
НОВИНИМОДНИ

Винаги усмихнатата блондинка всъщност е 
квалифициран клиничен психолог и основател на 
център за психологично консултиране „Емпатия“. С 
лекота провокира хората да излизат от зоната си 
на комфорт, а работата й е като магия. 

МОЯТА РАБОТА 
Тя е голямата ми страст. Като 
сладко, което ти е трудно да 
пуснеш. Обичам да помагам, да 
споделям опит и да изслушвам 
хората, дошли при мен. Аз съм 
намерила своето призвание и 
мисия, макар и понякога да ми е 
доста трудно. Но знам, че съм 
добра в това, което правя.

СЕМЕЙСТВОТО МИ 
Те приемат и подкрепят 
работната ми страст. 
Мъжът ми дава точно 
това, което е нужно да 
усъвършенствам в себе си. 
Благодарна съм за обичта 
му. Децата са най-ценното 
ни (макар и болезнено 
понякога) огледало на 
истината за нас. 

ПЪТЕШЕСТВИЯТА  
Това е моята лична терапия 
и заряд. Често организирам 

пътешествия и водя групи на 
тренинг и преживяване,  които 
са незабравима среща със себе 
си. Друга страна, нещо ново 
и непознато, много емоции и 

осъзнаване... Вълшебни мигове!

ЛЮБИМ 
ПАРФЮМ    

Той е като моята 
втора кожа и показва 

каква съм аз като 
емоция и сила. 

ДОМАШНАТА 
БИБЛИОТЕКА
Обичам книгите. Липсва ми 
повече време за четене. Крада си 
такива мигове вечер преди сън, 
за да храня ума и душата си. 

ВЪЗГЛАВНИЦА
Обичам си възглавницата, 
харесвам да ми е студена.  

Толкова ми е удобна и ценна 
- като майчина прегръдка. Тя 
ме понася в покоя и вълшеб-
ството на сънищата. Да се 
наспивам качествено и да се 

забавлявам с историите в съня 
е интересен и любим момент.

НИЩОПРАВЕНЕ  
Или правене и уединение в 

моята лична тишина. Много 
е важно за мен да оставам 

сама, да се потапям в 
себе си и да съм в своите 

изследвания и анализ на 
научените житейски уроци. 

Да се обърна вътре към 
моето Аз!

ХУБАВОТО ВИНО
Това е магия и наслада, 

обичам вкуса, аромата и 
историите, споделените 
думи на чаша вино, хубава 

музика и любими хара.

ПРИРОДАТА
Тя ми дава моменти на връзка 

със сетивата, свързване с 
божественото и законите на 
живота. Безценен опит за мен 
беше, когато седях един час 
на една поляна и наблюдавах 

живота на мравките, цветята 
и на звука от заобикалящото. 

ПРИЯТЕЛКИТЕ МИ   
Нашата заедност е като 

една обща душа. Начинът на 
нашата забава, споделяне 
и подкрепа е безценен дар. 

Благодарна съм, че влязоха в 
живота ми и вървим заедно. 
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ЛЮБИМИТЕ 10... 
МАГИ АНГЕЛОВА  [ [

3


