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Резултат международен референдум 2020 г. и предстоящи международни избори 2021 г.
С рекорден брой гласове се приеха предложените три промени в Конституцията на Менса. На изборите
през ноември гласуваха 15 044 членове в сравнение с гласувалите през 2019 г. около 7 000.
През 2021 г. предстоят избори за позициите на Международен председател, Международен директорадминистрация, Международен директор-развитие и Международен Ковчежник. Срокът за регистриране
на кандидатите е до 4 януари 2021 г.. Кандидатирането става чрез попълване на регистрационен формуляр
и представяне на лична документация. Документи се получават от Международната изборна комисия на
имейл: iec@mensa.org. След това за кандидатите до 1 февруари ще тече процес на номинации от
Национални Менса Групи или чрез петиции от членове.

Международно проучване между членовете 2020 г.
Това лято се проведе голямо проучване сред международното членство и се обобщиха отговорите на 1 193
членове по следните въпроси: През коя година се присъединихте към Менса?, Коя е вашата национална
Менса и бихте ли препоръчали на някой да се присъедини към нея?, Какво съдържание бихте искали да
видите в Бюлетина? Колко често?, Какви международни услуги е добре да предложи Менса на членовете?,
Кога смятате, че ще се върнем към нормалното след пандемията на Ковид-19?.
Резултатите от проучването ще намерите в Международния Бюлетин за месец октомври.
Всеки месец има ново международно проучване на сайта! Вашите отговори по трите въпроса за декември
може да запишете на следния линк: https://www.mensa.org/members/connections/polls

Международна среща на директорите - IBD 2020 г.
Първата онлайн на живо проведена среща на директорите в историята на Менса вече е факт и може да
гледате записите ѝ в Workplace.
На срещата нямаше наш представител, защото към 31 август 2020 г. Менса България беше с по-малко от
250 членове. Ние продължаваме да сме със статут на Пълноправна Национална Менса и щом достигнем
250 души отново ще можем да имаме представител на годишните международни срещи.

Покана за благотворителност към ученик от Час по мислене
Удоволствие е да ви запознаем отблизо с творчеството на един от учениците от Часа по мислене на Менса
България - Корина Костер, която в момента вече е на 17 години. Може би си я спомняте от състезанието
през 2017 г. на отбор от ученици срещу отбор на Менса?
Нейните картини ще намерите на фейсбук страницата й - https://www.facebook.com/CK.Art03/. Закупувайки
ги, ще подпомогнете бъдещото й обучение по медицина.
Изключително оригинални са тениските и суичерите с щампа на картина с космонавт, който реди като
пъзел Космоса - https://www.facebook.com/CK.Art03/photos/pcb.114222047132489/114221637132530/
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Онлайн срещите на 29 ноември и 12 декември
Изказваме своята благодарност на организаторите и участниците в онлайн срещите на МЕНСА България на
29 ноември и 12 декември 2020 г. Темите, които разгледахме заедно, бяха „Капаните в общуването” и
„Социалните медии”. Очаквайте през 2021 г. да проведем още много на брой интересни уебинари и
дискусии, които са продължение на инициативата за традиционна месечна среща на членовете.
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Интервю със Севгин Мустафов

Представи себе си с три изречения до 5 думи.
Обичам да уча и да се развивам непрестанно. Обичам да се предизвиквам и да излизам от зоната си на
комфорт. Обичам новото, различното и технологиите.
Как би се описал използвайки първата буква на името си?
Смелост, Състрадателност, Съобразителност, Стабилност, Свободолюбивост, Сапиенс, С.М.арт
Къде си учил? С какво се занимаваш сега? За какво все ни ти остава време, а толкова би искал?
За мен ученето е процес, който никога не спира, до самата ни смърт. Особено в наши дни. Ако някой си
мисли, че след като е преминал през задължителната част от образованието и/или започне работа ще спре
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да учи, се лъже жестоко. Напредъкът на технологиите и дигитализацията задължава хората да учат
постоянно, за да са работоспособни и да не отпаднат от пазара на труда.
Към този момент се занимавам главно с програмиране и съм изключително щастлив, понеже това е
професия, която те кара да учиш нови неща всекидневно. Учил съм във ФМИ на Софийски университет и
Софтуни - програмиране, също така съм изкарал няколко академии за предприемачество, бизнес и
маркетинг. Обичам да уча и да се развивам постоянно, а последните 6 години след завършването на
средното ми образование, не съм спрял и за ден.
