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

 We Matter е дигитално 
списание, което дава възможност 
на ученици от различни възрасти
и различни части на България да 
се изкажат относно множество 
теми, както и да придобият опит, 
който да им е полезен в бъдеще, 
като насочат вниманието си върху 
сферите, които представляват 
интерес за тях: писане, снимане, 
изкуство, творчество, дизайн и 
други. Предвидени са по четири 
броя на година: пролетен, летен, 
есенен и зимен, като стартираме 
списанието със септемврийски 
(есенен) брой с тема, подходяща 
за учениците - мотивация.
 Да се даде поле за изява 
на учениците обаче не е 
единствената ни цел. Списанието 
цели да покаже, че независимо от 
възрастта им, тяхното мнение, 
глас и умения са от значение 
и заслужават вниманието и 
подкрепата на онези от нас, 
които вече са извървяли този 
на пръв поглед лесен път. 
Точно заради това сме наясно 
колко коварен би могъл да бъде 
процесът да си ученик: всиките 
предмети, голяма част от които, 
не са ни интересни; множеството 
домашни; напрежението 
и високите очаквания на 
родителите; желанието все пак 
да се намери и свободно време 
между училище, допълнителните 
уроци и тренировките. В целия 
този ежедневен хаос обаче е 
разбираемо как в тази възраст 
може да забравим да си зададем 
въпроса: Каква е моята страст? 
Въпрос, на който всеки един от нас 

трябва да може да си отговори, но 
колкото по-рано успеем, толкова 
по-лесно ще можем да постигаме 
целите си и да жънем успех.
 Чрез списанието, учениците 
отделят от времето си за 
извънкласна дейност, която 
им дава свобода да търсят 
отговора на този въпрос, като 
същевременно се занимават 
с нещо, което събужда 
жаждата им за информация, 
креативността им, амбицията им 
и отговорността да разпределят 
времето си и задачите си, така че 
да ги изпълнят навреме.
Резултатът е, че придобиват 
опит в сфери, които ги 
интересуват, знание, увереност, 
сила на гласа си, а с малко късмет, 
и ясната представа относно каква 
е тяхната страст.
 We Matter е арената им. 
Присъединете се към тяхното 
приключение, а те ще ви покажат
защо си заслужава да ги следвате 
и подкрепяте от начало до край.
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Икигай: Тайната
за Щастлив Живот
Текст: Джулиана Добрева

 Всеки от нас се стреми към 
щастлив живот и понякога е 
твърде зает с планове за
бъдещето, вместо да се наслади 
на случващото се тук и сега. Но 
именно Икигай е причината да сме 
щастливи, да живеем в баланс и да 
се стремим усилено към целите си 
всеки ден.
 Какво всъщност е Икигай? 
Ако трябва да сме съвсем точни, 
обяснението би било такова:
 Икигай е японска концепция за 
живота. Тя може да бъде описана 
по толкова много
различни начини. Това е вътрешно 
чувство (трепет), което може 
да бъде усетено и осъзнато от 
всеки. Икигай е нещото, което те 
крепи да живееш, чувството да си 
зает или
по-точно - пълноценен в 
ежедневието си. Защо се будиш 
всяка сутрин готов да промениш 
света към по-добро? Някои хора са 
открили своя Икигай, други пък го 
държат в себе си, но
не са го намерили. Има и хора 
като мен, които съвсем наскоро 
са разбрали истинската си цел в 
живота.

     Като един тийнейджър, целта 
на моя живот бе да се харесвам, но 
не осъзнавах какво всъщност ми 
е предоставил моя Икигай. Чрез 
него открих истинското щастие. 
Не разбирах напълно смисъла, че 
различието в света е именно 
красотата.
       Както споделих, моята страст 
се криеше в това да изглеждам 
добре. Намирах
удовлетворение в това да се будя 
всеки ден с определена цел за 
постигане. Целта ми
беше да бъда по-слаба и наистина 
го постигнах. След време, когато 
направих всичко възможно да се 
харесвам и достигнах желаната 
си форма, разбрах, че не в това 
се крие щастието, а именно 
в приключението, което съм 
извървяла дотук, за да го постигна. 
Всичко, което съм правила, цялата 
мотивация, която съм вложила, 
е била моята радост. Нещото, 
което
истински съм обичала, е било 
моето семейство и усещането 
да бъда заобиколена от хората, 
които обичам, тези, които ме 
харесват такава, каквато съм.
 Това може да се нарече 
истинският ми Икигай. Осъзнах, 
че няма нещо по-хубаво от това 
всяка вечер мама да ти дава 
целувка за лека нощ и да правиш 
другите щастливи. Килограмите 
са просто число. Те не са нещото, 
което те определя като човек. 
Както можеш да свалиш, можеш и 
да качиш, но най-важното е да си 
щастлив. Всичко друго се променя 
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и то когато пожелаеш. Човек 
трябва да разбере, че не трябва 
да определя другите по това как 
изглеждат, а по действията им, 
които променят света всеки ден.
Светът се нуждае от любов, 
не от омраза, завист и от 
нереални модели за подражание в 
социалните медии. Човек трябва 
да бъде себе си и да открие какво 
го прави истински щастлив. 
Щастието може да бъде открито 
не само в материалните неща, 
но и в това, че човек притежава 
дом, семейство, храна и дори 
възможността да е здрав и да се 
събужда всеки ден. Да, човекът 
е една миниатюрна прашинка в 
сравнение с всичко, което го
заобикаля. Един ден може да 
живее, а на другия може нещо да 
го убие. Без да открием смисъл в 
живота, хората сме нищо. Ако не 
правим по някоя добрина всеки ден, 
то какво ни остава? Каква тогава 
е твоята цел в живота? Защо 
се будиш всяка сутрин готов да 
промениш света към по-добро? 
За някои, Икигай може да бъде 

чувството да докосваш четката 
за рисуване
върху платното. За други, 
прегръдката на дете след дълъг 
работен ден; може дори да
бъде мотивацията да тренираш 
усилено, но пък отражението в 
огледалото да е твоят
Икигай. Осъзнавайки каква голяма 
роля играе той в животата ти, 
можеш да го превърнеш
в своята професия.
 Икигай е смисълът, целите 
ти, мотивацията и създава 
пълнотата на живота ни. Дали е
начин на живот, вдъхновение, 
щастие, баланс или пък 
мотивация? Всеки може да си
зададе този въпрос. Едно е 
сигурно: Икигай е огънчето, което 
запалва свещта и я кара да
гори. Икигай е причината, поради 
която именно ти съществуваш на 
тази земя. Така че ако
все още не си, време е да го 
намериш.

“Едно е сигурно: Икигай е 
огънчето, което запалва
свещта и я кара да гори.”
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Как да започнем
учебната година
с нужната доза 
мотивация?
Текст: Ивета Георгиева

 Колко трудно е за нас, 
учениците, да започнем учебната 
година с желание и мотивация? 
Отговорът е, че ако някой 
наистина иска да постигне 
напредък, колкото и да е трудно, 
той ще успее. Въпреки че наистина 
малко деца обичат истински да 
учат, обучението
може да бъде забавно и интересно. 
То се състои от две страни: 
преподаване и учене, които се
преплитат непрекъснато и са във 
връзка, тъй като едното не може 
без другото.
 Първата страна, 
преподаването, се полага на 
учителя, чиято задача не е никак 
лесна. Втората страна се пада 
на учениците, които трябва 
старателно да слушат в час и да 
учат в домовете си. За жалост, 
в днешно време тийнейджърите 
много лесно губят интерес и 
мотивация, защото обучението 
понякога може да е отегчително 
и безинтересно. Всеки мислещ и 
обичащ професията си учител 
знае, че в училище трябва винаги 
да има нови методи за образование,
тъй като децата се развиват 
много бързо и губят интерес към 
неща, които правят от много
време. Чрез мотивация едно 
обикновено дете може да постигне 
много в живота си.
 Понякога юношите смятат, 
че ученето е загуба на време. 

Поради тази причина много често 
преписват от съучениците си, 
защото не смятат, че зубренето 
на безполезни текстове до
среднощ ще им бъде наистина 
полезнo. Това е така, защото те 
не виждат крайния резултат, в
случая дипломирането им, което 
ако е с по-висок успех ще им 
донесе само позитивни неща, 
като например престижен 
университет и самочувствието, 
че са успели. Младите хора обаче 
не винаги успяват да мислят 
за бъдещето си. Обикновено те 
смятат, че имат много време, 
но това не е така. През целия си 
живот човек се учи на различни 
неща и всяка една минута, час, 
ден, седмица, месец или година са 
важни и ние не трябва да
ги пропиляваме.
 Освен това, училището 
е перфектното място за един 
тийнейджър да се изправя пред 
предизвикателства и да разбере 
какво наистина му е интересно. 
Много проучвания показват, че 
днешното поколение не знаят
точно с какво искат да се 
занимават. Важно е да знаеш
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кой си, в какво си добър и какво 
искаш да правиш. Да, няма как да 
отречем факта , че в училище 
има много несправедливи неща, но 
ние не трябва да се предаваме, а 
точно обратното - трябва да се 
върнем отново там и да покажем, 
че всъщност имаме волята, 
желанието и мотивацията да 
успеем.

 Както всяко начало и 
започването на учебната година 
е трудно. Първоначално един млад 
човек трябва да опознае себе си, 
да повярва в себе си и да разбере, 
че ученето не бива да се приема
като задължение, а като 
надграждане на самия себе си, 
защото чрез него човек пораства 
и вижда света по различен начин 
и от друг ъгъл. След това трябва 
да се концентрира да постигне
целта си. Колкото и 
неосъществима да изглежда, 
нещата се променят и когато 
един човек работи усилено и е 
много мотивиран, тежкият труд 

му се отблагодарява, било сега 
или в по-късен етап от живота му. 
Накрая той разбира, че всичко се 
възнаграждава - със знания, пари,
репутация, самочувствие или 
диплома.
 Животът е като колело, 
което се върти и дори да си мислим, 
че сега сме на дъното и няма как да 
изплуваме, това не е така, защото 
всеки един човек преминава през 
някакви трудности, но истината 
е, че не трябва да се предаваме и 
да се отказваме. По същия начин 
е и в училище. Дори и нещо да не 
ни се получава в момента, това не 
значи, че ако се стараем повече 
няма да го постигнем.
 Според мен, един от 
основните елементи, водещи до
мотивация при учениците, са:
 1. Постоянството
 2. Позитивното мислене
 3. Личната полза
 4. Успехът
 5. Яснотата
Може би най-труден е ключът към 
постоянството, защото
когато нещо не се получава, ние 
се отказваме, а не трябва.
Когато един млад човек вижда 
успех и напредък, това
занимание започва да му харесва и 
да мисли много по-
позитивно. След време и яснотата 
за това какъв иска да бъде и с 
какво иска да се занимава
идва. Всичко е навързано. Дори и 

“Ученето не бива да се
приема като задължение, а
като надграждане на самия
себе си, защото чрез него
човек пораства и вижда

света по различен начин и
от друг ъгъл.”
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да няма човек, който ви мотивира, 
вие трябва да разберете, че има 
начини и сами да го направите, 
като усетите хубавите емоции. 
Няма тийнейджър, който
да се е оплакал след като е бил 
възнаграден и оценен добре, 
защото това е нещо като отплата 
за целия труд и усърдност.

 Като за финал е важно 
да отбележа, че когато човек 
дава всичко от себе си всички го 
виждат, колкото и да не ви се вярва 
и учителите забелязват това 
нещо. Никога не се отказвайте от
възможността да имате знания, 
които ви изграждат като човек. 
Най-вече, не забравяйте да 
бъдете щастливи и да вярвате 
в себе си! Началото е трудно, 
но не е невъзможно. Само не 
подценявайте мотивацията 
си, която ще ви е е нужна не 
само в училище, но и в живота. 

