
БГ БЕН 29 април 2016 г.
Брой 9 (333), Година XIII 5албион

организира курсове по английски език 
за всички нива

Обадете ни се ако желаете да научите английски 
език, да подобрите нивото си на английски или да 
комуникирате свободно, предлагаме курсове за: 
начинаещи; напреднали; разговорни курсове; 
обучение по скайп; индивидуално обучение и 
подготовка за явяване на изпит за сертификат.

Телефон за контакти: 07459702621, София Анева

Орг аниз атори: Бъл-
гарско училище „Звънче“, 

АRОМА Natural Cosmetics,
Асоциацията на българ-

ските училища в чужбина
Домакин: Българско учи-

лище „Звънче“- Сатън
Със специалното участие 

на British Bulgarian Society, 
основано през 1952 година.

Медийни партньори: 
БГ БЕН, БГ Радио - Лон-
дон, ББР телевизия, фирма 
Oxagon 

Спонсори на събитието: 
Фирма „Вивиан“ и българ-
ски магазин „Balkanika“ 
- Tooting.
български сувенири, храна 

и козметика от прекрасната 
българска земя, троянска 
керамика, носии и още мно-
го изненади.

Хор „Божествени Българ-
ски ритми“

DJ Иван
Ансамбъл „Златни пенда-

ри“ с ръководител Теодора 
Русева

Ансамбъл „Фолклорна 
Магия“ с ръководител Свет-
лана Кънева

Фолклорен ансамбъл за 
деца към българско учили-
ще „Звънче“

Фолклорен ансамбъл 
„Малките приятели“ с ръ-
ководители Таня Петрова и 
Петко Праматаров

Ансамбъл „Булгара“ с ръ-
ководител Марина Иванова

Велислава Зафирова, 
Кристина и Александра Мак 
Дугъл, деца от ансамбъла 
за народни песни и танци 

към българско училище 
„Св.Св. Кирил и Методий“ 
в Уотфорд 

Майсторът-гайдар Мла-
ден

Десислава Стоянова - на-
родна певица

Александра Димитрова 
- ученичка от Българско 
училище „Звънче“

Двудневен семинар 
„Когато любовта 
следва сърцето“

04 - 05 юни, 
от 10.00 до 18.00 часа 
(вкл. обедна почивка)
Columbia Hotel, 95-99 

Lancaster Gate, 
London W2 3NS

„Когато любовта следва 
сърцето“ е вълнуващ и из-
чистващ процес, който ще 
ни даде  механизми и начини 
как да бъдем мъдри родите-
ли, да следваме любовта на 
сърцето и да  изграждаме 
щастливи отношения с на-
шите партньори и деца. В 
първия ден от семинара се 
работи за хармоничното 
партньорство. Той е подхо-
дящ за тези, които желаят 
да създадат връзка и търсят 
своя подходящ партньор; за 
тези които са във връзка и 
искат да я развиват и навля-
зат още повече в дълбочи-
ната й; и за тези които имат 
проблеми и търсят решение 
за двойката си. На него могат 
да присъстват както двама-
та партньори, така и само 
единият, ако другият не е 
готов. Във втория ден от 
семинара темата е: Връзката 
с нашите деца и внуци. Той 
е подходящ за всички, които 
имат деца и желаят да научат 
повече за връзката с тях; за 
тези, които все още нямат 

деца, но искат да знаят как 
да бъдат един ден мъдри 
родители; за баби и дядовци, 
които участват активно в 
отглеждането на децата. 

Двудневен практичен 
семинар на тема 

„Силата да си жена”
11 - 12 юни, 

от 10.00 до 18.00 часа 
(вкл. обедна почивка)

K West Hotel & Spa Hotel, 
Richmond Way, 

London W14 0АX

“Силата да си жена” е 
обучение, насочено към  
четирите типа енергии на 
женската съвременна власт: 
емоционална, сексуална, 
финансова и социална. Те са 
пластовете, които развити 
в една жена я превръщат 
в харизматична Богиня на 
успеха. Този тренинг е на 
базата на натрупан опит 
през преживяното с много 
медитации, психологични 
техники и мистични прак-
тики. В него Маги Ангелова 
ще активира шестте ключа 
на духовната жена чрез ра-
бота с енергийните полета 
на чакрите, лечебните пе-

ещи купи и медитации, и 
пресътворяващата сила на 
кристалите, която се свързва 
с древната сила на женска-
та власт и е насочена към 
индивидуалната  защита от 
негативно влияние и раз-
виването на хармонична 
женска същност. 

Очакват ви много 
емоции, запознанства 

и ... подаръци!
Единият от тях е лично-

стен дълбинен профил – за 
вас, вашето дете или вашия 
партньор. Този психологи-
чен профил дава знание за 
съзнаваните и несъзнавани 
ви  конфликти и тяхното 
разрешаване, кои са Азовите 
ви таланти, как да се реали-
зира потенциала ви, кои са 
нещата и страховете, които 
пречат в живота на човека.

Другият подарък е книга-
та „За мен е чест“ с автограф 
от автора й Слави Трифонов. 
Третият подарък са билети 
за концертите на Слави 
Трифонов и Ку-Ку Бенд в 
Лондон.

Ден на българската традиция и култура в Сътън (Южен Лондон)
На 4-ти юни, от 10.00 до 14.00 часа,  на площада до книжарницата Waterstones Sutton 

(71-81 High Street, Sutton, SM1 1ES)

Маги Ангелова завършва бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент 
Охридски“ и по-късно получава магистърска степен по ”Клинична психология и 
психоаналитична перспектива” в Нов български университет. 

През 2010 се сертифицира като НЛП Мастър-Практик и Терапевт по Семейни Кон-
стелации (терапевтичен метод, развит от Берт Хелингер,чиято цел е да освободи 
дълбоките напрежения вътре и между хората). 

Преди 5 години основава Център за психологично подпомагане и обучение „Емпа-
тия”, където намира и своето второ семейство - нейният екип от експерти в различни 
области на психоанализа и терапията. 

Маги реализира съвместни проекти с АПОЗ – Асоциация на пациентите с онколо-
гични заболявания, Националното сдружeние за профилактика на рака на шийката 
на матката „HPV Гард“, както и с Националната кампания за борба с рака на гърдата. 

Повече информация за дейността й можете да намерите на: www.magiangelova.bg

Заповядайте да открием 
лятото по български, да се 
повеселите, да се наслади-
те на  разнообразна и вкус-
на българска скара, децата 
ви да се забавляват с из-
ненадите на палатката за 
приложни изкуства, да по-
играете народни  хора и да 
се срещнете с много нови 
приятели. Нека да напра-
вим заедно този праз-
ничен ден незабравим!

В палатките ви очакват:

В програмата на събитие-
то участват:

Записвания за първия, 
втория или двата дни 
на с еминар а може те 
да направите на: www.
magiangelova.bg/london-
kogato-lubovta-sledva-
surceto/

Записвания за този семи-
нар: www.magiangelova.
bg/london-silata-da-si-jena/

Информация за Евро-
пейския тур, програмата 
на обученията и специ-
алните подаръци, може-
те да намерите на: www.
magiangelova.bg/subitiya/