Времето, правилно разпределено, може да ти стигне за всичко. За мен лично по-важна е енергията.
Всъщност, не правилното управление на времето ти помага да правиш каквото си пожелаеш, а правилното
управление на енергията ти позволява да имаш време за всичко. За мен енергията е доста по-важен
ресурс, защото, ако я нямаш, какво от това, че имаш време?!
Имаш ли свое хоби, някаква странна колекция или домашен любимец?
Футболът ми е любимо хоби, обичам да играя с приятели, да гледам интересни футболни срещи и отпреди
няколко години започнах да играя и виртуален футболен мениджър.
Друго хоби ми е четене на книги, на един от следващите въпроси, ще препоръчам и някои от последните
книги, които съм прочел през тази година.
Имам и страница за мемета (бих определил себе си като човек с малко по-тъмно чувство за хумор или
направо да си го кажем - с черен хумор), която вече не поддържам толкова активно, но от време на време
успявам да пусна някое друго забавно меме.
Абстрахирайки се от мнението на Айнщайн лично за теб знанието или въображението е по-важно?
Определено бих казал въображението. Знанието води до опит, а опитът от своя страна е този, който е
важен, защото до голяма степен, знанието избледнява след определен период от време, а опитът е този,
който ще ти помогне, след като това се случи. А въображението в комбинация с опит би ти помогнал да
постигнеш много повече от това, към което се стремиш. Но определено въображението само по себе си би
ти помогнало много повече, отколкото знанието или опита. Имайки предвид, че вече изкуственият
интелект е навсякъде и знанието за него е на секунди разстояние, но все още въображението е неприсъщо
за него.
Имаш ли любим музей, който посещаваш с интерес?
От всички музеи, които съм посещавал досега, бих казал, че най-интересен и респективно любим ми е
Научният музей в Лондон, един от най-големите там. Това, което най-много ми хареса, беше фактът, че там
се сблъскват миналото, настоящето и бъдещето. Като човек, обичащ последователността и с интереси в
науката ми беше много приятно да посетя този музей и много се надявам да имам възможност отново да
го направя в близко бъдеще.
Приятели с какви интереси искаш да откриеш сред членовете на Менса?
Бих искал да открия хора с близки до моите ценности, които след няколко разговора с даден човек може
да се определят. Чак след това бих се радвал да имаме и общи интереси - технологии, бизнес, стартъпи,
предприемачество, програмиране и/или изкуствен интелект.
Когато си бил тийнейджър родителите ти срещали ли са трудности с теб?
Бих казал, че бях доста спокоен тийнейджър и смятам, че не правех проблеми, но на този въпрос със
сигурност родителите ми могат да отговоря по-обективно, защото те виждаха нещата отстрани. :D
Смятам, че възпитанието, от много ранна детска възраст, което са ми дали, ме е направило човека, който
съм сега. Още от много малък и двамата се държаха с мен като с голям човек и ми помагаха в насока да се
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изградя като личност със собствено мнение. Смятам, че това е била и причината да нямат трудности с мен
в по-нататъшен етап от живота ми.
Интелигентността пречела ли ти е в живота?
Не бих казал. Когато проявиш интелигентност, очакванията към теб автоматично се покачват. Лично към
мен още от малък са били сравнително високи (не и прекалени), но това не ми е пречело, а напротив.
Високите очаквания ми дават повече мотивация, а когато се проваля го приемам за вид урок и че трябва да
поразсъждавам - защо това се е случило и какво мога да подобря в себе си.
По какъв начин научи за първи път за Менса?
Точната случка не си я спомням, но периодът, в който научих за Менса, го помня. Още от много малък знам
за организацията. Научих за Менса, когато получих първият си компютър, през далечната 2004-та година.
Най-голяма част от времето, което прекарвах на компютъра, отделях за правенето на 3 неща - четене на
спортни новини (главно футболни), търсене на информация за интересни теми в направление история,
география, биографии на известни личности и прочие, и решаване на различни логически задачи.
Какво те подтикна да се явиш на теста?
След като научих за Менса, започнах да търся сходни тестове и да ги правя, като в този период си поставих
за цел, че когато след години се преместя в София (или в друг град, където мога да се явя на теста в
България или чужбина), ще пробвам и официалното предизвикателство, понеже не вярвах особено много
на онлайн тестовете (и все още не вярвам), въпреки че са интересни, а някои и трудни.
По каква причина стана и все още си член?
