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Рубрика на Анжела Гюрова | Снимка: личен архив на интервюираната

Различните млади: 
Рада и нейните зелени вълнения
Тя е млада, ентусиазирана и различна в най-положителния смисъл на думата. Влюбена е в пла-
нините, овцете и пътешествията. Работи като координатор на ученици-състезатели по природ-
ни науки, и макар те – науките – никога да не са й били сила, обича работата си, защото нами-
ра много смисъл в нея. Обича и природата. Безмерно! Тя е „зелено момиче“, от онези, които се 
надявам да срещам все по-често. Старае се да живее природосъобразно и не пести сили, за да про-
учва, информира, споделя и вдъхновява. И наистина – вдъхновява, има блог, подкаст, местенце 
в Instagram и свежи идеи, стигащи за няколко човека. Представям Ви Рада такава, каквато е: не-
подправена, креативна и разказваща с особено вълнение за нейните зелени, радини вълнения… 

– Здравей, ще се представиш ли 
на читателите? Коя е Рада, с какво 
се занимава, за какво мечтае?

– „Добър ден на вас и на вашите 
зрители“, както казват по телевизи-
ята. Аз съм Рада, на 24 години, от 
София, по-позната в онлайн средите 
под псевдонима Th rift  Sheep (игра на 
думи от thrift  shop + sheep – овца, лю-
бимото ми животно).

Завършила съм Националната 
гимназия за древни езици и култури 
и Софийския университет, но човек 
никога не знае накъде ще го отвее 
вятъра. Нищичко не разбирам от 
точни науки, но от 5 години работя в 
неправителствена организация като 
координатор на състезателите по 
природни науки. Именно досегът с 
тези младежи, които кипят от идеи и 
амбиция, ме зарежда да правя всич-
ко, което правя.

От 2017 си имам личен блог, който 
създадох, за да разчупя стереотипи-
те за дрехите втора употреба, но към 
днешна дата целта му е да показва 
опита ми във всички аспекти на по-
екологичния начин на живот. Преди 
почти година дойде естественото про-
дължение на блога – подкастът „Ра-
дини вълнения“, с който успявам да 
изразя всичко онова, за което не ми 
стигат мастилото и възможностите.

– Разкажи ми с няколко думи 
какво всъщност е устойчивият на-
чин на живот.

– Съвременният човек е свръхкон- Рада
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суматор. Живее на бързи обороти – 
да отиде там, да хапне на крак, да види 
този и онзи набързо. Не навлиза в съ-
щината на нещата, а сякаш се застоя-
ва на повърхността. За мен устойчи-
востта и осъзнатостта вървят ръка за 
ръка – усетиш ли се като част от този 
свят, от тази планета, в която живеем 
под един общ покрив, то разбираш, 
че преходното в природата всъщност 
си ти. А човекът доста добре умее да 
оставя трайни следи и да напомня за 
забързаното си съществуване. Ако 
преобразим тези консуматорски на-
вици, те се превръщат в устойчиво 
поведение, с грижа към природата и 
ресурсите й. Дали ще е изборът на 
по-качествен и естествен текстил, 
продуктите за хранене, или алтерна-
тиви на пластмасата за еднократна 
употреба, през материалите в дома 
ни…. Има безброй примери и аспекти 
за това как изборът ни днес влияе на 
това какво ще остане в нашето утре.

– Ти самата кога и как реши да 
живееш по-екологично? Имаше ли 
нещо, което „запали искрата“ или 
решението бе породено от ком-
плексни фактори и ситуации?

– Не мисля, че е имало конкретен 
ден или месец. Винаги съм се чувст-
вала някак „по-зеленомислеща“ и 
започнах с това да си нося моя бу-
тилка за вода. Постепенно променях 
това и онова, но се реших, че „сега 
е моментът“ по време на инициа-
тивата „Юли без пластмаса“ преди 
2–3 години, и малко преди това про-
велата се среща в София с Беа Джон-
сън, майката на zero waste (нулеви 
отпадъци) философията.

– Как приеха околните твоето 
решение за по-зелен живот?

– Все още доста хора не ме раз-
бират, но като че ли опитът, който 
споделям в социалните мрежи е по-
скоро повод на разговор и въпроси, 
отколкото на спорове. Нашите все 
още не ме разбират, а моят приятел 
все повече започва да възприема мо-
ите възгледи за света.

