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Елизабет Наумовски, брокерка
и водителка од Торонто

М

ајка ѝ е родена во прилепското село Мажучиште, татко ѝ во Суводол, Битолско, а таа во
Торонто. Денес Елизабет Наумовски важи за една од најуспешните жени во брокерскиот
свет на Канада и ТВ-водителка со
најголема гледаност, заради што неодамна беше на прием во Белата куќа, на покана на претседателот на
САД, Барак Обама. Наспроти интензивниот професионален живот, како потпретседателка на брокерската
компанија „Калдвел секјурити“, води и возбудлив живот, полн со авантури, патувања и дружби, особено
оние во Македонија, каде доаѓа често и од каде ги носи најубавите спомени.
Како помала летните одмори ги
минувала во двете села од кои потекнуваат нејзините родители: на тутунската фарма кај дедо Киро и баба
Весела во Мажучиште и во Суводол,
кај баба Роса и дедо Петре. Во тие
денови била дел од македонското секојдневие, учествувајќи активно во
сите селски работи, од хранење на
стоката, до нижење тутун ...
- Ја држев големата, долга игла
под пазувите и на неа ги нижев зелените листови тутун, кои потоа ги

Од шминкерка
до ТВ-ѕвезда
Кариерата ја започнала како шминкерка, а сега е потпретседателка во една од
најдобрите брокерски компании во Канада и водителка на најгледаната ТВ-емисија
во Торонто, посветена на финансиите. Планинарка е и авантуристка и голема
љубителка на природата, но најмногу љубов негува кон македонските корени
Пишува: Гордана Настевска-Манасиевска
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На активен
вулкан,
Сицилија

Глечер,
Исланд

Освојување на Матерхорн

закачувавме на дрвените скелиња да
се сушат. Кога ќе одморевме одевме
сите заедно на долги прошетки до
центарот на селото, каде во бардиња
полневме изворска вода од селската чешма. Тие спомени засекогаш
ќе останат во мене – со носталгија се
сеќава Наумовски на своето детство.

Без страв од нови
предизвици
Една година гостувала во Прилеп
и во Битола и со игроорното друштво „Македонка“ од Канада, а последен пат ја посетила родната земја
во 2013 година, како претставничка
на Обединетата македонска дијаспора. Воодушевена е од многу нешта,
особено од Старата скопска чаршија каде го купила омилениот прстен.
Сега со нетрпение го чека летото кога ќе дојде за венчавка на роднини
и се радува на новите нешта што ќе
ги научи за земјата – за традицијата,
културата и особено за храната, зашто ја обожава македонската кујна.
- За мене нема поубав звук од оној
на тапанот. Кога ќе го слушнам и мојата крв танцува и како да сум на патување во некое друго време. Кога
пак ќе засвири „Тешкото“ знам дека
сум Македонка! Тоа е чувство што не
се објаснува, а и никој не може да ми
го одземе – вели Наумовски.
Пораснала со изворната македонска музика, а потоа во тинејџерските
години се вљубила во рок и хард метал звукот, во гранџот и по малку во
поп-музиката, но вели дека македонскиот бит ѝ е во крвта. Тој е основата
на нејзиниот музички вкус.
Во компанијата „Калдвел секјурити“ е цели 18 години, но, на оваа
успешна кариера ѝ претходел ангажманот како шминкерка во телевизија. Од 1989 година била дел од
ТВ-станица што сега не постои и била ангажирана на дневното бизнисшоу насловено „Бизнис -свет“, каде
гостувале најпознатите бизнисмени
од Беј стрит, канадскиот финансиски центар – еквивалент на Волстрит

„Тоа што сум
опкружена со пријателите и родителите,
за мене е особено
важно. Тие ме прават
среќна, насмеана. Јас,
всушност, многу сакам
да се смеам. Луѓето со
кои работам ми даваат
сила, зашто меѓу
себе негуваме голема
поддршка и одговорност“
во Њујорк, и од целиот свет. Меѓу гостите биле и Мајкл Дел и Бил
Гејтс. Но по осум години постоење,
сопствениците одлучиле да стават
крај на шоуто и таа за прв пат се соочила со егзистенцијалното прашање.
– Сите пари што ми беа исплатени за работата во телевизија ги вложив во школување и запишав курс
за брокери. Не знаев ништо од таа
област, но морав да се обидам. Тогаш Томас С. Калдвел, претседател и
сопственик на „Калдвел секјурити“,
кој беше и еден од нашите редовни
гости во шоуто, ми се обрати и ми
рече дека не може да ми понуди работа, но може да ми даде канцеларија во неговата компанија, за да ги
следам брокерските работи и да бидам во допир со Беј стрит – раскажува Наумовски.
По повеќе месеци учење и