Истината е, че човек трябва да 
прави нещата, които му харесват 
и да изпробва нови.
 Въпреки че голяма част от 
обучението е задължително, човек 
винаги може да се абстрахира от
това и да разбере, че без знания 
не може да се развива. Макар 
че всяко начало си има своите 
предимства и недостатъци, смея 
да твърдя, че когато човек е 
истински мотивиран и вдъхновен, 
може да успее. Започването 
на учебната година е едно 
предизвикателство, което всеки 
може да приеме по различен начин. 
Ще бъде много по-лесно и приятно, 
ако бъдем позитивни, усмихнати и 
целеустремени.

“Истината е, че човек
трябва да прави нещата,
които му харесват и да

изпробва нови.”



8

 Здравейте, читатели! 
Учебната година наближава, а с нея 
и моментът, в който ще трябва 
да залягаме над учебниците без 
капка желание... Но за да стане 
ученето по-приятно, днес ще ви
споделя 5 трика, които ще ви 
мотивират през учебната година.
 
1.	Мислете	за	крайния	резултат.
 Да си представим следната 
ситуация. Седми клас сте. Имате 
матури в края на годината. Искате 
да влезете в елитно училище. 
През цялата учебна година си 
играете на телефона и гледате 
видеа в Yoututbe, вместо да 
учите. Ами логично, на матурите 
няма да изкарате добри оценки и 
следователно няма да ви приемат 
в желаното училище. Когато 
мислим за крайния резултат, 
ние се мотивираме да продължим 
напред, да не спираме да учим, да 
не се отказваме, защото
знаем, че с много положени усилия 
ще постигнем целите си.
 
2.	Награждавайте	се.
 Преди да седнете да учите, 
винаги си казвайте, че ще се 
наградите (без значение дали ще
похапнете малко шоколад или 
ще гледате новото видео на 
любимият ви ютубър) след като
научите урока. Нямам предвид да 
го прочетете веднъж, а наистина 
да го научите. За да ме разберете 
по-добре, ще ви дам един пример. 
Представете си, че имате да 
учите три урока по

Български език, на които ще 
бъдете изпитани на следващия 
ден. Той обаче не е любимият ви
предмет. Тежка задача, нали? Но 
ако например си поставим условие, 
че след като преминем през 
първия урок, ще похапнем малко 
шоколад, след втория - ще гледаме 
телевизия, а след третия ще се 
обадим на най-добрия ни приятел, 
няма ли да сте по-мотивирани да 
научите уроците по-бързо? 

	
3.	Направете	си	график	за	деня.
 Всичко би било много по-
приятно и много по-лесно ако си
имахме график за деня, който да 
спазваме. Тогава щяхме да имаме 
няколко часа отделени за учене и 
няколко за излизане с приятели. 
Ами да, всичко щеше да върви по 
план! И представете си колко по-
мотивирани щяхме да бъдем:
сядаме да учим навреме, свършваме 
с ученето по-рано, след това си 
почиваме. И за да може отново да 
ви стане по-ясно, ще дам за пример 
себе си. Обикновено, когато дойде 

Self-motivation: 5 начина 
да се самомотивираме 
през учебната година
Текст: Яна Стойчева
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време за учене, започвам да се 
разсейвам с куп други неща: гледам
телевизия и пиша с приятели 
докато в един момент не осъзная, 
че е станало доста късно. Започва 
да ми се спи, а аз имам да пиша 
домашни... Когато реших да си 
направя график и да се придържам 
към него, всичко започна да въврви 
по план. Отделям си няколко часа 
за учене, а когато свърша с тази 
задача мога да правя другите 
неща, които искам. 

4.	 Подредете	 мястото,	 където	
учите.
 Никой не би се мотивирал да 
учи, ако мястото е разхвърляно. 
Затова ви съветвам да 
разчистите малко кътчето си. 
Създайте си една приятна и 
уютна атмосфера и тогава ще 
бъдете много по-мотивирани да 
си напишете домашните и да си 
научите уроците.

 
5.	 Поставяйте	 си	 постижими	
цели.
 Да, хубаво е до имаме много 
мечти и да си поставяме цели, но 
е важно те да са постижими. Защо 
ли? Ами защото ако си поставим 
за цел нещо, което е невъзможно, 
в един момент ще осъзнаем, 
че въпросното нещо няма да 
се случи и ще се обезкуражим. 
Затова трябва да си поставяме 
осъществими цели, които да ни 
мотивират да продължаваме само 
напред и нагоре. Ако пък се чудите 
как го направите, прочетете и 
статията Как да си поставяме 
постижими цели?
 Надявам се съветите ми да 
са ви от полза. В крайна сметка, 
не трябва да забравяме, че всички
сме различни и някои препоръки 
може да не бъдат подходящи за 
всеки. Затова не спирайте да 
опитвате нови и нови начини за 
мотивация, докато не откриете 
кои са най-правилните методи
за самите вас.

“Когато мислим за крайния
резултат, ние се
мотивираме да

продължим напред, да не
спираме да учим, да не се

отказваме, защото знаем,
че с много положени

усилия ще постигнем
целите си.”
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се случи:

Разпределяне	на	времето
 Разпределянето на време и 
следването на даден план са 
относителни толкова, колкото е 
и времето навън (сега може 
да е слънчево, но след час ще 
има буря, затова винаги трябва 
да сме подготовени и да носим 
чадър). В случай, че първият план 
не проработи, трябва да бъдеш 
готов за план Б. Той може да се 
променя в процеса, но винаги 
резултатът е един и същ или 
подобен на първоначалната идея.

 Следването на даден 
план понякога може да бъде 
изморително, защото често го 
изготвяме без да се замислим, че 
на по-късен етап може би ще бъдем 
възпрепятствани. Изкуство е 
да умеем да се приспособим към 
дадена ситуация и накрая да 
изпълним целта си навреме.
 След една осъществена 
идея трябва да преминем към 
следващата, но не трябва да 
забравяме едно - въпреки че 
часовникът върви напред, цифрите, 
през които мина остават същите. 
Така че разпределяйте времето 
си и реализирайте целите си, но 
помнете, че това, което правим, 

“Не гледайте
часовника. Правете, 
каквото прави и той.

Продължавайте
напред.” - Сам

Левинсън

 Стремежът към изпълнение 
на нашите желания образува 
целите ни. Те може да се 
променят във времето, но винаги 
значението им си остава едно, а 
именно предприемане на крачка 
към новото, към личното развитие 
и щастие, особено след като сме 
видяли резултата от положените 
усилия.
 За изпълняването на една цел 
са нужни яснота, разпределяне на 
времето, рамки на изпълнение, а 
накрая - равносметка. Например, 
героят Аладин, от едноименния 
филм на Дисни, е единственият, 
който може да вземе лампата, 
защото е воден от една цел - да я
получи. Въпреки че за миг се 
поддава на изкушението да 
открадне от съкровището, той
се стреми да изпълни това, за 
което е отишъл. Много е важно 
при изпълнението на
дадена цел да не се отказваме от 
желанието си. Пътят може и да се 
променя, но краят и резултатът 
остават важните.

 
 
 
 
 
 

 За да бъде една цел 
постижима, тя трябва да бъде 
разделена на по-малки такива. Ето 
няколко стъпки как това може да 

Как да си поставяме 
постижими цели?
Текст: Цветелина Горанова
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оставя отпечатък от нас, затова 
е хубаво да инвестираме желание 
и амбиция, за да се получи нещо 
по-велико.

Конкретност
 Преди да започнем нещо 
ново, трябва да знаем какво 
искаме и какво ни е нужно, за да 
го постигнем. Например, трябва 
да научим тринадесет урока за 
един час, но ни изглежда много. Не 
знаем от къде да започнем и в 90% 
от случаите накрая не успяваме 
да ги научим. Какво обаче би се 
случило, ако формулираме целта си 
по различен начин? Примерно: Ще 
науча 1 урок за 30 минути, ще си 
почина 15 минути и продължавам 
напред. Не звучи ли това доста 
по-постижимо?
 Конкретизирането на дадено 
нещо не бива да ни ограничава. 
Около нас се случват
хиляди неща, които могат да ни 
бъдат полезни, затова бъдете 
адаптивни. Всяка ситуация би 
могла да бъде в полза за научаване 
на нова информация. 

Успехът	е	равен	на	формулата:	
S=V.T
Пътят	=	Скоростта	по	Времето
Пътят – Къде искаш да стигнеш?
Скоростта – Колко силно искаш 
даденото нещо? Как ще стигнеш 
финала?
Време – Колко ще ти е нужно, 
за да стигнеш крайната точка? 
Какво ти коства?
 Успехът може да бъде описан 
в една толкова проста на пръв 
поглед формула, но
обхващаща целия живот. Когато 
се уверим, че целите ни отговарят 
на това математическо 
уравнение, то значи те са 
постижими. От една страна, 
успехът е финалната точка. От 
друга обаче, той обхваща всички 
житейски уроци, които сме
научили по пътя на реализиране на 
желанията си.
 Тази статия, общо взето, 
е един кратък наръчник относно 
това как да си поставяме 
постижими цели. За мен, най-
ценното нещо е постоянството. 
То показва, че наистина искаш да 
постигнеш някакъв резултат. За 
да може една цел да бъде изпълнена 
лесно и без много натоварване, 
трябва да бъдем конкретни в 
желанията си, как мислим да ги
постигнем, да имаме идея колко 
време ще ни отнеме и на първо 
място - дали си струва.

“Стремейки се към
своите цели не

забелязваш много от
това, което ти е право
пред очите.” - Херман

Хесе
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А:	Как	успявате	през	всичките	
тези	 години	 да	 мотивирате	
младите	хора	заедно	с	екипа
на	„Форс”?

И: Ние просто се събрахме. 
Колкото ние като екип успяваме 
да мотивираме децата, толкова и 
те успяват да ни върнат същото. 
Емоцията, отношението, 
енергията, която ние им даваме, 
се връща многократно умножена 
и това поддържа баланса, защото 
ако потокът е само в едната 
посока, човек много бързо ще 
се почувства изтощен. Тази 
енергия е притегателна сила за 
много други хора, които не са се 
докосвали до подобно нещо.
 „Форс” не е просто английски. 
Децата, които идват при нас, не 
казват „Аз отивам на Английски”, 
те казват „Аз отивам на „Форс”, 
защото за мен децата усещат 
тази чиста енергия. С течение на 
годините от нищото създадохме 
нещо, което е много голямо, много 
хубаво и в него участват много 
хора, а го създадохме именно, 
защото имаше мечти. Всъщност 
„Форс” е мястото, където се 
създават такива. Раждат се 
заедно с децата. Първо, идват 
съвсем малки. Тогава им държиш 
ръчичките още да изписват 
буквите и изведнъж те седят 
пред теб и те интервюират 
(смее се). Какво по–мотивиращо 
от това? Аз винаги съм вярвала, 
че без значение колко крачки си 

 Ива Андонова – директор на 
езиков център „Форс”, споделя 
днес с нас откъде черпи своята 
мотивация, какво означава тази, 
на пръв поглед, доста простичка 
дума и ни запознава с аспекти 
от работата си като главно 
действащо лице в езиковото 
училище. Тя описва себе си с 
изречението „Внимавай какво си 
пожелаваш, защото може да ти се 
сбъдне” и е човек, който в повечето 
случаи мечтае за невъзможното, 
което просто отнема малко 
повече време. Сравнява „Форс” 
с Междузвездни войни, защото 
в него има от всичко по много – 
джедаи, чудовища, летящи кораби, 
всичко, което е извънземно и 
непостижимо, за което ти трябва 
сила, за да се справиш с живота - 
битки, магия, надежда, семейство.

