи коледната ни 
приказка, където нашите та-
ланти обединиха силите си в 
името на други таланти. Защото 
творците са едно семейство и 
трябва да се подкрепят; защото 
едно от основните неща, което 
ги събира, е именно изкуството; 
защото това, което има да каже 
или покаже всеки един от тях, е 
от значение, независимо от ситу-
ацията им, и ние трябва винаги да 
им съдействаме. Защото те го за-
служават.

“Африканката”: През 2019 
Организацията спечелва специ-
ално финансиране на Българския 
център по нестопанско право, 
което им дава възможност да 
стартират стопанска дейност, 
за да самоиздържат поне от 
части Менторската програма и 
талантите в нея. Благодарение 
на това финансиране успявят 
да създадат и първите си про-
дукти с кауза от поредицата 
“Африканката”. Всеки от трите 
продукта: чаша, тефтер и тор-
бичка “Африканката” носи лика на 
картина на един от даровитите 
им младежи в неравностойно по-
ложение, Дани. Идеята на проду-
кта е, че 15 % от печалбата на 
всяка чаша, тефтер или торбичка 
отиват директно при нея, за ней-
ното бъдеще като студент, а ос-
таналата част от сумата дава 
шанс на нови таланти да влязат 
в програмата им и да получат 
същия шанс.
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"Африканката" можете да закупите от тук.
Повече информация за Скритите таланти на България ще намерите на. plushenomeche.org.

https://www.darpazar.bg/bg/product/tefter-organayzer-afrikankata?language_content_entity=bg&fbclid=IwAR1Q7-Vhc2gZhfKOIaSf5Mal0kxGxLiFJJXHPyQBlZ-mzrUdXfRWMDn9PlY
http://plushenomeche.org


39

Creative Corner
Разкази

Това, което сме
Ася Стефанова

Понякога се появява теори-
ята в главата ми, че може би пла-
нетите също са живи същества, 
които водят живот в Космоса; 
такъв, какъвто и ние тук на 
Земята.

Слънцето е центърът. То е 
кралят, който управлява, дава 
наставления на кралството и 
огрява всяка една планета, с не-
изчерпаема енергия, която за-
пълва душите и радва всички. 
Заради магнетичното си излъч-
ване, всеки знае добре къде се 
намира Слънцето и няма как да 
го пропусне. Там е царството на 
Слънчевата система. 

Точно след Слънцето е про-
фесорът Меркурий. Той знае 
всичко относно света и хората. 
Съзнанието му е пълно с инфор-
мация, която сякаш никога не 
свършва, а се умножава много-
кратно. Независимо дали имате 
въпрос за произхода на света, из-
вънземните или смъртта, той ще 
може да отговори. Там е научният 
факултет.

Венера, от друга страна, е 
най-красивата. Тя е като сирените 
в морето, които те привличат с 
приказния си глас. Обича лукса и 
естетиката. Атмосферата около 
нея е хармонична и спокойна и 
който има нужда от уравновеся-
ване, отива при нея. Там е спа цен-
търът.

Земята е твърда като камък, 
независима и силна. Винаги е 
дисциплинирана и организирана. 
Независимо на каква позиция е, 
тя ще свърши задачите си пер-
фектно, без да се оплаква или по-
казва емоция. Затова и там се 
ходи на работа.
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Марс е войнът. Винаги е готов 
да се бори за ценностите и страс-
тите си. Безкрайно целеустремен 
и огнен. Той сякаш носи запас на 
гърба си, който го зарежда с енер-
гия, която в очите на другите 
изглежда безкрайна. Там е спорт-
ното училище.

Юпитер не просто е най-го-
лемият, ами и постоянно търси 
нещо по-голямо от него. Впуска се 
в най-различни приключения, рис-
кува ежедневно, забавлява се до 
зори и търси по този начин сми-
съла на живота си. Там е увесели-
телният парк.

Сатурн наблюдава строго от-
страни. Поправя всяка грешка на 
другите планети и така им дава 
ценни уроци. Той изглежда студен 
и дръпнат, защото знае, че не 
може да открие знанието вместо 
теб, а само да ти помогне да го 
достигнеш. Там е училището.

Уран е този, който разпрос-
транява различни идеи, които 
никой до сега не се е осмелил да 
предложи. Бунтува се срещу тра-
дициите и се опитва да създава 
иновации. Той е различен и стра-
нен, но точно с това се гордее. 
Там се намира свободният клуб за 
извънкласни дейности.

