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Имате ли храброст да ја напуштите работата, 
да ги отпишете децата од училиште, да се 
откажете од ладилникот достапен 24/7 и да 
стартувате авантура што ќе подразбира бли-
зок контакт со природата? Универзумот ги 
спои Ивана од македонија и лошиот продавач 
(веднаш дава попуст) на рачно изработен на-
кит, ману од Шпанија, со цел да ја променат 
ограничената свест на луѓето како тебе и мене. 
Од 13-ти септември 2013-та, Ивана и ману 
константно патуваат со својот јапонски прија-
тел (читај: моторот) потпирајќи се на добрина-
та на луѓето ширум светот, личната скромна 
заработка и природата. Честопати изложени 
на свирепи услови, ги прашавме дали имаат 
време за романтика?
„Кога луѓето ќе се сетат дека со ману сме заед-
но 24 часа, валкани, уморни, без сопствен дом 
и удобен кревет, сигурно си велат дека роман-
тика е нешто што последно ни паѓа на ум. Но, 
романтичните моменти се постојани, бидејќи 
патувањето за нас е страст што ја делиме, што 
нѐ движи и инспирира. Понекогаш либидото се 
буди во текот на ноќта на полна месечина која 
е наш партнер додека спиеме во шатор покрај 
некое од најубавите чуда на оваа планета, друг 
пат додека правиме пауза за вода сред пусти-
на каде што сме тотално сами или пак додека 
преспиваме во некој будистички храм,“ вели 

Ивана. Иако во моментов немаат деца, велат 
дека патувањето им станало начин на живот и 
дека никогаш нема да сопрат. 
„Планираме да имаме деца, но тоа во никој 
случај нема да значи крај на нашите пату-
вања. Имавме можност да запознаеме многу 
семејства, некои патуваа со комбе, други со ве-
лосипеди. Нивните деца премногу се разлику-
ваат од останатите кои водат стандарден жи-
вот. Тие секојдневно се среќаваат со различни 
култури, религии, природа и на тој начин 
учат историја, географија, математика, јазик. 
Нивниот живот е богат и шарен,“ вели Ивана.
Овие двајца патници отвораат суштинско 
прашање: Што ја чини среќата на овој свет? 
Домот со скап мебел, дипломата од факултет, 
гаџетите што ни го олеснуваат животот, а по-
тајно нѐ прават мрзеливи и летаргични или 
симбиозата со природата и сите нејзини чуда 
што подеднакво ни припаѓаат на сите. Ивана 
и ману велат дека слободниот живот е среќен 
живот, а возењето на мотор низ светот прави 
тие да се чувствуваат слободно. Што е она што 
прави вие да се чувствувате така?
Во продолжение се 12-те дестинации што Ива-
на и ману ги одвојуваат како задолжителни 
одредници, се надеваме дека нивните патопи-
си ќе ви помогнат да го одговорите прашањето 
од погоре.

Патуваме
Ќе продолжиме да

и кога ќе станеме родители

argentina
Патагонија
На прв поглед се чини дека оваа 
огромна територија во јужниот дел од 
аргентина не крие големи атракции, 
но патувајќи ќе откриете многу тајни. 
По пат ќе сретнете животински свет 
кој не може да се види на друго 
место. Никогаш нема да го заборавам 
ветерот, еден од најсилните на светот 
и постојан. Секој ден по завршувањето 
на патувањето низ Патагонија се 

чувствувавме како да сме трчале 
маратон, бидејќи нозете со часови 
ни беа стегнати силно со цел да 
се одбраниме од силните удари на 
ветерот кој достигнува и до 130км. 
на час. Растојанието помеѓу два мали 
града е околу 400км. нема телефонски 
мрежи и во некои предели може да 
поминат и неколку часа без да помине 
ниту едно возило. Токму поради тоа 
бевме под стрес да не случајно ни 
се случи некоја несреќа среде таа 
пустелија. Да ја поминеме Патагонија 
беше голем предизвик и гордост за нас.

bolivia
Салар де ујуни
Патувајќи, ја истражувавме 

најголемата пустина во 

светот од сол. Нѐ изненади 

тенкиот слој вода што се 

формираше под влијание на 

неодамнешните дождови, 

делуваше како големо 

огледало на кое не му се 

гледаше крајот. Само ние 

и небото се отсликувавме 

движејќи се по оваа убавина. 

Имавме чувство како да 

летаме во недефиниран 

простор. Ова е едно магично 

место, вистински подарок од 

природата.

несекојдневната двојка Ивана Чолаковска од МакедонИја И 
нејзИнИот сопруг од ШпанИја, Мануел торес, е на МИсИја да го 
обИколИ светот со Мотор. И покрај слабИот Интернет во Малото селце 
во еквадор, се потрудИја да нИ гИ одвојат своИте ИМпресИИ до сега.
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indonesia
Керинчи
монсунските дождови не ни 
овозможуваа да се движиме 
со повеќе од 20км. на час, 
но не беа тие што нѐ правеа 
нервозни, за да ја поминеме 
оваа планина на Суматра. Се 
движевме нив бујна шума, 
бидејќи таа води до Керинчи 
каде живеат најголемиот број 
на тигри од вкупниот број 
што живеат во југоисточна 
азија и Кина заедно. Тука 
ќе ве предупредат дека 
тигрите го напаѓаат локалното 
население. За ова разбравме 
во истиот момент кога го 

започнавме патот, нѐ опомена 
еден локален жител, беше бос 
и со сатар во рака.

argentina
ушуаја
Има места кои се 
одредница за секој тип 
на патници, најјужно 
оддалечениот град 
на планетата без 
размислување е едно од 
нив. Ушуаја – најблиската 
точка до антарктик каде 
можевме да стасаме со 
мотор, нуди поглед на 
море, а тука е знакот што 
го означува крајот на 
светот. Тука се сретнавме 
со еден Швајцарец кој 
пристигна со џип, еден 
Французин на велосипед 
и еден англичанец кој 
патува пешки последниве 
9 години. Енергијата 
што ја собравме од 
оваа магична точка на 
планетава, каде можевме 
да слушнеме различни 
анегдоти, приказни 
и соништа од многу 
патници, ни помогна да 
го продолжиме ова долго 
патување.

australia
улуру
Овој огромен камен, точно во центарот 
на австралија, е свето земјиште за 
абориџините и центар за најважните 
церемонии. Но, за нас претставуваше 
нешто друго, се наоѓавме во срцето на 
земјата која е најоддалечена од дома. 
Стигнавме на половина од нашиот пат 
околу светот. Чувството на задоволство 
во тој момент ги излечи сите рани 
што ги стекнавме од тешкиот пат за 
да стигнеме до тука. Земавме малку 
од ситниот портокалов песок во една 
кесичка за да патува со нас и да нѐ 
потсетува дека еднаш имавме еден сон 
што стана наша реалност.
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Низ очите на оваа двојка 
ние ќе го видиме све-

тот, а Ивана заслужува 
признание плус, бидејќи 
е вистински амбасадор 
на македонија. Доколку 
сакате финансиски да ги 

поддржите да ја исполнат 
својата мисија, контакти-

рајте ги преку нивниот сајт: 
http://aroundgaia.com/ 

или нивната страна на FB - 
https://www.facebook.com/

aroundgaia/timeline

Поддржете ги 
ивана и Ману

indonesia
вулКанот 
Кава иџем
место на кое не можете 
да стасате со мотор, само 
ноќно планинарење 
може да ве однесе во 
длабочината на овој 
свет што ќе ве натера 
да разберете неколку 
работи. Прво, дека оваа 
планета има многу 
живот – тука може да 
се почувствува сѐ што 
издишува, ‘ржи, истекува 
и плука – мириса и 
трепери ова место. Второ, 
ќе останете без здив кога 
ќе видите колку напорно 
работат работниците за 
да извадат сулфур од 
вулканот.

india
варанаСи
Овој антички град, стар повеќе од 4.000 години, е 
врата помеѓу нашиот свет и оној кој доаѓа по смртта 
на хиндусите. За да се дојде до Нирвана не значи 
само смрт на брегот на реката Ганг, тука постои 
цела серија од ритуали кои се вршат на секој агол. 
Варанаси не беше град низ кој протрчавме, останавме 
две недели хипнотизирани од кармата што тука 
се дише, за на крај подобро да се запознаеме со 
мистериозната смрт на која сега гледаме со помалку 
страв. Ова место нѐ научи повеќе да уживаме во 
секоја минута што ја имаме на оваа планета. Варанаси 
е мост помеѓу животот и смртта.