Ива Андонова: “Въпросът 
е да вярваш, че нещата 
може да се случат”
Текст: Ася Стефанова и Катрин Димитрова
Снимки: Валерия Христова
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направил или какви обувки носиш, 
всичко, което има значение в 
нашия живот, е следата, която 
оставяме след себе си. Нашата 
професия е една от тези, която 
изгражда всички останали. Искаш, 
не искаш, ако дадеш сърцето си, 
следите , които оставяш, са за 
цял живот. Човек запомня хората, 
които по някакъв начин са се 
грижели за теб, които по някакъв 
начин са ти дали сърцето си.

К:	 Какво	 определяте	 като	
мотивация	и	откъде	произхожда	
тя?

И: Да си призная честно, не съм 
мислила точно какво определям 
като мотивация. Може би, ако 
тръгнем от моя живот, за мен тя 
винаги е била следващите пет –
следващите пет изречения, 
следващите пет крачки, минути; 
следващите пет, чрез които човек 
се доказва и състезава, опитва 
се да подобри себе си. Това е 
единствената борба в живота. За 
мен мотивацията са следващите 
пет, след като си стигнал предела 
на силите си.
 Всичко е психика. Ти си казваш 
„Не мога, нямам сили”, а в същото 
време един глас вътрешно ти 
казва „Не, не си направил всичко, 
което си могъл. Ти можеш да 
направиш всичко, което поискаш.” 
Въпросът е обаче дали ще успееш 
да се справиш със следващите 
пет след ръба, след който вярваш, 
че не можеш да продължиш. Точно 
там ти откриваш необятните 
способности и  възможности, 
които има един човек. Силата да
направиш следващите пет, след 
като смяташ, че не можеш да 
продължиш нито крачка повече.
За мен най-вече това е любовта. 
Ключът към това да се сбъднат 
мечтите ти за мен винаги е бил в 
следващите пет. 

А:	 Откъде	 черпите	 своята	
мотивация?

И: Моята мотивация са 
слънчевите хора, слънчевите 
отношения, онази глътка 
свежест,
която ти дават хората, които 
обичат и които имат големи 
сърца. Когато бях доста по-млада, 
си мислех, че не харесвам особено
много деца и че ме натоварват, и че 
са много изискващи емоционално. 
С течение на времето открих, 
че всъщност те са именно онази 
глътка свежест, която те държи 
жив, държи те млад. Те са точно 
онези малки човечета, които по 
най-чистия начин те учат да
обичаш. Моята мотивация идва 
от там - от най-чистата любов. 
Децата винаги ти отвръщат с 
такава. Може би те са онова в моя 
живот, за което бих направила 
всичко и за което нито едно 
от следващите пет не би ми 

“Аз винаги съм вярвала, че без
значение колко крачки си

направил или какви обувки
носиш, всичко, което има

значение в нашия живот, е
следата, която оставяме след

себе си.” - Ива Андонова
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натежало, за което всяко едно от
следващите пет си заслужава.

К:	 Според	 вас	 кое	 идва	 първо:	
мотивацията	с	действието	или	
действието	 с	 мотивацията?	
Като	 въпроса	 с	 кокошката	 и	
яйцето	(смеят	се).

И: Едното без другото не може. 
Пак се връщаме на следващите 
пет. Ако не ги
направиш, ако липсва действие, 
мотивацията изчезва, защото 
ти си се предал. А човек, който 
се е предал, няма как да бъде 
мотивиран. Когато имаш 
достатъчно смелост да направиш 
следващите пет, достатъчно 
смелост за действие, тогава 
мотивацията се възражда с пълна 
сила. Дори когато смяташ, че си я 
изчерпал, когато предприемеш
действие, тя отново те завладява 
по простата причина, че откриваш 
необятни възможности. Там, 
където си смятал, че е краят, 
откриваш начало. 
 Човек може да се мотивира 
от действията си. Ако загубиш 
мотивация, надежда, вяра, но 
продължиш да действаш, рано или 
късно мотивацията се завръща.
 Тя е силата ти за живот, 
надеждата, че нещата ще се 
оправят, вярата ти, че ще 
постигнеш целта си. Всичко това 
обаче е невъзможно, ако не правиш 
стъпките към него. А имаш ли сила 
да ги направиш, дори да няма път, 
ще се появи. Не можеш да откриеш 
в себе си енергия за следващата 
стъпка, ако нямаш мотивация. Тя 
те подтиква към действие. Може 
би даже то е по-голямата сила от 
мотивацията. Дори когато за
кратко я загубиш, действието 
може да ти я върне обратно. 
Просто не трябва да спираш. 
Когато спреш да действаш, 
тогава е по-лесно да се откажеш. 

Когато обаче преследваш целта 
си, ти си победител.

А:	 Защо	 е	 важно	 човек	 да	 е	
мотивиран?

И: За мен винаги е било важно 
човек да има мечти. Те са онова, 
което поражда мотивацията и 
истинските желания, а всъщност 
истинските желания са нашите 
мечти. Сбъдвайки една, винаги 
се появява следваща, която да 
преследваш. Това те държи
жив, защото човек е жив докато 
мечтае, докато се води от някаква 
цел или желание. За мен е важно 
човек наистина да не губи връзка с 
мечтите си, с вътрешния си глас 
като интуиция, която ти казва 
„Хей, виж какво хубаво нещо ще ти 
покажа, искаш ли да го направим?”. 
И може би, за да се случват 
нещата, ти трябва мотивация, 
обаче преди нея има нещо друго – 

трябва да го пожелаеш.

К:	Мотивацията	или
истинското	желание	движат	
хората	към	това	те	да	
постигат	мечтите	си?

И: Аз по принцип смятам, че човек 
никога не трябва да се отказва от 
това, което му говори сърцето. 
Разумът ти казва „Нямаш пари, 
остани си вкъщи или не прави 
това, което искаш”, но сърцето 
ти казва „По дяволите всичко 
останало, аз искам да бъда там”. 
Въпросът е да вярваш, че нещата 

“Когато спреш да
действаш, тогава е по-
лесно да се откажеш.

Когато обаче
преследваш целта си, ти

си победител.”
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може да се случват.
А:	Имало	ли	е	момент	в	живота	
ви,	 в	 който	 сте	 се	 чувствали	
демотивирана	и	ако	да,	как
успяхте	да	го	преодолеете	и	да	
продължите	напред?

И: Човек има и силни, и слаби дни. 
Всеки си е казвал „Това не е моят 
ден” или „По–бързо да свърши 
този ден”. Ежедневно също ти 
се случва нещо, което по някакъв 
начин те демотивира: дали ще е 
човек, който ще те разочарова, 
дали ще е нещо, което не си успял 
да постигнеш… Основно, сила да 
продължа напред на мен ми дава 
вярата, че всяко зло е за добро. 
С течение на времето се научих 
да приемам нещата по следния 
начин – каквото и да се случва, 
Вселената има свой план и той 
винаги е за добро. Ако ти отнеме 
нещо материално, то нещо 
духовно ще дойде на негово място. 
Ако срещаш изпитания, то може 
би е, за да прекрачиш следващото 
ниво, където те очакват много
повече слънчеви моменти, 
отколкото си имал на предишното, 
защото си преодолял някаква 
трудност вътрешно в себе си.
 Всеки един тежък момент е 
въпрос на гледна точка. Можеш 
да го погледнеш с очите на: „Това 
е краят, абсолютен провал”, а 
можеш и да погледнеш с очите 
на: „Готов съм. Щом ми се дава 
поредното предизвикателство, 
значи аз имам достатъчно сила, за 
да се справя”. Аз не вярвам, че човек 
има ограничени възможности. 
Точно в момента, в който смяташ, 
че това е пределът на силите 
ти, точно там е границата на 
предизвикателството. Когато 
направиш следващите пет, 
тогава вече се загубваш и не 
знаеш къде ти е лимитът. The sky 
is the limit (смее се).

К:	С	какви	действия	или	примери	
успявате	 да	 вдъхновявате	
хората	около	вас?

И: Не знам дали успявам да ги 
вдъхновявам. Може би, за да 
мотивираш хората са нужни 
няколко неща, като първите 
и основните са да предвидиш 
мечтите им, по някакъв начин да 
усетиш какво ще е важно за тях 
в последствие и да си достатъчно
смел да говориш с тях за това 
какво е нужно да направят те 
в момента, за да може целите 
им да са много близко, защото в 
повечето случаи, когато става 
въпрос за деца и млади хора, 
проблемът е в усилието. Не всички 
биха дали всичко от себе си, за да
постигнат целта си, а в 
последствие биха се радвали 
много, ако я постигнат. Така че
моите усилия най-вече са насочени 
там: да ги мотивирам да положат 
усилията в момент, в който им се 
струва, че това е непосилно

за тях.
К:	 Как	 ни	 помага	 вътрешното	
ни	 „аз”	 да	 вземем	 решение	 в	
момент	на	трудност?

И: Това е едно много тъничко 
гласче, което човек от началото 
не се научава да чува или поне то 
е там, то ти говори, но ти не го 
чуваш. Казваш си: „Ами аз…, все 
пак…ще дам още шансове…ще 
опитам още малко…може би не е 
така.” Човек се заблуждава по
всякакви причини, опитва сам себе 
си да убеждава в някакви неща, а 

“Няма човек, който да е само 
лош или само добър. Във 

всички нас има ин и ян. Ние 
няма да сме завършени, 

ако нямаме и двете.”
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вътре в теб едно малко гласче 
ти говори, че щом го чувстваш, е 
така. 
 А как да се научиш да го 
чуваш? Ако след решението в теб 
остава приятно чувство, значи си 
се освободил и си направил нещо 
правилно. Основното ми правило 
от доста време насам е, че ако 
се колебаеш как да постъпиш, то 
постъпи човешки. Бъди добър към 
хората.

А:	Последният	ни	въпрос	е	–
как	 човек	 може	 да	 открие	
истинското	 си	 „аз”	 и	 как	 да	
стигнем	 до	 увереността	 в	
себе	 си?	 Тук	 включва	 ли	 се	
мотивация?

И: Откриеш ли истинското си 
„аз”, ставаш уверен, защото 
преставаш да си зависим от
това, което ще кажат другите. 
Според мен цялото ни пребиваване 
на тази Земя е в търсене: първо, 
на истинското ни „аз” и второ, 
когато го намерим, нашата задача 
е да го направим по-добро, да го 
вдигнем на следващото ниво. Да 
станем по-добри, да израснем по 
някакъв начин.
 А това какво да правим с него 
като го открием, може би се крие 
точно в любовта. За
мен ключът е в това да обичаш. 
Може да прозвучи странно, но за 
да обичаш другите, първо трябва 
да обичаш себе си. А да обичаш, 
значи да приемаш себе си и хората
такива каквито са, без забележки, 
без упреци и без желание да ги 
променяш.
 Да го кажеш обаче е лесно, а 
да го направиш много трудно. Да 
откриеш себе си
означава не само да обичаш себе 
си, а и да си прощаваш. Не във 
всеки момент ще постъпваш 
правилно, но това е просто 
момент. В следващия ти ще си 

добре и хората ще са добре с теб. 
 И последното, което искам 
да кажа е, че всичко се променя. 
В един момент ситуацията и 
хората ти изглеждат такива, но 
в следващия са различни. Затова, 
когато се колебаете как да 
постъпите, постъпете човешки 
и не хлопвайте нито една врата, 
защото животът е много странно 
нещо. Хората са различни, защото 
са хора. Няма човек, който да 
е само лош или само добър. Във 
всички нас има ин и ян. Ние няма 
да сме завършени, ако нямаме и 
двете.
 Прощавайте бързо, 
усмихвайте се много, обичайте 
себе си и се радвайте на всичко 
слънчево и красиво, което ви се 
случва, а за всичко онова, което 
ви натоварва, просто си кажете 
„Ще мине”, преспете върху него 
и ще видите, че на следващата 
сутрин не всичко е толкова черно, 
колкото изглежда.
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Dance Squad: “Следваме 
ли мечтите си, значи 
следваме себе си.”
Текст: Денислав Николов
Снимки: KIK Productions

 Dance Squad е хип-хоп група 
от град Перник. Въпреки всички 
трудности, те остават заедно и
продължават да правят това, 
което обичат наѝ-много, а именно 
да танцуват и да се забавляват. 
С други думи, Dance Squad е едно 
голямо семеѝство! Днес Даяна 
Григорова, Кристине Божидарова 
и Никол Илиева - част от 
основателите на Dance Squad 
– споделят какво ги мотивира 
да следват мечтите си и да 
продължават да са на върха.