вмрежување со клиенти и одбивање
од шест работни места, добила понуда за работа, токму од „Калдвел“,
како маркетинг-менаџер. За неа тоа
била голема промена, а во наредните години постојано напредувала,
сѐ до потпретседателското место на
кое е и денес.
Наспроти финансиите, страста
кон телевизијата кај неа никогаш
не замрела, па напоредно со работата во „Калдвел“, таа е и водителка
на ТВ-шоуто „Торонто зборува: лични финансии“, кое се емитува секој
понеделник во вечерните часови на
телевизијата „Роџер Кејбл 10“. Тоа е
едночасовна емисија во живо, кога
се вклучуваат и гледачите од областа
на Торонто. Шоуто, вели Наумовски
со гордост, има голема гледаност, се
следи во 550 000 домови, што значи од околу 1,2 милиони гледачи.

Потомок на Блаже Конески
За време на посетата на Македонија
пред две години, Наумовски памети една
интересна случка кога со мајка ѝ биле на
прошетка низ центарот на Скопје.
- Одејќи преку еден од мостовите на реката Вардар, на една од статуите го забележавме името на Блаже Конески. Мајка
ми запре и изненадено рече: „Како беше
тоа име?“ Јас ѝ одговорив: „Блаже Конески“, а таа ми појасни: „Тој беше мојот вујко. Роднина на мојата мајка“.
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Работно во
канцеларијата
на „Калдвел
секјурити“, Торонто

Нејзината цел е да ги едуцира луѓето
во однос на финансиите.
– Многу луѓе се во долгови заради
несоодветното раководење со парите и лошите финансиски одлуки, па
ако нашите гледачи применат барем
еден совет од оние што ги даваме, ќе
бидат многу посреќни – вели таа.

Неуморна авантуристка
Тоа што е денес една од најуспешните жени во Канада, вели, им го
должи на своите родители, мајка ѝ
Марија и татко ѝ Јован кои ја научиле да биде одговорна кон својата работа. Во Канада, објаснува Наумовски, тие дошле во 60-тите години на
минатиот век, со само 50 долари во
џебот, без пријатели, без поддршка,
не знаејќи го англискиот јазик.
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– Работеле напорно, се грижеле за
мене и сакале да ме израснат во чесен човек. Со оглед на тоа дека сум
родена во Торонто, и израснав и со
западните вредности и традиции,
долг период водев битка во себе со
овие два света, но, сепак на крајот се
прилагодив. На родителите им беше
важно да го зборувам македонскиот
јазик, за што сум им многу благодарна. Ми велеа: „Работи напорно, зашто само така можеш да го промениш
светот на подобро. Не очекувај ништо од другите луѓе“.
Кога се изморува од Торонто и од
светот на финансиите, мирот го бара во природата. Неуморно се искачува на активни вулкани, глечери
и планински врвови ... Отсекогаш
мечтаела да го посети Исланд и таа

потреба ја споделила со блиската
пријателка Лесли, која една вечер ѝ
се јавила и ѝ кажала дека резервирала два авионски билети за Рејкјавик.
Таму се искачувале на глечери, накиснати од замрзнат дожд, на температура од 2 степени под нулата.
- Глечерите имаат тиркизно-бела боја, но се покриени со црна пепел од околните вулкани. На Исланд
имав можност да го искусам и арктичкото нуркање, кога температурата на водата беше 2 Целзиусови
степени – вели Наумовски.
- Обожавам да патувам и да истражувам нови места. Моите интереси
ме тераат да ги истражувам сопствените лимити. Тоа го правам на секое мое патување, како што беше, на
пример, качувањето на Доломитите,
но и со сериозните и напорни фитнес-тренинзи. Во октомври 2014 година на специјалниот тренинг во воениот камп, поминав 20 пречки за
два и пол часа. По секоја пречка, морав да истрчам 500 метри. Сакам истото да го направам и оваа пролет –
открива Наумовски.
Како и секоја жена ја обожава модата и во таа област е ангажирана
како портпаролка на модната куќа „Лазар котур“, основана од Марија Манчева. Кога станува збор за
негувањето открива дека користи
продукти што може да се најдат во
секоја аптека.
- Таква сум и со шминката: само
пудра и кармин, а и во сите други
нешта во животот. Зашто едноставноста значи себепознавање и фокусираност во целите. Можеби и тоа е
причината за мојата успешност – ни
кажа Наумовски на крајот. n

На гала-вечера во
Торонто со Милчо
Манчевски