Един от любимите ми цитати е “Your network is your net worth”, който в превод ще рече, че твоята нетна
стойност е равна на стойността на хората от обкръжението ти. Воден от този цитат станах член, а виждайки,
че тук има хора, със сходни на моите интереси и ценности, реших да остана.
Как резултатът от теста промени живота ти?
Резултатът не промени живота ми абсолютно по никакъв начин. Може би единственото нещо, което се
промени, беше, че в очите на хората около мен изглеждах по-умен, но определено не смятам себе си за
такъв. Бих се определил като винаги търсещ и любопитен. Никога не съм парадирал с резултата си, понеже
смятам, че интелигентността сама по себе си не те прави по-добър от други, единствено в комбинация с
упоритост, последователност и отдаденост придобива значение.
Как членството в организацията промени живота ти?
Винаги е приятно, когато към твоето обкръжение се присъедини човек с близки до твоите ценности, както
членовете на Менса, с които се запознах.
Как виждаш бъдещето на Менса в глобален аспект? А бъдещето на организацията в България?
Честно казано нямам кой знае какви наблюдения върху организацията нито на местно, нито на глобално
ниво. Това, което забелязвам в България е, че от скоро започнаха да се случват нещата и организацията да
бъде доста по-активна от преди. Получавам покани за събирания и екскурзии, на които вярвам, че скоро
ще имам възможност да отида. Получавам полезна и интересна информация, като следя и Менса
Интернешънъл благодарение на Българската организация. Вярвам, че организацията с правилните хора в
ръководството, с наблюдения на глобално ниво и зачитането на мнението на членовете ще се превърне в
един от двигателите на нашата икономика, както организации като ABLE (Асоциацията на Българските
Лидери и Предприемачи) и BESCO (Българската Стартъп Асоциация), на които също съм член.
Грижиш ли се да поддържаш своето IQ на високо ниво?
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До голяма степен работата ми включва интелектуална дейност – логическо мислене и задачи, анализ и
непрестанно учене на нови неща. Освен работата, когато имам възможност и разбира се - желание,
решавам логически задачи, пъзели и судоку. Старая се да се развивам всеки ден.
В какво инвестираш пари, време, енергия?
Всяко нещо в разумни граници е добре дошло. Затова инвестирам от всичко по различно количество в
различните етапи от живота ми. Главно инвестирам в себеусъвършенстване - обучения и книги (пари и
време), в работа, защото ми харесва това, което правя (време и енергия), неща, които ми носят личностно
удовлетворение (пари и време), благотворителни дейности (пари, време и енергия), семейство и приятели
(време и енергия).
Кои книги би ни препоръчал?
Има няколко книги, които бих препоръчал от всичките, които съм чел през тази година. Ще започна с
последната, която прочетох, а тя е на Ювал Харари - “Sapiens - Кратка история на човечеството”. Вярвам, че
историята на нашият произход би била интересна за всеки един. Книгата съчетава в себе си исторически,
биологически и други теми, разглеждайки пътя на човечеството, от появата на Homo Sapiens, до
настоящето, като до някаква степен загатва и за това как бихме могли да се развием в бъдеще. Другите
книги на Харари също бих ги препоръчал - “21 урока за 21-ви век” и “Homo deus. Кратка история на
бъдещето”.
Втората книга, която смятам, че би била интересна и в същото време полезна за всеки, който я прочете, е
“Атомни навици” на Джеймс Клиър. Това беше първата книга, която прочетох тази година и до голяма
степен промени начина ми на работа и всичко, което правя. Има много практически примери за това как
можеш да си изградиш навици и защо всъщност досега не се е получавало.
Третата и последна книга, която бих искал да спомена, е една малка книжка - “Дзен и изкуството на
щастието”. Книга, която ни показва как да живеем щастливо в настоящия момент, особено в това
забързано ежедневи би било хубаво, ако можем да спрем за момент и да се замислим за щастието, което
е около нас, и за всичко, за което трябва да сме благодарни. Едно много важно нещо научих от тази книга и
то е, че “Всяко нещо, което ни се случва е за добро, просто нашите мисли го правят лошо или добро.”
Има още много книги, за които бих искал да споделя, но отговорът ми ще стане прекалено дълъг. Бих се
радвал да си поговорим за книги, с който има желание.
Какво би искал да се случва в Менса България и би ли се ангажирал лично с това?