Какво	ви	мотивира	да	основете	
Dance	Squad?

К: Мотивираха ме много неща. 
Най-вече желанието за танци, да 
творим и да предаваме знанията 

си на хора от всякакви възрасти. 
Мотивират ме и самите хора, 
с които вървим заедно по този 
стръмен и каменист път. Няма 
нищо по-ценно от това да 
работиш и твориш рамо до рамо с 
най-добрите си приятели; с онези, 
с които имате един път и една 
цел.

Н: Мотивът за основаването 
на групата беше цялата вяра 
отправена към мен, която видях в
учениците ми, и желанието ми 
да мога да им дам свободата, 
от която всички имахме нужда. 
Танците са свобода и начин да 
изразим себе си, а ние всички 
заедно искахме да се изразим пред 
света.
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Д: Да. Мотивът, виновен за 
основаването на групата, беше 
желанието за развитие и
покоряване на още повече върхове. 
Също така и хората, с които 
работим заедно. Не само главният 
състав, но и всичките ни ученици! 
Ние се наричаме “приятели” 
обичаме се и сме едно голямо 
семейство и наистина не можем 
един без друг. Машината работи 
най-добре, когато всички части в 
нея са в изправност, нали така?

Кой	е	най-хубавият	ви	момент	в	
Dance	Squad?

Д: Повярвайте ми, при нас 
всеки един момент е уникален 
и неповторим! Създаването на 
Dance Squad беше първият хубав 
момент, който донесе след себе си 
единствено щастие, сплотеност 
и неизмерима обич и спокойствие 
сред всички нас. Това беше идеята! 
Да е хубаво и да бъдем все така 
ЗАЕДНО. Едни от любимите ни 
моменти са, когато завършим 
успешно поредния проект, 
когато пътуваме заедно, и най-
вече тогава, когато сме просто 
ЗАЕДНО. При нас забавлението 
никога не спира.

К: Наистина, моментите са 
безброй: толкова много спечелени 
купи и медали от състезания и 
фестивали; спектакли и лагери, 
които сплотяват отбора; всеки 
един момент в залата с любимите 
ученици, както и старанието 
и хъсът, с които танцуват; 
благодарността на родителите и 
това, че те самите искат децата 
им да приличат на нас, да ни 

подражават и слушат.

Н: Да. При нас всеки един ден, 
всеки един миг, всяка една секунда 
и минута са най-хубави и най-
щастливи. Несъмнено един от 
най-хубавите моменти, лично за 
мен, е краят на всеки един наш 
спектакъл, когато виждаш цялата 
публика изправена на крака пред 
теб в името на твоя труд и 
труда на семейството ти. Тогава 
се оглеждам настрани, виждам 
учениците си щастливи и очите 
ми започват да се пълнят със 
сълзи от радост. Това е моментът 
на щастие! 
Какво	 ви	 мотивира	 да	
продължавате	да	танцувате?

Н: Цялото желание, хъс и страст 
на учениците ми, когато влязат 
в залата, са най-голямата ми 
мотивация. Очите им пълни с 
желание да научат още и още, да 
вземат още и още от мен - това
е нещото, което ме кара да 
работя все повече и повече. А 
главната ми цел е да оставя нещо 
след себе си в лицето на всички 
тези деца. Разбира се, мотивират 
ме и колегите ми, които всъщност 
са и най-добрите ми приятели, и 
спътници в живота.

“Нашият движещ
механизъм е думата

ЗАЕДНО.”
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К: Мотивацията са препълнените 
зали с деца и тяхната жажда да 
учат все повече и повече; да се 
доказват и да печелят призови 
места на състезания; тяхната 
любов към всички треньори на 
Dance Squad; всяка една усмивка; 
малките подаръчета, които 
всъщност за нас са огромни 
жестове, пълни с любов и доверие; 
силните им прегръдки, с които ни 
посрещат и изпращат от залата!

Д: Мен ме мотивират приятелите 
ми, музиката, децата в залата, 
танцовите проекти, които 
виждам наоколо и също имам 
възможността да създавам. 
Танцът тече във вените ми 
по наследство. Родена съм в 
семейство на танцьори и съм 
израснала в залата по танци под
звуците на музиката, така че ме 
мотивират душата и сърцето ми, 
защото за тях това е начин на
живот и изразяване на чувствата, 
които изпитват. Най-голямата 
мотивация за мен обаче, сме си 
ние петимата, които ръководим 
Dance Squad.

Какво	ви	дава	Dance	Squad?

Д: Щастие. Обич. Много, много 
обич! Сбъдване на голяма част от 
мечтите ми. Дава ми свобода
за изразяване, поле за изява, 
възможност за развитие и 
страшно много опит. Човек се учи
докато е жив, а при нас уроците 
не спират. Dance Squad дава 
дисциплина, характер, възпитание
и смело мога да кажа - 
професионализъм! Нашият 
движещ механизъм е думата 
ЗАЕДНО. Има ли по-хубаво нещо 
от това да знаеш, че винаги има 
рамо на което да се облегнеш по 
всяко време на денонощието? 
Дава ми опора в трудните или 
щастливи моменти от живота.

Н: Подкрепа. Свобода. Любов. 
Истинска любов! Dance Squad е 
моята сбъдната мечта и ми дава
всичко, което някога съм искала, 
че дори и повече. Дава ми смисъла 
да продължавам напред,
поле за изява, опит и свободата 
да бъда това, което искам.

К: Любов, приятели, много 
незабравими моменти. Танците 
дават
и много сила, увереност, 
самочувствие и дисциплина. Те 
са начин на живот и не можеш да 
дишаш без тях.

Каква	е	цената	на	успеха?

К: Цената на успеха понякога 
е голяма. Особено за един 
тийнейджър. Когато започнахме 
да се занимаваме с танци, 
всички ние бяхме точно такива. 
Работата като танцьор няма 
точно

“Ако искаш да постигнеш
нещо, трябва да си готов да

му се отдадеш изцяло.”
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фиксиран график, винаги трябва 
да си на разположение за внезапно 
изникнали участия. Така, ние 
танцьорите често губим от 
времето си с близките хора. 
Пропускаме рожденни дни на 
приятели и роднини, семейни 
сбирки, срещи, често плановете 
ни се провалят.

Д: Не мога да се нарека успяла, 
но заедно сме постигнали много 
неща, до които повечето хора 
нямат възможност да се докоснат. 
Може би &quot;цена&quot; мога 
да нарека появилите се болки 
от натоварените тренировки в 
залата. Това е цената, която ние 
танцьорите плащаме, за да бъдем
щастливи. Но какво са няколко 
контузии в сравнение с 
безграничното чувство на радост 
и гордост докато стоиш на 
сцената пред толкова много хора 
и в залата пред толкова много
жадни за знания и приключения 
деца?

Н: За да получиш, трябва да 
дадеш необходимото! Ако искаш 
да постигнеш нещо, трябва да си
готов да му се отдадеш изцяло. 
При нас цената не се изразява в 
цифри. За да успееш, трябва да 
влезеш в залата и да оставиш 
там цялото си същество, цялата 
си енергия. Да вложиш цялото си 
желание. Да дадеш максимума от 
себе си, да стигнеш до предела 
на силите си и въпреки това да 
продължаваш! Да повториш сто 
пъти комбинацията, да изиграеш 
хореографията на макс, да паднеш, 
да станеш ... и така всеки път. И 
след всичкото това, успехът идва 
накрая,
последен.

На	какво	ви	научиха	танците?

Н: Най-важното нещо, на което 

ме научиха танците е никога да 
не се отказвам, никога да не се 
предавам и да продължавам напред. 
Научиха ме на отговорност не 
само към мен, а към всичките хора 
от семейството на Dance Squad. 
Научиха ме да прощавам, да обичам
безрезервно и ми показаха 
истинската обич в нейният 
буквален смисъл. Научиха ме 
на търпение, уважение, грижа 
и лоялност. Научиха ме да се 
изразявам, да съм себе си и да бъда
свободна.

Д: Научиха ме на отговорност. 
Към себе си, към учениците, 
към хората около мен и тези, с 
които постигаме всичко заедно 
- Кристине, Илиана, Никол и 
Валентин! Танците учат на 
безброй качества, било то морални 
или физически: дисциплина, 
издръжливост, атлетичност, 
координация, гъвкавост, 
бързина, сила, отговорност, 
грижа, съобразяване с другите, 
толерантност, търпение, 
интеграция, уважение, 
отдаденост, лоялност, честност. 
Учиш се да приемаш критики и да 
ги превръщаш в плюсове, вместо в 
негативизъм и агресия.

К: Танците ме научиха на това 
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да бъда по-уверена в себе си, да 
бъда смела и да забравя за срама. 
Научиха ме на дисциплина и 
отдаденост.

Защо	 е	 важно	 да	 следваме	
мечтите	си?

Д: Това е най-прекият път към 
щастието, съответно към 
възможно най-прекрасния начин да
изживееш живота си. Мечтите 
на човека са неговата движеща 
сила и най-силно желание. 
Преследването им означава 
развитие и борба да надграждаш 
себе си, уменията и знанията си, 
както и професионализма си. А 
щом постигнеш една от мечтите 
си, несъмнено ще се появи 
друга - още по-голяма и трудно 
достижима. Това довежда до 
още по-голямо развитие. Накрая 
успехът е гарантиран, защото 
по пътя си изградил себе си като 
личност. Постигането на мечта е 
постигане на щастие, а към това 
се стреми всеки човек.

К: Хората живеем един живот. 
Всеки трябва сам да избере как да 
го изживее и този избор трябва 
да го кара да се усмихва, да бъде 
горд от постигнатото. Мечтите 
са нещото, което ни крепи, а 
какво по-хубаво от това да ги 
сбъдваме. Всеки човек трябва да 
мечтае и смело да постига всяка 
една мечта, да остави частица 
от себе си в света и да има с какво 
да го запомнят хората.

Н: Мечтите са цели! Нашите 
лични цели. А целите са нашите 
най-силни желания, копнежи, 
стремежи. Осъществиш ли ги, ти 
си най-големият щастливец. Това 
означава, че си последвал себе си 
и сърцето си, което е едно от 
най-важните неща. Извървял си 
дълъг път, за да ги осъществиш, 
научил си нови уроци, изградил 
си се като личност, борил си се и 
си стигнал до крайния резултат 
- удовлетворението. А защо е 
важно да следваме мечтите си? 
За да бъдем щастливи! Мечтите 
са щастие. Следваме ли мечтите 
си, значи следваме себе си.

“Постигането на мечта е
постигане на щастие, а към

това се стреми всеки
човек.”
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смекчим тяхната сивота, за да се 
почувстваме по-добре. Сега идва 
въпросът как да го направим. Ето 
няколко съвета, които биха ви 
помогнали несъмнено:
	 Справяш	 се	 прекрасно!	
Вярвай	в	себе	си!
 За да намерим външен покой, 
първо трябва да намерим мира 
в себе си. Затова трябва да се 
научим да се харесваме такива, 
каквито сме. Така ще се справяме 
много по-лесно с всичко, което 
животът ни поднесе.