– Голяма част от обществото все 
още се съмнява във факта, че ин-
дивидуалните усилия могат да до-
ведат до разрешаване на глобални 

проблеми, какъвто е този с пласт-
масовото замърсяване. Какво е тво-
ето мнение – заслужава ли си всяка 
малка стъпка?

– Обичам да казвам, че всяка мал-
ка стъпка води до големи крачки. Не 
смятам, че моите действия ще спасят 
света, но напълно вярвам, че могат да 
повлияят на човека отсреща. Негови-
те действия – на друг, този трети – на 
четвърти, и така се получава жива 
верига от вдъхновени и ентусиазира-
ни хора! А когато има общо мислене, 
могат да се постигнат и по-големи 
(законодателни, неправителствени и 
т. н.) промени и извън нашия дом.

– Откъде е най-лесно да се започ-
не. Какви съвети би дала на хората, 
които имат желание да започнат да 
живеят по-природосъобразно?

– Все повтарям, че по-природо-
съобразният начин на живот е път, с 
посока, без крайна цел. Всеки от нас 
върви с различна скорост по него и 
никога не е късно да се включиш в 
коловоза. И по тази логика не бива 
да правиш нещо, само защото се 
налага. Можеш да започнеш от тор-
бичката, от бутилката или чашата за 
кафе, а съзнанието ти само ще раз-
ширява границите.

– Ти самата къде най-често сре-
щаш ежедневни трудности? Как се 
справяш в тях?

– Доста от продуктите ми за хра-
нене идват в опаковка и това е най-
честият отпадък, който създавам. Но 
се старая да не си създавам трудности.

– Кое от „старото“ ти ежедневие 
ти бе най-трудно да замениш (да му 
намериш по-добра алтернатива)?

– Имам доста проблемна и осо-
бена кожа, за която ми отне извест-
но лутане, докато открия подходяща 
козметика, която да е: а) без излиш-
на пластмасова опаковка; б) нату-
рална и по възможност органична; 
в) без животински продукти; г) под-
ходяща за моята кожа; плюс цена 
и качество… Нелека задача, която, 
смея да твърдя, донякъде съм успяла 
да разреша. Всички останали неща 
не са ми представлявали кой знае 
каква трудност.

– Какво обикновено носи Рада в 

градската си чанта/раница? Кои са 
твоите верни, ежедневни спътници… 

– Ха-ха, някои пъти се изумявам 
на себе си. Ето вчера след една стан-
дартна обиколка на града и в процес 
на обзавеждане на апартамент, в ра-
ницата си, на колело, носех кейл и 
патладжани и разни бурканчета от 
фермерския пазар, покривка за маса, 
кърпи за баня, още чинии, чаши и за-
харница от антикварен магазин. Към 
това добавям и разни специфични 
продукти от азиатски магазин, дого-
вор и документи… Ако съм с велоси-
пед, то тогава и смазочно масло.

А иначе не излизам без слънчеви 
очила, телефон (на него ми е карта-
та за плащане), метална бутилка за 
вода, чаша за кафе с капаче, бамбуков 
гланц за устни.

– Пътуваш много из България, 
ще споделиш ли идея за кратко пъ-
тешествие по родните земи? Твоят 
любим маршрут?

– По стечение на обстоятелствата 
(работа) всяка година – без тази – 
прекарвам по 2–3 седмици в района 
на град Трявна. Обожавам Централ-
ния Балкан! Освен че самото градче 
е прекрасно за разходка, може да се 
спретне еднодневен поход през гора-
та до Боженци. Наблизо е град Габро-
во и центърът на България – Узана, 
откъдето има величествени гледки 
към Шипка и Бузлуджа.

Иначе при всяка възможност за-
бягвам към близката Витоша. Изуме-
на съм как всичко в тази планина е 
свързано в хиляди точки! Невероятно 
красива е частта от хижа „Алеко“ в по-
сока село Железница, под връх Голям 
Резен, с поглед към Черни връх от една-
та страна и резерват „Бистришко бра-
нище“ – от другата. Там е пълно с рядка 
и защитена растителност, а каменните 
масиви са повече от величествени. На 
това място човек може много добре да 
си „прочисти главата“ над всичко.

– И за финал: Според теб от как-
во реално има нужда човек, за да 
бъде щастлив? 

– Вярвам, че щастието е индиви-
дуална величина. За мен формулата 
със сигурност включва любими хора, 
природа (по възможност високопла-
нинска) и музика.  ◆


