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

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

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

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

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

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

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

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

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

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

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

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

ones who do."
- Steve Jobs

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

- Mahatma Gandhi
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Spotlight for students

Първата асоциация на пове-
чето хора, когато чуят думата 
“учене”, е с училището, дебелите 
учебници и скучните часове. То 
обаче е нещо много повече – про-
цес, който продължава през целия 
ни живот и който няма край, за-
щото ние никога не преставаме да 
учим, да се променяме и да израст-
ваме като личности. Затова и 
най-важното нещо, което трябва 
да осъзнаем преди да можем да се 
влюбим в него, е, че то не е просто 
задължение, а нещо жизненоважно 
за бъдещето ни и за нас като хора.

Но да се върнем на въпроса с 
ученето в училище или в универ-
ситет. Навиците и отношението, 
които си създаваме тогава, могат 
да ни помогнат много в живота 
след това. Колкото и да не ни се 
иска да си го признаем, процесът 
няма да приключи, когато вземем 
дипломатите си; ученето ще бъде 
наш спътник до края на живота 
ни. Затова е важно да намерим 
начини, които да го направят въз-
можно най-ефективно, полезно и 
приятно. Ето няколко съвета за 
това как да обикнете ученето:

1. Отговорете си на въпроса 
“Защо това, което уча в мо-
мента, е важно?” Приложението 
на наученото ще ви помогне много 
в осъзнаването на неговата зна-

чимост. То също така ще ви съ-
действа със запомнянето му 
(особено ако става дума за по-аб-
страктни идеи и понятия) и ще ви 
даде мотивация да продължите.

2. Използвайте красиви те-
традки и много цветове. Колкото 
по-красиви са нещата пред вас, 
толкова по-вероятно е да ви е 
приятно да ги разглеждате и да 
работите по тях. Цветовото оз-
начаване също може да бъде из-
ползвано и като система за ор-
ганизация, която да внесе ред в 
хаоса, който ученето обикновено 
представлява.

Какво е нужно,
за да обикнем ученето?
Текст: Вяра Цветкова
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3. Слушайте музика докато 
учите. Има ли нещо, което не 
става по-приятно, когато е съ-
проводено от музика? Много хора 
слушат музика, докато си вършат 
задълженията вкъщи, тренират 
или правят нещо друго. Музика 
без текст ще е перфектният 
избор при ученето, защото тек-
стовете могат да бъдат и разсей-
ващи. Интересен факт е, че има 
видове музика, които доказано 
могат да подобрят концентраци-
ята ви (препоръчвам “Prelude in E 
Minor” на Шопен).

4. Не правете всичко в послед-
ния момент. Едва ли има човек, на 
когото му е приятно да учи или 
прави нещо трудно и отнемащо 
време в последния ден преди изпит 
или краен срок. Ученето под на-
прежение стресира човека, което 
автоматично премахва възмож-
ността той да му се наслаждава.

5. Гледайте филм или проче-
тете книга по темата. В днешно 
време има филми и книги за всичко, 
включително и за този не толкова 
интересен урок по история, който 
ви измъчва от седмици. Но имайте 
предвид, че ученето чрез този 
метод не гарантира 100% точ-

ност и съобразеност с фактите! 
За да сте сигурни в истинността 
на информацията е изключително 
важно нещата да се проверяват. 
Все пак, вашето любопитство 
може много лесно да бъде поро-
дено от филмите и книгите, така 
че ги използвайте.

6. Гледайте голямата картина! 
Нямаше ли да ви е по-интересно да 
учите по физика за законите на 
Айнщайн ако знаехте например, че 
е бил женен за първата си братов-
чедка? Или по история ако тър-
сехте интересни факти, които 
да заинтригуват съзнанието ви? 
Например на мен лично ми беше 
по-интересно да уча за рефор-
мите в Английската църква в края 
на Средновековието, след като 
бях прочела повече за историята 
на шестте жени на Хенри VIII (ако 
това ви е интересно, препоръчвам 
“Six the Musical”  в YouTube).

В крайна сметка любовта към 
ученето е въпрос на лична на-
гласа. Ако сте готови да му от-
делите време, усилия и внимание, 
любовта към него сама ще дойде! 
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Много пъти, когато сме били 
малки, са ни питали какви ис-
каме да станем, като пораснем. 
Обикновено сме отговаряли с про-
фесия, която ни е впечатлила от 
предаване, което сме гледали, или 
от възрастните, на които сме се 
възхищавали. Но наистина ли пър-
воначалните ни желания са най-до-
бри за нас? Някои избори в живота 
трябва да се осмислят повече от 
други. Един от тях е този за пра-
вилната професия.

Ако искаме да водим пълно-
ценен живот, трябва да си избе-
рем професия, която обичаме, 
за да сме щастливи и да се за-
реждаме от това, което правим. 
Сферата на дейност, към която 
ще се насочим, ще отнема голяма 
част от ежедневието ни, затова 
трябва да я подберем внимателно.

Работата минава неусетно, 
когато ни е приятно да я вършим. 
Същото е и с часовете в училище 

– тези, които обичаме, минават 
бързо, а след тях се чувстваме 
щастливи и изпълнени с енергия. 
Докато има и такива, които ни 
се струват изключително дълги. 
Изберете си професия, която 
ви кара да се чувствате добре. 

Попитах няколко души дали 
обичат професията си и те ми 
отговориха с „да“. Въпреки труд-
ностите, които им носят поня-
кога задълженията и колективът, 
те са щастливи от това, което 
правят и искат да продължат. 
Тук не става дума за паричното 
възнаграждение, което получа-
ват, а за това че им е приятно 
да работят.

Голяма част от учениците не 
са сигурни какво искат да учат, 
нито какво искат да работят. 
Това е нормално за етапа от жи-
вота, в който се намираме, но е 
хубаво да проучим професиите, с 
които искаме и е възможно да се 
занимаваме. Така ще имаме време 
да преценим обстоятелствата. 
Въпреки че винаги можем да сме-
ним работата си, е хубаво да се 
ориентираме правилно още в на-
чалото. Това ще ни спести много 
притеснения и нерви. Ще ни даде 
възможност също така да се раз-
виваме в правилната посока.

Трябва да започнем да се ори-
ентираме към дадена професия 
още в гимназиален етап. Не става 
дума да започнем да работим, а 
да се насочим към онова, с което 
искаме да се занимаваме, да под-
редим изборите и постепенно да 
проучваме дали това е за нас и 

Защо е важно да изберем 
професия, която обичаме?
Текст: Гергана Вълчева



6

наистина ли искаме да го практи-
куваме. Така имаме по-големи въз-
можности. Всъщност, не е тол-
кова важен въпросът “Какво 
искаш да работиш?”, колкото 
“Какво в действителност пра-
виш, за да получиш работата, 
която искаш?”. Истина е, че не 
винаги нещата ще вървят така, 
както се надяваме. Но имаме ли 
желание и работим ли упорито, 
ще постигнем това, което сме си 
наумили.

Голяма част от хората, които 
попитах, не харесват професи-
ите, които практикуват, смятат 
или че не могат да се справят с 
друга професия, или че тази им 
носи сигурен доход, с който жи-
веят добре. Но наистина ли па-
рите имат по-голямо значение 
от личното щастие на човека? 
Отговорът за всеки е различен.

Сега, в последния гимназиа-
лен етап, част от съучениците 
ми се отказват от професиите, 
свързани с изкуство, които първо-

начално са избрали, защото не са 
сигурни дали ще могат да се спра-
вят с парите. Главният им довод е 
запомнената от поколения фраза: 
„ артист къща не храни“. Дали 
това е признак на слабост или ло-
гичен избор, зависи от начина на 
живот, който искаме да водим. 
Поради тази причина попитах 
част от учителите си, които се 
занимават с изкуство: „Обичате 
ли професията си?“. Въпреки че 
на някои им се налага да работят 
на две места, като свободно прак-
тикуващи художници и като учи-
тели, те ми отговориха с „да“. 
Причината е, че обичат рабо-
тата си.

Животът е изпълнен с промен-
ливи и поради тази причина, стига 
да сме достатъчно мотивирани и 
амбициозни, винаги можем да про-
меним онези неща в него, които 
зависят от нас. Ще се учудите 
колко много от обстоятелствата 
можем да поправим сами. За да 
намерим професията, която оби-
чаме, е възможно да ни се наложи 
да сменим няколко работни места 
и няколко колектива, но в крайна 
сметка, най-важното е да достиг-
нем до това, което ни носи щастие.
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Любов. Какъв щеше да бъде 
светът без нея? Аз бих го опи-
сала като безсмислен, прозаичен, 
като цяло тъмен без тази ярка 
светлинка, която не само огрява 
живота ни, но и стопля студени-
ната в сърцата ни. Тя ни кара да 
усетим пърхащите пепeруди в 
стомаха, да плачем, да се смеем 
и понякога дори да се чувстваме 
като главни герои във филм. Ще 
ви издам една малка тайна – лю-
бовта е чувство, което можеш да 
подариш на всеки под формата на 
усмивка, прегръдка или целувка, 
и трудно можеш да си я открад-
неш обратно. Тя се изразява по 
най-различни начини и изкарва 
всичките ни положителни черти 
наяве. Именно днес ще ви споделя 
повече за една от формите на лю-
бовта, най-съкровената и чиста – 
тази на приятелството.

Приятелството е ценност. 
Съвкупност от взаимно разби-
ране, подкрепа и спойката, наре-
чена любов. Без тази спойка, нищо 
не съществува и не придава сми-
съл на света. Няма по-приказно 
от това да открием най-добрия 
си приятел, с когото да сме спо-
делили и тепърва да искаме да спо-
деляме всичките си прекрасни ми-
гове в живота. Този човек, готов 
винаги да ни издърпа от яма и да 
ни разсмее в трудни ситуации, е 
безценен. 

Истинското приятелство 
няма бариери. Както е казал 
Аристотел: “Приятелството 
е като една душа в две тела.” 
Колкото повече време сме прека-
рали с този човек, толкова повече 
започваме да споделяме еднакви 
идеи и да мислим по сходен начин. 
Това разнообразява нашето еже-
дневие. Прави го далеч по-забавно. 
Всеки може да разказва забавни 
случки, които са се случили, до-
като сме били с приятелите си или 
просто някое друго приключение. 
Безгрижните лета от детсвото 
и забавните моменти в училище. 
Всичко това оставя незабра-
вим отпечатък в съзнанието ни, 
именно защото е детско, съкро-
вено и чисто. Прекарали сме тези 
моменти с най-близките си прия-
тели и до ден днешен се срещаме 
на по кафе и си ги припомняме от-
ново и отново, опитвайки се да се 
потопим в спомените с недежда 
да ги преживеем отново.

Кажете ми, това не е ли 
най-прекрасната любов? Нашите 

Приятелството:
една различна любов 
Текст: Джулиана Добрева
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приятелства ни изграждат като 
хора с характери. Споделяме вза-
имно своите притеснения и об-
съждаме най-доброто за себе си. 
Заедно кроим планове за успех и 
за щастлив живот. Стъпка по 
стъпка обсъждаме как точно да 
изградим стълбичката към щаст-
ливото си бъдеще. Ако поне вед-
нъж не сме говорили с приятел 
за това как да си отворим бизнес 
заедно, в какво можем да инвести-
раме, от кой час можем да избя-
гаме в училище, за мотивационни 
речи или теми като как да се само-
усъвършенстваме, то това прия-
телство ли е? 

Опитвам се да подчертая, че 
приятелството е, за да споделим 
всичко с човека срещу нас. Да из-
хвърлим бремето си и просто да 
продължим да живеем. Тази прия-
телска любов ни кара да не се за-
стояваме на едно място. Никога 
не ни оставя да скучаем и най-ва-
жното – никога няма да ни остави 

сами. Дори и да преминаваме през 
изпитания, то ще преминаваме 
през тях заедно с приятелите си. 

Истинският приятел никога 
няма да ни остави в беда. Той ни 
обича твърде много, за да го на-
прави. И в радост, и в тъга, той 
винаги е до нас. Превръщаме се в 
техни доведени братя и сестри и 
споделяме с тях една обща мисия 
и съдба – да правим другия щаст-
лив и никога да не го напускаме. 
Истина е, че такива приятелства 
с такава взаимна любов са ряд-
кост в днешно време, но същест-
вуват. 

Казват, че приятелският съюз 
е най-силният. Той върви ръка за 
ръка с любовта. Любовна раздяла с 
половинката се преживява, макар 
и трудно, но такава с най-близкия 
приятел, отнема години и гор-
чивината изчезва много трудно. 
Приятелството е различна форма 
на любов и наподобява тази, която 
изпитваме към семейството си. 
Толкова сме привързани към човек, 
че той се превръща в наш духовен 
брат/сестра.
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Днес ще ви запознаем с 
Виктория Стефанова, на кратко 
Викс – едно талантливо момиче, 
което е създало уютно кътче в со-
циалните мрежи за много от нас. 
Обожава книгите, а последова-
телите, които четат ревютата 
є в @_the.bookie.monster_, се съо-
бразяват с препоръките є и заслу-
жено ценят мнението є. Тя пък не 
престава да ги изненадва с нови 
игри и предизвикателства. Най-
краткото описание за нея е, че е 
експериментатор и мечтател. 