	 Споделяйте	радостта	си!
 Каквото даваш, това 
получаваш. Ако искаш хората да 
се отнасят добре с теб, бъди и ти
добър с тях. Същото е и с целите. 
Дайте си време. Помагайте и на 
вас ще ви бъде помогнато. Така 
всеки би бил по-щастлив.

 Какво означава да имаш цели? 
Дали е възможно нещо напълно 
обикновено за един да бъде нещо 
специално за друг. Отговорът е 
ДА! Всеки един човек е различен 
и има правото да бъде такъв, 
какъвто пожелае. Ние трябва да 
ценим чуждите решения и да се 
опитаме да ги разберем, преди да 
ги съдим. А защо не и да вдъхваме 
мотивация, и да бъдем пример за 
позитивно мислене? Промяната е 
трудна, резултатът е несъмнен, 
а пътят е бавен, но гарантиращ 
по-добър живот. Аз, разбира се, 
не винаги съм най-позитивният 
човек, но се
опитвам да стана такава. В тази 
статия ще ви споделя няколко 
полезни съвета, трика и тайни, 
които могат да ви отведат до 
успеха.
 Нека да започнем от 
позитивното мислене.
Представете си, че пред вас има 
чаша с вода. Как я виждате – 
наполовина пълна или наполовина 
празна? Надявам се наполовина 
пълна или ако не, тогава имате 
доста работа за вършене. Най-
основно казано, позитивното 
мислене означава да възприемаш 
живота по-леко и да отговаряш 
на всяка лоша мисъл с усмивка. Но, 
разбира се, да видиш мрачните 
облаци и прииждащата буря като 
нещо прекрасно също не е правилно. 
Златният баланс е просто да 

Как позитивното мислене 
и самомотивацията ни 
помагат да постигнем 
целите си?
Текст: Ивайла Бързачка
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	 Лош	ден,	седмица,	месец.
 Случвало ли ви се е още със 
ставането да си помислите: “Ох, 
този ден няма да бъде хубав”? 
На мен да и не е приятно. Но има 
бърз и лесен начин да се справите 
с този проблем. Дайте си пет 
минути покой, пуснете любимата 

си музика, направете си кафе или 
чай и просто си кажете: “Днес ще 
бъде прекрасен ден”. Усмихнете се 
и вече ще се чувствате по-добре.
	 Всичко	е	въпрос	на	нагласа.
 Дали чашата е наполовина 
пълна или наполовина празна, 
решаваме ние. Ако вашият 
светоглед ви я показва празна, 
то тогава е време за промяна. 
Дайте време на себе си, защото 
процесът ще е бавен, но ще 
промени живота ви за добро. Да 
намерите подходяща литература 
в най-близката книжарница или да 
се разровите в интернет също би 
било от помощ.
	 Не	се	сравнявайте!

 Почти нищо не може да 
ни направи по-нещастни от 
надничането в чужди животи. 
Вероятно през нашите очи те 
имат нещо, което ни липсва, 
нещо, което искаме. Вместо да 
им завиждаме, можем само да 
работим здраво, за да постигнем 
целите си, мотивирайки се чрез 
околните. А и нека не забравяме, 
че не всичко е толкова прекрасно, 
колкото изглежда.
	 Обичайте!
 Поне през моите очи, да 
обичаш е едно от най-свещените 
неща на света. Всеки жадува 
за любов, но и често забравяме, 
че любовта не винаги е в човека 
до нас. Тя трябва първо да бъде 
открита в самите нас. Обичайте 
се и ще бъдете истински 
щастливи, винаги мотивирани 
за покоряване на нови върхове 
и осъществяване на нови цели. 
Всеки един от нас ще направи сам 
своя избор. Надявам се да сте 
научили нещо от прочетените 
думи и наистина да сте разбрали 
колко може да ви помогне силата 
на мисълта. Бъдете позитивни, 
упорити и малко по-усмихнати 
всеки ден и всичко ще си дойде на 
мястото!

“Позитивното мислене
означава да възприемаш

живота по-леко и да
отговаряш на всяка лоша

мисъл с усмивка.”
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 Всички, дори и в най-ранните 
си детски спомени, сме подтиквани 
от външни фактори –
родителите ни учат да бъдем 
добри и отзивчиви, да спазваме 
правилата, а след това винаги 
получаваме бонбонче или така 
наречената мотивационна 
награда за доброто си държание и 
изпълнената задача. Следващото 
стъпало в нашия живот е 
училището, в което се оформят 
навиците ни, свързани с околните, 
интересите, които в последствие 
се превръщат в хобита, а след 
време прерастват в мечтаната 
ни работа.
 В този така труден период, 
за всеки ученик идват моменти на 
несигурност, които са познати на 
всички в различни форми. Всеки от 
нас си задава въпроси като: „Как 
да се справя с всички изпити?”, 
„Дали ще ме приемат в желаната 
от мен гимназия?”, „Ще успея ли 
да взема шофьорска книжка?” и 
още много колебания, на които 
сами трябва да намерим отговор. 
Точно в този момент, ние търсим 
силата, която ще ни подтикне да 
работим по посока към постигане 
на целта си.
 В изложението съм 
представила няколко от 
необходимите стъпки, които ще 
ви помогнат да осъществите 
целта си:

Стъпките към успеха
Текст: Селин Пандурова

 Като първа	 стъпка към 
успеха, разбира се, ви е нужен 
план. Изпълнението му трябва да 
е съобразено с целта без обаче 
да бъде прекалено праволинейно. 
Тоест, не да следвате точно 
определен ред на изпълнение 
на малките задачи в плана, а 
напротив – нужно е да ви доставя
удоволствие. То идва в резултат 
от собствените ви победи, които 
са вследствие от непредвидените 
пречки, които вие сами сте 
елиминирали.

 Втората	 стъпка е да се 
въоръжите с много позитивно 
мислене. То, като черта на 
хората, е трайно свързано с 
мотивационния процес на всеки 
човек, независимо от естеството 
на крайната цел.
 За да го запазите, е нужно 
да подбирате приятелите си и 
да създадете навик за хигиена 
на общуване. Най-лесно е да 
бъдете честни и да кажете 
своето мнение по даден въпрос, 
без да го натрапвате. В такива 
моменти спокойното държание е 
най-добрият вариант. Ако пък не 

Позитивното мислене, като
черта на хората, е трайно
свързано с мотивационния 

процес на всеки човек, 
независимо от естеството 

на крайната цел.
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успявате да излезете на глава с 
отсрещния човек, опитайте се да 
видите неговата гледна точка, 
разбира се, без да стигате до 
крайности.
 Третата	 стъпка е 
ключът към удовлетворяване 
на собствените ви цели: не си 
представяйте крайния резултат. 
Знам, че звучи странно, но не е 
невъзможно. Всяко наше действие 
е вследствие от решение, което 
сме взели под въздействието на 
емоции. Може да сме го направили 
с конкретна идея, а резултатът 
все пак да бъде съвсем друг.
 Вземането на решения е 
неизбежно, но последиците от 
тях никога няма как да бъдат 
предвидени до най-малката 
подробност. Така че, дайте най-
доброто от себе си, но не се 
вманиачавайте в целта.
 Четвъртата	 стъпка е да 
използвате вълшебните думички 
по-често. Още от годините, 
прекарани в детската градина, 
ние сме ги учили, карали са ни да 
ги използваме, но всъщност знаем 
ли предназначението им?

 Ето кога и защо е нужно да 
ги казваме:
 “Благодаря!” казвайте 
в магазина напродавач-
консултанта; на сервитьора 
в кварталното заведение; на 
човека, който ви е помогнал с 
торбите и на всеки друг човек. 
Всеки има нужда да чуе поне едно 
искрено „Благодаря!”.
 “Извинявай” и/или 
“Съжалявам” казвайте, когато 
оставите вратата да се хлопне; 
когато закъснеете за срещата 
с приятел; когато сте обещали 
нещо, но не сте могли да го 
направите.
 „Прости ми” е по-сериозен 
израз, който не се казва лесно и 
е нужен повод, за да бъде казан. 
Използвайте го при случаите, в 
които сте разбрали грешката 
си. Няма нищо лошо в това да 
признаете пред себе си и другите, 
че сте постъпили неправилно.
 Запомнете, че човек е по-
благосклонен да ви помогне, когато 
се държите вежливо. Културният
тон ще ви послужи също толкова 
добре, колкото вълшебните 
думички. Бъдете мили със
срещуположния човек. По този 
начин може да завържете 
приятелства, които да ви 
помогнат по
пътя към крайната ви цел.
       Пета	стъпка	: Бъдете себе си!

 Поставянето на рамки, които 
да ни ограничават в ежедневието, 
е станало толкова повсеместно, 

“Да сме такива, каквито сме,
означава да бъдем отхвърлени

от много други, но пък
да се подчиняваме

на чуждите желания,
означава да бъдем отхвърлени

от самите себе си.”
- Из “Бягащата с вълци”
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че се превръща в навик. Да 
угаждате на всеки по всяко време, 
жертвайки собствените си 
желания, е меко казано немислимо. 
Не променяйте плановете си 
радикално заради заобикалящите 
ви! С риск да прозвуча остро, ви 
съветвам да приоритизирате 
себе си, без да се
ограничавате от външните 
фактори. Всичко би било по-лесно, 
ако не се губи време в задоволяване 
на чужди интереси. 
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Being Psychologically 
Healthy: A Pure Form 
of Motivation
Текст: Александра Николова

Have you ever wondered why you just 
can't achieve the so wanted healthy 
lifestyle?No matter what you do, it just 
doesn't work? But have you asked 
yourself why? Or "Am I missing some-
thing?" Maybe the answer will come 
after you read this article. 

1.	Health	activity

It is probably not a well-known fact 
when it comes to young people, but 
psychology can also be useful for im-
proving your overall health. It is called 
Health Psychology. So what exactly 
is Health Psychology? It surely isn't 
something we hear about every day. It 
offers a wealth of beneficial strategies 
that can help you to be healthier and 
happier. Health Psychology is a spe-
cialty area focusing on how psycho-
ogy, biology, behaviour and social fac-
tors influencing  our health. There are 
many behavioural and psychological 
aspects that can have a huge impact 
over our psychological well-being and 
medical conditions. 

• Sleeping. While a lot of people do not 
consider sleeping as a health activity, 
it turns out it actually is. Although we 
are all aware that sleeping eight hours 
per night is healthy for our body and 
mind, how many of us know that it 
helps to study? According
to scientists, different researches have 
shown that taking a nap after learning
something new can actually help you 
to learn faster and remember better.                     

• Yoga. By doing yoga, you can relieve 
all the stress and pressure from the 
day. It has physical, mental and emo-
tional benefits. You may also find that 
your blood pressure decreases and 
your posture improves by practising 
yoga. It is not necessary to attend spe-
cific yoga course. You can find a lot of 
useful videos as well as step by step 
pictures online.                          

• Tai Chi (it can also be found as Taiji 
(tai chi - short for Tai ji quan) or  T'ai 
chi ). It is a great internal Chinese mar-
tial art suitable for people of all ages. 
The term Taiji refers to a philosophy of 
the forces of the well-known yin and 
yang, related to the moves. Tai Chi 
helps you to improve your upper body, 
strength and balance. At present, Tai 
Chi is spread worldwide. Its philos-
ophy is that if one uses hardness to 
resist violent force, then both sides are 
certain to be injured to some degree. 
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2.	Anti-risk	Behaviour

It's easily visible that adolescents take 
more risks than people of the other 
age groups. It is believed, mostly from 
our parents or other adults, that this 
is because young people are not very 
good, nor experienced, at evaluating 
risks. Or they do things which can 
affect their health just to be popular 
among the ones of their age. 

