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М
ај ка ѝ е ро де на во при-
леп ско то се ло Ма жу-
чиш те, тат ко ѝ во Су во-
дол, Би тол ско, а таа во 
То рон то. Де нес Е ли за-

бет На у мов ски ва жи за ед на од на-
јус пеш ни те же ни во бро кер ски от 
свет на Ка на да и ТВ-во ди тел ка со 
нај го ле ма гле да ност, за ра ди што не-
о дам на бе ше на при ем во Бе ла та ку-
ќа, на по ка на на прет се да те лот на 
САД, Ба рак О ба ма. Нас про ти ин тен-
зив ни от про фе си о на лен жи вот, ка-
ко пот прет се да тел ка на бро кер ска та 
ком па ни ја „Кал двел сек ју ри ти“, во-
ди и воз буд лив жи вот, полн со а ван-
ту ри, па ту ва ња и друж би, о со бе но 
о ни е во Ма ке до ни ја, ка де до а ѓа чес-
то и од ка де ги но си на ју ба ви те спо-
ме ни.

Ка ко по ма ла лет ни те од мо ри ги 
ми ну ва ла во две те се ла од кои по-
тек ну ва ат неј зи ни те ро ди те ли: на ту-
тун ска та фар ма кај де до Ки ро и ба ба 
Ве се ла во Ма жу чиш те и во Су во дол, 
кај ба ба Ро са и де до Пет ре. Во тие 
де но ви би ла дел од ма ке дон ско то се-
кој дне ви е, у чес тву вај ќи ак тив но во 
си те сел ски ра бо ти, од хра не ње на 
сто ка та, до ни же ње ту тун ...

- Ја др жев го ле ма та, дол га иг ла 
под па зу ви те и на неа ги ни жев зе-
ле ни те лис то ви ту тун, кои по то а ги 

Е ли за бет На у мов ски, бро кер ка 
и во ди тел ка од Торонто

Од шмин кер ка 
до ТВ-ѕвез да

Ка ри е ра та ја за поч на ла ка ко шмин кер ка, а се га е пот прет се да тел ка во ед на од 
нај доб ри те бро кер ски ком па ни и во Ка на да и во ди тел ка на нај гле да на та ТВ-е ми си ја 

во То рон то, пос ве те на на фи нан си и те. Пла ни нар ка е и а ван ту рис тка и го ле ма 
љу би тел ка на при ро да та, но нај мно гу љу бов не гу ва кон ма ке дон ски те ко ре ни

Пи шу ва: Гор да на Нас тев ска-Ма на си ев ска                           Фо тог ра фи ја: day rit pho tog raphy.ca
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за ка чу вав ме на др ве ни те ске ли ња да 
се су шат. Ко га ќе од мо рев ме о дев ме 
си те за ед но на дол ги про шет ки до 
цен та рот на се ло то, ка де во бар ди ња 
пол нев ме из вор ска во да од сел ска-
та чеш ма. Тие спо ме ни за се ко гаш 
ќе ос та нат во ме не – со нос тал ги ја се 
се ќа ва На у мов ски на сво е то дет ство. 

Без страв од но ви  
пре диз ви ци

Ед на го ди на гос ту ва ла во При леп 
и во Би то ла и со иг ро ор но то друш-
тво „Ма ке дон ка“ од Ка на да, а пос-
ле ден пат ја по се ти ла род на та зем ја 
во 2013 го ди на, ка ко прет став нич ка 
на О бе ди не та та ма ке дон ска ди јас по-
ра. Во о ду ше ве на е од мно гу неш та, 
о со бе но од Ста ра та скоп ска чар ши-
ја ка де го ку пи ла о ми ле ни от прс тен. 
Се га со нетр пе ни е го че ка ле то то ко-
га ќе дој де за вен чав ка на род ни ни 
и се ра ду ва на но ви те неш та што ќе 
ги на у чи за зем ја та – за тра ди ци ја та, 
кул ту ра та и о со бе но за хра на та, заш-
то ја о бо жава ма ке дон ска та куј на.

- За ме не не ма по у бав звук од о ној 
на та па нот. Ко га ќе го слуш нам и мо-
ја та крв тан цу ва и ка ко да сум на па-
ту ва ње во не ко е дру го вре ме. Ко га 
пак ќе зас ви ри „Теш ко то“ знам де ка 
сум Ма ке дон ка! Тоа е чув ство што не 
се об јас ну ва, а и ни кој не мо же да ми 
го од зе ме – ве ли На у мов ски. 

По рас на ла со из вор на та ма ке дон-
ска му зи ка, а по то а во ти неј џер ски те 
го ди ни се вљу би ла во рок и хар д ме-
тал зву кот, во гран џот и по мал ку  во 
поп-му зи ка та, но ве ли де ка ма ке дон-
ски от бит ѝ е во крв та. Тој е ос но ва та 
на неј зи ни от му зич ки вкус. 