Учила е какво ли не – от икономика, 
през история и етнология, до на-
ционална сигурност. От няколко 
години се занимава с графичен ди-
зайн, а отскоро е начален учител. 

На колко години се научи да 
четеш? Помагаше ли ти някой 
вкъщи?

Спомням си, че с дядо ми че-
тяхме едно овехтяло издание на 
“Андерсенови приказки”, още ко-
гато бях на 5. Първоначално той 
ми четеше, а аз гледах картин-
ките и слушах. Постепенно ме 
научи да познавам буквите и на 
6-годишна възраст, вече аз четях 
на него. 

Коя беше първата книга, към 
която посегна сама? Коя ти 
беше любима в детството? 

Четях и харесвах всичко от 
задължителната литература. 
Обичах и да се ровя и в библио-
теката на майка ми. Тя редовно 
вземаше книгите си обратно и 
ги криеше, защото винаги изби-
рах любовни романи, неподходящи 
за възрастта ми. (Кое момиче не 
би се изкушило от заглавие като 
“Лунната принцеса”? ) Един ден 
помолих моя съученичка да ми даде 
първата част на “Хари Потър” и 
бях тотално запленена от този 
нов вълшебен свят. После започ-
нах сама да си купувам книги и да 
изграждам своя собствена биб-
лиотека (разбира се, в началото 
книгите винаги бяха за вещици, 
вампири или други митични съще-
ства). Понякога хващах майка ми 

Книжното Чудовище 
и голямата є любов 
към книгите 
Текст: Гергана Димитрова
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да чете “Анита Блейк - ловецът на 
вампири”, книжките за W.I.T.C.H 
или някоя друга от моята библи-
отека. 

Кои са най-ценните издания 
в библиотеката ти? 

Най-ценните издания в библи-
отеката ми са тези, подарени с 
посвещение от любими хора, също 
така “пътуващите” книги, които 
организирах (където всеки прочел 
книгата споделя мисли и чувства 
за сюжета директно в нея). Пазя 
си и едни издания, спасени от кон-
тейнерите за боклук - едното е 
от 1927 и отново има интересно 
посвещение за момиче, завърш-
ващо 4-то отделение (клас). 

Кои са любимите ти автори 
и има ли сред тях български?

Няма да спра да препоръчвам 
Камелия Кучер и Мартин Колев на 
всеки. Според мен те са едни от 
съвременните български автори, 
които трябва да бъдат проче-
тени, защото са изключително 
талантливи. Иначе, от светов-
ните, много харесвам Джон Грийн, 
Лий Бардуго, Джей Кристоф...

Има ли герой, с когото си 
приличате? Кой негов цитат 
ти е любим? 

Луна Лъвгуд от “Хари Потър” 
е героинята, в която най-силно 
съм се припознавала, защото е 
различна и много емоционална. 
Любимият ми нейн цитат е: 
“Things we lose have a way of coming 
back to us in the end, if not always 
in the ways we expect.” В превод: 
“Нещата, които сме загубили, на-
мират начин да се върнат при нас, 
дори и да не е по начина, който оч-
акваме.”

“Когато изпращате
любов и щастие

към нещо или някого,
те се връщат обратно.

Понякога в пъти повече.”
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Коя е последната книга, 
която те завладя изцяло? 

В момента чета “Сън” от 
Камелия Кучер, както очаквах, ми 
харесва страшно много. Скоро ще 
споделя мнението си за нея в про-
фила.

Обичаш ли да колекционираш 
книжни аксесоари? 

Ами донякъде да, донякъде - 
не. Харесвам функционални кни-
жни аксесоари, които мога да из-
ползвам. Много обичам ароматни 
свещи, които ми напомнят за да-
дена книга, чаши, калъфчета за 
книги... но книгоразделителите, 
например, за мен са ненужни, за-
щото постоянно ги губя, а из-
ползвам за отбелязване всякакви 
други предмети. 

Имаш ли си любимо кътче за 
четене? Създаваш ли си някаква 
атмосфера преди да започнеш 
да четеш?

Най-често чета в леглото. 
Понякога, особено сега през 
по-студените сезони, обичам да 

си приготвям чай, да си взема 
одеяло, да запаля ароматна свещ 
и да си пусна тиха музика, докато 
чета. Не винаги го правя –  това 
е само за специални моменти. 
Обикновено е и знак за хората 
около мен да не ме закачат, за-
щото очевидно имам намерение да 
чета с часове. 

Постоянно четеш книги на 
други автори и ги представяш 
на другите. Не ти ли се иска и 
ти да напишеш книга? 

Никога не съм се опитвала да 
пиша сериозно и изобщо не ми е 
минавало през ума самата аз да 
напиша книга. Мен ме бива в чете-
нето. 

Защо реши да създадеш кни-
жен профил и вярваше ли, че ще 
е толкова популярен?

Обичам да снимам, обичам да 
чета… Бързо след като разбрах 
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какво е Bookstagram се вдъхнових 
и аз да опитам. В началото ме 
беше срам. Смятах, че никой няма 
да вземе на сериозно профила ми 
и се молех познатите ми (особено 
тези, които се занимават профе-
сионално с книги и книгоиздаване) 
да не го открият. Но Bookstagram 
обществото е много приемащо и 
предразполагащо и бързо ме нака-
раха да вярвам повече в себе си. 
Винаги ще съм им благодарна.

Как реагират последова-
телите на твоите ревюта? 
Купуват ли си книги, за които го-
вориш? Споделят ли ти мнения?

Супер щастлива съм, когато 
някой ми каже, че си е взел книга 
заради мое ревю или препоръка, 
когато ми пишат с отзив дали 
на тях им е харесала книга или 
когато ми препоръчват други по-
добни книги. Радвам се, че това, 
което правя е полезно. 

Ти си участвала в органи-
зирането на книжни предиз-
викателства като “Книжен 
май” и “Книжен октомври”, и 
“Пътуваща Любов”, които пре-
доставят начин за споделено 
читателско преживяване. Каква 
е следващата идея? 

Много се радвам на такива 
инициативи, организирани не само 
от мен, защото те сближават че-
тящите хора, правят четенето 
едно не чак толкова самотно за-
нимание и създават дори прия-
телства. Следващата идея… ще 
видим. Когато ми хрумне няма да 
имам търпение да я споделя. 

Имаш ли планове за нещо 
по-голямо след Bookstagram? Би 
ли направила Youtube канал или 
нещо друго?

В Bookstagram се чувствам 
най-добре. Понякога правя и видеа, 
които качвам в IGTV, но нямам на-
мерение да правя блог или Youtube 
канал.

Като за финал, какво би ка-
зала на читателите? 

Четете хубави книги (ка-
квито на вас ви харесват!) и не 
забравяйте да вложите частичка 
любов и усмивка във всяко нещо, 
което правите. Когато изпра-
щате любов и щастие към нещо 
или някого, те се връщат обра-
тно. Понякога в пъти повече.
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“Това не е любовен роман.
Това е книга за любовта”

Любов е думата, с която за-
почвам настоящия материал. 
Любов е и думата, с която той ще 
завърши. Нека спрем за момент, 
да поемем дълбоко дъх и докато 
издишваме да усетим с всичките 
си сетива заобикалящия ни свят. 
Нека се замислим, дори за миг – 
един единствен, съвършен миг, 
за любовта във всичките є изме-
рения и търсенето на смисъла на 
живота. 

“Любов” не е просто поред-
ната книга, съдържаща “фило-
софията на живота“. “Любов” е 
магия, енергия и най-вече стой-
ност. При първия ми досег с Елиф 
Шафак, останах не просто впе-
чатлена от изкусното є май-
сторство, но и дълго време раз-
мишлявах над темите, които тя 
засяга. Авторката пише книгата 
в рамките на цели 15 години и по-
ловина, което е доказателство за 
дълбоката мисъл и труда, които е 
вложила във всяко изречение. Но 
нека ви разкажа малко повече за 
сюжета...

Всичко започва с 40-годишната 
Ела, която е майка на три деца и 
рецензент към литературна аген-
ция. По стечение на обстоятел-
ствата, Ела трябва да прочете 
книга, наречена “Сладко богохул-
ство”, с автор Азис Захара, чието 
име за нея е напълно неизвестно. 
В книгата си, авторът разказва 
за пътя, извървян от един стран-
стващ дервиш – Шамс от Тебриз 
– към великия поет и мистик Руми, 
който проповядва любовта като 
основна човешка ценност и крепи-
телна сила. В своето “Сладко бого-
хулство”, Азис Захара разказва за 
Шамс от различни гледни точки, 
така че да докаже на читате-
лите, че смирението и любовта са 
свръхценности, които поставят 
наравно хора и религии. В своето 
произведение, той изрежда “40 
правила за любовта”, които обу-
славят Суфизма в цялата му същ-
ност. Ела е завладяна изцяло от 
историята на Шамс и не спира да 
чете ред подир ред, докато из-
веднъж осъзнава, че започва да се 
припознава не просто в дервиша, 

“Любов” – Елиф Шафак  
Текст и снимки: Симона Александрова
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а в цялата история на книгата 
– като че ли вижда своя живот, 
написан на хартия. Осъзнава, че 
онова, което чете е огледално от-
ражение на самата нея и подобно 
на Шамс, тръгнал да освободи мис-
тикът Руми, Азис Захара идва за 
нея. 

Изключително завладяваща, 
не с драматизъм, а с философия и 
множество поуки, “Любов” неслу-
чайно стои месеци наред във во-
дещите класации за книги. Елиф 
Шафак създава едно невероятно 
произведение, което те кара да 
се изгубиш сред страниците му, 
а когато го прочетеш да преос-
мислиш живота си. 

Със сигурност мога да кажа, че 
четивото не е “леко” и не всеки би 
могъл да го възприеме на първи про-
чит, но смея да твърдя, че си за-
служава не просто прочитането, 
а осмислянето му, тъй като сред 
множеството редове се крие тай-
ната към щастието и любовта. 

Избрах „Любов“ като „книга 
на броя“, не просто защото е 
свързана с темата, но защото 
смятам, че заслужава внимание. 
Независимо на колко години е един 
човек, той винаги изпитва нуж-
дата да научава нови неща, да се 
развива и да преосмисля действи-
ята си. Това произведение изцяло 
пасва за целта – от една страна 
учи и поучава, от друга, дава база 
за разсъждения и свобода на ми-
слене. Единственото, което се 
изисква от нас като читатели, 
е да прелистим първите няколко 
страници, докато се потопим до-
толкова във вълшебството на ду-
мите и посланията на авторката, 
че забравим за реалността, в 
която живеем. Това е книга, която 
не просто може да извади човек 
от ежедневието му по приятен 
начин, но и ще даде “храна” за раз-

мисъл, която остава до живот. 
Като завършек на този мате-

риал, оставям едно от 40-те пра-
вила като подкана да вникнете 
в дълбокия смисъл на “Любовта”: 
“Търсенето на Любов ни променя. 
Който е тръгнал да търси Любов, 
съзрява по пътя. В мига, когато 
тръгнеш да търсиш Любовта, за-
почваш да се променяш отвътре и 
отвън.”
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Нашата мисия е да дадем възможност на младите да се изкажат  
и да повярват, че гласът им е от значение. Искаме да подпомогнем  
развитието ви и да ви подкрепим, за да може и вие самите да повяр-
вате в себе си. Затова създадохме списанието. Така също се роди  
и идеята за креативния ни брой. Знаем, че много от вас обичат да тво-
рят (да пишат, да рисуват, да снимат) и заради това искаме да създа-
дем платформа за творбите ви. Ние вярваме във вас и в творчеството 
ви. То заслужава да бъде споделено и публикувано. Повярвайте и вие.

Творчеството ви е от значение.
Споделете го. 
Очаквайте първия ни креативен брой през февруари.

Creative #1
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Любов

Нека заедно да си поговорим 
за любов, нека да разгърнем все-
обхватната карта на тази емо-
ция и да се гмурнем в най-дъл-
боките є дебри. Да я разберем и 
да се замислим, защото без нея 
нашият свят би бил едно много 
мрачно и студено място.

От научна гледна точка, лю-
бовта е инстинкт за оцеляване. 
Скорошни изследвания показват, 
че когато хората се влюбват, 
мозъкът последователно секре-
тира определени вещества, 
включително феромони, допамин, 
норадреналин и серотонин, чието 
действие е подобно на амфета-
мините – стимулират центъра 
на удоволствие в главния мозък, 
което води до ускорено сърце-
биене, загуба на апетит и сън и 
силно усещане за вълнение (така 
наречените “пеперуди в корема”). 
Също така, учените твърдят, 
че този етап по принцип има 
продължителност от половин го-
дина до три (“За Любовта и ней-
ните измерения”, Е. Кьосева и П. 
Ромеро).

Освен като научно изслед-
ване, любовта е често срещана 
и в религията. Обич към ближния, 
към Бог и към мъдростта. 

Във философията описанието 
е сравнено с изкуство, което 
всеки смята, че владее, но всъщ-
ност малцина го правят наис-
тина. Думите на Ерих Фром са 
най-ясният пример за това. Той 
казва:

“Любовта не е само чув-
ство, защото чувствата рано 
или късно умират, по своята 
същност тя е действена, 

Любовта и нейните
измерения
Текст: Ивайла Бързачка
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тоест действие, изкуство, 
което повечето хора си ми-
слим, че владеем, но не е така.”

Разбира се, монетата има две 
страни. Колкото ни дава, тол-
кова може и да ни вземе. Когато 
любовта е несподелена или загу-
бена, емоцията може да е толкова 
силна, че да има не един страничен 
ефект. Това се изразява чрез спа-
дането на нивата на серотонин 
и допамин в организма. Появява 
се риск от възпалителни процеси, 
мигновен спад на имунната сис-
тема и защитните сили на ор-
ганизма. Впоследствие възниква 
опасност  от  развиване на психо-
логически дисбаланс, понякога и до 
по-сериозни заболявания като де-
пресия, диабет и сърдечно-съдови 
нарушения.

Позитивна и негативна 
страна, научни изследвания, рели-
гия - всеки се вълнува от любовта. 
Обаче какво е тя за нас – обикно-
вените човешки създания, които 
не гледат през тези аспекти, а 
просто чувстват със сърцето си? 
Нужни ли са ни тези обяснения 
или имаме своя собствена гледна 
точка? Всеки сам е избрал какво 
да чувства и в какво да вярва. 
Поели сме по собствения си път и 
сами откриваме обичта, която ни 
чака по него. В едно съм сигурна – 
едни имат повече, други по-малко. 
Казано с други думи, едни са из-
брали да виждат любовта във 
всичко, а други – в нищо. 

За мен обичта е най-чистата 
емоция, най-първичното, най-ис-
тинското чувство. Зад нея не се 
крият просто химични и биоло-
гични реакции, а нещо магично. 
Нещо, което науката не може да 
обясни. Тя варира, но е част от 
нас от началото до самия край. 
Човек, който не е обичал няма 
как да бъде щастлив. 

Нека сега да поговорим и за 
точните моменти, в които тя 
се изразява. Тази емоция е зако-
дирана много дълбоко в нас. Тя 
инстинктивно ни кара да търсим 
нашата “сродна душа”. Някои я на-
мират, други не, но всички я тър-
сят. Ако сме късметлии и я от-
крием, тя ни дарява с хармония 
и безрезервно щастие. Дава ни 
смисъл да живеем и да продължим 
да се борим, не заради самите нас, 
а заради човека, когото обичаме. 
Тогава идва моментът, в който 
от любовта се ражда най-чис-
тото създание – детето. И то 
тръгва по пътя на родителите 
си. Живее, търси, намира, създава 
и напуска този свят в мир и хар-
мония. Както дъждът пада от не-
бето и потъва в почвата, после се 
изпарява, заради слънчевите лъчи 
и някой ден пак вали, така и ние 
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съществуваме в съвършен кръго-
врат без край и начало. А любовта 
е нашето слънце, движещата сила 
на битието ни и не само.

Освен в семейството и към 
ближния, обичта присъства и в са-
мите нас. Всеки има нещо, в което 
е особено добър. Един пише, друг 
рисува, трети спортува. Все едно 
в нас е заложено семенце, което 
носи същността ни, с годините 
то расте, развива се и ни определя 
като отделни личности. Това ме-
тафорично растение също може 
да бъде определено като любов. 
Ние се влюбваме в процеса на да-
дено действие, в наш талант. 
Емоцията, докато правим това, 
което ни ощастливява, също не 
е просто отделяне на хормони. 
Това е магията, която не можем 
да си обясним, но знаем, че съ-
ществува.

Хората не са единствените 
същества, които познават тази 
емоция. В животинския свят има 
милиони примери за безрезервна 
обич и вричане в “сродната” душа. 
Мишки, които обитават степ-
ните простори, или по-точно – 
мъжките представители оста-

ват верни на своята женска за цял 
живот. При тях се наблюдава и аг-
ресивно поведение към други жен-
ски. Белоглавият орел, също като 
мишока, остава верен до смъртта 
си на любимата. Пингвините, по-
добно на мишките и орлите, оста-
ват с един партньор цял живот. 
Женската вълчица загива от 
скръб при смъртта на вълка си, 
отделя се от глутницата и често 
умира в самота. Колко чиста е 
тази емоция, за да се наблюдава и 
в животинския свят? Животните 
не са като нас, хората. Те са по-
чисти и първични. Водени са от 
инстинкти, а обичта за тях се 
явява най-силният такъв. 

Любовта е връзката на ця-
лата планета. Стремежът към 
това физическо и емоционално 
състояние е двигател на всичко 
положително в света, помага на 
човека да открие по-висш смисъл 
в своето съществуване, дава му 
искрата и запалва огъня в него, 
който го прави това, което е. Не 
просто тяло, а същество с душа.

Източник: “За Любовта и нейните 
измерения”, Е. Кьосева и П. Ромеро, 
https://nauka.bg/za-lyubovta-i-razlichnite-
nejni-izmeren/

https://nauka.bg/za-lyubovta-i-razlichnite-nejni-izmeren/
https://nauka.bg/za-lyubovta-i-razlichnite-nejni-izmeren/
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“Говори със себе си така, 
както би говорил с някого, ко-
гото обичаш!”

- Брене Браун

Погледнете се в огледалото. 
Какво е първото нещо, което ви 
идва на ум? Много хора биха си ка-
зали: “Пак съм качил/а килограми”, 
“Само ако бях малко по-слаб/а”, 
“Ако бях по-уверен/а в себе си, ня-
маше да ми е трудно сега” и хиляди 
подобни оправдания, извинения и 
отрицания. Мислейки тези неща, 
вие бавно и сигурно подкопавате 
обичта към себе си. 

Замислете се, бихте ли го-
ворили по този начин на някого, 
когото обичате? Бихте ли се из-
разили така за фигурата или същ-
ността на близък за вас човек, 
вашите родители или най-близ-
ките ви приятели? По-вероятно 
е да не го направите. Защо то-
гава разговаряте така със себе 
си? Помислете върху отговора и 
се запитайте защо, как и какво 
бихте могли да промените.

От изключителна важност е 
да се фокусирате върху отноше-
нието си към самите вас и да за-
почнете да обичате себе си. Няма 
по-голямо богатство от това. 
Вие сте най-големия си приори-
тет и си дължите тази обич, за да 
продължавате да вървите напред 
и да бъдете пълноценни.

Затова започнете просто: 
следващият път, когато заста-
нете пред огледалото, вместо 
сами да сривате увереността 
си, си кажете, че се обичате. 
Истински. Застанете смело пред 
образа си и изредете нещата, 
които обичате в себе си. Заявете 
пред огледалото: “Обичам се 
такъв/такава, какъвто/каквато 
съм, защото съм съвършен/а 
такъв/такава, какъвто/каквато 
съм. Обичам всичко в себе си!” 
Чудесно начало!

Първите стъпки винаги са най-
сложни, но са от най-голямо значе-
ние. Щом започнете веднъж, няма 
да ви се иска да спирате, ще започ-
нете да обичате себе си и ще си го 
припомняте ден след ден с увере-
ност. Това обаче не става отвед-
нъж. За всяка промяна се изисква 
време, така че бъдете търпеливи 
със себе си и постоянни: “Водата 
дълбае камъка не със сила, а с по-
стоянство” (японска поговорка).

Магията се крие в това 
да обичаме себе си  
Текст: Катрин Димитрова

“Влюбете се в човека,
който сте, и в живота,

който живеете. Само тогава
ще живеете истински.”
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Дайте си време, като през този 
период правете неща, които да ви 
помогнат да развиете обичта към 
самите вас. Ето няколко неща, 
които може да са ви от полза:

1. Започнете деня с благо-
дарност. Още щом отворите очи, 
мислено или на хартия, изразете 
нещата, за които сте благодарни. 
Какъв по-хубав начин да започ-
нете деня си от този?

2. Положителни “Аз съм” 
утвърждения. Те трябва да се 
отнасят до вас и вашите цели и 
мечти. Например, ако искате да 
се чувствате по-уверени в себе 
си, тогава си го кажете. “Аз съм 
уверен/а в себе си и в своите ка-
чества, работя над себе си и над 
изграждането си като личност”. 
Нека се отнасят за вас, нека 
бъдат искрени. Повярвайте в тях, 
усетете енергията, която про-
буждат у вас и емоциите, с които 
ви зареждат.

3. Вслушвайте се във въ-
трешния си глас. Не се насил-
вайте да правите нещо, което не 
ви е приятно. Oставете вашето 
“аз” да ви ръководи. То няма да ви 
подведе.

4. Водете си дневник. 
Записвайте хубави неща, които 
ви се случват, за да ги запомните. 
Препрочитайте написаното и 
нека то да ви припомня колко пре-
красен е животът.

Намерете начин нещата да ра-
ботят във ваша полза. Животът 
е твърде кратък, за да водите 
вътрешна война със самите вас. 
Опитайте се да обичате себе си. 
Правете нещата, които ви носят 
удоволствие. Създавайте нови 
запознанства. Посещавайте нови 
места. Работете върху себе си 
и развитието си. Четете – кни-
гите ни развиват като личности. 
Учете нови неща. Излезте от зо-
ната си на комфорт. Направете 
нещо различно. Поемете риск. 
Самоусъвършенствайте се. 
Открийте нови страни, за които 
не сте подозирали, че се крият 
във вас…

Магията се крие в обичта ви 
към самите вас. Всичко останало 
се нарежда след това. Влюбете се 
в човека, който сте, и в живота, 
който живеете. Само тогава ще 
живеете истински!



21

"And if I told you to name all the things 
that you love, how long will it take you 
to name yourself?" – unknown

Да обичаме себе си е важна 
част от нашия живот. Но из-
никва въпросът: как се преодолява 
безкрайната дупка на несигур-
ността, депресията и болката? 
В следващата част от статията 
споделям стъпките, които помог-
наха на мен да намеря отговора на 
този въпрос. Надявам се и вие да 
откриете решението за себе си.  

1. Изградете си здравосло-
вен начин на живот 

Нуждата от вредни субстан-
ции като цигари, алкохол или “емо-
ционално” хранене, често произ-
лиза от желанието на хората да 
наранят себе си или да избегнат 
решаването на даден проблем. 
Постепенно всеки може да про-
мени това, като се опита да от-
крие дълбоко в себе си защо има 
нужда от тях: “Не уча това, което 

искам и се наказвам за решението 
си?”, “Не съм човекът, който искам 
да бъда?” Каквато и да е причи-
ната, е нужно да бъде разпозната. 
Когато откриете причината 
вътре в себе си, си простете. 
Всички сме хора и правим грешки, 
които ни бележат за цял живот, 
но имаме достатъчно време да ги 
поправим и да докажем, че можем 
да бъдем по-добри. 

2. Казвайте “Не”
Не искате да отидете на това 

парти, защото ви се чете любима 
книга? Нямате сили да изслушате 
проблемите на приятелите си? Не 
ви се учи днес, защото сте умо-
рени и предпочитате да гледате 
сериал? Имате право да го напра-
вите, независимо от реакцията 
на хората. 

3. Изчистете токсичността
Опитайте се да ограничите 

контактите си с хората, които 
не споделят вашите идеали и цен-
ности. Това не значи да ги намра-
зите, а просто да си дадете въз-
можност да сте в среда, която 
наистина отговаря на начина ви 
на живот, тъй като всеки от нас 
заслужава най-доброто.   

4. Работете върху начина си 
на мислене 

Със сигурност няма един ден 
да се събудите и автоматично да 
усетите любов към себе си. Това 
се случва постепенно с времето. 
Всеки път, когато негативните 
мисли се завръщат, съвсем внима-
телно ги заменете с позитивни. 
В началото чувството може да 
бъде сякаш водите борба със себе 

10 стъпки, които да ни
помогнат да обикнем себе си  
Текст: Ася Стефанова
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си, но в един момент негативните 
мисли няма да могат да ви контро-
лират повече. 

5. Пуснете контрола
Обичам да казвам, че това, 

което се случва в нашия живот 
зависи 70% от нас и 30% от 
Вселената. Тоест ние трябва да 
поемем контрола, за да вземем 
правилното решение за живота си 
и да работим върху изграждането 
му, но това не означава, че всичко 
лежи върху нашите рамене. Има 
съществени 30%, отредени на 
Вселената да ни помогне нещата 
да се случат по най-добрия начин. 

Това бяха стъпките, които 
препоръчвам от ментална гледна 
точка, а останалите са навици, 
които може да добавите в еже-
дневието си:

6. Танцуването сам вкъщи 
Вкъщи никой не ви гледа или 

съди, затова може просто да си 
пуснете музика и да се наслажда-
вате. Това ще ви помогне да усе-
щате физическото си тяло по-
добре. Освен това, когато имате 
възможност, се движете. 

7. Промяна на стил/гардероб
Изхвърлете, дарете или про-

менете всички дрехи, които ви 
карат да се чувствате по-малко 
уникални, отколкото сте, а оста-
вете това, в което се чувствате 
удобно и красиви. 

8. Отидете сами на ресто-
рант

Да се нагласите, за да оти-
дете на ресторант и да хапнете, 
колкото желаете, наслаждавайки 
се на вкуса на храната, без да се 

чувствате длъжни да търсите 
тема на разговор с някого, е неза-
менимо усещане.  

9. Подредете дома си
Да разчистите дома си е все 

едно да изчистите ума си. Тук 
препоръчвам книгата на Ралица 
Генчева за минимализма: „Кой те 
излъга какво е щастие?”.

10. Починете си от социал-
ните мрежи

Никога не започвайте су-
тринта си директно с поглеждане 
на телефона. Спрете да следвате 
хора, които ви товарят и си да-
вайте по няколко часа на ден без 
изобщо да включвате интернет. 

За финал – не забравяйте, че 
не сте се родили случайно. Всеки 
има своя причина да е тук и заслу-
жава най-добрия живот за себе си, 
стига сам да иска да го изгради. 
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Като разумни същества ние, 
хората, се стремим към усъвър-
шенстване на високите ценности 
в живота – красивото и доброто, 
като се опитваме да изолираме 
грозните прояви на своята при-
рода. Претендираме за хуман-
ност, за една съзнателна обич към 
другите и към себе си. В дейст-
вителност, обаче, човекът не е 
хомогенен – той е събирателна 
на всички емоции, които изпитва. 
Често се случва да забравяме, че 
не сме само добри или само лоши. 
Колкото и трудно да е да се при-
знае, по-трудно обичаме, откол-
кото мразим. Въпреки усилията 
да изолираме “лошите” прояви на 
нашата природа, въпреки съзна-
нието, че “Бог е любов” (Библия, 
Нов завет - “Първо съборно пос-
лание на свети апостол Иоана 
Благослова, гл. 4, 7-8), по-често се 
намираме в състояние на омраза. 
Ако Бог наистина е любов, защо 
тогава мразим?”

Какво всъщност е омразата? 
Връщайки се назад във времето 
към фолклорните представи, в 
човешкото съзнание тази дума 
е обвързана с първичното зло. 
Това е чувство на съзнателна 
враждебност към някого/нещо, 
желание да се причини умишлена 
болка. Омразата е присъща на сла-
бия човек – слаб в нравствено и/
или в чисто социално отношение. 
Задоволеният в тези аспекти 
човек може да изпита презре-
ние, не и омраза. Тук ще си поз-
воля да спомена мисъл на Николо 
Макиавели от “Владетелят”: 

“Хората вредят на другите 
или от страх, или от омраза.”

Истината е, че страхът и 
болката предизвикват омразата. 
В този смисъл се оказва, че тя е 
вторично проявление на приро-
дата. Страхът е първичното в чо-
вешката същност. Той е реакция 
от криза на ценностите, а цен-
ностният модел е самият човек. 

Защо обичаме да мразим?  
Текст: Гергана Васева
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Той, от своя страна, е тъкан от 
идеи за света вън и вътре в него. 
Човекът мрази, когато е слаб, ко-
гато е несигурен в собствените 
си ценности, когато се чувства 
заплашен. В този смисъл, ом-
разата е защитен механизъм, 
с който успяваме до известна 
степен да съхраним себе си. 

Ако забравим етикетите 
“добро” – “зло”, “правилно” – 
“грешно”, оказва се, че омразата е 
вид любов към себе си. Тя е необхо-
димото зло тогава, когато става 
въпрос за света вън от нас. 

Тук се появява проблемът за 
омразата към самите нас, защото 
обичаме да мразим себе си. Ще си 
позволя да определя това като 
един “истеричен комплекс”, про-
ява на нежелание за самоусъвър-
шенстване, липса на воля и вяра 
в себе си. Ежедневно чувам, а вяр-
вам и повечето от вас, хора, които 
казват: “Искам да отслабна” и след 
това хапват 2 банички за успокое-
ние на душата или пък сравняват 
годините чужд труд със своите 

дни и седмици работа. 
Себеомразата е проекция 

на несигурност в самия себе 
си. В този смисъл тя не допри-
нася по никакъв начин за човеш-
кото развитие, дори напротив. 
Затова и е необходимо да бъде 
изкоренена. Как? Чрез волята. 
Човекът е красив и силен, докол-
кото се стреми постоянно да 
бъде по-добър от вчерашното си 
Аз. Тоест, за да спреш омразата 
към себе си, направи всичко въз-
можно да откриеш и приемеш кра-
сивите си черти. Да ограничиш 
проявите на слабост в ежедневи-
ето си. Да се приемеш и да правиш 
ежедневни усилия за собственото 
си развитие.

Ние, хората, претендираме 
за разумност и хуманност, тър-
сим доброто и красивото. И колко 
прекрасно би било, ако можехме да 
бъдем само едни или само други! 
Но, за съжаление, не сме хомо-
генни. Животът е изпълнен с пре-
пятствия, които eжедневно ни 
предизвикват да надмогваме себе 
си. И именно изборът дали да про-
меняме и градим, или да разруша-
ваме, мразейки, ни прави такива 
каквито сме. Хора.
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“Обвързан” – дума, производна 
на “вързан”. Но защо отноше-
нията между хората трябва да 
бъдат приемани като затвор? 
Сякаш именно този, който трябва 
да ни накара да се почувстваме 
свободни, без задръжки и да бъдем 
себе си, ни затваря “в кутия”. Дали 
това е често срещано и дали има 
начин да променим ситуацията, в 
която се намираме?

Всеки един от нас през жи-
вота си се е срещал поне веднъж 
с хора, които са много нещастни 
във връзката си, но нищо не пра-
вят, за да го променят, нали? 
Когато говорим за поколението 
на бабите ни, дядовците, че дори 
и родителите ни, често забеляз-
ваме, че те са изпитвали страх. 
Страх от мнението на хората 
и от клюките. Той съществува и 

днес, но вече не е в такъв мащаб. 
Сега, когато преценим, че чове-
кът до нас не е подходящият, си 
тръгваме. Но един много голям 
проблем, който често се премъл-
чава, е насилието – да търпиш 
даден човек и връзката си с него. 
Но защо това да е толкова го-
ляма трудност да си тръгнеш, да 
продължиш напред сам към по-до-
брото си бъдеще,  без този, както 
го наричаме, “токсичен” човек?

Трудно е, защото това не е 
любов. Не са чувствата, които е 
логично да изпитваме към човека 
до себе си, а по-скоро са такива 
на власт върху личността.  Да си 
част от такава токсична връзка 
не е никак лесно. Често единият 
партньор е манипулатор и обича 
всичко да зависи от него самия. 
Смята, че хората са му лична 
собственост и не могат да му 
бъдат отнети. За жалост, поня-
кога дори се стига до крайности, 
като например насилие. 

Всички, преживели или все 
още битуващи в този “ад”, 
в повечето случаи са хора с 
добри сърца. Те са доверчиви и 
не се отказват лесно. Смятат, 
че биха могли да променят нрава 
на личността до себе си. Да ти 
звъни постоянно, с цел да знае ви-
наги къде си и какво правиш, не е 
толкова негативно качество, но 
стига да не прекрачва някаква гра-
ница на лудост, благодарение на 
която отсрещната страна се чув-
ства като в затвор, в капан – пле-
нена. Хората, които започват да 
се държат по такъв начин, нямат 

Любовта и токсичните 
връзки – къде е границата?  
Текст: Цветелина Димчовска
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абсолютно никакво доверие на чо-
века до себе си, а често те самите 
вършат нещата, от които се оп-
итват да спрат “затворника” си. 
Изневеряват, лъжат, крият се. 
Може би и това е част от причи-
ната да държат в плен партньора 
си – страхуват се, че тях ще ги 
сполети същата съдба. Някой ще 
ги излъже, манипулира или измами.

Разбира се има и хора, които 
обичат да бъдат държани из-
късо. Обожават телефонът им да 
звънне и да чуят: “Къде си?”, “Какво 
правиш?”, “С кого си?”, “Там има ли 
момчета/момичета?”, “Прибери се 
веднага!” 

Отначало не го разбирах. Все 
пак, кой обича да бъде в плен на 
собствената си любов, но тези 
хора често са израснали без роди-
телски грижи и любов. Без някой 
да ги търси и да се интересува от 
тях, да попита къде са или с кого.

В началото всичко звучи като 
измислица, сякаш не е кой знае 
какъв проблем, но искам да ви кажа, 
че думи като: “Е, какво пък тол-
кова? Просто ти звъни, защото 
се притеснява”, не са на място. Да 
те търси постоянно, за да провери 
дали си добре, може и да е разбира-
емо. Вероятно дори може да се на-
рече любов. Да те пита постоянно 
къде си и с кого, също. Но когато 

започне, да казва неща от сорта 
на: “Ами, не. Ти не можеш да гово-
риш с приятелките си, не ги харес-
вам”, или дори по-страшното: “Не 
бива да говориш със семейството 
си, защото това не са правилните 
хора за теб”, тогава става опасно. 
Звучи ви странно или глупаво? Все 
пак, кой ще изостави приятелите 
си просто така? Кой ще спре да 
контактува с близките си – род-
нини и познати, само заради една 
връзка? Кой ще спре да поздравява 
онези, с които е израснал , защото 
му е “наредено”? Ами, може да ви 
звучи странно, дори смешно, но се 
случва. Да бъдеш подведен, мани-
пулиран, изигран.  

Ако се питате защо тези хора 
изпълняват всичко това, отгово-
рът най-вероятно е – от страх! 
Уплах, че следващият път, когато 
сбъркат, няма да е просто онзи 
“лек шамар” от онзи ден. Може 
да е много по-зле. Да прерасне в 
юмрук, да се превърне в ритник. 
Токсичните хора живеят и се “хра-
нят”, благодарение на чуждия 
страх, на ужаса, който  партньор-



27

ите им изпитват. Често тормо-
зът започва вербално, а след това 
прераства в нещо много повече. 
Появяват се реплики, които ще ви 
унижават и злепоставят, ще ви 
карат да се чувствате “по-ниски 
от тревата”. Ще ви смачкат пси-
хически, защото така е най-лесно 
да ви контролират. И когато 
чуете думите “друг като мен няма 
да намериш!” или “Никой друг няма 
да те хареса такава!”, “Ужасна 
си! Никой не те обича и никой ни-
кога няма да те обича!” – бягайте! 
Тръгнете си. Не вярвайте на тези 
думи, защото вие сте идеални та-
кива каквито сте! 

Заслужавате да бъдете оби-
чани и щастливи! Ще боли, ще е 
трудно, но ще си струва.  Болката 
при мисълта, че сте сами, трябва да 
изчезне, защото знаете, че не сте. 
А това, че този човек ви кара да се 
мислите за нищожества, не значи, 
че сте такива. Не се обръщайте 
назад. Ще бъде трудна крачка в жи-
вота ви, която ще промени всичко, 
но си струва. Защо ли?

Например, защото често по-
падаме на статии и интервюта, 
разказващи за деца, тормозени 
от единия родител, които виждат 
как баща им бие майка им. Не знам 
вие как мислите, но според мен 
от това по-страшно няма за едно 
беззащитно дете, а проблемът 
става още по-сериозен, когато 
това дете порасне. Голям е шан-
сът то да се отнася към околните 
по същия начин, който е виждал 
всяка вечер у дома. 

Затова смятам, че обще-
ството трябва да се научи да из-
слушва историите за токсичните 
хора и връзки. Така ще се научим 
да взимаме по-адекватни реше-
ния и да се опитваме да помогнем 
на онези, които са се сблъскали с 
подобна ситуация. Защото е по-
трудно, отколкото повечето хора 
си представят – много по-трудно.
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Как възприемаш себе си в този 
момент? Определяш ли се като 
щастлив/-а? Вгледай се в образа 
си в огледалото продължително и 
помисли над това. Там някъде, дъл-
боко в теб, се крие отговорът на 
тези въпроси. Време е за промяна. 
Време е да излезеш извън зоната си 
на комфорт и да заобичаш себе си!

Не случайно започнах текста 
точно с тези въпроси. На пръв по-
глед техният отговор е прост и 
не изисква задълбочаване, но ако 
се вгледаш по-дълбоко в същината 
им, ще осъзнаеш, че това далеч  
не е така. 

Особено често в ежедневието 
ни сме свикнали да се подценя-
ваме и да мислим, че в идния ден/
седмица/месец/година нещата ще 
се променят. Промяната обаче не 
се случва просто така. Нужни са 
действия и предприемане на оп-
ределени стъпки. Всичко започва 
тук и сега, от нас самите и осъз-
наването, че не сме просто хора, 
а личности. Подценявайки себе 
си, често пъти, ние не съумяваме 
да получим онова, което заслужа-
ваме наистина, защото или не си 
вярваме достатъчно, за да го по-
искаме, или смятаме, че не сме до-
стойни за него. Същото се случва 
и с любовните ни отношения. 

Любовта е онова пленително 
чувство, онази така желана от 
всекиго емоция, която ни издига 
на върха на щастието и ни позво-
лява да „полетим“ чрез крилете є. 
Как обаче можем да бъдем сигурни 
какво точно търсим и заслужа-
ваме наистина, щом сме неуве-
рени в себе си и се подценяваме?! 

Първата стъпка към про-
греса е правилната себеоценка. 
Хубаво е да се вслушваме в съве-
тите на близките си и мнението 
им за нас самите, но не е редно да 
вземаме всичко твърде навътре и 
да го приемаме като абсолютна 
истина, защото такава просто 
не съществува. Тя е едно неизме-
римо понятие, което зависи до го-
ляма степен от гледната точка. 

“Ние приемаме любовта,
която си мислим,
че заслужаваме”  
Текст: Симона Александрова
Цитат: Стивън Чвобски
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Затова е важно да се научим да 
извличаме максимума от всичко и 
да го преобразуваме в позитивна 
енергия, с която да заредим себе 
си. Например, когато чуеш кри-
тика по свой адрес, независимо от 
кого е, защо вместо да си втълпя-
ваш, че не струваш и да се чувст-
ваш зле от чутото, не се опиташ 
да приемеш казаното като съвет 
и да направиш всичко възможно да 
се промениш в положителна по-
сока? Разбира се, не всяка критика 
е основателна и искрена, понякога 
хората казват неща с цел да нара-
нят някого и той да се почувства 
зле. Затова е от изключително 
значение да се научим да разпоз-
наваме искреността и добро-
намереността от лъжливата 
действителност. 

След като сме “оценили” себе 
си подобаващо, без да се ощетя-
ваме, или да си приписваме несъ-
ществуващи качества, е време 
да помислим за своите връзки. 
Представи си следната ситуация: 
срещнал/-а си човекът за теб, виж-

даш всичко онова, което си тър-
сил/-а и се чувстваш щастлив/-а 
от този факт. Обаче настъпва 
момент, в който нещата се про-
менят и този човек започва да се 
държи по коренно различен начин, 
да те нагрубява и след това да 
търси извинение. Един, два, три 
пъти – това нещо става ежедне-
вие. Какво правиш в такъв случай? 
Със сигурност повечето от нас 
биха отговорили с “тръгвам си”, 
но дали наистина ще го направим, 
ако се стигне до там? Дали пък 
вместо това не е по-лесно да тър-
пим унижения и да скланяме глава, 
защото “сме си го заслужили” или 
ни е страх от неизвестното? 

Любовта и болката вървят 
ръка за ръка – това е ясно. Важно 
е обаче да осъзнаваме ясно всяка 
ситуация и да си правим навре-
менни и точни изводи. Ето защо 
правилната себеоценка е от из-
ключително значение – ако знаеш, 
че заслужаваш повече, ти ще се 
бориш да го постигнеш с цената 
на всичко. Но ако вместо това си 
се примирил/-а с положението на 
недостоен, плах човек, без капа-
цитет за нещо повече, то тогава 
имаш голям проблем със себе си, 
който трябва да превъзмогнеш, 
за да се издигнеш над собстве-
ното си равнище и да си позволиш 
да бъдеш щастлив/-а. 

Като за финал на това разсъж-
дение искам да изразя искрената 
си надежда, че всеки, докоснал се 
до посланието му, ще се опита да 
погледне по-навътре в себе си и да 
оцени истинския си потенциал по-
добаващо, без да се подценява и да 
мисли лошо за себе си. Приеми се 
точно такъв/-а, какъвто/-вато 
си и не се страхувай да бъдеш 
себе си! Връщам се към началото 
на този текст – как възприемаш 
себе си в този момент? 
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Искам да започнем с една игра 
в началото. Застанете в празна и 
тъмна стая сам-сами. Затворете 
очи и насочете вниманието си 
към първото нещо, което изникне 
в главата ви. Анализирайте чув-
ствата си към него. Тъжни ли ви 
прави или щастливи? Вдъхновява 
ли ви? Излезте от стаята и вед-
нага се захванете със съответ-
ното нещо – погалете котката, 
направете си кафе или каквото 
и да е, важното е да е свързано 
с онази мисъл в главата ви. Сега 
чувствате ли се успели? 

Неслучайно започвам така. 
Това, което направихте току-що, 
е едно от хилядите упражнения 
за откриване на страстта. Това 
е вълшебната думичка, която 
сплита ръцете на любовта и на 
успеха. 

Казват, че успелите хора 
са оставили нещо зад гърба си. 
Нека си представим, че вървим 
в планината. Слънцето пече над 
нас. Нямаме сили да продължим. 
Изведнъж пред нас се появява 
малко изворче. Със сетните си 
сили се навеждаме, отпиваме 
глътка от него и ето, че имаме 
всичките сили на света. Вече сме 
готови да изкачим върха на плани-
ната. 

Любовта е като изворчето. Тя 
е онази малка частица от живота 
ни, която се появява в най-отча-
яните ни и болезнени моменти. 
Любовта е безкрайна, но е видима 
само за онези, които имат доста-
тъчно силна воля, за да успеят да 
я видят през мъглата от труд-
ности. Разкрива се само за хо-
рата, които визуализират успеха 
си и пламенно мечтаят за него.    

Пример за тази сила са  
Ив Сен Лоран и Пиер Берже. Ив 
Сен Лоран е роден в Алжир, но 
на 17-годишна възраст напуска 
дома си и заминава за САЩ, пре-
следвайки мечтата си – висшата 
мода. Ексцентричен и изключи-
телно оригинален, той си пробива 
път до администрацията на ком-
панията “Диор”. Пребиваването 

Любовта:
вдъхновението на успеха  
Текст: Мария Стаматова

“Любовта е безкрайна,
но е видима само за онези,
които имат достатъчно
силна воля, за да успеят
да я видят през мъглата

от трудности.”
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му на фронта, обаче му причи-
нява тежък психически срив и 
дълбока депресия. В мрачните го-
дини на наркотична и алкохолна 
зависимост, изгубеният вече Сен 
Лоран се запознава с филантропа 
и истински естетичен бог Пиер 
Берже. Привличането и връзката 
между тях се случва мигновено. В 
продължение на дълги години жи-
веят заедно и постигат велики 
неща – основават компанията 
YSL, която се превръща в мащабен 
бранд и заедно покоряват света. 
През цялото това време Пиер е 
двигателят за Ив. Дизайнерът 
често е критикуван заради психи-
ческата си нестабилност и нарко-
тичната си зависимост, но Пиер е 
най-големия му защитник, който 
го облича в “модните дрехи” на 
славата. Въпреки че 30 години жи-
веят разделени, любовта между 
тях не стихва никога и няколко 
години преди смъртта на вели-
кия дизайнер, те сключват брак. 
Без любовта и отдадеността на 
Пиер, светът никога нямаше да 
познава един от най-големите ди-
зайнери на 20-ти век. 

Още много хора са променили 
света с помощта на музата си. 
Тя е променящ се образ, преми-
нал през Мумтаз Махал, жената в 
чиято памет е построено едно от 
чудесата на света – Тадж Махал, 
както и през бурните любови на 
Пикасо, отговорни за някои от ве-
ликите промени в изкуството.

Ще ви дам пример и с мен. 
Mоето вдъхновение за писане са 
романтичните романи, които 
чета постоянно. Всяка една ис-
тория изпълва сърцето ми с нещо 
много странно, което сякаш ме 
кара да пиша и именно това чув-
ството ми е помогнало да напиша 
някои от най-добрите си неща. 
Ето я любовта. Хората, които 
са променили представите ни 
за света, са ни научили на нещо 

ново и така са станали вдъхно-
вение за някой друг. С две думи 
– успели са. 

Мисля, че всеки един от вас 
има пример за това, че любовта 
е навсякъде около нас. Човек, до-
машен любимец, страст…може 
да е всичко. Погледнете към този 
представител на любов и точно 
в този момент му благодарете, 
че ви е донесъл успех поне вед-
нъж. Не силите или законите на 
гравитацията, а любовта движи 
света. Обичайте по-силно дори 
от необходимостта да дишате, 
защото успехът е финалът на 
един сложен, но много красив 
път – любовта.

Източници: 
Ценов, Д; “Пиер Берже: Геният 

зад Империята на Сен Лоран”, 
2017г., chronicle.bg

“Истории от живота: Ив 
Сен Лоран, гениално-депресив-
ното момче от Алжир”, 2019г.,  
viewsofia.com

http://viewsofia.com
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В една школа, събираща всички 
онези, за които танцът е нести-
хваща магия и любов, се срещнах с 
две млади и амбициозни момичета 
– Венеция и Доротея. Танцьори, 
преподаватели, а вече и мени-
джъри – хора, за които смисълът 
в живота е да покажат на света 
какво е да си влюбен в танца. 
Усетих онази атмосфера, която 
те кара да забравиш за всичко 
наоколо, както правят и всички 
танцьори в „Masters of the dance” –  
карат ни да забравим за всеки про-
блем и да почувстваме танца като 
част от самите нас. Вдъхновяват 
те и те изправят пред хоризонта 
на мечтите, които винаги могат 
да станат реалност.

Н: Какво за вас са Masters of 
the Dance?

В: “Майсторите на танца” са 
живот.

Д:  Това е школа за живота, 
която реално не те учи само да 
танцуваш, а и да се справяш с вся-
какви неща. Това е второ семей-
ство, на моменти даже и първо, 
което за нас е една огромна под-
крепа. Това е мотивация за нас. Би 
могло да се нарече “живот”.

Н: Как започна всичко? Като 
всяко начало и това сигурно е 
било трудно и вълнуващо. Кое 
беше най-важното по пътя към 
успеха?

В: Всичко започна като една 
мечта за проект, който е достоен 
за световната сцена. Нашият 
хореограф и ръководител, г-н 
Красимир Димитров, измисля 
името през 2005 година, когато е 

Любовта  
към българските танци  
с Masters Of The Dance
Текст: Ния Щетинска
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активен танцьор и участва в про-
екти на международните сцени. 
Началото на „Майсторите на 
танца“ е било трудно. С течение 
на годините нещата не се улесня-
ват, защото отговорността към 
всички, които ни харесват, расте. 
Благодарни сме за всяко предизви-
кателство и за всяка трудност. 
Това са неща, които ни изграждат 
като личности и които ни карат 
да обичаме това, което правим 
все повече и повече.

Н: Защо, според вас, е важен 
българският фолклор?

Д: Защото това е културата 
на една страна, на една нация, на 
един народ и както всяка друга 
култура, е изключително важно 
да се познава. Нашият фолк-
лор е толкова богат, че не знам 

дали има друга такава страна с 
такъв фолклор и такава култура. 
Огромен грях е това да се пропи-
лее. Хората, които не знаят даже 
къде се намира България като аме-
риканци, французи и други, дори не 
могат да си представят как може 
един такт да бъде неравноделен. 
Ние имаме толкова различни неща 
от тях. Българският фолклор е 
важен, защото е нашето голямо 
богатство. Той ни прави толкова 
различни и уникални.

В: Едно дърво без корени няма 
как да съществува. Нашите ко-
рени са именно в българския фолк-
лор. Мястото, откъдето ние чер-
пим енергия и сила. Благодарни 
сме, че имаме възможността да 
го съхраняваме и развиваме така, 
че да е интересно за младите, но и 
да се предава от поколение на по-
коление.

Н: Любов от пръв поглед 
ли беше досега ви с народните 
танци или беше по идея на роди-
тел или приятел?

В: Аз започнах да танувам в 
“Майсторите на танца” преди 
около 10 години. В началото бях 
малко и неуверено дете, което 
имаше мечта да стане блестящ 
лекар. Сега, години по-късно, вече 
съм танцьор, преподавател и ме-
ниджър.  На света има 7 милиарда 
човека и всички ние сме родени с 
някаква мисия. Трябва да докажем, 
че по някакъв начин сме различни 
от всички останали, че имаме 
нещо, което да дадем на света. 
“Майсторите на танца” ми да-
доха точно тази увереност – да 
не се примирявам, че съм една от 
многото, както и  да искам да се 
развивам, да се мотивирам и да се 
усъвършенствам. Да се чувстваш 
щастлив с това, което си, да оби-
чаш работата си и да я приемаш 
като начин на живот – това е 
най-ценното нещо, което може да 
съществува.

“Любовта е безкрайна,
но е видима само за онези,
които имат достатъчно
силна воля, за да успеят
да я видят през мъглата

от трудности.”
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Н: С кои три думи бихте 
описали емоциите, които из-
питвате, преди да излезете на 
сцена?

В: Свобода, щастие, любов.
Д: Щастие (задължително), 

гордост, свобода.
Н: Коя е първата дума, която 

ви изниква в ума, когато видите 
всичките хора, които очакват 
вашето представление?

В: Бих казала любов, защото 
когато видиш искрите в очите 
на публиката и чуеш аплодисмен-
тите, това топли душите не само 
на нас, танцьорите, но и на всички 
артисти като цяло.

Д: Семейство, защото публи-
ката е това за нас. Когато виж-
даш как е станала на крака, как 
пляска, как е затаила дъх в очак-
ване и се радва, ти танцуваш, 
раздаваш се. Няма значение какво 
е станало преди това – дали днес 
не си могъл да си направиш хубава 
прическа, дали гримът ти не е 
хубав… Хората не се интересу-
ват от това. Те виждат как ти се 
раздаваш в танца и в един момент 
се получава едно огромно кълбо от 
емоции и любов, което започва да 
се удря между нас, танцьорите, и 
публиката. Чувстваш емоцията 
(Венеция: и плачеш), когато им ха-
ресва това, което правиш и в един 
момент на теб ти се иска още по-
вече да се раздадеш. Започва това 
прехвърляне на енергия помежду 
ни. Танцът сближава и започваш да 
чувстваш хората много по-близки.

Н: Знаем, че вълнението е 
неизбежно преди всяка изява. 
Какво правите, за да се отпус-
нете максимално?

В: Моментите преди участие 
са едни от любими ми, защото то-
гава се забавляваме и шегуваме. 
Разбира се, в началото, когато 
бяхме по-неопитни и млади, при-
теснението беше много повече. 
Не знаехме как ще ни приемат 

хората, но публиката не иска да 
се провалим. Тя само ни подкрепя. 
Вълнението преди да излезеш на 
сцената винаги го има – пеперу-
дите в стомаха като първа любов. 
С времето осъзнахме, че това 
само ни прави щастливи. 

Д: Преди участие традиционно 
се събираме на кръгче, за да си по-
желаем успех и да се вдъхновим 
един друг. Правим така наречения 
поздрав, който ни сплотява като 
колектив всеки път. Разпръсква 
се една емоция. Зареждаш се тол-
кова много, че забравяш всяко 
едно нещо, което те е накарало да 
се притесниш. Казваш си “Аз мога. 
Да. Тук ще се раздам и ще покажа 
на публиката какво значи за мен 
танцът.”, което се случва и на 
всяко наше участие.

Н: Какво искате да покажете 
на хората чрез танците си?

В: Искаме да им покажем, че 
излизайки на сцената, ние всъщ-
ност разказваме история, оста-
вяме сърцата и душите си там, и 
се раздаваме. Искаме да разберат, 
че сме  хора с мисия, които обичат 
това, което правят и се стре-
мят към много по-големи и високи 
сцени.
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Д: С танците си мотивираме 
хората да разберат, че всичко 
е възможно, стига да има жела-
ние и страст. Мотивираме ги да 
правят това, което обичат, без 
значение какво е то. Имам прия-
тели, които са идвали точно вед-
нъж на мой концерт, но след това 
са супер вдъхновени и започват 
да развиват плана, който имат в 
главата си, но който досега са се 
страхували да изпълнят.

В: Показваме, че “не мога” е 
само началото на нещо много 
по-голямо и много по-градивно и 
успешно.

Н: Какво смятате за тан-
ците в България? Дали се е по-
добрило развитието им спрямо 
преди?

Д: Аз танцувам от 12 години. 
Да, и преди хората танцуваха, но 
това беше считано за нещо по-
скоро селско. Питали са ме как 
може да стана и да се хвана на 
хоро. Мисленето в момента доста 
се е изменило, защото танците 
(не само народните, а всякакви 
стилове), започнаха да стават 
доста модерно нещо. Тази кул-
тура наистина започва да се цени. 

Хората намират танците за свое 
хоби, чрез което се чувстват 
добре и се разтоварват.

В: Постепенно се доближа-
ваме до манталитета на много 
по-напредналите държави. Това е 
хубаво, защото развива както об-
ществото, така и нас – младите, 
в положителна посока.

Н: Как се чувствате по-
добре, като ученик или като 
преподавател? И защо?

В: Зависи от ситуаци-
ята. Всички преподаватели в 
“Майсторите на танца” обожа-
ваме да сме с децата, които все 
още нямат представа за това 
какво представлява света, и да 
сме с възрастните, които искат 
да се научат. Това е нещо, което 
те зарежда емоционално с много 
положителна енергия, особено ко-
гато работиш с най-малките. 

Д: Абсолютно е така. Отиваш 
в залата първия ден и малките 
започват да се редят. Не знаят 
какво е редица, кой им е десният и 
кой им е левият крак. Някои деца се 
притесняват да танцуват. Някои 
възрастни също се притесняват 
да танцуват. Виждаш как ден след 
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ден те стават по-уверени в себе 
си. Ти си им дал нещо от себе си и 
виждаш, че те се чувстват добре 
от това. Това е незаменимо чув-
ство. От друга страна, всички, 
през целия си живот сме ученици. 
Това да се учиш и да се развиваш е 
също толкова прекрасно, колкото 
и това да учиш другите.

В: Докато преподаваме ние 
се учим взаимно с тези, на които 
преподаваме. Когато наши уче-
ници излязат на сцената, при-
теснението, което имаме ние в 
себе си, не е по-малко от това, 
което имат те в тях. Това е като 
един изпит за теб самия – дали 
си добър преподавател и дали си 
направил това, което е заложено 
като твоя мисия.

Н: Коя е най-голямата ви 
мечта, свързана с школата ?

В: Да покорим световните 
сцени, да бъдем хора, които са раз-
познаваеми, защото сме мотиви-
рани и амбициозни в изпълнението 
на целите си. Искаме хората да ни 
разпознават, защото сме школа 
на щастието и школа, която дава 
любов на всички.

Н:  Как виждате Masters of the 
Dance след 10 години?

В: Надяваме се бъдещето 
да бъде нещо грандиозно. 
Положително настроени сме за 
това, което ни очаква и нямаме 
търпение да разберем какво ще е 
то.  Имаме мечти и цели, които 
преследваме и от които няма да се 
откажем, колкото и да е трудно, 
защото всички тези трудности 
са нещата, благодарение на които 
ние сме това, което сме. Това е, 
което ни изгражда, което ни кара 
да сме най-добрата версия на себе 
си – по-добра от тази, която сме 
били вчера.

Д: Виждам “Майсторите на 
танца” след 10 години като един 
от най-разпознаваемите бран-
дове на световно ниво. Като 
школа, в която записваш детето 
си,  просто защото това е най-до-
брото за него. Оттам нататък 
нямаш абсолютно никакви при-
теснения. Хората се “избиват” 
за билети, а ние все така “чупим” 
сцените от щастие. Едно голямо 
интернационално семейство. Най-
голямото!
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“Изкуството е необяснимо. 
Можем само да кажем, че това  
е проява на любовта на художника 
към човечеството.”

 - Жауме Кабре

Толкова често се говори за лю-
бовта, че чак вече звучи някак ба-
нално. В същото време колкото и 
думи да се изговорят за нея, пак ще 
е малко. За любовта няма точно и 
универсално определение, но та-
кова не е и нужно, защото всеки я 
е изпитвал поне веднъж в живота 
си под една или друга форма и знае 
какво представлява тя. Тук не 
става въпрос само и единствено 
за трепетите на първата любов 
или желанието да изживееш оста-
тъка от живота си с друг човек, за 
клетвата за вярност или идеята 
за вечната любов. Всъщност, лю-
бовта е обширно понятие, което 
обхваща дори най-простите и 

малки неща в живота. Това е чув-
ство, което едновременно изви-
сява до боговете и принизява до 
бедняците, ражда най-красивите 
житейски истории или пък предиз-
виква най-ожесточените войни 
и терори. Неслучайно именно тя 
стои в основата на света...

...както и на изкуството. 
Живеем във век, в който сякаш 
вече е модерно да си човек на из-
куството и всеки може и иска 
да бъде такъв. Много малко от 
съвременните “творци” всъщност 
са запознати с основите и идеа-
лите на тази примамлива сфера 
от живота, утвърдени с годи-
ните и устояли на времето. Днес 
сякаш живеем с разбирането, че 
за да създадем нещо ново и ори-
гинално, ние неминуемо трябва да 
отречем всичко съществуващо до 
момента, да "чупим" законите и 
да започнем да градим всичко от-
начало по съвсем различен начин. 
Има обаче неща, които дори вре-
мето не може да промени.

Да бъдеш истински творец: 
любовта е ключът  
Текст: Джоана Дахабре
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Едно от тези вечни усло-
вия е, че за да си творец, първо 
трябва да умееш да обичаш 
като такъв – да виждаш красота 
в цвета на тревата, да чуваш му-
зика в ропота на водопада, да на-
стръхваш от наслада при допира 
на морския бриз, да запазиш спо-
мен от залеза, но не в паметта 
на телефона си, а в тази на съзна-
нието си.

За да си истински творец, 
трябва да си наясно със силата, 
която притежаваш – да влияеш на 
околните чрез творчеството си. 
Всеки човек на изкуството е пред-
ставител на времето, през което 
живее и твори, и дори да приемем, 
че този тип хора по презумпция 
имат по-различен поглед над зао-
бикалящия ги свят, то тяхното 
виждане, така или иначе, със сигур-
ност е повлияно от събитията в 
обществото, на които са станали 
свидетели. Истината е, че всеки 
вижда света по свой собствен 
начин, но разликата между тво-
реца и обикновения човек е, че 
първият има способността да 
изразява и пресъздава своето 
виждане за света по уникален и 
ярък начин, докато вторият е 
като един безучастен свидетел 
на онова, което се случва около 
него. Творецът е преди всичко 
създател на нови светове в съз-
нанието на привържениците си.  
И всичко това е водено от любо-
вта му към човечеството и сти-
мула му да ги поведе по правилния 
път. За който и известен писа-
тел, музикант, художник или ка-
къвто и да е творец да се сетите, 
всеки от тях има своя кауза, към 

която подтиква хората. Дори има 
цели направления в изкуството, 
които възникват по пътя на про-
теста срещу установена норма, 
ред, начин на възприемане на 
света и така нататък. И всичко 
това е предизвикано от любовта 
на твореца към човечеството и 
усещането му за справедливост.

Артист без любов е като ху-
дожник без четка, който иска да 
рисува с бои, като поет без муза 
или музикант без китара, който 
може да свири само на този ин-
струмент. Трудно е да овла-
дееш изкуството да обичаш, 
но единствено то има смисъл. 
Останалото е фалш, който ни 
залива отвсякъде и не позволява 
на истинските творци да дишат 
спокойно. Именно любовта съз-
дава онази силна и сакрална връзка 
между твореца и творбата му, 
която превръща обикновената 
картина в произведение на из-
куството. За да обикнеш нещо 
обаче, ти трябва да си привързан 
към него, да си работил над него, 
да си оставил част от себе си, 
която да те увековечи. Когато 
обичаш нещо, ти искаш най-до-
брото за него и именно това е дви-
жещата сила за усъвършенстване 
на таланта.

“...изкуството подражава
на живота, а животът

подражава на изкуството.”
- Крейг Ръсел

“Хората на изкуството,
творческите хора,

се различават силно
от нас простосмъртните.”

- Анна Данаилова
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“Малките неща”, звучи ти по-
знато, нали? А някога замислял ли 
си се кои всъщност са тези скрити 
жестове, които правят обикнове-
ния ден специален? 

Нека затворим очи и чуем ри-
тъма на сърцето си, да върнем 
лентата назад и да си припомним 
онези моменти, които са оставили 
отпечатък в съзнанието ни. Там е 
приказно красиво, но не се учудвай, 
защото това е твоята приказка. 
Лицето ти е огряно с усмивка. Чак 
сега оценяваш важността на мал-
ките неща.

Често в забързаното си еже-
дневие не обръщаме внимание на  
старанието, което любимият ни 
човек влага,  за да ни направи малко 
по-щастливи. Например чашата 
топло кафе рано сутрин или поз-

въняването по телефона, за да ни 
предупреди да си вземем чадър, за-
щото навън вали. Това са важните 
неща в живота, защото любовта 
и уважението се изразяват чрез 
действия. Помисли си каква би 
била една твоя сутрин без топла 
прегръдка, без пожелание за един 
прекрасен ден? То тогава колкото 
и силно да грее слънцето навън, 
в душата ти ще е пусто и сиво. 
Малките неща не костват много, 
а казват всичко. 

