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Tя е земно непринудена, не
допускасуетаипозьорство,
макар някога да е била мо-

дел. В нея се прокрадва детска
игривост, но безпогрешно се до-
лавяистрогакатегоричност,ко-
гатоговоризанеща,вкоитовяр-
ва. У жената, на която някога
СлавиТрифоновсеобяснивлю-
бов от сцената на препълнена
зала и от телевизионния екран,
естествено съжителстват

изисканост
и черен хумор,

а от всяка дума струи заразява-
ща енергия.МагдаленаАнгело-
ва сякашероденадабъдепсихо-
лог, койтопомаганаостаналите
да намерят себе си и да се почув-
стват по-уютно в кожата си. Та-
ка, както тя се усеща в своята.
"Колкото и трудно да ми е би-

лопонякога,никоганесъмиска-
ладасменяработатаси-започва
Маги. - Чувствам се привлечена
и свързана с това знание и се
разпознавам в него. Мисия или
дълбока нужда не знам, но тър-
сенето на психичното и духовно
познание не спира за мен. Оби-
чам работата си и чрез нея мога
да помагам. Благодарна съм на
опита и учителите в живота ми.
Благодарязадовериетонахора-
та, потърсили помощ при мен.
Когато съм в работната енер-
гия, сякаш един неспирен поток
от сила тече в мен. Това, че по-
магам на другите да открият
правилните отговори на вълне-
нията си, ме зарежда.Обичамда
имам моменти на тишина, да
оставам сама със себе си и про-
стодасъзерцавамаспективпри-
родата. А когато искам да се из-
чистя и заредя, поглеждам към
пътешествията и срещата с не-
познати места." Тя често прави
духовни пътувания из свещени
места с хора, които се стремят
към хармонични отношения с
любимите си.

"Когато любовта
следва сърцето"

е темата на един от семинарите,
с които през лятото психолож-
ката обикаля Европа. Може би
така ще се казва и първата й
книга: "Вече съм изкушена и
мисля в тази посока. Написах
първата работна версия за кни-
га, която се редактира и се под-
готвя за италианския пазар.
ПрезюнивРимпроведохобуче-

Магдалена Ангеловa
възпитава дъщеря си

с майчина хипноза
Днес момичето, на което Слави Трифонов

публично се обясни в любов, е психолог и
пише книга за женските трансформации

нещо, което е правила като ро-
дител, е да остави за по-дълго
детето си без своята грижа. "Аз
много пътувам по работа и в на-
чалото ни беше нужно време, за
да се справим и нагласим към
товамоеотсъствие.Благодарна
съм на способността ни да си
говорим с Ангела, понякога с
часове. Това ни помага да се на-
паснем и да намираме добрите
компромиси."
Според Магдалена децата са

изключително творчески съще-
ства и възрастните много може
да учим от тях, стига да не заци-
кляме толкова в отговорността
си ние да ги научим на нещо.
"Ангела обича да рисува, даже
като по-малка използваше сте-
ните за платно. Напоследък из-
питва любопитство към пиано-
тоиобожава да танцува.Отдава
йсетенисътивлагасилиихъсна
корта. Вярвам, че децата трябва
да се оставят да творят на воля.
Самотакащеразвиятпотенциа-
ла си. Те имат вродено усещане
заигратаитворчеството.Отнас
се иска да ги стимулираме да съ-
чиняват истории, да свързват и
сътворяват нещоново.Игрите с
пластилин, лего, рисуване под-
помагат разгръщането на фан-
тазията. Много е ценно за деца-
таиние, родителите, да участва-
ме понякога в този процес с тях.
Да влизаме във вълшебните им
истории и да се припознаваме в
техните герои", смята психо-
ложката. Тя твърди, че

щастието е въпрос
на избор.

"Избор да поемеш отговорност
за личното сищастие. Да знаеш,
че ти избираш дали да се чув-
стваш слаб или силен. Вреден
навике, когатопрехвърлямеот-
говорността за нас в ръцете на
другите. Така абдикираме от се-
бесиигубимличнатасила.Мно-
гоелеснодасеоправдаемсоста-
налите - той не се променя, те не

ме канят, тя не ми даде, те не ме
разбират... Егото ни кара да об-
виним,нонеидасезамислимкак
да се променим."
Като психолог Магдалена по-

мага на хората да се разголват,
дапреодоляватфобииидаизли-
зат отшушулките си, но имамо-
менти, в коитоитя е затворенаи
не обича да говори за себе си.
"Но

ценя честността, дори
и да боли от нея

Да признаем слабостите си е си-
ла.Даказваметова,коетостоив
нас,дасподелямемислииусеща-
не е свобода. Но да заявим себе
си не означава да атакуваме, из-
искваме и оценяваме другите. В
живота няма само раждане и ра-
дост. Емоциите ни правят едно-
временно силни и слаби. Имаме
нуждаот тях, защото такачовек
усеща и избира значимите неща
вживота си. Теимат своите про-
тивоположности и са свързани
помежду си. Един от ценните
уроци е да приемем плюса и ми-
нуса в живота и в себе си. Човек
трябва да притежава емоцио-
нална интелигентност. Тя може
дабъдеключкъмуспеха, особе-
но в кариерата. Ако работим
върху емоциите си, държим ги в
ума си, то ние сме на пътя или в
процеса на емоционална зря-
лост и ще продуцираме повече
съпричастност, от която едно
обществосенуждае, задаездра-
во", съветва основателката на
Центъра за психологично кон-
султиране и обучение "Емпа-
тия".
Макар напоследък да прави

компромиси спочивкатаи с вре-
мето за себе си, Маги казва, че
колкото й да е уморена, когато
види ползата от работата си, ус-
пява да се усмихне широко. А
нещото, което иска да изкрещи
на целия свят, е: "Обичамживо-
та и се радвам, че съм в него."

ХРИСТИНА СТОЯНОВА

Магис6-годишнатаАнгела, закоятотвърди,чеекръстенанасебеси,въпреки
че и двамата й дядовци носят името Ангел. "Вкъщи всички са ангели."

С местно дете на едно от духовните пътешествия в Индия

ние, коетое съсредоточеновър-
ху хармоничното партньорство
и мъдрото родителство. След
това италиански партньор пред-
ложи да напиша електронна
книга с практични съвети и
упражнения. Тя ще е насочена
към женската психология и
женските трансформации, ще
описваосновнитетиповежении
проблемите, които стоят пред
съвременната жена."
НееизключенонякойденМа-

ги да издаде и книжка с детски
приказки, защото дъщеря йАн-
геламногообичамамадаизмис-

ля истории и да й ги разказва
преди сън. "Имам една героиня
Мими. С нейните истории пома-
гам на дъщеря ми да отработва
страхове, да учи нови неща, да
отстоява себе си, да обича при-
родата, да си търси приятели, да
изказваемоции - споделяМаги. -
Избирам си тема, после съчиня-
вам кратка история и слагам то-
ва, което искамАнгела да научи
иразбере.Илирешениенададен
страх, норазказанопрез опитаи
примера на Мими. Така децата
много по-лесно възприемат,
учат и е терапия за тях."Майчи-

на хипноза е един от методите,
коитоМагипреподаванасвоите
семинари.
Приказките обаче не са един-

ственото, което обича да слуша
Ангела. Майката

често чете Библията
на 6-годишното дете.

"Тя сама я търсииказва, че иска
да слуша занея. Разбира се, като
момиченце на нейната възраст
многосевълнуваотвълшебства
и красиви принцеси. Обича и
приказните любовни истории",
признава Маги. Най-трудното