• Smoking. Why do young people 
start smoking? Because they are too 
stressed? Emotionally unstable or as 
a result of their bad grades? Or they 
just want to be considered as the "cool 
kids"? My bet is on the last one, even 
though none of them would admit it out 
loud. However, smoking at a young 
age consists of a lot of risks. Like res-
piratory and non-respiratory effects, 
addiction to nicotine, and even associ-
ated risk of using drugs at some point. 
It is medically confirmed that cigarette
smokers have a lower level of lung 
function compared to those who have 
never lit a cigarette. It also reduces the 
rate of lung growth and increases the 
risk of lung cancer. So the question is: 
Why do you do this to yourself? Are 
you satisfied and looking forward to 
face the drawbacks of this dangerous 
behaviour? Next time you think about 
smoking, think about what your future 
self would have wanted you to do
at this particular moment. 

•	 Too much stress. At a certain 
moment, we all reach the point where 
we cannot take anymore of anything, 
especially due to our daily portions of 
stress. I feel like the vast majority of 
people somehow underestimate the 
major drawbacks that come with being 
too stressed constantly. It doesn't 
matter if the stress is caused by school 
or work environment, family issues or 
deeply personal ones. While focusing 
on our problems and worrying about 
them, we should keep in mind that a 

huge level of that can affect our health. 
It can cause headaches, upset stom-
ach, high blood pressure, chest pain 
and insomnia. More importantly, it can 
lead to emotional problems, depres-
sion, anxiety, being worried all the 
time and panic attacks. Nevertheless,
sometimes stress isn't exactly the 
problem, but how you respond to it. 
Speaking from personal experience, 
in order to avoid the aforementioned 
problems, once a week everyone 
should have a stress free day sur-
rounded by your favourite ones, read-
ing books or whatever makes you feel 
happy, calm and  free. 

• Hypodynamia. What is hypody-
namia? It surely isn't something to 
wear, nor to see at an exhibition. It is 
expressed in the reduction of muscle 
activity as a result of a sedentary life-
style or lack of motor activity caused 
by some disease. But what is shocking 
is that hypodynamia is the reason for 
more than 1.5 million deaths per year.
It develops imperceptibly and gradu-
ally, affecting every possible system 
of the human body, leading to serious 
complications. The risk of osteoporo-
sis, osteoarthritis and osteohondrosis 
also increases. Sadly, there is no cure 
found for hypodynamia, but it can be 
prevented by living a healthy lifestyle, 
proper nutrition and regular physical
activity. 

• Irrational eating behaviour. At first, it 
looks like something normal and harm-
less, but depending on how long this 
behaviour continues, it can become a 
life endangering problem. How does 
the irrational eating start though? It 
is a complexity of a huge amount of 
factors. One of them is body shaming. 
For example, girls are highly suscep-
tible to comment on their body type. 
Another one is the socially accepted 
standard of what a beautiful and flaw-
less body looks like. It could also be 
the ridiculous fact that everything 
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unhealthy is cheaper than a salad. 
Understandably, this becomes the 
reason why more and more people eat 
unhealthily. They gain a lot of weight, 
hence come the negative comments, 
or the so called body shaming. So, at 
one point, you start questioning your 
body image, your size, weight, and 
start crazy weight-loss diets. Instead 
of having a positive result though, 
you become fragile, depressed, un-
derweighted and start having different 
eating disorders. 

3.	Health	Issues

Having health issues doesn't make you 
useless, stupid or tedious. It makes 
you unique, special and a warrior. And 
you shouldn't feel less confident than 
the ones without health related issues. 
You can have a healthy lifestyle even 
with health issues and the following 
paragraphs are dedicated to those 
who do not feel unique, even though 
they should. 

• Do not neglect them. - First, and most 
important, is to no longer neglect your 
health problems. Listen to your body, 
its signals and take care of it, as this is 
the only permanent home you will ever 
have. Go to the doctor as frequently 

as you feel the need to, without feel-
ing ashamed or scared of what people 
might say. Make everything possible 
to get better and better everyday, no 
matter how hard and pointless some-
times this would feel. Our health is 
the greatest gift a person can ever re-
ceive, and it would be a shame if you 
do not protect it. Everything starts in 
our mind. Think about what you can do 
to feel better, instead of thinking when 
you will get worse. Make small steps 
everyday. For example, start with set-
ting your goals to keep you going and 
fighting. Dream. Draw, go to the local 
theatre or museum, write, or just think 
about positive things. Healthy body 
and lifestyle come with a healthy mind.
Always repeat to yourself that you're 
unique, one of a kind!
 
• Do not let them rule your life. Why 
do you feel the need to hide from 
everyone when you're sick? Why do 
you make yourself a prisoner to your 
own body, spirit, mind and thoughts? 
Wouldn't it be better to do the oppo-
site? Go out and make new friends. Or
sign up to an online platform to chat 
with foreign people. Try something you 
have never even thought about before. 
Just get out of your comfort zone, this 
is where the magic happens.

• Be confident. Last but not least, we 
all suffer from lack of confidence even 
though there is no actual reason for it. 
We feel uncertain due to all the socially 
accepted standards and the constant 
criticism we receive everyday even 
from people we don't know. Strangers. 
It could also happen because every-
one with health issues is being isolated 
from the society, left with no voice, nor 
rights, all alone. Things shouldn't be 
like that anymore. It isn't fair. Perhaps 
we need to finally show those people 
that they cannot control every move 
we make. Put your favourite clothes 
on, go out, have fun and capture it in 
pictures to remind you how much con-



30

fidence actually suits you, no matter 
your medical condition. 

4.	Psychological	Adjustment

Everyone faces challenging situations 
on a daily basis. However, it's our 
choice whether some situations are 
likely to ruin our day or to teach us a 
lesson. The key is to adapt to them. 
It's called Psychological Adjustment. 
It refers to the behavioural process of 
balancing conflicting needs, or needs 
challenged by different obstacles in 
the environment. Adjustment disorder 
occurs when there is an inability to 
make a normal adjustment to need or 
stress in the environment surrounding 
us. 

• Partnership. Everyone desires to 
have someone in their life whom to 
trust. It is not necessary to be engaged 
in a romantic relationship. The rela-
tionship may be platonic. Real friend-
ship. Something very rare these days. 
How important is the partnership for 
us? While some people might be hes-
itant, it actually has its huge impact 
on everybody. Sometimes, everyone 
needs to have someone be their side 
- for moral support and for motivation; 
someone to push us to do what is right 
when everything seems wrong and we 
feel weak. Speaking from personal ex-
perience, even introverts need to have 
at least one person by their side. One 
but real. However, people should stop 
searching for that particular person. 
The right people always come when 
you least expect it and then they stay 
forever. I hope everyone finds the right 

person because there is nothing better 
in a partnership than to feel yourself 
complete with or in front of somebody. 

• Participation in different projects. With 
participating in various projects come 
a lot of benefits; like becoming more 
open-minded, for example, or meeting 
new people and making new friends, 
or expanding your general knowledge, 
or becoming more productive and in-
tuitive. You may even be recognised 
by an agency or some kind of organi-
sation. When young people participate 
in projects, they can gain experience,
useful skills, and knowledge that can 
help them with finding a future job. 
Thus, every employer values the rec-
ommendation you have received from 
such projects. Won't you be satisfied 
if you find a proper, high-paid job and 
living a high standard life? It is not 
about lying and faking the reality in 
front of your future employers in order 
to get the position. It's about making 
small steps at an early stage while 
you still have some time, even if that 
means to get out of your comfort zone 
a bit.

Reminder: Healthy body comes with 
a healthy mind. It is a result of our 
thoughts. Everything is in our head, not 
in other people's hands. I hope this ar-
ticle was useful to you in finding some 
motivation to having a psychologically 
healthy lifestyle. Finally, which seems 
the most challenging to you? Pick one 
and start following it!

"Healthy body comes
with a healthy mind. It is
a result of our thoughts.

Everything is in our
head, not in other
people's hands."
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Creative Corner
Разкази

Сънна болест
Ивана-Антония Гайдарова

 Моментът, в който отвориш 
очи сутрин. Най-странното 
усещане на безтегловност 
и липса на каквато и да е 
координация между мислите и 
тялото. Всеки път се опитвам да 
свия ръката си в юмрук, но сякаш 
нямам достатъчно сила, сякаш 
пръстите ми са твърде крехки и 
стегнат ли се, ще се скъсат. После 
усещам внезапната болка от 
схванатото ми рамо, липсата на 
чувствителност във вкочанените 
от студ крака (защото пак в 
съня си съм изхвърлила одеялото 
на пода) и неприятните възли в 
косата, които по-късно ще трябва 
да отрежа с ножицата. 
 Тогава идва осъзнаването. 
Откривам, че мистериозните 
събития, които така внимателно 
се стараех да запомня, са се 
изпарили от главата ми и не знам 
дали въобще съм ги сънувала. 
Откъслечни мигове, сякаш от 
друг живот, се прокрадват в 
съзнанието ми, но не могат да се 
свържат. Кошмарът се размазва 
и губи очертания, сякаш някакво 
увивно растение го обгръща в 
тъмнина и го задушава. Тези 
парчета информация са напълно
несъвместими и ирационални. 

До обяд ще са се превърнали в 
някакъв бегъл спомен, скрит из 
разхвърляните части на ума ми. 
Тяхната съдба е ясна-
ще се появят отново във формата 
на дежа вю (ако имат късмет!) 
или ще станат част от онези 
деветдесет процента от мозъка, 
които не използваме. Сподавям
една прозявка и си мисля с колко 
ли кошмари съм запълнила своите 
деветдесет процента.

 Ставам от леглото и 
решавам да бъда продуктивна. Мия 
си зъбите и си правя план за деня. 
Виждам, че трябва да побързам, 
иначе ще закъснея отново за 
работа. Трябва да се обадя на една
приятелка и да си уговорим 
среща, защото имаме много да 
наваксваме. Спирам течащата 
вода, която досега е заглушавала 
шума на нечии стъпки. Излизам
от банята и виждам сянката на 
опрения пистолет до главата 
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Clay
by Radoslav Balev

 The sweet scent of linden tree 
was carried through the silk curtains 
of the leaded window of the atelier by 
the light summer wind. Kara picked a 
tiny strip of clay, rolled it up a bit and 
padded onto the face with precise skill. 
The usual dim clamor of the city was 
missing and the only sound filling the 
cramped room was a voice coming 
from the corner of the shabby leather 
divan. From time to time Kara glanced 
at the boy from behind the head and 
swiftly returned to her work. ’Wasn't I 
right, Miss Flynn? She was just play-
ing me for a fool all the time!‚
 ’Absolutely,‚ she responded with 
eyes half closed in a manner from 
which was to be suspected that she 
wasn’t listening at all. God, she was 
dead of bloody models and their af-
fairs, but she had to finish it up or the 
hunt would continue. She let the boy 
talk, only nodding now and then while 
working on the mouth. Kara stood up 
and moved her gaze from the clay to 
the flesh and blood on the platform, 

си точно в мига, в който ме 
прострелва.
 Отворих очи. Алармата 
звъни, а аз все още пищя. Кошмар 
ли беше? Всичко си е както трябва, 
а слънцето грее приветливо. Май 
сънувах… Телефонът… Трябваше 
да се обадя на приятелка… 
Работата ми… Изплъзнаха се 
спомените, а и аз нямах време 
за това. Закъснявах. Облякох 
се набързо и отидох до банята. 
Докато си миех зъбите, реших да 
спра течащата вода и тогава 
чух някакви стъпки. Излязох и 
пистолетът се опря до главата 
ми. „Дежа вю?“- Бе единствената 
мисъл, която премина през ума ми, 
а някъде далеч се чуваше аларма 
на телефон.

