Ексклузивно

Магдалена
Ангелова:

Не се дразня от етикета
„Маги на Слави“
Психоложката започва европейски тур и вярва, че всеки
може да бъде по-щастлив

Антон Стефанов • Снимки • Личен архив
Психоложката Маги Ангелова наскоро се завърна от Индия, а сега є
предстои отново да тръгне на път – на европейски тур. Тя ще води
семинари в големите градове на Стария континент, а началото ще
бъде дадено в София.
Макар от няколко години да има сериозна връзка и прекрасна дъщеря, Маги като че ли никога няма да се отърве от онзи залепен є
от медиите етикет „Маги на Слави“. Колкото и да я разпитваме за
различни неща, все стигаме до тези въпроси за връзката є с най-популярния шоумен у нас. И докато преди тя някак плашливо бягаше
от темата, днес говори спокойно за тази част от живота си.
От интервюто ни ще разберете каква майка е Маги, как е избрала
името на дъщеря си, мисли ли за още едно дете и коя е най-голямата
щуротия, която е правила в живота си.
4

5

Ексклузивно

6

М

аги, наскоро се
върна от Индия. Кажи ми
какво ти даде
посещението в

тази страна?
За четвърти път ходя в Индия и когато човек стигне до тази екзотична
страна, има две основни реакции като
първоначално усещане – едната е, че
никога не иска да се върне, а другата
– че не желае да си тръгне. Аз бях от
хората, които изпитаха голямо привличане към Индия. Там се усещам спокойна, сигурна и освободена. Много ми
харесва и толкова ми дава като знания, че моята енергия излъчва възхищението към това място. Дори хората, общувайки с мен и чудейки се дали
да се включат в групата ми, на подсъзнателно ниво усещат онова, което им
предавам откровено от сърцето си
като емоция. По тази причина те ми
се доверяват и тръгват с мен.

А с какво те изуми Индия този път?
Не знам дали „изумява“ е най-точната
дума. По-скоро имам вътрешна потребност пак да се докосна до тази
страна. Всяка част от Индия е много
различна. Това, което сега ми направи
впечатление, е, че там са минали много завоеватели и има места, където
се вижда присъствието и на Англия,
и на Франция. Така се е получил интересен микс от индийската култура
и онова, което са оставили хората,
преминали оттам през времето.
В Индия, разбира се, прави впечатление и голямата бедност. Някои от
нашата група казаха: „Все сме предполагали, че е мизерия, но чак толкова не сме очаквали.“. Въпреки това
обаче индийците успяват да се усмихват. Вярват в доброто, а и са се
превърнали в уникални продавачи. Те
са научили такива фини методики на
психология на продажбите, за които
ние тук правим специално обучение.
Но това им позволява да оцеляват.
Другото важно е, че

индийците
са благодарни
на малкото,
което могат
да подсигурят

Впечатлена е от
хората в Индия

Време за медитация

и да кажат: „Да, животът ми днес
има смисъл!“.
Сега на теб ти предстои да дадеш
полезни съвети, защото ще правиш семинара „Когато любовта
следва сърцето“ – тренинг за подобряване и развиване на отношенията с нашите партньори.
Да, това е част от моя европейски
тур, който стартира на 28 и 29 май.
Много е интересно как се реших да започна всичко това.
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с мой партньор, не съм споделяла неща, които съм изпитвала –
като гняв, като съмнения… Премълчавала съм и съм се правила, че не
съществува проблем, слагала съм
маска и съм казвала, че не ми пука…
Усмихвала съм се, дори когато ме е
боляло…

С Наталия Кобилкина
често се шегуват, че
са духовни сестри

Във времето, когато
бе заедно със Слави

Плакала ли си?
Разбира се, че съм плакала. Сълзите
са терапевтично лечебно средство.
Знаеш ли, че идват хора при мен и ми
казват: „Научи ме да не ме боли, да не
плача, да нямам страхове и да не се
чувствам слаб, когато се разделям с
някого или не ме разбират.“. В такива
случаи отговарям: „Боже, каква фантазия имате за психотерапевта! Вие
искате да ви науча да не бъдете човешки същества. Това е невъзможно!
Аз просто мога да ви науча какво стои
зад даден проблем и да приемете, че е
част от живота.“
Коя история на твой клиент те е
разтърсила?
В историята на всеки има елемент на
травматизъм.