Както всяка друга организация, и тук (съвсем нормално) се набляга на София. Бих искал Менса да започне
да се развива по-активно и в провинцията, защото както на преден въпрос отговорих, още от малък знаех
за тази организация, но ми трябваха 10+ години, за да дойда в по-големия град и да стана част от
организацията. Вярвам, че в провинцията има много надарени и напредничави деца, но за съжаление има
много малко организации, които развиват дейност там.
Аз лично бих се ангажирал да помагам за развитието на Менса в провинциалните градове. Аз самият съм
от сравнително малък град и като за начало бих помогнал за развитието там. Преди години помогнах на
Софтуни да проведе обучението си “Основи на програмирането” и в града, от който съм (това беше част от
тяхната инициатива “Софтуни в 28 града”).
Вярвам, че сега повече от всякога има възможност за подобни инициативи, понеже много хора покрай
Covid-19 се запознаха с начина на комуникация онлайн и знаят, че това също е ефективен вариант. Не е
нужно всичко да се случва във физическа среда, както беше досега. Живеем в нови времена и трябва да
умеем да се приспособяваме.
Менсисимо
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Интервю с Лиляна Филипова-Кайкамджозова

Представи себе си с три изречения до 5 думи.
Имам семейство и две деца. Много държа на истината. Обичам морето, есента, природните цветове.
Как би се описала използвайки първата буква на името си? Използвай колкото искаш на брой думи.
Любвеобилна, Изобретателна, Лечителка, Яростна, Неприкрита, Артистична
Къде си учила? С какво се занимаваш сега? За какво все не ти остава време, а толкова би искала?
В Икономически университет -Варна и в Свободен университет - Варна, на други места за по-кратко.
Адвокат съм, не ми остава достатъчно време за творчество.
Имаш ли свое хоби, някаква странна колекция или домашен любимец?
Имам множество хобита, карам ски, кайт сърф, рисувам по малко, обичам да чета, имам котка.
Знаем за израза "Еврика" на Архимед, потапяйки се във ваната, а на теб къде ти хрумват най-добрите
идеи?
Нощем, когато се събудя.
Абстрахирайки се от мнението на Айнщайн лично за теб знанието или въображението е по-важно?
Менсисимо
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Еднозначно въображението.
Имаш ли любим музей, библиотека, културен сайт, които посещаваш с интерес?
Археологическият музей във Варна, Музеят на Климт във Виена, базиликата Свети Петър в Рим и др.
Приятели с какви интереси искаш да откриеш сред членовете на Менса?
Нямам предпочитания, нека да бъдат с различни интереси от моите.
Когато си бил тийнейджър родителите ти срещали ли са трудности с теб?
Не.
Интелигентността пречела ли ти е в живота?
Не, но не е и кой знае какво предимство.
По какъв начин научи за първи път за Менса? Какво те подтикна да се явиш на теста? По каква причина
стана и все още си член?
Преди много години баща ми разбра за вероятно първият тест в София. Той много държеше на мене и
заедно отидохме за да го положа. След известно време по пощата получих резултата. По това време нямах
нужда да бъда част от подобна общност.
След двадесетина години заведох дъщеря си на теста, тя го издържа с лекота. Моят сертификат не беше
признат тогава от изпитващите и аз се явих повторно, беше ми казано, че не съм го издържала за малко.
След няколко години ми писаха, че мога да стана член и че признават стария ми сертификат- това ме
заинтригува и станах член. За дъщеря ми това беше важно доказателство за това, че няма оправдание да
не се справя с предизвикателствата в живота.
Как резултата от теста и членството в организацията промениха живота ти?
За мен това е било винаги тайното ми оръжие, моята магическа сила. Никога не съм се съмнявала много в
себе си, но това беше едно независимо доказателство за възможностите ми.
Кога точно се случи това?
Всеки път когато трябва да анализирам нещо или да взема трудно решение.
Как виждаш бъдещето на Менса в глобален аспект? А бъдещето на организацията в България?
Нямам поглед върху дейността, тъй като съм член от скоро, но харесвам този афоризъм: „Досадното на
този свят е, че идиотите са уверени в себе си, а умните са изпълнени със съмнения.“ (Бъртранд Ръсел), така
че трябва да се подкрепяме.
Грижиш ли се да поддържаш своето IQ на високо ниво?
Не съм сигурна дали това изобщо е възможно, но аз обичам да уча и го правя всеки ден.
В какво инвестираш пари, време, енергия?
Най-много време и енергия инвестирам в работата си, пари често инвестирам в приятели.
Каква книга би ни препоръчал? Ами филм? Любима песен?
„Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now“ Jaron Lanier. „Borat“.