peru
Светата 
долина на 
инКите
Помислувате на Перу 
и пред очи ви доаѓа 
мачу Пичу, но за да 
стигнете до таму, прво 
треба да ја поминете 
големата долина 
што ќе ве натера 
да помислите дека 
времето застанало 
пред неколку векови. 
Инките се познати по 

нивното познавање на 
космосот и природата, 
токму тие им помогнале 
да развијат многу 
вештини како што е 
изградба на илјадници 
км. долги патишта 
кои сѐ уште постојат 
и кои ние имавме 
привилегија да ги 
возиме на мотор и да се 
вратиме во минатото. 
Обичаите, јазикот и 
карактеристиките на 
оваа цивилизација сѐ 
уште ги негуваат луѓето 
што живеат тука.
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east timor
дили
После 400 години 
окупација, во 2002 година 
Источен Тимор конечно 
прогласи независност. 
На денот на нејзиниот 
роденден стасавме во оваа 
млада држава. Во Дили, 
главниот град, се одвиваше 
голема забава. Ентузијазмот 
на ова племенско село да 
расте и да се развива на 
свој начин, за момент ни го 
пренесе вкусот и чувството 
на слободата.

доверба во луѓето Помошта 
од луѓето кои ни помогнаа 

на најразлични начини и без 
кои одамна ќе завршеше ова 
патување не е бесплатна, се 

плаќа однапред со доверба кон 
овие непознати.

Бонбони Одличен подарок за 
децата кои скокаат по моторот, 

среќни што нѐ гледаат.

Копија од документите во боја 
Документите за моторот многу 
тешко се обновуваат, особено 

во земјите со корумпирана 
полиција. За да не ви ги земат 
оригиналите, имајте копија во 

боја.

мотивација Нашата физичка 
и психичка состојба постојано 
е изложена на ризици и многу 
пати сме посакале сето ова да 

заврши. Но, силната мотивација 
не дозволува тоа да се случи.

тефтер и пенкало Приказни, 
адреси, сеќавања, статистика, 

имиња, цени - бележењето 
на секое движење ќе заврши 

голема работа кога патувањето 
ќе заврши.

насмевка на лицето Сосем 
доволна за да се разберете со 

било кој човек на оваа планета.

Фотографии од патувањето 
отпечатени на хартија Одлично 

се наоѓаат кога ќе снемаме 
парични средства. Продавајќи 
фотографии од нашиот сон, на 

купувачите им овозможуваме да 
го пронајдат нивниот.

Прекривка Една прекривка 
може да трансформира валкан 

под во Индија, полициска 
канцеларија во Индонезија или 
трева на сред пат во мек и чист 

кревет. Исто така може да се 
претвори во торба со само еден 

јазол.

must 
have 

оружје за 
авантура

uzbekistan
Хива
Поминавме речиси 
1.000км. пустина помеѓу 
Казахстан и Узбекистан 
сѐ додека не стасавме 
до првото дрво. Тоа беше 
оазата Хива, антички град 
кој пред многу векови им 

овозможувал простор за 
одмор на трговците кои го 
следеле патот на свилата, 
пат во кој се пронајдовме 
и ние. Тука се освеживме, 
ја исправме облеката, 
јадевме разновидна 
храна и собравме сила за 
да се вратиме назад во 
пустината што нѐ водеше 
на исток.

indonesia
вулКан Бромо
Пејзажот во кој уживавме додека го баравме вулканот, 
ни даде чувство небаре сме на месечината. Сиви песочни 
рамнини без никакви ознаки. Густа магла поради која 
не можевме да видиме ништо пред нас, западнавме во 
најголем момент на збунетост и дезориентација. Откако се 
изгубивме неколку пати, конечно ја пронајдовме иконата 
на островот Џава. Никогаш претходно не сме биле толку 
блиску до еден активен вулкан. Звукот и чадот што го 
испушташе неговиот кратер беше несомнено голема 
награда за одисејата што ја пројдовме за да стасаме тука.

india
ПаХар ганџ
Хаос, силен мирис, зачинета 
храна, улични крави кои се 
хранат од ѓубриште, постојана 
свирка од рикша такси, сари 
и раце насликани со хена. 
Не може долго да се следи 
ритамот на оваа улица, но 
со сигурност тврдиме дека 
ако еднаш ја посетите ќе ја 
паметите засекогаш.