Често ми се
доплаква, когато се
сблъсквам с болката
и траура на едно
малко дете
Една моя клиентка, с която сега работим заедно, ме попита за какво
мечтая. Аз є отговорих, че искам
да изляза извън нашата страна, да
се опитам да достигна до българи,
живеещи в чужбина, защото в последните години доста често ме
търсят хора за терапии по скайп.
И ето че това се случи, а една моя
фантазия стана реалност. Първият
семинар ще е в София, а след това
ще продължа в Лондон, Рим, Барселона, Мадрид и Виена.
В поканата за семинара ти си написала, че си жена, преминала през
личните си трудности и кризи в
своите връзки. Разтълкувай ми
това изречение.
Винаги съм казвала, че не съм по-раз8

лична от хората, които идват да
обменяме опит или да се учим заедно.
Аз също съм преминала през моите
трудности и предизвикателства.

Имала съм
моменти, когато
съм се чувствала
тъжна
като не съм успяла да заявя себе си.
Смятала съм, че не трябва да моля
толкова, защото съм го оценявала
като нещо негативно. Не съм приз
навала, че съм се провалила или сгрешила, тъй като си имам Его. Не съм
успявала да изясня за себе си какво искам в дадена връзка. Дори и да съм се
докоснала до някакво желание, съм чакала другият сам да се сети. Да, това

са неща от нашия живот, но колкото
по-често се случват, толкова повече
изпитваме слабост. Ако са малко –
ще се радваме на баланс и комфорт.
Повечето хора се опитват да под
минават тези проблеми, защото
смятат, че на всички се случват. Но
има начин, по който ние да разберем
защо става това, доколко е полезно
и доколко е вредно. Ето по тези теми
се опитвам да говоря с хората, които се обръщат към мен.
Коя е била най-тежката ти криза в
твоя връзка?
В този буквализъм няма да вляза. Не
е толкова важно с кого и как точно
се е случило, защото това не решава подобен проблем на хората, но
ще призная, че съм имала конфликт

загубило внезапно свой родител.
Налагало ли ти се е да спасяваш
хора, които са искали да сложат
край на живота си?
Да, работила съм и с такъв тип хора.
Много е деликатна тази тема и признавам, че ми е било трудно. Аз съм
доста чувствителна.
Работеше активно с Наталия Кобилкина. В какви отношения си
сега с нея?
С Наталия имаме добър синхрон и
успешно се допълваме като знания и
умения по време на нашите съвместни обучения. Хората споделят, че ни
харесват като екип. Всяка една от
нас има своя път на професионално
израстване, но целта на нашата работа да помагаме на хората, ни съби-

ра в общи проекти.
В интервю за нашето списание тя
каза, че те чувства като своя сес
тра.
Да, често се шегуваме, че сме духовни сестри, защото имаме сходни
цели, мечти, а и добре се разбираме.
Знам, че следващите въпроси са ти
омразни, но като журналист няма
как да не ти ги задам. Писна ли ти
да бъдеш Маги на Слави?
Преди години, когато журналистите
ме питаха основно за това, ми беше
по-трудно и бягах от тази тема. Разбрах обаче, че няма никакъв смисъл.
Това е част от моя живот и от моя
та история. Тя трябва да бъде призната и в края на краищата няма защо
да се плаша от нея. Може би тогава
не съм имала опит и съм се притеснявала някой да не навлезе в личното ми
пространство и да ме уязви. Но сега
се чувствам комфортно с този етикет и тази визитка. Приемам го като
част от линията, която съм преминала в моя живот, защото

Слави много
ми е дал, много
съм научила от
връзката си с него и
от неговия опит
Ние сме добри приятели. Уважаваме
се и си доверяваме неща, които всеки
преживява и има като цели по пътя,
който върви отделно от другия.
Значи Слави не е затворена страница в твоя живот?
Какво означава затворена страница в
моя живот? Като интимен партньор,
с когото съм имала дълготрайна
връзка, това е приключило, защото
имам друга връзка сега. Запазила съм
обаче приятелски отношения с него,
тъй като ние се ценим като личности. Така е и с други мои бивши партньори в живота ми, не само със Слави.
Чувствам се щастлива от факта, че
мога да не зачерквам, че нямаме болки, обиди, омраза и наранявания.
Каква част от живота ти е Слави?
Израстване и мъдрост.
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сигурност липсвам на Ангела. Даже
наскоро, като се върнах от Индия, си
говорихме по тази тема.

