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Здравейте,
Името ми е Магдалена 

Ангелова и повече от 10 
години се занимавам с пси-
хологично консултиране. 
Изучавам и работя активно 
с различните измерения на 
човешките взаимоотноше-
ния и помагам на хората в 
търсене на по-добър жи-
вот. Методите ми спомагат 
за разрешаване на лични 
конфликти и кризи, които 
неизбежно водят не само до 
загуба на психичен баланс, 
но и на телесно здраве.

Често чувам от хората, 
които ме търсят за 

помощ, 
че се чувстват изгубени, 
че не изпитват радост от 
работата си, че са неудо-
влетворени във връзката 
си, че има напрежение в об-
щуването с децата, че имат 
нужда от промяна, но не 
знаят как да направят тази 
промяна. И така, неосъзна-
тото се настанява в живота 
ни, витае усещането, че съм 
нещастен, неразбран, страх 

от провал и промяна, страх 
от отхвърляне. 

Реализирам свои обуче-
ния и тренинги и в чужбина 
за подпомагане на българи-
те, живеещи в други страни, 
защото знам колко трудно 
може да бъде отделянето от 
корена и утвърждаването в 
една чужда среда. 

Всеки копнее да намери 
формулата за личен успех. 
Тя е едновременно проста и 
сложна. Често я търсим там, 
където не е и все сме с усе-
щането, че нещо ни липсва, 
а така губим от силата си. 
Щастието е мерило за добър 
живот и хармонични от-
ношения и то съществува, 
защото всеки го е изпитвал, 
но често забравяме да го 
практикуваме и оставаме 
в плен на липсите, страха, 
гнева, обидата,  на които 
им позволяваме да взимат 
превес в живота ни. 

В тази връзка, имам 
удоволствието да ви 

представя моя нов 
проект: 

Европейски тур под мо-

тото „Силата е в нас“ – едно 
знание за психологията и 
възможната промяна. Ще 
бъда гостуващ психолог в 
София, Лондон, Рим, Ви-
ена и Мадрид през юни и 
началото на юли, където ще 
организирам  двудневните  
семинари на тема: „Когато 
любовта следва сърцето“ 
и „Силата да си жена“. В 
тях ще работя по темата 
за хармоничните отноше-
ния с партньора, ще дам 
много практични съвети 
и упражнения, които ще 
бъдат вашите инструменти 
за промяна, ще получите 
техники, с които да привле-
чете и задържите любовта 
в живота си, ще обърна 
специално внимание на 
детската психология и на-
влизането в детската душа 
и ще активираме четирите 
типа енергии на женската 
съвременна власт: емоцио-
нална, сексуална, финансо-
ва и социална. 

Имам добра новина за 
вас: има начин да бъдем в 
хармонични отношения с 
партньора, да бъдем удо-

влетворени, реализирани 
и обичани, да помогнем на 
нашите деца да растат уве-
рени и щастливи личности. 

1. Hямa пo-дoбъp звyĸ 
зa чoвeĸa oт имeтo мy.  
Πъpвoтo нeщo, ĸoeтo тpяб-
вa дa ce пoмни пpи cpeщa, 
e имeтo. Toвa e ocнoвнo 
пpaвилo зa дoбpи взaимooт-
нoшeния.

Ако искате да впечатлите 
някого и да задържите не-
говия интерес, постарайте 
се да запомните името му и 
да го споменавате колкото 
се може по-често! 

2. Нa жeнaтa й тряб-
ват caмo 45 ceĸyнди, зa 
дa oцeни нeпoзнaт. Oт тяx 
10 ceĸyнди тя cи изгpaж-
дa oбщo впeчaтлeниe зa 
фигypaтa,  8 ceĸyнди oцeня-
вa oчитe, 7 ceĸyнди paзглeж-
дa ĸocaтa, 10 ceĸyнди ycтни-
тe и бpaдичĸaтa, 5 ceĸyнди 
- paмeнeтe. A пocлeднитe 
5 секунди глeдa зa бpaчнa 
xaлĸa – aĸo имa тaĸaвa.

Сигурно си мислите, че 
вие сте извън тази статис-
тика. Грешите. Умението да 
оценявате мъжа за по-мал-
ко от минута е закодирано 
във всяка дама и по време 
на семинара „Силата да си 
жена“, ще ви помогна да го 
овладеете до съвършенство. 

А вие, уважаеми господа, 
в първия ден на семинара 
„Когато любовта следва 
сърцето“, можете да научите 
как да впечатлите една дама, 
как да грабнете вниманието 
и сърцето й и как да привле-
чете любовта към себе си.

3. Жeнитe ce чyвcтвaт 
oбичaни, ĸoгaтo oбщyвaт 
лицe в лицe cъc cвoя пapт-
ньop, a мъжeтe, изпит-
вaт eмoциoнaлнa близocт 
в ĸoмyниĸaциятa, ĸoгaтo 
paбoтят, творят, игpaят, 
или гoвopят, нo ceдят дo 
пapтньopa cи.

По време на тренинга 
„Когато любовта следва 
сърцето“ ще анализира-
ме  принципите, по които 
функционира мозъкът при 
мъжа и при жената, ще 
изследваме емоционалните 
„бутони“ на двата пола в 
любовта, физиката на взаи-
моотношенията и техниката 
„Жизнено важните принци-
пи в любовта”

4. Само 10% от конфли-
ктите се дължат на раз-
лика в мненията, а 90% са 
породени от неприемливи 
за другата страна интонация 
и тон на говорене.

Една от основните теми на 
семинара „Когато любовта 
следва сърцето“ е кое кара 
мъжете и жените да бягат 
един от друг - знание, което 
ще ни помогне да избягваме 
и разрешаваме елегантно 
конфликтните ситуации.

5. Качествата, които 
възприемаме като лоши 
сега, са същите, които 
искаме да възпитаме у де-
цата си в бъдеще. Проявата 
на черти у детето като не-
зависимост, любопитство, 
страст, упоритост, дори 
инат, често могат да изкарат 
родителите извън релси, но 
всъщност колко от нас си 
дават сметка, че именно съ-
щите тези качества искаме 
да видим у малкия човек, 
когато той порасне?

Във втория ден на семина-
ра „Когато любовта следва 
сърцето“ ще работим върху 
връзката с нашите деца и 
мъдрото родителство. В 
програмата съм включила: 
техники за създаване на 
уверени личности, как да 
успокояваме децата, как да 
се справяме с агресията, как 
да ги учим на самостоятел-
ност, майчина хипноза за 
лечение и др.

За повече, вижте тук: 
www.magiangelova.bg/
london-silata-da-si-jena/

Какво още? Вижте тук: 
www.magiangelova.bg/
london-kogato-lubovta-
sledva-surceto/

Какви са другите теми: 
www.magiangelova.bg/
london-kogato-lubovta-
sledva-surceto/

Ще опознаете себе си, ще подобрите отношенията си с партньори и деца, ще усвоите ефективни техники за промяна и комуникация !

За контакти:  078 3229 9483 и +359 885570 0377         
email: info@magiangelova.com

Знаете ли, че:


