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Срещата на Международния Борд на Директорите - МБД
Годишната среща на МБД за 2021 г. се проведе в две последователни съботи онлайн в Workplace.
Всички очакваме с нетърпение срещата в Черна гора през 2022 г., когато, да се надяваме, ще можем да се
срещнем на живо за първи път от три години!
Във виртуалните сесии МБД одобри важни предложения за продължаване на няколко големи проекти от
бизнес плана за 2022 г.:
Създаването на международна директория за членове, включително закупуването на CRM система, която
има за цел да улесни достъпа на членовете до услуги като онлайн общности, специални групи по интереси,
SIGHT и други услуги, както и да подобри комуникацията и провеждането на избори.
Менса Интернешънъл ще създаде своя собствена благотворителна фондация с дейности в страни, където
идентифицирането и подпомагането на талантливи млади хора е много по-слабо развито (т.е. различен
фокус от Mensa Education and Research Foundation, Nordic Mensa Fund и холандския Stichting Mensa Fonds).
В допълнение, бизнес планът включва нови международни дейности за членове, въз основа на обратната
връзка, която сме споделили в анкетата за членство. Създадена е работна група за събиране на данни и
предлагане на действия, необходими за намаляване на тормоза и друго неподходящо поведение в
рамките на Менса. Одобрено е дарение от 16 000 GBP за Фондация за образование и изследвания Менса и
бюджетна вноска от 4 000 GBP за първия европейски лагер Mensa Juniors. Актуализираният стратегически
план е представен и одобрен, както и бюджетът. Бюджетният план за 2022 г. включва редица скъпи
инвестиции, които е планирано да бъдат покрити от спестяванията от предходните години.
Любопитни ли сте да научите повече? Можете да гледате записите на срещата на МБД в Workplace.
https://mensainternational.workplace.com/groups/mensaworld/permalink/1214796645597667/

Международни събития през 2022 г.
Основните международни събития на Менса, планирани за 2022 г., включват:
EMAG в Страсбург, Франция, от 27 до 31 юли;
IBD среща в Подгорица, Черна гора, от 6 до 9 октомври;
AMG в Южна Корея (датите и други подробности ще бъдат обявени следващата година).

Партньорска програма с ТУ Габрово
Благодарност към нашия член от Габрово Венцислав Венков, който направи първата партньорска програма
с университет в България!
Менса България насочва усилията си към по-тясно сътрудничество с университетите в България. Целта е да
се създаде широка мрежа от млади хора с перспектива и амбиции за развитие, а системата на висшето
образование е най-подходящата среда за осъществяване на тази цел. След проведени разговори с
ръководството на университета се подписа договор за сътрудничество. Целите и визията на ТУ-Габрово и
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Менса България са много близки, поради което партньорството между двете организации е естествено и
очаквано събитие.
Менса, като организация с огромен опит в България и по света има амбицията да разгърне мрежа от хора с
висок коефициент на интелигентност в цялата страна, които да развиват своите способности и да бъдат в
помощ и услуга на обществото. И тъй като ТУ-Габрово е двигател и визионер в развитието на всички сфери
на живота в Габрово и централна България, решението за започване на разговори за съвместни общи
усилия в тази област бяха логични. Желанието на университета за непрестанно усъвършенстване,
откриване на най-добрите кадри и студенти, както и развитие на хората с високо IQ стои в основата на
подписания договор.
По случай празника на студентите Менса пожела на всички студенти да бъдат трудолюбиви и усърдни в
тяхното обучение, а най-ученолюбивите, както и всички габровци и гости на града, които смятат, че могат
да преминат бариерата от 98% персентил на IQ, за да станат наши членове, покани да се присъединят към
нашата организация като се явят на IQ теста. В сътрудничество с ТУ-Габрово тест на Менса се проведе в
Габрово в сградата на Ректората на ТУ-Габрово на 12.12.2021г от 13:00 ч, зала 3116, с което започна
реалното сътрудничество между двете организации.

Тестовете по градове през декември
Точно 70 души се явиха на тестовете на Менса през декември в градовете София, Варна, Пловдив и
Габрово.
Благодарим на прокторите и техните помощници за отделеното време за доброволчество!
Благодарим на Васил Василев за съдействието и предоставената възможност да публикуваме информация
за тестовете във фейсбук през страницата на Менса Пловдив.
С радост споделяме за връщането на Даниела Лечева, като психолог на Менса България.

Менсисимо

Декември 2021

4

Подарък за членовете ни през 2021 г. – ваучер за безплатен тест на Менса България през
2022 г.
Благодарим от сърце на членовете ни, че бяхме заедно през изминалата 2021 г..
Изпратихме до всички тях подарък - ваучер за безплатен тест на Менса България през 2022 г..
Помолихме ги също да бъдат внимателни и да го подарят само на един човек, защото всеки ваучер има
уникален номер и може да се използва веднъж.
Първият тест на Менса България за Варна, Пловдив и София ще се проведе на 5 февруари 2022 г..
Необходимо е предварително записване на участниците по мейл до прокторите ни по градове.
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Онлайн срещата ни през декември с Десислава Палабуйкова
Участниците в онлайн срещата с Десислава Палабуйкова „Как да накараме парите, за които работим, да
работят за нас" научиха много нови възможности за инвестиране. Тя ни запозна накратко какво
представляват и какви са плюсовете/минусите на акциите, облигациите, индексите, дериватите, взаимните
фондове, борсово търгуваните фондове, ливъриджа и др.
Очакваме с нетърпение следващата ни среща с нея, за да задълбочим темата за инвестициите в
направленията, които представляват интерес за нас.
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Група за комуникация във вайбър
Резултатът от допитването до членовете за предпочитана група за комуникация на организацията ни е в
полза на Viber, затова през 2022 г. членовете ни ще бъдат включени в обща група в тази платформа.

Четири статии от Международния Бюлетин
1. From the ExComm

I’ve previously touched on the benefits of volunteering and would like to expand on some of the areas within Mensa in
which this is practised – which frankly is most of them!
The variety of tasks carried out largely or wholly by volunteers is staggering, and brings benefits both to Mensa and to the
volunteers themselves. I’ve never been a SIGSec or a Newsletter Editor; within British Mensa, however, a number of our
most talented members do fulfil these roles, and I’m aware that the same holds true for many other National groups as well
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as Mensa International itself. In British Mensa we have over 100 Special Interest Groups (SIGs), with topics ranging from
Lego to Longevity, Crafts to Cricket, Maths to Medics.
I’ve recently been helping digitise archival newsletter copies of several of our SIGs and in the process experiencing,
through the pages, the enthusiasm, and passion, demonstrated by members for their particular subjects.
As well as the SIG newsletters, there is also a local magazine for each of the 13 regions of British Mensa. An army of
experts in their field and talented writers are responsible for this output. In addition to their usual responsibilities, they
have recently been involved in the switch of all printed output (with the exception of our national Mensa Magazine) to
digital-only format.
Our editors eagerly took up the challenge of switching and, following several months of trialling, rollout of new desktop
publishing software to editors, and an on-line workshop, the first digital issues launched in October. This has brought a
removal of page limits, introduction of colour, the ability to include more photographs and contributions from members,
embedded videos, and more up-to-date meeting information through shorter lead times.
For an active volunteer there is plenty of variety and rarely a dull moment. A few areas I have been
involved in recently have included helping plan and run a workshop for current and incoming Board
members; helping the organiser of the prestigious Mensa@Cambridge conference find and negotiate a new venue for 2022
at short notice, after Covid-related issues meant the original planned venue suddenly became unavailable (venue will be
Sidney Sussex College, Cambridge, founded in 1596, sited in the heart of Cambridge, with beautiful grounds and buildings);
working as a System admin on the Mensa International website, and contributing to a project to transform the way British
Mensa works.
The past year has been busy, including an office move, introduction of new regular member communications, move of
SIGs and Regional magazines on-line, positive PR including getting Mensa featured on a stunning set of postage stamps,
working through a pandemic with activities moved online, and now starting to get back to in-person events. The coming
year looks as though it will be even more interesting!
That board workshop I mentioned – we had commissioned a wide-ranging survey to find out what our members value
about Mensa and what they would like to see in the future, and identified a
range of new initiatives to help transform BML for the 21st century - including a complete overhaul of
our ageing office systems. Requirements gathering has started for a brand new CRM, CMS and
website to help us improve member experience, engagement with members, and communications
between office, members, and volunteers, and enhance the support offered.
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We will also be relaunching our national magazine, and seeking to develop a much stronger voice for Mensa in the media
and elsewhere to ensure we are part of any debate on human intelligence and IQ, helping deliver core objectives from the
Mensa Constitution.
Chris Leek
Chairman, British Mensa

2. What’s in the MWJ this month?
- Don’t forget to book in for the Mensa Youth (MY)-SIG’s New Year’s Bash in Denmark! Details on p2.
- The Mensa International Poetry Competition 2021 results are on p4 and the winning poem on p5. The top six poems will
be published in the MWJ in the months to come, along with as many entries as space permits. Congratulations to all!
- p6 Climate Change - Back to the Future?
- p7 Member Profile
- A Christmas poem, The Mensa Elf by Canadian Member Arthur J. L. Salvas, is on p8, while on p9, Inham Hessen asks Is
remote work here to stay?
John Blinke’s Science shorts are on p10, and of course, Therese’s Teasers are with us on p12.
Happy reading,
Kate Nacard, Editor

Download the full-colour MWJ each month from www.mensa.org

3. Mensa International Poetry Competition 2021
I am delighted to report that the Mensa World Journal International Poetry Competition 2021 has been an outstanding
success! Congratulations to all members for their fine entries!