frowning.
 Suddenly, before her mind's eye 
popped a well-known face. Hugo. That
whiny little thing. It had been ages, but 
his wailing was still piercing her head.
 ’Come on, Kara, let’s play.‚
 ’I said no, Hugo.‚
 ’But please...‚
 For years she had tried so 
hard to erase this memory, but her 
old demons were back. Hugo's legs, 
one after the other, hurriedly dashing 
through the garden after the tennis 
ball, gently bouncing up and down to-
wards the lane... up and down... and 
herself, rushing after him, but know-
ing, only too surely, that she wouldn’t 
be in time. The lusty roar of the truck 
thundered into her head as she silently 
groaned. ’Are you alright, Miss Flynn?‚ 
asked Lucas, still posing on the divan. 
Kara quivered a bit and threw him a 
bewildered look without even realizing 
she had been squeezing her eyes shut 
for a while. 
 ’Sure. Get some rest. We will 
continue later.‚

***

 For the next few hours, Kara 
worked on the face in a kind of fury. 
She had clay smeared all over her 
hair, but she kept working with intense 
vigor in the eyes. She was getting it, 
almost there. Soon she would be free 
from the compulsive thirst that had 
taken over her in recent days. The 
idea she had been restlessly tramping 
the streets with. The picture that had 
been prowling her day and night like a 
starving beast its prey. The face letting 
her fix her mind on nothing, but its own 
genuine look.
 The only thing she had craved 
was a model to help her give birth to 
her partially materialized vision and 
finally see that boy come to life. She 
had walked around like a blind man, 
seeing nothing and yet sickly moving.
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 And then, one day, while smok-
ing her fifth cigarette for the morning 
by the window, Kara saw him. Raven 
eyes radiating fierce, uncompromising 
intelligence. Haughty lips twisted in a 
subtle devious smile. And a face hardly 
touched by time, retaining its child-like 
innocence. She had found him.
 With a barely audible scream, 
she made her way across the room 
and sprang down the stairs. She 
opened the massive wooden door with 
little effort and looked around. There 
he was - a boy of no more than sev-
enteen, wearing a creased flannel 
shirt and a worn-out backpack on the 
shoulder. He stopped to answer a call, 
which gave Kara enough time to take 
a deep breath and approach him in a 
more formal kind of way. The hunt was 
over.
 ’This is it,‚ she said, putting down 
her modelling tools and headed to the 
small basin in the corner of the room to 
wash her hands.
She returned with rolled-up sleeves 
and water over her apron to see Lucas
thoughtfully studying the bust.
 ’It doesn't really look like me, 
does it?‚ he remarked with a sense of
disappointment in his voice.
 ’Well, I have to work on it quite 
a lot, but still, it won’t be an exact por-
trayal. What I needed you for was to 
give me a place to start, thank you 
very much.‚ She replied kindly escort-
ing him to the entrance.

***

 After a nice bath, Kara stretched 
herself like a sleepy cat and leaped 
straight in bed. She lay down staring 
at the ceiling and thinking how good it
felt to be a normal human being once 
again, free from the doom of timeless 
search and drive. It was over. Finally, 
after all this time, she would finally be 
able to get some sleep and let loose 
her thoughts. She sighed and closed 
her eyes. 

 After fidgeting for some time, 
she shot out from beneath the blan-
kets and sat by the window. Outside 
everything rested in lifeless silence, 
but there was still something in her 
head, buzzing like a fly - tiny, but fully 
capable of driving you round the bend. 
But what? Kara flounced into the atel-
ier turning on the lights and threw her-
self down on the divan. She idly went 
through the room, ignoring the terrible 
ticking noise of the clock and trying to 
figure out the source of her peeve.
 For some reason, her eyes 
stopped on the clay bust wrapped in 
damp clothes. She slowly rose from 
her seat and went across to the stand. 
Kara started removing the rags. 
 ’There is something not quite 
right,‚ she thought closely gazing at 
her work.
 ’But this is Hugo!‚ she gasped. A 
sudden twinge went through her head.
 ’Not possible.‚ She had thought 
of him for only an instant, but somehow 
the memory had cleaved its way into 
the clay. She knew that the boy would 
creep up on her for life. There was only 
one thing she could do, but it felt like 
killing off her own baby. In a second, 
she started snatching and ferociously 
twisting the moist clay through her fin-
gers. There it was - a raw piece ready 
to be worked into something else.
 ’Ha, how easy it is for people to 
soak and mould you into the wrong
shape,‚ muttered Kara, catching sight 
of the small tennis ball above the
fireplace.
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Луната пада
Ася Стефанова

 Вървях по площада с майка
ми и баба ми в поредния обикновен 
ден. Нямаше никой по улиците -  
беше празно, усойно, скучно. Нищо 
не се случваше в града, така
както и с мен в този момент. 
Съществувах и се движех 
равномерно с мама и баба. Както 
винаги не разговарях с тях 
особено, а когато го правех, беше 
троснато и ядосано. Нямах живот, 
само празно движение без смисъл, 
разхождане без да виждах нищо 
около мен. Не се чуваше звук, само 
нашите безтегловни, напълно 
безсмислени крачки. Накъде 
отивахме, защо и как вървяхме, 
никой не разбираше. Мама и баба 
се опитваха да бъдат щастливи, 
виждах ги. Защо да не си разкажем 
нещо смешно? Защо да не се 
преструваме, че утре нямаше 
пак да бъдем в същото негативно 
настроение? Всеки ден с по-
малко нова надежда, докато тя 
не свършваше и не се задържаше 
само едно безцелно съществуване.
 Мрачен град, мрачни души, 
мрачни мисли.
 Бяха ни останали само 
кратките разходки и развлечения, 
за да се заредим с нова доза 
светлина, докато не осъзнаем 
че и тя не е достатъчна, за да 
сме удовлетворени. Много хора 
казват, че щастието е един миг, 
но за мен него го нямаше изобщо. 
Никога не ще запълним това, което 
е празно в нас. Целият ни живот 
минава в търсене на щастие, а то
не съществува. Всичко е един 
клиширан призив. Само аз ли виждах 
този свят толкова безцветен? 
Не се оплаквах. Това беше 
реалността. Отдавна всичко бях 
осъзнала. Къде беше вълнението 
ни, къде бяха животът и смъртта, 

не знаех вече. Светът е просто
празнина. Защо избяга вярата 
така от мен? Нищо не ми 
оставаше. Само нищото, държах
го, но и то бързаше да бяга.
…

 Вървяхме по дългия площад, 
докато не усетих нещо странно. 
То идваше към нас, огледах се, 
но не забелязах какво е. След 
малко погледнах нагоре и какво 
видях? Това, което го има само в 
сънищата. Огромна, сива, но също 
и толкова красива - луната падаше. 
Само ние седяхме на площада, но 
тя идваше от небето направо 
към нас. Щеше да се стовари 
на главите ни с цялата си мощ. 
Нямаше никакво време да бягаме, 
а мама и баба не виждаха. Извиках 
силно да се поместят да избягат, 
но всичко се случваше твърде 
бързо. В този момент луната 
проби с тежестта си огромна 
дупка в площада. Преобърнах се 
и не видях повече какво ставаше. 
Бях като в торнадо. Всичко за 
миг изчезна, въртях се по земята 
и чаках напрежението да спре. 
Помислих, че съм умряла и то как 
иначе след такъв удар. Въртях се, 
въртях, въртях, докато всичко 
изчезна. Лежах безтегловно на 
земята и след миг вече нито чувах 
мислите си, нито усещах главата 
и тялото си.
…
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 Събудих се отново на 
земята на площада. За кратко бях 
забравила какво беше станало. 
Чудех се защо съм тук в това 
замъглено състояние. Веднага 
викнах мама и баба, но не ги чух. 
Паметта ми сякаш беше изтрита. 
Знаех само че трябва да намеря 
роднините си, защото случилото 
се беше ужасно. Отне ми време 
да се съвзема, да се огледам и да 
осъзная тази необичайна случка. 
След малко, когато всичко се 
проясни, видях ясно света около 
мен и бях ужасно изненадана

 Нямаше я луната, но градът 
беше оживен. Парад от войници 
със смешни костюми вървеше и 
свиреше на инструменти. Беше 
пренаселено с хора, които само си 
говореха, усмихнати, щастливи. 
Бях се озовала на огромен карнавал. 
Чуваше се музика, навсякъде хора 
викаха, вървяха, не монотонно, 
ами пълни с енергия. Все едно се 
беше събрала цяла група деца в 

този сив град, който сега беше 
цветен, различен, шумен.Чак се 
замислих наистина ли живеех тук. 
И с право, защото нещо не беше 
наред.
 Огледах се да потърся 
отново следа от мама или баба, но 
не ги видях. Беше блъсканица. Не 
можех да мръдна от там, където 
бях. Изглеждаше никой не беше 
разбрал, че съм била на земята 
досега и че бях объркана. Не ме 
забелязваха и не ми обръщаха 
никакво внимание. Сякаш не бях 
там. Явно никой не знаеше, че 
луната е паднала. Само аз бях 
видяла.
 Отидох до мъжете от 
армията, които свиреха, да 
попитам какво се случва. Развиках 
се „Ехо, здравейте! Моля обяснете 
какво се случва тук? Преди малко 
луната падна, а тук има карнавал. 
Моля ви, помогнете, не знам 
какво става. Не мога да намеря 
роднините си.” Но въпреки дългото 
тичане и викане по тях, те дори не 
ме поглеждаха. Бях като мъртъв 
призрак, който никой не забелязва, 
защото той няма място повече 
на този свят.Колкото и да се 
опитвах, те отминаваха и нищо не 
казваха. За тях явно бях невидима.
 Вече изпаднах в паника. Бях 
в друг свят, а не знаех как се бях 
озовала тук и какво правех. Хората 
бяха щастливи, искрено усмихнати 
около мен. Наслаждаваха се на 
времето, което прекарваха един с 
друг. Смееха се с глас, радваха се 
без скрупули. Всичко за тях беше 
наред или ако не беше, се справяха 
с него. Видях очите им, грееха 
като светлината на отразеното 
слънце или бяха цветни като 
дъги. Наоколо не беше потискащо, 
животът беше шарен.
 Хората бяха като полудели, 
но щастливо полудели от този 
живот. Всяка песен, всеки звук, 
всеки жест, всичко това имаше 



36

смисъл за тях. Никой не живееше 
за утре, всички се радваха все 
едно беше техният последен ден. 
Сякаш нямаха рани, нямаха тежко
минало - така се забавляваха. 
Правеше ги щастливи: светът 
и всичко, до което можеха да се 
докоснат. Нямаше сълзи, трудни 
избори или страдания. Животът 
беше свобода, а щастието не един 
миг, а цяло усещане.
 Светъл град, светли души, 
светли мисли.
 Никога не бях попадала 
в такава атмосфера. Беше 
хипнотизиращо. Въпреки това 
не чувствах, че принадлежах 
тук. Трябваше да се махна, да се 
върна там, откъдето бях дошла. 
В света, където всичко беше 
невъзможно, а не обратното. Тук 
всичко беше в твърде повече. Не 
бях за този свят, нищо от това не 
беше реално. Трябваше да намеря
мама и да и разкажа какво беше 
станало, за да се върнем там, от 
където дойдохме. Трябваше да и 
кажа, че луната е паднала и затова 
всичко беше неистински весело, 
но щеше да се оправи. Нямаше да 
живеем в този луднал свят. Това 
не може да съществува, не и тук, 
и сега.
 Тръгнах бързо към вкъщи. 
Мама трябваше да е там. Тичах. 
Тичах много силно. Бързо. Трябваше 
да стигна. Блъсках хората, но 
никой дори не се обърна или каза 
нещо. Всички продължаваха да 
ходят засмени. Гадеше ми се вече, 
трябваше да намеря дома си.
 След дългия опит да премина 
през тълпата най-накрая стигнах 
и бързо отворих. Нямах търпение 
да видя мама. Бях сигурна, че 
беше вътре. И когато влязох през 
голямата врата и погледнах в 
апартамента ни, който за щастие 
изглеждаше нормално, я видях да
седи на компютъра също 
усмихната, щастлива и грееща. 