Во ком па ни ја та „Кал двел сек ју-
ри ти“ е це ли 18 го ди ни, но, на о ва а 
ус пеш на ка ри е ра ѝ прет хо дел ан-
гаж ма нот ка ко шмин кер ка во те ле-
ви зи ја. Од 1989 го ди на би ла дел од 
ТВ-ста ни ца што се га не пос то и и би-
ла ан га жи ра на на днев но то бизнис-
шоу нас ло ве но „Биз нис -свет“, ка де 
гос ту ва ле нај поз на ти те биз нис ме ни 
од Беј стрит, ка над ски от фи нан сис-
ки цен тар – ек ви ва лент на Волстрит 

во Њу јор к, и од це ли от свет. Ме-
ѓу гос ти те би ле и Мајкл Дел и Бил 
Гејтс. Но по о сум го ди ни пос то е ње, 
соп стве ни ци те од лу чи ле да ста ват 
крај на шо у то и таа за прв пат се со о-
чи ла со ег зис тен ци јал но то пра ша ње.

– Си те па ри што ми беа ис пла те-
ни за ра бо та та во те ле ви зи ја ги вло-
жив во шко лу ва ње и за пи шав кур с 
за бро ке ри. Не зна ев ниш то од таа 
об ласт, но мо рав да се о би дам. То-
гаш То мас С. Кал двел, прет се да тел и 
соп стве ник на „Кал двел секјурити“, 
кој бе ше и е ден од на ши те ре дов ни 
гос ти во шо у то, ми се об ра ти и ми 
ре че де ка не мо же да ми по ну ди ра-
бо та, но мо же да ми да де кан це ла-
ри ја во не го ва та ком па ни ја, за да ги 
сле дам бро кер ски те ра бо ти и да би-
дам во до пир со Беј стрит – рас ка жу-
ва На у мов ски.

По повеќе ме се ци у че ње и 

вмре жу ва ње со кли ен ти и од би ва ње 
од шест ра бот ни мес та, до би ла по-
ну да за ра бо та, ток му од „Кал двел“, 
ка ко мар ке тинг-ме на џер . За неа тоа 
би ла го ле ма про ме на, а во на ред ни-
те го ди ни пос то ја но нап ре ду ва ла, 
сѐ до пот прет се да тел ско то мес то на 
кое е и де нес. 

Нас про ти фи нан си и те, страс та 
кон те ле ви зи ја та кај неа ни ко гаш 
не зам ре ла, па на по ред но со ра бо-
та та во „Кал двел“, таа е и во ди тел ка 
на ТВ-шо у то „То рон то збо ру ва: лич-
ни фи нан си и“, кое се е ми ту ва се кој 
по не дел ник во ве чер ни те ча со ви на 
те ле ви зи ја та „Ро џер Кејбл 10“. Тоа е 
ед но ча сов на е ми си ја во жи во, ко га 
се вклу чу ва ат и гле да чи те од об лас та 
на То рон то. Шо у то, ве ли На у мов ски 
со гор дост, има го ле ма гле да ност, се 
сле ди во 550 000 до мо ви, што зна-
чи од о ко лу 1,2 ми ли о ни гле да чи. 

„Тоа што сум 
оп кру же на со при ја те-
ли те и ро ди те ли те, 

за ме не е о со бе но 
важ но. Тие ме пра ват 
среќ на, нас ме а на. Јас, 

всуш ност, мно гу са кам 
да се сме ам. Лу ѓе то со 

кои ра бо там ми да ва ат 
си ла, заш то ме ѓу 

се бе не гу ва ме го ле ма 
поддр шка и од го вор-

ност“

Освојување на Матерхорн

На активен  
вулкан, 
Сицилија

Глечер, 
Исланд

По то мок на Бла же Ко нес ки
За вре ме на по се та та на Ма ке до ни ја 

пред две го ди ни, На у мов ски па ме ти ед на 
ин те рес на случ ка ко га со мај ка ѝ би ле на 
про шет ка низ цен та рот на Скоп је.

- О деј ќи пре ку е ден од мос то ви те на ре-
ка та Вар дар, на ед на од ста ту и те го за бе-
ле жав ме и ме то на Бла же Ко нес ки. Мај ка 
ми зап ре и из не на де но ре че: „Ка ко бе ше 
тоа име?“ Јас ѝ од го во рив: „Бла же Ко нес-
ки“, а таа ми по јас ни: „Тој бе ше мо јот вуј-
ко. Род ни на на мо ја та мај ка“. 
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Неј зи на та цел е да ги е ду ци ра лу ѓе то 
во од нос на фи нан си и те.

– Мно гу лу ѓе се во дол го ви за ра ди 
не со од вет но то ра ко во де ње со па ри-
те и ло ши те фи нан сис ки од лу ки, па 
ако на ши те гле да чи при ме нат ба рем 
е ден со вет од о ни е што ги да ва ме, ќе 
би дат мно гу пос реќ ни – ве ли таа.

Не у мор на а ван ту рис тка
Тоа што е де нес ед на од на јус пеш-

ни те же ни во Ка на да, ве ли, им го 
дол жи на сво и те ро ди те ли, мај ка ѝ 
Ма ри ја и тат ко ѝ Јо ван кои ја на у чи-
ле да би де од го вор на кон сво ја та ра-
бо та. Во Ка на да, об јас ну ва На у мов-
ски, тие дош ле во 60-ти те го ди ни на 
ми на ти от век, со са мо 50 до ла ри во 
џе бот, без при ја те ли, без поддр шка, 
не зна еј ќи го ан глис ки от ја зик. 

– Ра бо те ле на пор но, се гри же ле за 
ме не и са ка ле да ме из рас нат во че-
сен чо век. Со ог лед на тоа де ка сум 
ро де на во То рон то, и из рас нав и со 
за пад ни те вред нос ти и тра ди ци и, 
долг пе ри од во дев бит ка во се бе со 
о ви е два све та, но, се пак на кра јот се 
при ла го див. На ро ди те ли те им бе ше 
важ но да го збо ру вам ма ке дон ски от 
ја зик, за што сум им мно гу бла го дар-
на. Ми ве ле а: „Ра бо ти на пор но, заш-
то са мо та ка мо жеш да го про ме ниш 
све тот на по доб ро. Не о че ку вај ниш-
то од дру ги те лу ѓе“. 

Ко га се из мо ру ва од То рон то и од 
све тот на фи нан си и те, ми рот го ба-
ра во при ро да та. Не у мор но се ис ка-
чу ва на ак тив ни вул ка ни, гле че ри 
и пла нин ски вр во ви ... От се ко гаш 
меч та е ла да го по се ти Ис ланд и таа 

пот ре ба ја спо де ли ла со блис ка та 
при ја тел ка Лес ли, ко ја ед на ве чер ѝ 
се ја ви ла и ѝ ка жа ла де ка ре зер ви ра-
ла два а ви он ски би ле ти за Реј кја вик. 
Та му се ис ка чу ва ле на гле че ри, на-
кис на ти од замр знат дожд, на тем-
пе ра ту ра од 2 сте пе ни под ну ла та.

- Гле че ри те и ма ат тир киз но-бе-
ла бо ја, но се пок ри е ни со цр на пе-
пел од о кол ни те вул ка ни. На Ис ланд 
и мав мож ност да го ис ку сам и ар-
ктич ко то нур ка ње, ко га тем пе ра ту-
ра та на во да та бе ше 2 Цел зи у со ви 
степени – ве ли На у мов ски.

- О бо жавам да па ту вам и да ис тра-
жу вам но ви мес та. Мо и те ин те ре си 
ме те ра ат да ги ис тра жу вам соп стве-
ни те ли ми ти. Тоа го пра вам на се-
ко е мое па ту ва ње, ка ко што бе ше, на 
при мер , ка чу ва ње то на До ло ми ти те, 
но и со се ри оз ни те и на пор ни фит-
нес-тре нин зи. Во ок том ври 2014 го-
ди на на спе ци јал ни от тре нинг во во-
е ни от камп, по ми нав 20 преч ки за 
два и пол ча са. По се ко ја преч ка, мо-
рав да истр чам 500 мет ри. Са кам ис-
то то да го нап ра вам и о ва а про лет – 
от кри ва На у мов ски. 

Ка ко и се ко ја же на ја о бо жа ва мо-
да та и во таа об ласт е ан га жи ра на 
ка ко пор тпа рол ка на мод на та ку-
ќа „Ла зар ко тур “, ос но ва на од Ма-
ри ја Ман че ва. Ко га ста ну ва збор за 
не гу ва ње то от кри ва де ка ко рис ти 
про дук ти што мо же да се нај дат во 
се ко ја ап те ка.

- Так ва сум и со шмин ка та: са мо 
пуд ра и кар мин, а и во си те дру ги 
неш та во жи во тот. Заш то ед нос тав-
нос та зна чи се бе поз на ва ње и фо ку-
си ра ност во це ли те. Мо же би и тоа е 
при чи на та за мо ја та ус пеш ност – ни 
ка жа На у мов ски на кра јот. n

Работно во 
канцеларијата 
на „Калдвел 
секјурити“, Торонто

На гала-вечера во 
Торонто со Милчо 
Манчевски
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