Помолих дъщеря
ми да ме приеме
такава, каквато
съм и да ми прости,
че съм толкова
работеща майка
Децата са много благодарни, щом родителят поиска прошка. Тогава те са
готови да дадат любовта си, дори
когато ги боли.
Дъщеря є Ангела
преди години и днес

Ти раждаш дъщеря си Ангела на
6 август 2010 година. Интересно е,
че сама си избрала датата. Защо се
спря на този ден?
Родих секцио и докторите поискаха
раждането да е по-рано от термина,
за да не се получат усложнения. Избрах най-близката възможна до определената дата.

Много исках да
родя по естествен
път, но заради
медицински
причини не ми беше
позволено

Настоящата є
половинка
Елисавет Ъков

Сега да поговорим за настоящия ти партньор – бизнесмена
Елисавет Ъков. Какво ти даде
връзката с този мъж?
Той не обича много да говоря за него.
С Елисавет на първо място имаме
едно приятелство, добро общуване,
научихме се да се чуваме един друг, за
да се разберем, и да си даваме това,
от което имаме нужда. С него умело
си партнираме в грижата за децата.
Благодарна съм, че ме подкрепя за
многото ми идеи и инициативи. Той е
изключително грижовен.

Научи ме да бъда
по-спокойна и да се
отпускам, защото
съм по-динамична и
експанзивна натура
Готви прекрасно. Голям естет е. Обича красивото и хубавата музика.
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Затова помолих лекарите да направят секциото колкото се може покъсно. Доста емоционално преживях
това, че не родих детето си нормално, а много го желаех.

Вие нямате брак, нали?
Да, нямаме брак.
Ти не си била булка. Искаш ли да облечеш бяла рокля?
Скоро ще участвам в един такъв
проект, в който ще разискваме темата как да сме щастливи и успешни, без да сме били в бяло. На мен лично никога не ми е било приоритет да
бъда булка.
Ако не е тайна – получавала ли си
предложение за брак?
Това не искам да го коментирам.

Каква майка е Маги?
Трябва да питам дъщеря ми за това.
(Смее се.) Може би съм някаква щура
майка в нейната представа. Тя дори
ми казва: „Ти си различна от останалите майки!“.
Опитвам се да разговарям с нея като
приятел, да признавам истината за
себе си, когато съм тъжна и когато
се чувствам слаба. Много е интересна реакцията на децата в такива ситуации, защото им показваме, че не
сме идеални. Те го усещат, но е важно
и родителят да го изкаже.
Аз съм доста пътуваща майка и със

Значи датата не е специална!
Просто докторите ми дадоха един
интервал от пет дни и казаха да си
избера дата. Аз съм човек, който се
интересува от езотерика, енергийна
психология и нумерология. Чела съм за
значението на числата, но не съм избрала датата тенденциозно.
Името Ангела е доста странно.
Как се спря?
То дойде спонтанно. В момента когато го чух, бях убедена, че това
е името. Мъжът ми също много го
хареса. Докторът, който ме наблюдаваше, има дъщеря Ангела. И
така реших и моето дете да носи
това име.

Кое е най-щурото нещо, което сте
правили с дъщеря ти?
Веднъж бяхме легнали на люлка в един
парк, а дъждът ни валеше. Хората
тичаха, вадеха чадъри, а ние стояхме мокри и гледахме облаците. Бяхме
много щастливи.
Освен това

обожаваме да се
въргаляме
на земята,
да се цапаме,
без да изглеждаме
чисти, или да
спазваме етикети
Мъжът ти има син от предишна
своя връзка. Как се разбират момчето и момичето?
Той вече е тийнейджър и си има други
преживявания. Със сестра си се търсят, имат тяхната си игра. Споделят
си един с друг. Имат и своите караници, прегръдки и любов.
Мислила ли си за второ дете?
На този етап – не.
Коя е твоята най-голяма лична щуротия?

Обичам да се
предизвиквам и
скочих с парапланер
от Хималаите
В началото доста се чудех дали да го
направя. Трудно го преживях, защото
не се чувствах добре, но съм благодарна, че имах смелостта да скоча.
Успях да видя уникални гледки, преди
да започна да повръщам във въздуха.
Като кацнах, бях щастлива, че усещам твърдата земя.
Определяш ли се като смела жена?
Да, определям се.
Накрая – пожелай си нещо на глас!
Пожелавам си европейският тур да
мине успешно. Да имам пълни зали
с хора и да им дам това, от което
имат нужда, за да може всеки да подобри живота си така, както го мечтае
и желае. Аз вярвам, че всеки може да
бъде по-щастлив!
11

