
         „Нека има повече пчели, вдъхновители и  вдъхновени!” 

          Успехът има различни измерения, за всеки индивидуално. 

За мен успелият човек  трябва да  бъде вдъхновител, да носи в себе 

си вдъхновение. Този човек  има цели, амбиции, учи, развива се и 

израства. Има енергия  и смелост да  бъде това, което иска и да 

постига това, което иска. Радвам се, че познавам  такива  

вдъхновители, който знаят какво правят и  го правят с удоволствие. 

Моят модел за успех и вдъхновител е толкова прекрасен, колкото и  

името си, което ми напомня за един литературен и  анимационен 

герой. Казва се Мая. 

С нея се запознахме се на едно обучение, на което тя беше обучител. 

Това е едно от  нещата, с които се занимава. В последствие разбрах, 

че тя е един от виновниците за  едно от най- страхотните места във 

Варна- The social teahouse или просто „Социалната чайна”. Това е 

място, на което можеш да изпиеш един чай, кафе или лавандулова 

лимонада. Да изиграеш една настолна игра с непознат. Да се 

запознаеш със момчетата от институции, които работят там, събират 

опит, учат, развиват се и израстват като личности. 

Място, на което можеш да научиш за далечна точка на света, от 

някой пътешественик. Да споделиш работното си място. Да 

управляваш света и дори да не ти поискат пари, а да оставиш колкото 

сърце ти дава. Там могат да се видят още много страхотни неща, 

събития и хора. 

Мая е на тридесет години, омъжена  и има три деца. Тя не само е 

литературен и анимационен герой, но е вдъхновяваща героиня и в 

живота . Освен, че отглежда три прексрасни дечица, тя влага сърце и 

душа в чайната, в младежите, който работят там и в казузите си.Това 

е човек, който обича работата си, като международен обучител, води 

обучения и трейнинги. Работи с младежи и го прави с голямо 

удоволствие. 

Бях свидетел, как по време на третата си бременност, активно 

работеше всичко в чайната да се случва така, както трябва. Тази 

пролет, месец след като роди, замина с новороденото си дете на 

международен трейнинг в Тунис. И това не беше първият  път, в 

който води свое новородено дете там. Преди пет години  е завела там 

и първото си дете. С бебе на ръце, беше и когато организира и 

присъства на среща с кмета на град Варна и европейския комисар 



Тибор Наврачич. 

Всичко това ме кара да се възхищавам на смелостта и упоритостта ѝ. 

Мая е вдъхновител и пример за жените, че можеш да се учиш, 

развиваш, израстваш и едновременно с това да бъдеш съпруга и 

майка. Подобно на пчеличка, може да се наложи да стигнеш далече- 

в решенията си, в идеите си и в света, за да постигнеш това, което 

искаш. А, медът, който се събира в душата е под формата  на уроци, 

опит и човечност. Все неща, допринасящи за развитието на човешкия 

потенциал. 

Подобно на Мая и аз съм едно дете в семейството и  искам някой ден 

да имам голямо семейство. И аз като нея да бъда като майка-пчела, 

която кръжи над много кошери  и става все по-добра в начинанията 

си . На път съм да стана акушерка и да посрещам, всеки ден нов 

живот в ръце. Вярвам, че всеки може да бъде  по-добър и по-човечен, 

затова отделям от времето и енергията си в доброволчески каузи. 

Имам лична мисия- да променям ромската общност, в която живея и 

обществото. Общността си към изграждането на ценности  към 

образование, интереси и желание за развитие. Обществото  към 

толерантност, позитивизъм, креативност и действие. 

Мая, също като литературния герой на Валдемар Бонзелс е 

толерантна, обича да помага и е отворен към света човек. 

 След всеки наш разговор или среща, се чувствам по- вдъхновена и 

по- обогатена. Тя  е  пример за това, че и в нашата малка, прекрасна 

страна, човек може да се развива и да открие своето място. Това една 

жена, която е толкова трудолюбива, благородна и необходима за 

света, колкото е и една пчела. 

Разказвам този пример за успех, защото вярвам, че всеки може да си 

вземе нещо от него- идея, поука или капка вдъхновение. 

Нека броят на пчелите да нарства! Нека има повече пчели и повече 

хора като Мая- трудолюбиви, позитивни и правещи света едно по-

добро място! 

   