Не я познах. Да не би и тя да беше 
станала луда?
 С най-голямата си сила се 
затичах към нея и започнах да 
плача. Разказах и за истинския 
свят преди луната да падне и колко 
беше странен този сега. Говорех 
бързо през сълзи и паника, защото 
мама ми беше единствената 
надежда. Тя ме изслуша и с лека 
крива усмивка накрая каза: „Мила, 
сънувала си нещо, всичко е наред. 
Не може луната да падне. Хайде 
отиди да си починеш, после ще 
излезем да се разходим на това 
страхотно време.”
 Не вярвах на чутото. Тя 
мислеше, че сънувам, че нищо от 
случилото се не беше истина.
Ами какво щях да правя сега? Как 
щях да се измъкна? И мама беше 
луда. Реших и отидох до баба, 
до тате, до чичо, всичките ми 
роднини, но за тях, бях полудяла 
и бях сънувала странни неща. 
Светът винаги е бил толкова 
прекрасен – за какъв мрак съм 
говорила. Плаках дълго, но не 
намирах решение. Тук ли трябваше 
да живея? Така ли щях да продължа? 
Не пасвах тук в този светъл свят. 
Долу в мрака беше моето място.
…
 Отворих рязко очи и се 
събудих. Наистина било сън 
значи. Не е паднала луната, няма 
весел свят. Малко яд ме хвана, 
можеше пък да свикна там. Но 
вече се събудих. Няколко минути 
лежах докато събера мислите си 
и навържа пак съня. „Вечно ще го 
помня този сън” си казах. Имаше 
нещо магично в него.
 Ето, че нещо се случи в този 
малък, скучен град. Само дето аз 
не повярвах, луда пак не станах. 
Естествено, че беше сън, но нима 
не показва достатъчно, че дори 
в съня хората са нещастни и не 
вярват в чудеса?
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малък апартамент. Трябваше да 
обясня, че нямам работа и докато 
това не се разреши, оставаме 
там. Тя ме гледаше с недоумение 
и попита “Заедно ли се местим 
всички”, “Да”, отвърнах є аз... а тя 
каза: “Тогава какъв е проблемът?” 

 5. Днес, приближавайки се 
до вратата на моя магазин (аз 
съм цветар) в седем сутринта, 
забелязах, че отпред чакаше 
униформен войник от армията. 
Той пътувал към летището, за да 
отиде на мисия в Афганистан в 
продължение на година. Каза ми: 
“Обикновено нося букет цветя на 
жена ми всеки петък и не искам 
да я разочаровам, когато съм 
далеч от нея.” След това направи 
поръчка на цветя за петдесет и 
два петъка, които да се доставят 
всеки петък следобед в офиса на 
жена му и помоли да планират 
всяка седмица цветята, докато 
той се върне. Дадох му петдесет 
процента отстъпка, защото 
помогна денят ми да започне с 
нещо толкова прекрасно.

5 Истински 
Истории, 

Които Да Ви 
Разчувстват

Марина Димитрова

 1. Днес получих телефонно 
обаждане от детската учителка 
на дъщеря ми. Тя ме попита защо 
не приготвям обяд на детето 
си през последните няколко дни. 
Объркана, затворих телефона и 
попитах дъщеря ми какво прави 
с храната, която є приготвям. 
Тя ми каза: “Майката на Мария е 
в болница и не е в състояние да 
прави обяд за нея през последната 
седмица, така че є дадох няколко 
от моите.”

 2. Днес направих храна за 
бездомните. Мъжът, на когото 
давах сандвичи, заяви, че не ги 
иска. Попитах го защо, а той 
посочи приятеля си зад него и 
каза: “Искам рожденика да има два
сандвича на специалния си ден. 
Това е единственият подарък, 
който мога да му дам.” Приятелят 
му беше въодушевен и каза: 
“Хората, които нямат нищо, все 
още дават.”

 3. Медицинска сестра съм. 
Работя в дом за възрастни хора 
и имам един любим пациент, 
който за съжаление е болен от 
Алцхаймер. Рядко помни името си, 
често забравя какво е казал преди 
минута и редовно бърка стаята 
си. Единственото, което помни 
всяка сутрин е жена си. При всяко 
нейно посещение я посреща с 
“Добро утро, моя прекрасна Кейт”. 

 4. Наскоро ми се наложи 
да обяснявам на малката си 
дъщеричка, че се налага да се 
местим от голямата ни къща в 
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Спасение
Ивайла Бързачка

Преди време
бях загубена.
Търсех начин
да укротя бурята
в главата ми.
И тогава те открих,
излях всяка емоция
с цвят
и показах на света
какво чувствам
без думи,
с боя.

Хаос
Ивайла Бързачка

Идваш в животa ми.
Променяш ме.
Хващаш ме за ръка и 
ми подаряваш цялата 
сигурност на света.
Целуваш ме и чувствам 
по-силно отвсякога.
Разрошваш косата ми и 
отново съм малко дете.
Спираш дъха ми и ме 
подлудяваш,но
накрая отново оставам сама.
Отиваш си от живота ми.
Вече нямам нужда от ръката ти,
сама се чувствам сигурна.
Целувките са забравени,
косата - отново прибрана,
а дъхът ми уравновесен.
И се научих да бъда силна,
не защото ти ме промени,
а защото съм жена.

Purpose of Life
Asya Stefanova

I think that that’s the whole point of living:
That when you are 80 years old,
Sitting in your chair,
And they ask you:
If you had a chance,
Would you change it –
Your life?
And you start thinking
About all your mistakes,
All your faults,
All your choices,
Good or bad,
And you say:
“I would do it again.
If I had a chance,
I would do it again
With all the mistakes
All the faults
And all the choices,
Good or bad.”

Simple Love
Asya Stefanova

And in that moment
When I thought
About
That time I laughed until my stomach hurt
That time we talked for hours
That time when I called you for nonsense
That time when we talked about how per-
fect our lives would be in the future
That time when you told me 
something about you –
which made me happy and I 
cried from happiness.
That time when we were just talk-
ing about stupid stuff
I realized
What the words that my friend told me mean:
That to love and to be loved are 
the reasons we are all alive.

Стихотворения
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Картини

“Аз	и	ти”	-	Ивайла	Бързачка
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“Лодки	в	бурята”	-	Яна	Ермакова

Картината ми “Лодки в бурята” според мен 
изразява човешката мотивация за преодоляването 
на препятствията. На платното са изобразени 
три птици и група от три лодки преминаващи през 
вълните, защото само заедно сплотени ще бъдем 
по-силни и “Gott mit uns”. 
Платно, акрил, темпера; 24/30
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Photo Journal:
Мотивация
Снимки: Мирослав Николов
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Кои сме ние?

 Здравейте! Казвам се Елвира Димитрова и съм основател и 
редактор на списанието. До скоро преподавах по английски език, а в 
момента следвам магистратура Медия и Комуникация в Швеция. 
Идеята за списанието се роди точно благодарение на ежедневната 
ми интеракция 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 в СУ „Св. 
Климент Охридски“ и в момента следвам магистратура Управление на 
човешките ресурси. Работя в администрацията на IT фирма на пълен 
работен ден, 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 списанието “We Matter”. 
Харесах изключително много замисъла, който се крие зад този проект 
и се надявам заедно, с помощта на всички будни ученици и целия екип, 
да го развием във времето и да получи голям успех, защото гласът на 
децата заслужава да бъде чут.

 Здравейте. Казвам се Александра Николова и съм на 18. 
Интроверт. Свободното си време, макар и силно ограничено, харесвам 
да запълвам с любимите си хора, четене, пътуване, научаване на 
нови неща и прочие. Особено любимо ми е да предизвиквам себе си с 
нови неща, които са далеч от зоната ми на комфорт. Точно затова 
приех да се включа в екипа на WE MATTER. Надявам се статиите ми 
да ви допаднат. А моето послание към вас е: Get out of your comfort 
zone, this is where the magic happens.

 Казвам се Ася Стефанова, на 17 години. Живея в град Перник 
и пиша за списанието. Обичам да научавам нови неща постоянно 
и след това, пишейки да предам мислите си и чувствата си на 
хората. Освен това се занимавам активно с танци и астрология в 
свободното си време.
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 Здравейте! Казвам се Денислав Николов и съм на 16 години. 
Живея в град Перник и в свободното си време обичам да танцувам, 
да излизам с приятели и да опитвам нови неща.
Занимавам се с танци от четири години и съм част от хип-хоп групата 
Dance Squad. Можете да видите интервю с тях в списанието.

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

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

 Здравейте! Казвам се Ивана-Антония Гайдарова и съм от 
Асеновград. Тази година се дипломирах от Езикова гимназия “Пловдив” 
и наесен предстои да започна обучението си по ветеринарна 
медицина в Тракийския университет. Моята страст са животните, 
книгите, пътешестването и писането. С голяма радост се включих 
в списанието „We Matter”, тъй като то представлява едно голямо 
приключение, съкровено и сюблимно.

Здравейте! Казвам се Ивета Георгиева и съм на 17 години. Живея в 
град Перник и пиша за списанието. За себе си мога да кажа, че съм 
импулсивен и емоционален човек, който обича да експериментира с 
нови занимания. Прекарвам свободното си време в спортната зала, 
където тренирам волейбол вече пет години.
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 Здравейте, казвам се Катрин. Пиша за списанието с идеята да 
дам нещо от себе си на хората, които го четат. Обичам да чета, 
пиша, да създавам неща и да предавам позитивни емоции на хората 
около мен. Надявам се с участието си в списанието да направя 
точно това.

 Казвам се Мирослав Николов, на 17 години, и съм фотограф 
за списанието. Занимавам се с фотография от приблизително 
година и половина, като се старая да развивам уменията си с всяка 
направена снимка. Това списание ми дава перфектната възможност 
да упражнявам креативното си мислене чрез създаването на нови и 
уникални кадри за всеки следващ брой.

 Казвам се Марина и съм на 14.Обичам да чета, да пиша, но най-
голямо удоволствие ми доставя да правя хората щастливи и да 
знам,че аз съм причината за тяхната усмивка.

 "Stories are my trade. Words are my tools."
Здравейте, казвам се Радослав Балев и съм на 17 години. Живея 
в град София, където уча в Испанската гимназия. Моята най-
голяма страст са историите, като, освен че обожавам да чета, се 
занимавам и с писане. Владея четири езика, между които английски, 
испански и португалски език.

 Казвам се Селин Пандурова и съм на 17 години. Живея и уча 
в гр. Никопол. Любимите ми предмети в училище са химия и ООС, 
биология и ЗО и литература. През годините съм участвала в 
много извънкласни дейности: заемала съм длъжност на заместник 
председател в училищния парламент; участвала съм в концерти 
като водещ и актьор. През летните ваканции посещавах кръжок по 
приложни изкуства, а от година и половина се занимавам
с @our.favourite.books
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 Здравейте, аз съм Цветелина Горанова и пиша за списанието. 
В свободното си време се занимавам с актьорско майсторство. 
Обичам да научавам нови неща и да работя в екип.

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

 Здравейте. Казвам се Яна Ермакова и участвам в списанието 
с картината ми “Лодки в бурята”. Аз съм ученичка от 12а клас в 
НГПИ “Свети Лука”, гр. София по специалност “Силикатен дизайн”. 
Учебните ми проекти са фокусирани върху дизайна и изработката 
на изделия от стъкло, но въпреки това в свободното си време се 
занимавам с керамика, живопис, скулптура, изработка на бижута 
и гравюри, пирография, също така творя в сферата на лириката. 
Участвам в изложби, конкурси и проекти на регионално, национално 
и международно ниво.

 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 Диана Благоева и уча Уеб дизайн в Нов 
български университет. Аз създавам илюстрациите за кориците на 
We Matter.
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