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Психотерапевт с дългогодишна 
практика. Тя наскоро се завърна от 
своя Европейски тур в София, Лондон, 
Рим, Виена и Мадрид, по време, на 
който проведе обучения на тема 
"Когато любовта следва сърцето - 
взаимоотношенията с нашите 
партньори и деца" и "Силата 
да си жена - работа с женските 
конфликти и травми". 
На тези семинари Маги говори 
за психичната превенция 
и даде техники, с които 
човек да се справя с 
кризите в живота си.

МагиМаги 
АНГЕЛОВААНГЕЛОВА
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"Когато любовта следва сърцето" е 
вълнуващ и изчистващ процес, в който 
тя дава механизми и начини как да бъдем 
мъдри родители и партньори, да следваме 
любовта на сърцето, да общуваме 
ефективно и да  изграждаме щастливи 
отношения със себе си и значимите други. 

По-време на целият тур, Маги се срещна 
с над 180 българи, пред които представи 
своите идеи, отговаря на въпроси, 
вълнуващи публиката, даде инструменти 
за здравословна комуникация, техники 
за лечение чрез майчина хипноза, 
психологичния договор за хармонично 
партньорство, изчистване на връзките 
с родителите и др. Сред посетителите 
имаше и чужденци, проявили интерес към 
нейните семинари и поради тази причина 
тя споделя, че следващите обучения ще са 
подготвени и за чуждата публика. За всички 
тях, това беше ново преживяване, което 
им помогна да изчистят стрес, карма, 
неотработени проблеми с родители, 
партньори и деца, проблеми в общуването,  
адаптацията в чужбина и др. 

„Силата да си жена” е обучение, насочено 
към  четирите типа енергии на женската 
съвременна власт: емоционална, сексуална, 
финансова и социална. Това са женските 
пластове, които развити в една жена я 
превръщат в харизматична Богиня на 
успеха. Практиките лекуваха блокажите и 
свързваха жените с автентичното знание 
за женската същност. Съчетанието от 
дълбинната психология и древни енергийни 
практики, направи процеса силен и 
трансформиращ. 

Преди старта на Евро тура, Маги имаше 
групи с които работеше в Индия и Италия. 
Интересът на Маги към Индия доведе 
до регулярни пътешествия, на които 
води тренинги за личностна и духовна 
трансформация. Там, тя и групата 
посетиха Библиотеката с палмовите 
листа (Маги е била там  и преди), 
пребиваваха в ашрам, опитаха аюрведични 
процедури и здравословно хранене за 
пречистване и детоксикация на тялото. 
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 МАГИ Е МАЙКА НА ДЪЩЕРЯ, 
 ЩАСТЛИВО ОМЪЖЕНА.  
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 ПРЕДИ ВРЕМЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ШОУМЕН НА БЪЛГАРИЯ  СЛАВИ ТРИФОНОВ, ПРИЗНА НА СВОЙ КОНЦЕРТ  ПРЕД ВСИЧКИ: „ОБИЧАМ ТЕ МАГИ!” 

M Маги, сподели нещо, което не знаем за теб? 
Със сигурност има неща, които и аз още не знам 
за себе си... И с въпроса си, ме провокирахте 
да се замисля за непознатите страни в мен или 
както бих го нарекла земите на автентичното 
несъзнаваното... Животът, затова е интересен, 
защото непрекъснато се опознаваме и учим за 
своя Аз.

Това, което знам и съм опознала за себе си 
и не съм говорила много по тези теми е, че 
съм била професионален танцьор по латино-
американски танци, че исках когато бях на 
десет с моите родители да осиновим дете, 
което видях по телевизията и пожелах да ми е 
братче, че скочих с парапланер от Хималаите, 
но не се чувствах добре и затова не се насладих 
пълноценно на откроилата се пред мен 
красота....

M За какво мечтаеше като малка?
Спомням си игрите, които избирах да играя и 
колко много неща си фантазирах за бъдещето - 
когато стана голяма ...Сега разбирам ,че съм 
постигнала своите детски мечти. Играех с 
моите кукли на учителка и докторка ...Сега в 
професията ми аз съм и двете за връзката с 
психичното и душата ...

M Какво е за теб успехът? 
За мен успехът е:
- да поемеш отговорност за изборите и 

действията си 
- да си свободен да бъдеш себе си
-  да предизвикваш себе си, като правиш 

различни неща от усвоения навик, за да 
развиваш личността си

- да даряваш повече добро и емпатия
- да цениш и си благодарен на това което имаш
- да развиваш психичното знание и духовна 

мъдрост с практика
- да вярваш, че силата е в теб и способността 

да действаш към желаната промяна те прави 
свободен и успешен 

M Какво ти дава известността? 
Мъдрост и възможност да се срещна с много 
интересни и различни хора.

 ОБИЧАМ СРЕЩАТА С ЧОВЕШКАТА ДУША, 
 УНИКАЛНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН АЗ 
 МИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗБИРАНЕ 
 НА РАЗЛИЧНОСТТА И НЮАНСИТЕ НА 
 ПСИХИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ. 