Нептун е шарен и розов, 
внасящ цвят и лекота. Често е 
разсеян, но за сметка на това 
е толкова цветен, че всеки го 
обича, защото има чувството, че 
влиза в Рая, където всичко просто 
е слято в едно. Там е мястото, на 
което всеки се чувства най-щаст-
лив.

Хилядите Луни около всяка 
планета бранят и слушат своите 
господари. Те са личните терапе-
вти.

На края на веригата е Плутон. 
Останалите често го забравят, 
защото е малък, незначителен, 
тъмен и скрит. Най-малко видян, 
а най-много виждащ. С години 

хората на Земята спорят дали 
да приемат Плутон за планета, 
защото всички мразят да гово-
рят за него. За сянката. За онази 
част, която крием, а в същото 
време ни определя най- много.

Той с мъка наблюдава всичко. 
Колкото и да не желае да прите-
жава тази способност, той вижда 
сянката на всяка от другите пла-
нети. Забелязва как Слънцето 
мечтае да се ожени за Луната, за 
да спре да управлява. Ще бъде пре-
красно, ако за миг изгасне, за да 
се изгуби в любов с нея и да свали 
товара на кралството от раме-
нете си.

Вижда как Меркурий не иска да 
знае всичко, а за момент да бъде 
глупав. Така няма да му задават 
въпроси и ще може да живее нор-
мален живот, без да е натоварен 
от излишна информация. Всички 
очакват от него да даде отговор 
на всеки въпрос, а той всъщност 
не винаги знае всичко, което го из-
мъчва. Земята желае да се счупи, 
да не е здрава, за да разберат 
всички, че и тя има ядро, което 
иска да бъде докоснато, обичано 
и прието. Марс има мечтата да 
спре да се бори, а да си даде въз-
можност да си почине. Всички си 
мислят, че е неуморим, но физи-
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ческото му тяло се разпада всеки 
ден.

Вижда как Венера не иска да 
изглежда толкова хармонична и 
щастлива. Всички я обичат, но 
в същото време я виждат като 
слаба и безхарактерна. И тя може 
да покаже, че е силна и да се бори 
за нещо стойностно и че е лич-
ност с характер с истински цен-
ности.

Юпитер се е уморил да търси и 
приключенства. Независимо къде 
е ходил и колко места е обиколил, 
не е открил смисъла на живота си. 
Мечтата му е да го отрие вътре 
в себе си в сегашния момент.

Забелязва, че Сатурн е уморен 
да гледа строго. Иска да се заба-
влява, да е безразсъден. Писнало 
му е да учи другите, да наблю-
дава, да следи живота отстрани. 
Не усеща, че живее, а по-скоро се 
чувства като невидим пазител.

На Уран му е дошло в повече 
да е неразбран. Купища идеи и въ-
преки това никой не възприема 
истинската му същност, която е 
много повече от тези иновации. 
Той има нужда от обвързване, чув-
ства и любов.

На Нептун му е омръзнало 
всички да го виждат като ангел, 
след като всичко около него е ад, 
срещу който той нищо не може да 
направи.

И така никой не се приближава 
до Плутон. Планетите стра-
нят от него, защото виждат в 
него най-съкровените си мечти, 
но и най-големите си страхове. 
И затова той е обречен да бъде 
просто сянка, газ, но не и истин-
ска планета.

А какво желае най-много той?
Да загуби способността си 

да вижда тъмните страни, но 
вместо това да може да свети 
като Слънцето, да е цветен като 
Нептун, да се бори като Марс, да 
е умен, колкото Меркурий, да има 
идеи като Уран, да е здрав като 
Земята, да е хармоничен като 
Венера, да е авантюристичен 
като Юпитер, да е мъдър като 
Сатурн.

Да може най-накрая да се 
свърже с някого; да бъде видян и 
оценен за това, което е.
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Море
Християна Петроваа

Стигнах до плажа. Дори не 
знам как успях да се домъкна чак 
до там, но това е друг въпрос. 
Сега стоях вцепенена на пясъка 
и се взирах в морето. Колко е кра-
сиво, мислех си. Толкова е...