Какво би искал да се случва в Менса България и би ли се ангажирал лично с това?
Бих искала да се привлекат повече млади хора, да.
Менсисимо
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Интервю с Румен Тодоров

Представи себе си с три изречения до 5 думи.
Българин, имигрант, син, съпруг, баща.
Бивш военен пилот, инженер, юрист.
Предприемач, мениджър, консултант, изпълнител, ментор.
Как би се описал използвайки първата буква на името си? Използвай колкото искаш на брой думи.
работар, разумен, родител, развит, резултатен, работодател, ръководител, разбираем, различен,
разноезично разлъчен родолюбец, разпалено развълнуван, разпространявам реклама, разпределям
работа, разяснявам разбърканости, разчупвам рамки, развивам рапорт, редуцирам разходи, режисирам
развитие, рекрутирам работници, рядко религиозен, респектиращ, реформирам ретроградни
рекомендации, рошавоглав, рутинен, Равнец, рок, (признавам, че за да напиша тези, съм реферирал
речника)
Къде си учил? С какво се занимаваш сега? За какво все ни ти остава време, а толкова би искал?
Учил съм във: ВНВВУ, БСУ, НБУ, OU, HBS.
Мениджър съм на фирма в САЩ с присъствие в България.
В настоящата пандемична ситуация ми остава много време, което е обратно на презумпцията във въпроса.
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Имаш ли свое хоби, някаква странна колекция или домашен любимец?
Това си е проблем, може би много членове на Менса могат да споделят подобен проблем - скачам от едно
хоби на друго, което ми е интересно, без да се задържа за дълго, например: електрически превозни
средства, фотоволтаици, пневматично оръжие, самолетни модели, авиационна фотография, преводи на
песни от английски, отличителни знаци на военновъздушни сили, хипербарични барокамери, буги дъски,
инвеститорство, разходки в планината и т.н.
Знаем за израза "Еврика" на Архимед потапяйки се във ваната, а на теб къде ти хрумват най-добрите
идеи?
Стоманата се калява с огън, а човекът - с друг човек.
Идеите ми идват в процеса общуването с други хора. Най-вече, ако има проблем, на който трябва да се
намери решение - няма по-добро от мотивацията, идваща от спешността на нуждата от решение и
участието в група, в която всеки може да предложи или да оспори идея.
Абстрахирайки се от мнението на Айнщайн лично за теб знанието или въображението е по-важно?
Аз работя за човек с много идеи и развинтено въображение. Моята работа е, използвайки знание, опит,
интуиция, и умения за убеждение, да се опитам да покажа как 90% от идеите му няма как да работят и да
направя възможно останалите 10% да са успешни. Тази симбиоза работи, на изхода на този процес има
решения, които не са рутинни, но са изпълними.
Предполагам, че би било трудно да се намери индивид, който да притежава такъв вътрешен баланс - да
може да създава идеи, както и да притежава нужната основа, за да може да ги критикува обективно.
Имаш ли любим музей, библиотека, културен сайт, които посещаваш с интерес?
Да гледам как хора от цял свят минават покрай мен на "стрипа" в Лас Вегас. За съжаление, това не е
възможно сега във времето на пандемия.
Приятели с какви интереси искаш да откриеш сред членовете на Менса?
Аз мисля, че богатството на Менса, че преди да се срещнеш с членове, никой не може и да си представи
колко много различни хора ще му харесат, понякога с абсолютно неизвестни интереси.
Например, в Атланта се запознах с член на Менса, който летеше с балон с горещ въздух. Никога не съм си
представял, че има такова занимание като "гонене на балон с горещ въздух" и че ще ми хареса да участвам
в пускането на балона, гоненето на балона, който "вятър го вей", договаряне със собственици на имоти да
може да кацне балона там, и с прибирането на балона.
Когато си бил тийнейджър родителите ти срещали ли са трудности с теб?
Бях безпроблемен тийнейджър, макари думата да не се използваше в българския език тогава, когато аз
бях такъв.
Интелигентността пречела ли ти е в живота?
До един момент в живота си мислех, че трудностите, които изпитвам, ги изпитват всички хора. Едва когато
започнах да се запознавам с хора от Менса, и да виждам подобни измъчени души, и когато започнах да
чета книги за този проблем, осъзнах, че интелигентността винаги е била препятствие за мен.
Осъзнавам, че от другата страна на монетата, интелигентността дава много големи предимства на хората,
които я притежават, ако могат да я осъзнаят и се научат да я управляват.