The rules were changed slightly this year with only one entry permitted (rather than three in 2020) and the theme was
Reflection. There were entries from more than a dozen countries and all entries were graded and processed into a shortlist
of 25 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
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spent in processing the shortlist for the International Judging Panel. Thank you to everyone for your not inconsiderable time
and effort!
The International Judging Panel who were asked to rank the top six of the shortlist of thirty were unanimous in their
selection.

First place: Stephen K. Roney (Canada)
Runners-up: Ronald L. Johnson (USA), Gary Lai (Hong Kong)
Honourable Mentions: Kishore Asthana (India), Jill Engelstad (USA), Kelley J. P. Lindberg (USA)

And the winner is…

Stephen K. Roney is a Canadian writer, editor, and college instructor, now semi-retired. He is a past president of the Editors᾿
Association of Canada (“Editors Canada”). You may have seen his commentary in Report Newsmagazine, the Toronto Star,
Catholic Insight, or in several dozen other publications in Canada and abroad. He was born in the small town of Gananoque,
Ontario.
His first poem was composed at age four. It was about the cowboy life. He has since spent more time as an English
professor than on the open range, but has, as an act of open rebellion, continued to write and publish poetry. He has been a
Mensan since some time in the 1980s. He is currently living in the wilds of Toronto, married, with two children.

Visit him online at gerebernus.wordpress.com, where you can read many of his articles.

The International Judging Panel’s comment on the winning entry...

“This technical sophisticated text with its multilayer content won over
the entire panel. We were pleased to join this walk from the beach over
snowy hills to the city, from morning to evening, from past to
transience, from the lie to the truth and from the metaphorical
childhood into the bare presence of the Self.
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“The skilful play with internal rhymes and with breaking and changing
the self-set rules, underlines the imagery of the poem in an outstanding
way. The verses fit together like pieces of mosaic, with the next
mosaic already shining through the joints, again with joints. As I
ponder, I feel a little reminded of Alice’s rabbit hole.”

Maggie Sawkins (UK), Bruce Miller (USA), Henning (‘Stachel’) Höllein (Germany)

And the winning Poem…
On the Night We Held the Moon for Ransom
by Stephen K. Roney

As we arose in bedroom clothes and toed along the beach
And casting out past dark and doubt, past stones in common reach
A net we threw of breath and dew returned us something rare
A thing long known, cold and alone; above - we thought - all care.

And homeward bound through hilltops crowned with silence and with snow
The way was steep, the way was cold, the way was far to go;
And riding down through sundark town, the captive moon our guide,
I laughed until I could not laugh, and, sick from laughing, cried.

We called our feat from street to street, as lamp to lamp caught fire;
’Till some crank called out “Mountebank!” and others echoed, “liar!”

Менсисимо

Декември 2021

11

And casting off the swaddling cloth, to show old friend new prize We found the stone we’d found was only water and God’s lies.

And all we knew we were, could be, or someday might become
Melted like that ice and left us naked in that sun;
And all we knew we were, had been, or someday still might be
Fell back and fell away, like foam, stone-broken, to the sea.

4. Mensa Youth (MY)-SIG

Bymose Hegn Hotel, Helsinge, Denmark
27 December 2021 - 02 January 2022
A New Year’s blast with the MY-SIG
For its 12th edition, MY-NY returns to the well-loved venue in 2016 of MY-Camp X: Bymose Hegn in Denmark! This is a
luxury congress centre, complete with lots of activity rooms, soundproofed rooms, swimming pool and sauna.
We shall gather more than 150 young (or young-at-heart) Mensans to feast, drink mead and reminisce about the
glorious battles and the craziness of the Nordic gods this past year. Will you be one of us?
By now you must have guessed, the theme of this year’s MY-NY will be “Vikings”.
Prices start at €240. This includes accommodation, basic activities, a hot dinner every day, and the eternal kitchen at
your disposal 24/7, where you can make yourself a sandwich or pancake any time of day.
Rooms this year will be max. 3 beds only, so you can relax in between all the fun.