Не успях да си довърша ми-
сълта, защото ме изпълни гняв. 
Спомних си случилото се през юли. 
Спомних си ужасяващите викове 
за помощ и невиждания страх в 
очите му, когато морето го хвана 
в смъртоносните си прегръдки.

- Защо не взе мен? – изсъсках 
на морето, сякаш очаквах отго-
вор. Когато осъзнах, че няма да 
получа такъв, продължих този ед-
ностранен разговор. – Той не за-
служаваше това и ти го знаеш.

Очите ми се напълниха със 
сълзи и гласът ми се разтрепери.

- Но въпреки това реши да ми 
го отнемеш.

Хвърлих един камък във водата 
с всичка сила. Дори не знам какво 
точно целях да направя с това, 
но каквото и да е било, вече не е 
важно. Накрая седнах на пясъка 
и замълчах, все още пленена от 
красотата на морето. Исках да 
се прибера, но мисълта за загу-
бата му не ми позволяваше дори 
да помръдна. Трябваше да направя 
нещо, и то веднага...
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Глътка въздух
Християна Петрова

Глътка въздух, после пак
Потъваш ти в бездънен мрак.
Спомняш си какво последно съпругата ти каза,
Чудиш се, “Как можах да се забъркам в тази каша?”
Търсиш изход, но уви, тук няма,
Пропадаш в мрачна и бездънна яма,
Пак обмисляш защо тръгна далече от дома си,
Мислите прекъсва ги вода, навлизаща в ума ти.
Осъзнаваш, че пътят ти свършва тук,
Заедно с последната ти глътка въздух
и спомени далеко, далеко оттук.

Пролетен дъжд
Гергана Вълчева

В ума ми
цветя разцъфват
странни чувства
в гърдите ми
покълват

Стръкчето расте
мечтите ми летят
на малко цвете
листчета кълнят

странно, бързо става
клюмнало цветенцето ми остава,
как никой никого не предупреждава
че от пролетния дъжд най се страда

Стихотворения
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Картини

“Двама”, Ивайла Бързачка
Тази картина отразява стремежа на душата към намирането на 

сродна душа. Когато си сам, пътят е труден, но когато сте двама 
можете да опрете глави една до друга и заедно да вървите напред. 
Любовта е движещата сила на цялото ни съществуване, това и съм на-
рисувала, но разбира се, картината има и милион други интерпретации.
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Кои сме ние?
Здравейте! Казвам се Елвира Димитрова и съм основател и ре-

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

Здравейте! Аз съм Вероника Кирилова. Живея в град Перник. 
Завършила съм бакалавърска степен Българска филология и в момента 
следвам магистратура Управление на човешките ресурси. Работя в 
администрацията на IT фирма, а свободното си време запълвам със 
спорт, книги и филми. Интересът ми към литературата и писането 
ме подтикна да приема поканата да стана помощник–редактор на спи-
санието “We Matter”. Харесах изключително много замисълът, който се 
крие зад този проект и се надявам заедно с помощта на всички будни 
ученици и целия екип, да го развием във времето и да се получи голям 
успех, защото гласът на децата заслужава да бъде чут.

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

Здравейте! Казвам се Гергана Вълчева. Уча компютърна графика 
в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотогра-
фия. Обичам изкуството във всичките му видове. Прекарвам сво-
бодното си време в рисуване, пеене и танци. Хоби ми е четенето, 
а сноубордингът е любият ми зимен спорт. Предизвикателствата 
и надграждането на дейностите, с които се занимавам, са моята 
страст.

Здравейте! Аз съм Анна Благоева. Имам всевъзможни интереси и 
хобита, сред които музика, литература, българска филология, люби-
телска фотография, а от скоро и изобразително изкуство. Обичам 
да предизвиквам себе си и да опитвам нови и интересни неща.

Редактор съм в списанието, надявам се да предам страстта си 
към родния език на участниците и да бъда полезна на всеки, който има 
интерес да се занимава с писане и търси своята изява в "We Matter". 
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Здравейте! Казвам се Гергана Димитрова и съм на 15 години. От 
град Кърджали съм и уча Хардуер-софтуер с математика. Обичам да 
чета още от малка, а от година започнах да правя опити и да пиша, 
затова когато разбрах за списанието реших да се пробвам. Това е чу-
десна идея за нас, учениците, да правим това, което ни харесва.