Ако някой чете на английски, бих препоръчал книгата The Curse of the High IQ, от Aaron Clarey (Проклятието
на високия коефициент на интелигентност)
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По какъв начин научи за първи път за Менса? Какво те подтикна да се явиш на теста? По каква причина
стана и все още си член?
Моят колега Александър Зарбов беше член на първия Управителен Съвет на Менса България. Той ме
накара да се явя на теста през 1991, за което съм му благодарен, наскоро му писах с благодарности. Моята
членска карта е с номер 197.
Тогава си мислех, че като имаш карта на Менса, вратите се отварят пред тебе. (Сега знам, че съвсем не е
така.) Като дойдох в САЩ през 2003, успях да се прехвърля в American Mensa с теста от България.
Привлича ме идеята за общуване на хора на сходно ниво, макар и трябва да си призная, не винаги да е
лесно.
Как резултата от теста и членството в организацията промениха живота ти? Кога точно се случи това?
Аз не мисля, че тестът или членството в Менса са променили живота ми. По-скоро са ми дали да разбера
кой съм, къде принадлежа и какви предизвикателства трябва да преодолявам, за да успявам.
Как виждаш бъдещето на Менса в глобален аспект? А бъдещето на организацията в България?
Не мога да коментирам, нямам наблюдения.
За САЩ мога да кажа, че повечето хора, които виждам да идват на срещи, са средна възраст и нагоре. Ако
дойде някой млад, то е за една среща и после не го виждаме. Мисля, че това дава представа за имиджа на
Менса в САЩ.
Грижиш ли се да поддържаш своето IQ на високо ниво?
Не, ако животът, работата, ежедневието не го поддържат за мен, аз имам интереси, които могат и да
поддържат интелигентността ми, но може и да е обратното. Имам чувството, че моят коефициент на
интелигентност е спаднал с годините, но не съм тествал, за да измеря дали е така.
В какво инвестираш пари, време, енергия?
В работата инвестирам време, в семейството - време и пари и малко време и пари в хобитата.
Каква книга би ни препоръчал? Ами филм? Любима песен?
Книга: The Curse of the High IQ, Aaron Clarey (Проклятието на високия коефициент на интелигентност)
Какво би искал да се случва в Менса България и би ли се ангажирал лично с това?
Ако има нещо, с което мога помогна оттук, да.

Четири статии от Международния Бюлетин
1. From the ExComm
Opinions of Mensa
I’m writing this column in between two board sessions. The first session was last Saturday and the next one is
tomorrow. You can expect to read more about the exciting conclusion in the next edition of the Mensa World
Journal. The first part was something special, however.
In 2020, the yearly meeting of the International Board of Directors of Mensa is – surprise! – an online event on
Zoom. The deliberations were broadcast in real time to members on Workplace and the recording should be
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available by the time you read this. There was indeed a dedicated crowd of spectators following and commenting
on the discussions.
The IBD is quite large: 47 board members from 37 countries. It is Mensa’s highest governing body
and comprises delegates from each ”Full National Mensa”. Its responsibilities include interpreting the
Constitution of Mensa, and ensuring that all national groups follow the same principles. This year’s agenda
reflected this in various ways.
There was a presentation of next year’s budget and business plan, financial statements from the last
year etc. The lion’s part of the first day of the meeting was a discussion titled ”Mensa, Politics and Opinions”. The
premise was simple. It says in our Constitution that ”Mensa shall not express an opinion as being that of Mensa,
take any political action”. However, it also says “Intelligence should be used for the benefit of humanity”, which is
obviously an opinion. It looks as though we’re supposed to make a difference – and I’d say we do – but we’re also
supposed to avoid anything political. What does that mean exactly? Can a global society with people of very
different cultures and personal viewpoints agree on a meaning here? Clearly we needed to talk about this.
The matter is not trivial. Almost anything can be seen through a political lens, and if you were to literally never
state an opinion whatsoever, would you say anything at all? Now, there are clearly things Mensa should stay
away from. Open support for political parties for example. Conversely, there are things Mensa does already
without much complaint: support for science; spreading information on giftedness; implying that knowing your IQ
is a good thing. Many national Mensa groups give awards to non-members for important work related to
intelligence. And what about selling the rights to put the Mensa logo on commercial products like games?
Participating in public events alongside other organisations for purposes of visibility and PR? How to respond to
journalists whose job it is to extract click-worthy statements from our spokespeople?