Sign-up at www.my-ny.org
Join the hype in our Facebook group: https://www.facebook.com/groups/mynyragnarok/
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Илиян Кузманов подарява онлайн своята книга, която стана бестселър в Амазон
Нашият член Илиян Кузманов е първият български писател, съумял с първата си книга „Ако срещнеш Буда,
убий го!“ да влезе в Топ 20 по продажби на Амазон.
Той е и първият български писател с престижна литературна награда зад океана - Литературни Титани, като
е и финалист на най- комерсиалния конкурс за литература Readers Favourites с награден фонд $100, 000.
Илиян бе избран между стотици писатели като Най-привлекателен писател за 2021 година, от списанието
за популярна култура FilmDaily, четено от над 2 милиона души дневно. Класацията бе съвместно с
Бостънския вестник - The Boston Courier.
Книгата може да се чете или свали на български, напълно безплатно от:
https://thehipster.one/gift/?fbclid=IwAR0QD6bsPxCYw00P0x3110VKVKDHMYfhlz1YyQYTUUpUGUyxX3EOfhXj
FTc

Владислав Драмалиев в интервю за „Свъхчовекът”
Поредния вдъхновяващ епизод на подкаста „Свръхчовекът” на Георги Ненов беше с участието на нашия
член Владислав Драмалиев.
Засегнати са много основни понятия от Биткойн/крипто/блокчейн вселената. Подкастът ще е полезен на
всички тепърва навлизащи в темата. Включва също информация, която може да бъде интересна и за понапредналите. Може да чуете разговора на този линк:
https://www.thesuperhumanpodcast.net/episode/271-vladislavdramaliev/?fbclid=IwAR1kvcP7rlbQWFM3ihOzx93bv8JXkmdDVzWCP2Q7hI70_A_n2o-rGNJI1Tw

Job offer for Mensa members
Greetings,
My name is Marko, I am a member of Mensa from Serbia (Europe). I work for an online company called
Blazingboost (blazingboost.com), we are a company providing gaming services with a full focus on quality,
reliability, and transparency. As we are one of the leading online companies in this field, we are constantly
expanding, and have a huge expansion coming up in the following months. As such, we are constantly hiring new
employees, but more importantly, due to these expansions, we are now in need of capable people who will, with
some training from our side, hopefully, become our future managers, deciding the future of our company.
We believe that general intelligence, as well as dedication, are key for such positions, which is why we decided to
extend our job offer to Mensa members of various countries. As the positions do not require any special
qualifications (for the most part, the person just needs to have some knowledge of the online gaming world), is
online (home-based), and the pay is rather good, we truly believe that this offer can be of great help to Mensa
members such as myself. We would be very grateful if you would consider relaying our job offer to your Mensa
members within your country.
I am including the PDF file of our offer in this email to you for review. If you agree to our proposition, I would be
thankful to hear back from you, and if possible, for our own job application "research", I would like to hear over
which platform would you distribute this offer to your members (email, Slack, LinkedIn, etc.).
Thank you for your time and consideration of my request,
Marko
marko@blazingteam.io
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За няколко усмивки повече 
Между приятелки:
„Много съм развълнувана – за първи път ще посрещам 2022 година!“
***
–
–

5... 4... 3... 2... 1... Честита Нова Година-а! Наздраве!
Абе, хубаво я посрещнахме, ама сега трябва и да я избутаме...

***
Днес, 02.01, почитаме:
Света Реанимация,
Свети Махмурлук,
Свети Изтрезней.
Амин!
***
–
–

Как изкара празниците?
Ами, подкарах я през просото, обаче сгазих лука и си викам, я чакай да си обирам крушите и...
Сега съм на черешата...!

***
Женски тост:
„Масата да се чупи от продоволствия,
леглото – от удоволствия,
да има какво да облечеш
и пред кого да го съблечеш...!“
Наздраве!
***
Акцията „Не го пипай, че е за Нова година!“ приключи.
Сега започва другата: „Яж, че ще се развали!“
***
–
–

Скъпи, ще се облека като Снежанка. Ще бъда толкова хубава, че ще ме любиш да зори.
Надценяваш и двама ни...

***
–

Келнер, стига ми сипва лед! Дошъл съм да се напия, не да настина...!
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***
След изтрезняване е страшно да погледнеш три неща:
– в портмонето,
– в огледалото и
– в „изходящи обаждания“...
***
–
–

Сине, в баницата с късмети, освен сватба и бебе, какъв още късмет искаш да сложим?
Я от та‘а баница нема да ям...!

***
Pfizer, Moderna, AstraZaneka и Johnson пожелават весели празници на всичките си абонати! 
***
–
–
–
–

Ракия пиеш ли?
Само по празниците.
Кога са празниците?
Когато има ракия.

***
Дебел не се става между Коледа и Нова Година, а между Нова Година и Коледа...
***
Празниците изобщо не ме впечатляват. Аз си ям така целогодишно...
***
Вместо с тамян прекадих къщата с канабис... По-весели празници не сме имали!
***
–
–

Къде ще прекараш Новата Година?
В хотел „Фейс Бук“. Ще свири оркестър „Ю Туб“. Още се чудя с коя пижама да бъда...

***
„Имам достатъчно пари, че да не работя до края на годината...!“
(Пост във Facebook от 30 декември)
***

Менсисимо
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