Казвам се Десислава и съм на 16 години. Родом съм от Перник, но 
живея в чужбина. През свободното си време обичам да пътешествам, 
да се разхождам сред природата, да чета и танцувам. Обичам да нося 
позитивни емоции и да помагам. Реших да пиша за списанието, защото 
харесвам идеята и обичам да предизвиквам себе си.

Здравейте! Казвам се Денислав Николов и съм на 16 години. Живея 
в град Перник и в свободното си време обичам да танцувам, да излизам 
с приятели и да опитвам нови неща. Занимавам се с танци от четири 
години и съм част от хип-хоп групата Dance Squad.

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

Казвам се Дилян Стоилов. Танцьор съм в хип хоп формация Dance 
Squad. През свободното си време седя пред компютъра и играя игри, но 
също така много ми харесва да "хващам" някоя тема  и да размишлявам 
върху нея. Обичам философията, защото тя е науката, в която всеки 
е свободен да изкаже своето собствено мнение. Точно поради тази 
причина реших да се присъединя към екипа на WE MATTER, защото тук 
всеки е свободен да пише, каквото си пожелае, без ограничение.
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Здравейте! Казвам се Ивайла и съм на 17. Ако имах три думи, с 
които да опиша себе си, те щяха да са креативност, изкуство и ино-
вативност. Рисувам от 10 години, уча езици и обичам да предизвиквам 
себе си с нови хобита.

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

Здравейте, аз съм Йоана! Студентка съм по психология и вярвам, 
че тази наука изразява личността ми. Много съм благодарна, че 
участвам в списанието, защото мога да изразявам мнението си и да 
бъда чута, както и да работя с много мотивирани хора. Интересите 
ми са свързани най-вече с пълноценния начин на живот и междулич-
ностните отношения. Ако трябва да опиша списанието с една дума, 
то тя би била Вдъхновение!

Здравейте, казвам се Катрин. Пиша за списа-
нието с идеята да дам нещо от себе си на хората, 
които го четат. Обичам да чета, пиша, да създавам 
неща и да предавам позитивни емоции на хората 
около мен. Надявам се с участието си в списанието 
да направя точно това.

Здравейте! Казвам се Мари Стефанова, на 17 години, от град 
Перник и уча в ГПЧЕ “Симеон Радев”. Чуждите езици и култури винаги 
са ми били интересни, затова в момента изучавам не един, а четири 
езика – немски, английски, испански и руски. Рядко излизам от зоната 
си на комфорт и мисля, че писането за списанието е едно добро начало. 

Казвам се Мария Стаматова, живея в град Пловдив. Всестранно 
развита личност съм. Обичам козметика, грим, книги, спорт, но най-
много обичам да пиша. Всеки ден в главата ми се върти нова исто-
рия и затова постоянно около мен има тефтер и химикал. Освен това 
обичам да танцувам и съм запалена по зодиите.
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Здравейте! Аз съм Никол Данева. Уча в Английска езикова гимназия 
“Гео Милев”, Русе, и съм на 14 години. Обожавам книгите и съм напълно 
опиянена от магията им. Заради това създадох книжния блог “Midnight 
dreamer”. Също така се занимавам с @bookdragonniki, рисувам и от време 
на време пиша. В екипа на “We Matter” виждам много вдъхновяващи хора и 
техните най-специални думи. Радвам се да бъда част от тях!

Казвам се Селин Пандурова и съм на 17 години. Живея и уча в гр. 
Никопол. През годините съм участвала в много извънкласни дейности: 
заемала съм длъжност на заместник председател в училищния парла-
мент; участвала съм в концерти като водещ и актьор. През летните 
ваканции посещавах кръжок по приложни изкуства, а от година и поло-
вина се занимавам с @our.favourite.books

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

Здравейте! Казвам се Християна и съм на 14 години. Обожавам из-
куството, защото сплотява хората. То кара автори да пишат заедно, 
певци да създават дуети, танцьори да творят в синхрон. Най-любимо 
ми е да правя околните щастливи, било това само за миг.

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

Здравейте! Моето име е Цветелина Димчовска и съм на 17години. 
Живея в град Перник и уча в Езикова гимназия “С.Радев”. Хобито ми 
са танците и го практикувам почти през целия си живот- 13 години. 
Когато открих WE MATTER, веднага харесах идеята. Подкрепям спо-
делянето на мнение, особено когато го изразяват младите. Това е и 
основната причина да се включа в този проект.

http://behance.net/alekserinin
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