Some members indeed request that Mensa support various causes not obviously related to intelligence. Set
aside that this would require changing our constitution – the point is that staying away from ”political action” is
not always going to be popular. The fact that drawing a line is hard, does not mean it cannot be done. Our
discussion illustrated the different angles from which the no-opinion rule is viewed internationally.
Before we finished the first session, a motion was passed: ”Mensa remains committed to being a worldwide
organization encompassing peoples of all ethnicities, genders, religions, cultures, political backgrounds and
personal viewpoints. In light of that, the IBD again affirms to the membership that any form of prejudicial
treatment is an anathema to our organisation.” A very similar resolution from 1989 was thereby given a language
upgrade, refreshing a basic principle of Mensa as a round-table society. A fitting end to the first half; the second
session will be just as interesting, I’m sure.
Björn Liljeqvist, Chairman
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2. What’s in the MWJ this month?
| two exciting new developments in our Mensa groups are outlined on p2, and on p3 our Chairman reports on
the first session of the 2020 IBD meeting held via Zoom on October 10.
| see the results and meet the Mensa World Journal International Poet of the Year 2020, on pp4-5.
Congratulations to Lorie Calkins from the USA! The International Judging Panel’s statement is on p7.
| also on p7, meet this month’s Member Profile, Danish Mensan Jakob Hundborg.
| ever heard of a ‘mensanthropist’? Check out what it means in an article on p6 by Czech Republic member
HOnza Koudelka.
| “We have been on quite an adventure: from the first, humble hominini who split from the chimpanzee, to
Australopithecus who created stone tools, to Homo erectus who tamed fire,” says Chris Macdonald, British
member, scientist and author. Read more about this on p8.
| feeling stressed and depressed? P9 brings us the latest research on the correlation between the two...
| Our science guru, John Blinke brings us snippets of the latest science news on p10, while Therese’s Teasers are
here to challenge us again on p12.
Happy reading!
Kate Nacard, Editor
Read /download the full-colour MWJ on www.mensa.org
3. Welcome to our new groups!
Two new exciting developments!
Firstly, I am happy to announce that Mensa Bosnia and Herzegovina has achieved Provisional status! Chair Maja
Ilic and her helper Sunita Selak as development co-ordinator, recently submitted their application to the
Executive Director, Michael Feenan, for review. The Executive Committee (ExComm) has approved the status and
I am confident that Mensa Bosnia and Herzegovina will keep up the excellent work and will soon be a full national
Mensa group.
The achievement is the result of the efforts and energy of a very active volunteer group led by Maja.
Very first activities and testing first occurred in 2005, with the help of Mensa Serbia. Later on, the group
became self-sufficient and very active from 2015. It achieved ENM status in 2017. Currently it has over 180
members (with a peak before COVID-19 of about 250). Membership is highly diverse, with IT people, quiz lovers,
escape room freaks and vivid karaoke enthusiasts.
This achievement again proves that despite the pandemic and all the hardships it presents, national groups can
stick together, maintain the community and work on progress.
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And secondly, I am delighted to announce that we have a new country at the round table: Mensa Taiwan
(Chinese Taipei) has achieved full status and has been transferred to the remit of DSNM, Mark Dettinger.
Michael checked their application materials against the requirements of ASIE 06-21, and following that,
ExComm unanimously approved their recognition as Full National Mensa (FNM) - just two months after they
became a Provisional National Mensa! We fully expected Mensa Taiwan to reach the FNM milestone sooner
rather than later, but maybe not as soon as this! And they have exceeded expectations in other ways too,
managing to boost their membership numbers yet again to 535, an increase of 75 since August.
Excellent job! Congratulations to all!
Floreat Mensa!
Bibiana Balanyi, Director of Development

4. Mensa World Journal International Poetry Competition 2020
I am delighted to report that the inaugural Mensa World Journal International Poetry Competition has been an
outstanding success! Congratulations to all members for their fine entries!
Over three hundred entries were received, and these were graded and processed into a shortlist of 30 by the
original judging team of Mensan Therese Moodie-Bloom, publishing company executive Cassandra McLeod,
lawyer and poet Richard Wakim, Mensan and businessman Peter Tankard, and me, Kate Nacard. Many long
hours were spent in processing a shortlist for the International Judging Panel. Thank you to everyone for your not
inconsiderable time and effort!