M Какъв тип мъже харесваш?
Харесвам мъже естети, ценители: 
- които заявяват себе си, търсят разговора с цел 

изясняване, когато има конфликт или разминаване
- удовлетворени и реализирани в професията - виждат 

повече ресурса, поставят си нови цели, прогнозират 
бизнес ходове напред, запазват самообладание в трудни 
ситуации и търсят решения за изход. Лидери, които 
носят отговорност за решенията си и могат да бъдат 
приети както лоялни и прозорливи мениджъри.

- които приемат семейството като ценност за която да 
се грижат, да имат мисълта и желанието да подсигурят 
основната сигурност като мъж и баща за семейството

- да е с чувство за хумор и да има своите хобита
- да е любопитен към темите за психичното и духовността
- да обича да пътува и да опознава други култури
- да е социален и благотворителен
- да е щедър 
- да цени вкусната храна и качествено вино 
- да вижда красотата на живота 

В Италия тренингът на тема “Силата да си 
жена “ беше много успешен и силен. По време 
на него жени от цяла Европа намериха пътя 
към своята женска същност и своя Аз.
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M Стана известна на широката 
публика, с признанието, което 
Слави направи на свой концерт, 

 където каза „ОБИЧАМ ТЕ, МАГИ!”
 Ако сега ти каже какво ще 

направиш? 
Ние със Слави сме приятели 
и много близки, имаме много 
истории заедно с всичките 
си хубави и трудни моменти. 
Уважаваме се като личности и като 
помощ, дали си един на друг. Всеки 
един от нас е научил своите уроци 
от другия и сме благодарни за 
пътя, който сме извървели заедно. 

 НИЕ И СЕГА СИ КАЗВАМЕ, 
 ЧЕ СЕ ОБИЧАМЕ, 
 ЗАЩОТО ТАКА БЛИЗКО 
 И С БЛАГОДАРНОСТ 
 ЧУВСТВАМЕ ДРУГИЯ. 

M И тук е момента да представиш 
и твоето семейство. С какво се 
занимават, съпругът ти 
как гледа на професията ти? 
Мъжът ми ме подкрепя, опознава и 
харесва психологията и проектите 
ми. Той е в спортния бизнес. 
Радам се, че го има в живота ми, 
той ми дава знания и опит, които 
личностно ме надграждат.

M Наскоро се завърна от пътешествие в Индия! 
Разкажи какво прави там, каква беше целта ти? 
Целта е терапия, личностно свързване, осъзнаване на 
Азовите възможности и да оценим какво имаме, да се 
зарадваме на простите неща и да намираме щастието 
в различните лица на живота. Правим също така много 
практики и енергийно лечение. ПОДГОТВЯШ И 

НОВО ДУХОВНО ПЪТЕШЕСТВИЕ, 
КЪДЕ И ТАМ КОГО ЩЕ ВОДИШ?
Февруари 2017 г. предстои 
пътешествие отново до Индия. 
В пет-дневна програма сме включили 
медитации, лечение и пречистване с 
практиките на Ошо в ашрама му в Пуна, 
посещение на един от големите и 
въздействащи карнавали в Гоа и 
учение в тантра йога.

M От какво се вдъхновяваш? 
ОТ СПОДЕЛЕНАТА РАДОСТ, УСПЕХ И 
ПОСТИГНАТИ ЖЕЛАНИ ПРОМЕНИ НА ХОРАТА, 
КОГАТО ЧУЯ И ВИДЯ ПОЛЗАТА ОТ МОЯТА РАБОТА. 
Много съм чувствителна към болката на хората и най 
вече от страданието на деца. И ако можем да правим 
света едно по-добро място за децата ни, с повече 
психична и духовна сигурност, би било чудесно.

M Каква искаш да стане твоята дъщеря, когато порасне? 
Тя сама ще избере своя път. Аз искам да бъде себе си и 
това, което желая е повече щастие, любов и вяра в нея 
самата и духовността.

 АЗ ОБИЧАМ И МЪЖА СИ 

 В ЖИВОТА МИ И 

 ЗАЕДНОСТТА С НЕГО.

Интервюто взе: Мариана Аршева

M Родителите ти как реагираха, след като 
избра професията на психолог? 
Те не знаеха какво ще правя с тази професия, но им беше 
интересно знанието което учех чрез нея. Подкрепиха 
избора ми, макар и да се съмняваха, че хората ще ползват 
и плащат за тази услуга. Но, сега през опита и промяната 
на времето се вижда колко е ценна нашата работа и как 
психичната превенция трябва да се преподава масово .

M Кои са новите ти предизвикателства?
Стимулирам се от предизвикателствата, от играта на 
детето в мен и палавия ум, които ме карат да мечтая 
и да постигам мечтите си. Блазни ме идеята да скоча с 
парашут, желая да отида на мисия в кризисни райони 
за подпомагане на майки с деца, мечтая да съм 
международно пътуващ психолог, помагащ на много хора 
по света, да напиша книга ....
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