Малките неща
и голямото им значение  
Текст: Илияна Сурчева

“Малките жестове
са прозорец към сърцето,

а те не могат да се прочетат,
да се обяснят или

да се нарисуват. Могат само
да се почувстват”
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Има една българска поговорка, 
която гласи, че за да получиш, 
трябва и да дадеш. Затова нека 
всеки един от нас да си постави 
за цел на ден да направи поне една 
малка добрина. Човек по природа 
обича да се състезава и да печели 
златния медал. Заради това от-
правям едно предизвикателство 
към всеки, който чете тази ста-
тията: “Да бъдем добри 365 дни 
и нагоре”. Дори може да си запис-
вате в един тефтер как и с какво 
сте зарадвали някого. И след 
това, за да бъде още по-успешен 
експериментът,  да описвате ре-
акцията и емоцията на “вашата 
жертва”. Сигурна съм, че ще бъ-
дете удовлетворени и горди от 
себе си. Ще израснете духовно. В 
това изпитание ще надградите 
и усъвършенствате вътрешния 
си свят. И не на последно място, 
ще направите още един човек 
по-щастлив.

Малките неща са свидетел-
ство за  любов, отдаденост, 
грижа, хармония, споделено щас-
тие, победа, преданост, доверие, 
вяра и надежда за съвместно бъ-
деще. Толкова е хубаво да бъдеш 
оценен правилно и на време, но 
и да направиш правилния избор. 
Понякога, когато погледнеш не-
щата от друг ъгъл, може да видиш 
как двама влюбени се разхождат в 
парка, хванати за ръка, как баща 
и син ритат топка на двора, как 
куче и котка са се сгушили едно в 
друго, за да не измръзнат на студа. 
Не мечтае ли всеки за тези топли 
моменти? На човек не му трябва 
нищо повече освен внимание. 

И запомни: Някога някой ще те 
погледне по начина, по който гле-
даш звездите. Малките жестове 
са прозорец към сърцето, а те не 
могат да се прочетат, да се обяс-
нят или да се нарисуват. Могат 
само да се почувстват.
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В днешно време много малко 
хора биха повярвали, че е въз-
можно да има любов в най-чистата 
є форма, без фалшиви усмивки и 
целувки. Такава, каквато е имало 
между Ромео и Жулиета и Джак и 
Роуз от “Титаник”. 

Сега ще ви споделя една исто-
рия – на моите прабаба и прадядо. 
Благодарение на тях, започнах да 
разбирам смисъла на живота, но 
след като смъртта дойде и ги раз-
дели, отново се разколебах.

Ще започна с “Имало едно 
време”, за да е под форма на при-
казка, защото историята за пра-
баба и прадядо е точно такава.

Сигурно никой не би помислил, 
че би могла да съществува любов 
в един патриархален свят, в 
който жената няма право на глас, 
а мъжът не притежава способнос-
тта да обича. Но баба Нака и дядо 
Мики бяха като кръгчетата на 
цифрата 8 – винаги заедно. Това 
ще си спомням до безкрайност. Но 
нека започнем…

…Имало едно време…
Една баба Нака и един дядо Мики.
Всяка делнична сутрин тя ста-

вала и приготвяла “тестенце” –  
дали за мекички, дали за триъ-
гълни банички. Дядо Мики є пома-
гал. Закусвали. После отивали на 
работа. 

От първия си работен ден се 
трудели заедно, та чак до послед-
ния. Работели във фурната като 
хлебари и пекари.

Пенсионирали се. 
Родил съм се аз.
Баба отново замесвала тес-

тото за закуска. После отивали 
да оправят животните.

Моята скъпа баба хранела ко-
кошките и кученцето, а дядо Мики 
– кобилата и козичките. От мля-
кото тя съсирвала прясно меко си-
рене.

Обядвали и лягали да почиват 
един до друг.

Следобед дядо сядал на пей-
ката пред бялата къщичка и слу-
шал радио, докато баба почист-
вала цветната си градина. Всеки  
ден имало цветенце, което се по-
казвало, за да “види” бабината ус-
мивка.

След това отивали в зеленчу-

Любовта, която оцелява: 
заедно през годините  
Текст: Венислав Василев
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ковата градина. Баба обирала зе-
ленчуците, а дядо поливал.

После нахранвали животните 
и се приготвяли да излязат пред 
къщата, на седянка с комшиите.

Дядо вървял напред с пейката 
под мишница като рицар с доспехи, 
а баба зад него – с кутия бонбони 
“Сезони” и няколко парченца халва 
в една малка чинийка. Докато си 
говорели със съседите, ние с мама 
сме отивали да ги видим. Аз съм 
бил в бебешка количка. Гласът на 
дядо се чувал отдалече:

– Наке, хайде, че децата идват! 
Приготви бонбоните!

Баба се усмихвала и ни “черпела”. 
После съм оставал с дядо,  

а баба и мама отивали да наберат 
букет за масата ни в кухнята.

След като с мама сме си тръг-
вали, двамата се прибирали в 
своята къщурка, за да играят 
карти. Обичали картите!

После си лягали.
По време на празници, баба по 

цял ден била заета с приготовле-
ния – готвела и чистела.

Приготвяла пържени кюфтета 
и кокошка, месела пухкава дебела 
пита и правела кекс. Дядо оправял 

масата и давал „зор“ на баба:
– Наке, ще дойдат децата и ма-

сата не е готова. Празна ще бъде!
Посрещали ни с пълна маса и ни 

изпращали с пълни чанти, че „да 
има за детето“.

И така, аз пораснах…
Един ден мама ми каза, че баба 

е починала.
Дори небето плачеше за нея. 

Дядо също. За първи път го виж-
дах да плаче. Веднъж ми каза:

– Сам човек е като с една ръка –  
нищо. Осмицата без второто си 
кръгче става 0.

Много пъти гледаше наведен 
към земята и казваше, че вижда 
баба с нейната усмивка.

След два месеца мъчение, кле-
тият самотник отиде при нея.

Плачех за загубата, но и се ус-
михвах, че отново са заедно.

Сега отивам в къщата на баба 
Нака и дядо Мики, сядам на пей-
ката, където те седяха, и гледам 
усмихнатите “личица” на цве-
тята, както правеха и те. Знам, 
че ме гледат – заедно и завинаги.

Може да не познавам много 
добре прабаба и прадядо, но исто-
рия за връзката между тях е оли-
цетворение на любовта. Кара ме 
да вярвам в мечтите.
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Лили е от поколението на “ран-
ните 90”. От дете до ден днешен, 
любовта є към животните е едно 
от първите неща, които ще разбе-
реш за нея. В професионален план 
тя е предприемач – има собст-
вен бизнес. Разработва и раз-
вива технологии, които помагат 
за опазване на въздуха ни чист. 
В свободното си време споделя 
с последователите си в TikTok  
и Instagram (@petur.and.archi) за 

“Животът с куче” и за Арчи и 
Петър. Тя успя да ме докосне с ця-
лата тази емоция, която изпитва 
към тях така, както малко биха го 
направили. Разговорът ми с нея ми 
показа нагледно какво означава да 
се грижиш за домашния си люби-
мец, както наистина е редно. 

И: Кога започна да се развива 
любовта ти към кучетата и в 
какво се изразява най-силно тя?

Л: Тя започна още от детските 
ми години. Майка ми, като човек, 
който винаги би спрял да погали и 
нахрани някое кученце, много по-
могна да развия тази любов към 
кучетата. Тя може би се изразява 
най-силно в грижите, защото те 
са наистина много. Ако не ги оби-
чаш истински и не ти се занимава 
с тях, в един момент ще се отка-
жеш. Когато обаче става въпрос 
за нещо, което наистина обичаш, 
то по-скоро се превръща в една 
приятна част от ежедневието 
ти. Много често казвам – само с 
любов и храна не става. Има много 
други неща, които кучето изисква.

Лили за „Животът с куче”: 
Какво е нужно на едно 
куче, за да е щастливо?  
Текст: Ивет Асенова

“Дали кучето ни
ще се чувства спокойно,

уверено и щастливо, зависи
от нас. Тези чувства

са тясно свързани
с нашите умения

да можем да го запознаем
с нашия свят.”
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И: От какво се нуждае едно 
куче, за да бъде щастливо и да 
се чувства добре?

Л: Не е само едно нещо. Говоря 
за това и в TikTok, и в Instagram. 
Щастливото  куче се чувства 
добре навън, не се страхува у дома 
от силни шумове, знае как да се 
запознава с други кучета. То е со-
циализирано, здраво и като цяло е 
един комплекс от много знания на 
стопанина, които той придобива, 
за да може да предложи щастлив 
живот на кучето си. Много хора 
смятат,  че за да е щастливо едно 
куче, то трябва да има покрив над 
главата си, храна, вода и това е. 
Да, това е нужно, но не е всичко. 
Дали кучето ни ще се чувства спо-
койно, уверено и щастливо, зависи 
от нас. Тези чувства са тясно свър-
зани с нашите умения да можем да 
го запознаем с нашия свят. 

И: Какво е необходимо, за да 
може едно куче да се обучи по 
най-правилния начин? Какви са 
твоите методи на обучаване? 

Л: Необходими са знания. Преди 
кучето да се обучи, е редно чове-
кът да бъде обучен, защото няма 
2-3 лесни стъпки за обучаването 
на куче. То е методично. Включва 
концептуално мислене, тоест ти 
трябва да разсъждаваш правилно 
за цялата ситуация, за да можеш 
да подходиш към кучето по пра-
вилния начин. Аз лично набавям 
моите знания от професионални 
треньори, които използват поло-
жителен и концептуален начин на 
обучение. Именно с такъв треньор 
работихме, когато имах нужда 
от помощ Петър да се справи със 
страховете си. 

Освен да поощряваш кучето 
за да му покажеш, че се справя 
добре, друг метод е да използ-
ваш концептуални игри, които го 
научават как сам да се справя с 
предизвикателствата. За пример, 
един от начините да го научиш 
да не го е страх от силни шумове 
или по-скоро да се справя с тях и 
да може да реагира правилно, е 
чрез една игра, която се нарича 
“Шумна кутия” – взимаш кашон 
или нещо, в което можеш да на-
трупаш различни кенчета (общо 
взето всичко, което прави силен 
шум). Започваш да подмяташ 
вътре лакомства и кучето иска да 
влезе вътре, но в същото време 
го е страх от шума. Лека-полека 
се научава как да влиза в кашона и 
да не се стряска от звука. Тоест, 
решава проблема самостоятелно. 
Положителното обучение има на-
града, но има и концепция – ти 
му създаваш условие, в което то 
само да преодолее страха си. 

Аз лично подкрепям този 
метод, защото за момента е дал 
много добри резултати и с двете 
ми осиновени кучета и смея да 
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твърдя, че е много по-добър от 
всички други, които ползват драс-
тични корекции. Кучето трябва 
да има цел в живота си, да работи 
за храната си, защото когато не 
прави нищо, то се отегчава и за-
почва да няма желание за каквото 
и да било. Когато обаче го сти-
мулираш да мисли, му помагаш да 
изпълнява това, което изискваш 
от него. Обучението не е само 
да легне, да седне и да даде лапа. 
Трябва и да го запознаеш с всичко 
наоколо.

И: Какви занимания и игри 
обичаш да практикуваш с куче-
тата си? 

Л: Най-любимата ни игра е 
„Търси”. Тя е с цел да не ядат от-
падъци от земята, а да се нау-
чат, че храната идва само от теб 
и чакат ти да им я дадеш. Във 
вкъщи често ги занимавам с инте-
рактивни играчки, които са тип 
Kong – пълня играчката с храна и 

те трябва да я извадят отвътре. 
Другото, което правя често за 
тях, е да крия различни лакомства 
из познатите им места и съот-
ветно те трябва да ги намерят.

И: Какво смяташ относно 
твърдението, че кучето е 
най-добрият приятел на човека? 

Л: Вероятно е така, имайки 
предвид, че те не очакват много в 
замяна за тяхната любов. Вярвам 
че са най-добрите приятели, но не 
вярвам, че са такива приятели, 
каквито са хората. Едното няма 
общо с другото и според мен това 
е и хубавата част, защото това, 
което кучето може да ти даде 
няма как човек да ти го даде, и об-
ратното. Смятам, че някъде там 
назад във времето тази връзка се 
е изградила неслучайно. Фактът, 
че са решили да дойдат при нас и 
да си позволят да бъдат опито-
мени или да бъдат по този начин, 
по който са в днешно време, ни 
дава индикация, че всъщност е 
станало много естествено и има 
причина за това, тоест ние сме си 
нужни едни на други. 

И: Учени смятат, че кучето 
може да надуши редица болести. 
На какво се дължи това? 

Л: Кучетата имат над 10 000 
пъти по-силно обоняние от нас 
хората. Всъщност, те виждат 
света с обонянието си. То е тясно 
свързано с възприятието им за 
всичко, което се случва около нас. 
Няма да забравя никога – едно от 
кучетата ни беше болно от рак 
на стомаха и се беше развил огро-
мен тумор. Кучето на моята баба 
дойде до болното куче, просто го 
подуши по корема, точно там къ-
дето се случваше всичко. Подуши 
го и просто си тръгна. Остави 
го там на спокойствие, което 
мисля, че е доста красноречиво. 
Определено усещат и надушват. 
Могат да различат веднага кога 
някой се чувства добре или зле. 
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И: Какво мислиш относно 
кастрацията? 

Л: Кастрацията е една от си-
гурните мерки за намаляване на по-
пулацията на бездомни животни, 
като всяко безстопанствено куче 
се кастрира. Тя също така е едно 
добро решение за нашите домашни 
любимци в подходящата възраст, 
защото  е безотговорно да раз-
въждаме кучетата си у дома, без 
да имаме нито лиценза, нито пък 
необходимите знания.

Развъждането на кучета и 
котки е редно да се извършва 
само от селектьори. Те са хората, 
които поддържат породата по 
стандарт и се грижат за това 
само най-добрите гени да продъл-
жават поколението.

Случващото се в нелицензи-
раните развъдници, или така на-
речените ферми за домашни лю-
бимци, е страшно. Те са една от 
основните причини да има тол-
кова много бездомни животни.

И: Защо според теб хората 
поемат отговорност за от-
глеждане на куче, а след това го 
оставят без дом? 

Л:  Най-често се случва, когато 
хората не преценят възможност-
ите си и без да го обмислят, взе-
мат куче импулсивно. Вземането 
на домашен любимец трябва да е 
много добре обмислено решение 
– да премислиш всеки сценарии, в 
който нещо може да се обърка през 
следващите 10-15 години. Много 
често, хората го правят заради 
детето в семейството, но то от 
своя страна след 2 седмици губи 
интерес. Това е чест сценарии, в 
който кучето бива оставено на 
село или дадено на някой друг.

Друг сценарии е, когато ку-
чето е взето импулсивно в се-
мейството, но след 1-2 години на 
хората им се налага да се премес-
тят. Тогава то отново е пречка и 
бива изоставено.

И: Какво мислиш за осиновя-
ването на куче и кога един човек 
трябва да си осинови?

Л: Когато е финансово стаби-
лен, може да се грижи за себе си 
и за още едно живо същество и 
когато си е дал добра сметка за 
това какво може да се обърка през 
следващите 15 години. За да оси-
новиш или купиш куче от лицензи-
ран развъдник, е нужно да можеш 
да си го позволиш, защото дори 
ако осиновяването на куче се води 
безплатно, трябва във всеки един 
момент да бъдеш способен и мен-
тално, и финансово да се грижиш 
за това животно. От тук ната-
тък то става твоя отговорност 
и няма как някой друг да я поеме. 

“Много често казвам - 
само с любов и храна не става.

Има много други неща,
които кучето изисква.”
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Чувствата, задачите, дейст-
вията и като цяло присъствието 
на хора около нас в ежедневието, 
ни объркват. Започваме да си за-
даваме куп въпроси и да търсим 
техните отговори.

Въпросите, които ще разиск-
вам днес са:

Какво е емпатия? Трябва ли хо-
рата да са емпати? Емпатията 
положителна или отрицателна 
черта е?

Какво е емпатия?
Емпатията е онази черта от 

характера, която ни позволява да 
преживяваме действителността, 
като се поставяме на мястото 
на другите. Тя може да се нарече 
и преживяване на чужди емоции, 
чувства, дори е възможно, благо-
дарение на емпатията, да се раз-
читат чужди мисли. Степента 
є е различна при всеки човек и се 
диференцира в няколко направ-
ления (Източник: “Нюансите на 
Емпатията-какво НЕ е емпатия?”): 

• Когнитивната емпатия е 
тази, която се асоциира с внима-
нието, или по-точно със съсредо-
точаване върху един човек, пред-
мет или действие. Тя се оформя 
у хората, които са на лидерски 
позиции, тясно свързани с бизнес 
сделки. Когнитивната емпатия 
позволява да се поставиш на мяс-
тото на отсрещния човек – да 
прецениш ползите, рисковете и да 
погледнеш ситуацията през тех-
ните очи.

• Емоционалната  емпатия се 
съсредоточава върху чувствата. 
Чувството, според психолозите, 
е отношението, което индивидът 
проявява към заобикалящата го 
среда, т.е. по-устойчиво и дълго-
трайно е, ако се сравни с емоция. 
Чувствайки емоциите на отсрещ-
ния човек, емпатите започват да 
усещат, че се намират в клетка 
от чужди мисли и проблеми. 
Именно този вид емпатия е лесно 
разпознаваема. Често я наричат 
“емоционална зараза”. Може да се 
сбърка и със „съпричастност”.

След като разграничихме 
двата основни вида емпатия,  
е време да си отговорим на въпроса:  
“Нужно ли е хората да са емпати?”

Най-добре ще ви отговоря, 
като ви накарам да си предста-
вите следната ситуация: 

Отскоро най-близкият ви човек 
не е в кондиция – напрежението му 
идва в повече, ядосан и притеснен 
е. Личи си, че нещо го мъчи, а той 
не ви споделя. Първосигнално би 
ви дошло на ум да му потърсите 
сметка, като се развикате и за-

Какво е емпатията
и защо ни е нужна?  
Текст: Селин Пандурова
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дадете въпрос от типа на: „Какво 
се цупиш?“ или „Пак ли изпадаш в 
някоя от твоите фази?“

Това всъщност не е подходя-
щата реакция. Неемпатично е да 
търсите отговори, при положение 
че подхождате към ситуацията 
бурно, дори с чувство на гняв. 

Нека си представим други въз-
можни действия за тази случка и 
нека те да бъдат в стила на ем-
патията, съчетана с вашия под-
ход, както и съобразени с дадения 
човек.

На първо място е да си помис-
лите добре за него. Това включва 
да отбележите степента на не-
говата напрегнагост, раздразни-
телност, концентрация и като 
цяло, неговите навици. Хубаво е да 
помислите и за натовареността 
на ежедневието – ученето, ста-
жът, практиките и дългите часове 
работа също изтощават човек 
доста. След като вземете пред-
вид гореспоменатите, е време да 
обърнете внимание на вас самите 
и отношението ви към проблема. 
Разровете се из спомените си и си 
припомнете от кога вашият при-
ятел не е същият. Добре е да си 
спомните също и дали сте били до 
него през последните седмици не 
само като приятел, а като истин-
ски слушател. Когато направите 
тези неща, вече ще сте добили 
представа относно това какво се 
случва в живота и на двама ви, а 
решението на проблема ще е съв-
сем близо.

Плюсовете и минусите на 
емпатията:

Въпреки че емоцията може 
да не е истински наша, все пак 
има как да усетим тъгата, бол-
ката, радостта и щастието на 
отсрещния човек едновременно 
с нашите собствени. Точно този 
момент е най-труден за овладя-
ване, защото чувствата нямат 
нито изчерпаем лимит, нито ви-

дима граница. Смесвайки се с чуж-
дите, те стават прекалено силни 
и често водят до непреодолимост 
на дадена ситуация. 

Минус е, че хората, развили 
едната или другата форма на ем-
патия, са принудени непрекъснато 
да издигат стени между собстве-
ния си вътрешен свят и чуждия. 
Плюсовете на емпатията са, че 
най-вероятно, ако сте я развили 
ще можете да работите добре 
в екип, да преценявате ситуаци-
ята, да сте наясно от какво има 
нужда отсрещният човек и раз-
бира се, да прецените дали ще ус-
пеете да му го осигурите. Не на 
последно място, ще сте способни 
да покажете истинско разбиране.

И като за финал, споделям с вас 
една мисъл на Маргарет Уитли :

“Бъдете достатъчно смели 
да започнете разговор, който 
си заслужава.”

Бих добавила: Нека разговорът 
толкова да си заслужава, че проя-
вената емпатия от ваша страна 
да накара отсрещния човек да 
върне вярата си в добрите дела  
и силата на собствения си ум.

Допълнителни източници : 
“Каква е разликата между ем-

патия и симпатия”, Станислава 
Тонева

“Има три вида емпатия”
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Photo Journal

Снимки: Гергана Вълчева
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Снимка: Елица Караусева

Снимка: Вяра Цветкова



51

Снимки: Ивет Иванова
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Кои сме ние?
Здравейте! Казвам се Елвира Димитрова и съм основател и редак-

тор на списанието. До скоро преподавах по английски език, а в момента 
живея в Швеция. Идеята за списанието се роди точно благодарение 
на ежедневната ми интеракция с учениците, които непрестанно ми 
показват колко начетени и целеустремени 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 и съм от Перник. Завършила съм бака-
лавър Българска филология и магистър Управление на човешките ре-
сурси. Работя в администрация. Хобитата ми включват тренировки, 
книги и кино.

Присъединих се към We Matter като помощник-редактор заради ин-
тереса ми към изкуството. Харесах замисъла на списанието и се надя-
вам заедно да успеем да го развием, защото гласът на младите заслу-
жава да бъде чут!

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.

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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Казвам се Венислав Василев. На 19 години съм и съм студент  
в Софийски университет "Св. Климент Охридски" със специалност 
“Българска филология”. Обичам да пиша и да чета. Една от най-голе-
мите ми цели в живота е да бъда учител по БЕЛ.

Здравейте! Казвам се Вяра и съм на 18 години. От Враца съм, но 
уча в София вече пета година. Обичам да чета, да правя DIY нещица  
и да слушам музика. Интроверт съм, но чрез писането си в списанието 
се опитвам да предизвикам себе си.

Здравейте! Казвам се Гергана Васева и съм на 19 години, от град 
Дупница. Уча специалност “Класическа филология” в Софийски универси-
тет. През свободното си време се занимавам предимно с литературна 
дейност – четене на книги и тяхното коментиране в блога, който съз-
дадох с тази цел - Faith is no doubt, писане и поддържане на книжната 
група “За всеки, който обича да чете”. Необходимата крачка, която 
изпълва живота ми със смисъл, е тази, че можем да растем всички за-
едно. И да ставаме по-добри.

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.

Здравейте! Казвам се Джоана Дахабре и освен с творческо писане, 
подвизавайки се под псевдонима Явора, се занимавам активно с кул-
турна и обществена дейност. Въпреки че пандемията провали доста 
от плановете ми, аз реших да се възползвам от свободното време  
и да създам литературен подкаст. Всички важни линкове за под-
каста можете да намерите тук, а мои творби можете да прочетете  
в @yavora.writes.

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

https://faithisnodoubt.blogspot.com/
https://instabio.cc/208091b5qIF
https://www.instagram.com/yavora.writes/?hl=bg
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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 Мария Стаматова, живея в град Пловдив и за първи път 
за списанието. Всестранно развита личност съм. Обичам козметика, 
грим, книги, спорт, но най-много обичам да пиша. Всеки ден в главата 
ми се върти нова история и затова постоянно около мен има тефтер 
и химикал. Освен това обичам да танцувам и съм запалена по зодиите. 

Kазвам се Ния. Аз съм един 17 годишен начинаещ любител фо-
тограф, който обича изкуството и цели да го опознае във всяка една 
негова форма. За мен то е начин на живот. Помага за едно по-добро и 
усмихнато възприемане на живота. Изкуството е един хубав път, по 
който да поемеш, без да се замислиш, за да бъдеш щастлив и удовлет-
ворен от това, което правиш, както за себе си, така и за останалите.

Здравейте! Kазвам се Илияна Сурчева. Уча в Медицинския универ-
ситет в гр. Пловдив. Фотографията е моята страст, а за повече 
авторски снимки може да посетите FB страницата ми Iliyana Surcheva 
photography. Разбрах за WE MATTER съвсем случайно, но може би няма 
случайни неща. Тук е мястото, където настоящите и порасналите 
ученици могат да споделят мнението си и то да бъде чуто!

Здравейте! Казвам се Ивет и съм на 17 години. В училище изуча-
вам специалност "Компютърна графика", а това е именно нещото, с 
което бих искала да се занимавам в бъдеще. Обичам да се впускам в 
предизвикателства и да опитвам нови неща, затова реших да участ-
вам в списанието, защото смятам, че това е доста извън зоната ми 
на комфорт и по този начин мога да видя реално на какво съм способна.

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.
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       Казвам се Селин Пандурова и съм на 18 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 учи-
лищния парламент; участвала съм в концерти като водещ и актьор. 
През летните ваканции посещавах кръжок по приложни изкуства, а от 
около две години и половина се занимавам с @our.favourite.books.

Здравейте. Казвам се Симона и в момента уча журналистика в 
Софийския университет. За себе си мога да кажа, че харесвам предиз-
викателствата и новите начинания. Ето защо се включих в екипа 
на We Matter. Част съм както от пишещите в списанието, така и от 
редакторския екип. За мен е удоволствие да се запознавам с повече 
хора и то по един вълнуващ и необичаен начин, а именно – чрез твор-
бите им. Съветът ми към вас е – творете и споделяйте своето твор-
чество, бъдете винаги положително заредени и вижте как чудесата 
се случват!

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 българ-
ски 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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