The International Judging Panel - Bruce Miller (USA), Maggie Sawkins (UK) and Henning Hollein (Germany) - who
were asked to rank the top six of the shortlist of thirty were unanimous in their selection (read their general
comments on p7):
First place: Lorie Calkins (USA), Walking on a Rainy Night
Runners-up: Carolyn Cooney (Canada), The Blue Heron; Ronald Alan Charles (USA), Determination
Honorable Mentions: Mary Ann Parise (USA), Of Words and Walking in the Woods at Sunset Marianne Kendall
(UK), Memory Loss
The top six poems will be published in the MWJ in the months to come, along with as many entries as space
permits!

…and the winner is
Lorie Calkins
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Lorie first joined Mensa in 1984, then rejoined in 2010 when her children had grown up. She now lives on
Whidbey Island in Washington State with her husband, Guy, and their Miniature Schnauzer, Chaos. Lorie took
poetry classes in high school and in college, and soon recognised the way poems could build a vivid picture in her
head with just a few words. She says, “I’ve liked poems since the first one I had to memorize in first grade; I love
the rhythms and the power of imagery. Then, the rolling rhythms and repetitive sounds seemed to soothe my
children when they were crying, and mesmerize them when they were bored.” Lorie started writing poems as
soon as she could write and rhyme – first grade-ish. Her fiction has been published in the Sword & Sorceress
anthologies, the Mensa Bulletin, and other publications, and she has an Author Page on Amazon. She enjoys
carving, woodworking, and reading, but would rather spend time with her grandchildren than doing any of these
things!
The Winning Poem:
Walking on a Rainy Night
by Lorie Calkins
Time for my walk, but it’s drizzling endlessly;
Burgundy umbrella gathers drops on its crown.
Chandeliered by rain, the streetlamp unexpectedly
Sprinkles with diamonds my red satin gown.
The sidewalk’s a glittering ballroom now suddenly.
Twirling my finery, I hear a sound.
Gree-dit the tree frogs sing, tuning the orchestra.
Breeze in the branches and patter of rain
Burgeon the melody, calling the dancers forth.
Graceful in blossoms, the ladies refrain,
Curtsy and flutter their pink and white petals, the
Fruit trees a-tremble in bustle and train.
I spin the umbrella in clockwise tradition,
A girl again, twirling full skirts of my gown.
Crinkle-y crinoline petticoats swishing,
The satin gown’s hem spatters sequins around.
I smile in delight at the ball’s intermission:
A miniature carousel’s gems splash the ground.
Tipping my parasol I turn coquettishly
To myriad droplets on my eyelids, cheeks, chin.
The gently cool tracing of this misty caress,
A lover’s tiny kisses, embracing my skin.
Reluctantly I open my eyes and progress
Pirouetting in darkness, cherished by the rain.
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Reach my own door and the music ends happily.
Shake out my ball gown as if in a trance.
Waltz in the living room, plop myself dreamily
Down on the sofa, still feeling romanced.
“Have a nice walk?” He looks up from his mystery.
“I’ve been to the ball,” I say. “Danced every dance.”

Годишна награда на Менса България „Росица Алексиева”
През изминалата 2020 г. няма постъпили номинации за годишната награда „Росица Алексиева”,
определяща чрез номинации и гласуване член с най-голям принос за развитието на организацията.

Спечелено дело срещу заведени искове на Христо Радков за отмяна на решения на Общо
събрание за отстраняване на членове на управителен съвет и назначаване на нови
Исковете на Христо Радков за отмяна на решения на Общо събрание на Менса България, проведено на
3.12.2019 г. бяха отхвърлени с решение №260405 от 20.11.2020 г. на Софийски градски съд като
неоснователни.
След вписване в Търговския регистър на членовете на новоизбрания Управителен съвет ще е възможно
свикване на Общо събрание на Сдружението.

Размер на членски внос за 2021 г.
Размерът на членския внос в Сдружение Менса България с решение на Общо събрание от 3.12.2019 г. е
определен на 50 лв. Това решение не е обжалвано от никой, както и не е променяно с друго решение на
Общо събрание. То е в сила за членовете и през 2021 г..
Плащането на членския внос сe осъществява по банков път. В основанието на превода се записват имената
и членския номер. Даните са:
Сдружение "Менса-България"
Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG80FINV91501203635893
Според чл.12 /1/ и /2/ на Устава на Сдружението: „Членският внос се дължи за календарна година и се
дължи един път годишно. Членският внос за текущата година се събира до 31 декември на предходната
година.”
За възстановяване на членство след отпадане поради неплащане се заплаща членски внос за годината
плюс 50%, т.е. 75 лв..
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