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ЕДИН ПРЕДИШЕН ЖИВОТ тя е ЗАТВОРЕНА между 
страниците на календара си. Сега ЖИВЕЕ БЕЗ ПЛАНОВЕ, „лека като перце, носено от 
вятъра“. Между Чили, Антарктика и гръцките острови Джулия Креймър ПРЕНАПИСВА 
ИСТОРИЯТА СИ, следвайки капризите на съдбата и новите си приятели. Това не e 
просто разказ за приключенията на ЕДИН МОДЕРЕН НОМАД, а лична хронология на 
едно ПЪТУВАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ.   

Откъси от разговор с
Мария Гальова-Джурова

Фотография
Димит ър Караниколов и Радина Ганчева
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ИДЕЯТА
Историята на това пътуване се промени в движение. 
В началото бе просто начин да се почувствам смела и 
независима, впоследствие се превърна в ново усещане за 
цялост. Животът ми в Портланд беше спокоен и хубав. 
Движех се в артистична среда, имах добра работа, прекрасен 
апартамент, занимавах се с йога и обикалях планините. 
Но все пак нещо липсваше. Преди година реших, че е 
настъпил моментът да предприема дългото пътуване, за 
което мечтаех от момиче. Идеята да го направя сама ми 
се струваше доста налудничава, затова реших да започна с 
нещо малко – йога ретрийт в Мексико. Там се запознах със 
страхотни хора, с които няколко месеца по-късно заминахме 
за Куба. Когато се върнах, шефът ми ме попита как е минала 
ваканцията. Отговорих му: „Страхотно. Напускам. Не мога 
да остана повече тук.“ 

СПУСЪКЪТ
Чувствах се изгубена, трябваше да 
намеря истинската Джулия. Осъзнах го в 
Куба, когато един приятел ми каза: „Не 
мисля, че се виждаш по начина, по който 
другите те възприемат. Нямаш никаква 
представа каква светлина излъчваш.“
Нещо в мен се пречупи. Разбрах, че 
най-добрият подарък, който можех да 
си направя, е да изтегля всичките си 
спестявания, да разпродам мебелите 
си, да отхвърля колкото се може повече 
слоеве… Само така щях да открия 
поне малко от онова, което този човек 
бе видял в мен и за което аз самата 
бях сляпа. Така след Мексико и Куба 
се отправих към планините в Южна 
Америка. Прекарах няколко месеца в 
Чили и Аржентина. Учех езика, катерех 
върхове. Успях да се контузя, да се 
изгубя, на няколко пъти се чувствах на 
ръба на силите си…  

И поех към Европа. Сега ми казват, че приличам на перце, 
носено от вятъра. А аз си мисля, че може би балансът се 
състои в това да намериш как да култивираш усещането 
за дом, дори когато си на път, и в същото време си да си 
отворен за внезапна промяна на посоката.

THE JOURNEY
Когато си у дома, имаш своите рутини – хубавия шампоан 
или пък зеленото смути за закуска. Тръгнеш ли на път, 
попадаш в ситуации, където тези неща нямат значение, 
където, за да продължиш, просто трябва да извадиш 
рутината от съзнанието си и да отвориш възприятията 
си за непознатото – нови култури, езици, храни, хора… 
Дори ново време за лягане нощем. Прегръщаш идеята да 
казваш „Да“ на толкова неща, без да се замисляш особено. 
„Искаш ли да отидем на клуб?“ Да. „Искаш ли да те запозная 
със семейството ми?“ Да. „Искаш ли да берем гъби?“ Да. 
Навсякъде, където отидех, се чувствах като хамелеон. Ако 
съм с някой, който пие вино, пия и аз. Изведнъж ям месо, а съм 
веган. Променяше се дори и начинът, по който говорех – в 
Аржентина прихванах местния акцент, с австралийците 
минах на техния жаргон.

ПРОЕКТ „ПРОБУЖДАНЕ“
Споделям преживяванията си в 
Instagram, където използвам хаштага 
#projectbodhi, което означава 
пробуждане. В началото на пътуването 
си водех кратки записки – лични 
впечатления, като първия дъжд в Коста 
Рика, първия сърфинг… Постепенно те 
заприличаха на дневник. Започнах да 
записвам какво научавам от различните 
хора по пътя ми, как са ме докоснали 
срещите с тях. Преоткрих поезията. 
Оказа се, че когато имаш лукса да 
разполагаш с времето си, ставаш далеч 
по-креативен. 

„В чантата си
      нося фотоапарат, челник, 

                  дневника ми  
           и хубав крем – нещо,
    което да ме кара да се

           чувствам красива и ми        

   напомня зa дома.“ 

   Джулия Креймър
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ЕПИЗОД С КОСТЕНУРКА 
Понякога нещата, които ми се случваха, бяха толкова 
невероятни, че трябваше да се ощипя, за да се уверя, че 
не сънувам. Като епизода в Коста Рика. С група приятели 
се прибирахме по плажа към къщата, която бяхме наели. 
Беше красива нощ, наслаждавахме се на лунната пътека 
и изведнъж забелязахме огромна костенурка, излизаща от 
водата. Спряхме и притихнахме. Никога няма да забравя това 
чудно същество, търсещо място да снесе яйцата си. Съвсем 
ясно чувах дишането му… В този момент сякаш се слях с 
природата. Никога не бях изпитвала нещо подобно – да се 
отдам толкова дълбоко на сетивата си и на това, което ме 
заобикаля.

НАЙ-ДОБРИЯТ ПЛАН
Организацията за това пътешествие започна с екселска 
таблица. Първата част от нея бе посветена на всичко, 
което трябваше да свърша, преди да замина. Около 80 
различни точки, които една по една ме отдалечаваха от 
конвенционалното и ме слагаха извън матрицата. Втората 
част включваше местата, които исках да посетя, а третата 
– целите, които исках да постигна. Направих това, от една 

страна, за да вкарам ред в нещо, което 
ми се струваше адски налудничаво, а, 
от друга – за успокоение на родителите 
ми. Бях им обещала да поддържам 
непрекъсната връзка с тях с точни 
адреси, контакти. Разбира се, спазих 
обещанието си само през първия месец, 
след което си казах: „Забрави!“ И 
оставих плановете настрани. Когато се 
опитвах да купя самолетен билет или да 
направя конкретен план, се появяваше 
някоя друга красива възможност. Смеех 
се над себе си, хвърлях билетите и 
живеех ден за ден. В един момент се 
озовах дори в Антарктика, а някои хора 
планират това с години…
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