
 

От 11 години се интересувам и изучавам  астрология, психологически практики за 
личностно развитие и практики за енергиен баланс. 

Професионално се занимавам с тази дейност от 4 години. Помогнала съм на много 
мои приятели, техни близки и познати както в България, така и в чужбина, за да 
открият и следват своя път чрез психологическа, астрологическа, енергийна  и 
практическа насоченост. 

Преминала съм курсове за работа на енергийно ниво – Рейки, Таро. 

Преминала  съм през курсове за личностно развитие, западна и руска астрология в 
утвърдени школи в Европа и извън. Също така  психология и психоанализа на човека. 

Но най-важното и удовлетворяващо е, че виждам как помага на хората да намерят 
правилния път в живота си. 

Как стигнах до астрологията и себепознанието?! 
От много малка ми е интересно какво всъщност е енергийното влияние на планетите 
върху нашия живот и всяка енергия на Вселената. Защото всички ние сме енергия. 

От милиарди години нашите предци са се основавали на база разпределението и 
положението  на планетите какво ще е времето, дали ще е плодотворна земята и 
почвата, кога ще е най-благоприятният период да се засажда, какво ще се случи, кои 
сме ние всъщност, каква е нашата мисия. 

Астрологията и енергийните практики ми дадоха много отговори, които  са били в 
съзнанието ми, но дълбоко заключени и блокирани. 

Дадоха ми шанс да опозная по- добре себе си на първо място, да вникна дълбоко в 
същността на човешката душа, да разбирам по – добре нуждите на хората, да не 
гледам повърхностно. Да осъзная, че всяко  нещо, което ми се е случило не е било 
никак случайно в даден момент от живота ми. 

По този начин искам да помогна на всеки един, който се интересува от 
подсъзнателното, невидимото и желае да постигне баланс. Да знае и да разбере, че 
притежава изключителен талант, за който вероятно и не подозира или го разкрива на 
късен етап в живота си, след доста лутане. Да преодолее вътрешни блокажи. 

Всеки човек има мисия и път, който трябва да извърви и да е една идея по- подготвен 
за тях. Защото, когато знаеш в  даден етап от живота ти защо се случват точно тези 
събития, може би ще ги приемеш по-леко и спокойно. 

Астрологията и психологията помагат и насочват изключителния талант на всеки човек 
да се разкрие и развие. Енергийните практики, които са свързани с аромати, цветове, 



медитация, правилно дишане, помагат за баланс и хармонизация в живота. За 
отключване на интуицията и връзка Ум, Душа и Тяло. 

Всичко в едно дава възможност животът да се осъществи по-  осъзнато и леко, ако се 
доверим. 

Всеки човек в даден етап от живота си има нужда да чуе безпристрастно мнение и 
насока къде се намира и защо. 

Какво и как може да промени и подобри. 

В какво е нужно да вложи повече усилия и къде е по – добре да спре. 

Да се балансира. 

Астрологията само съветва, но някак стигаме до нея винаги в точното време и ни 
разкрива тайни за дълъг период. 

Енергийните и психологически практики помагат за баланс на вътрешно ниво, 
следователно и на външно. 

Таро ни съветва какво е подходящо да предприем за кратък период от време, за 
текущата ситуация, в която се намираме. 

А ето как създадох козметика Star Sign?! 
Всички се стремим към баланс. Мисията на козметика Star Sign е да допринесe 
за  създаване на баланс в живота. 

Както знаем красотата идва отвътре навън и е изключително важно да сме в баланс и 
хармония “ум, душа и тяло”. 

И моята лична история: 
През 2020г – всички знаем какво се случи… Тогава започнах да правя домашен 
антибактериален гел с етерични масла и алое (натурални съставки, като изключим 
спирта, който беше задължителен в случая), които имаха и успокояващо действие на 
съзнанието. Използвах всички природни арома методи, с които бях запозната, за да 
създам нужното спокойствие у дома. Също така съм привърженик на натурална 
козметика и природни продукти, масла и билки.  Всичко, което е свързано с природата 
и Вселената, така че да е полезно за нас хората. 

Моя близка изкара доста тежко Ковид. При боледуване и след, е нужна стимулация на 
ендорфин, допамин (хормони на щастие) и позитивно мислене. 

Когато я изписаха, посъветвах да слага определени етерични масла в лед лампа за 
арома терапия според нейната стихия и зодиакален знак ( тя е Дева – Земя). 

С всеки изминал ден започна да се чувства все по- добре и енергична. 

Кожата й беше страхотно дехидратирана, след всички антибиотици, които са 
й  вливали. По същото време правих тестове за продукта Star Sign Body Butter 
“Stability” за земна стихия… 

Първата готова и одобрена мостра дадох на нея.  Започна да я използва върху лицето 
и тялото си и резултатите бяха налице още след седмица. Кожата й възвърна 
мекотата си, а тя се чувстваше все по- добре. 



Бях наистина щастлива, че успях да върна и усмивката на лицето й чрез арома 
терапията и дълбоко възстановяване на кожата й, след всички медикаменти. 

След повече от година проучвания и тестове  как влияят маслата на  различните зодии 
и четирите стихии. Как се чувстват според всеки аромат, се  стремих  да създам 
продукт, който да балансира, хармонизира, тонизира и да е специално, стихийно 
индивидуален. 

Още година биологични тестове и анализи за ефективността на продукта, Астро 
козметика Star Sign е  вече е факт. 

Разработена с аромати от натурални масла, специално подбрани  за всяка от четирите 
стихии и техните зодиакални знаци, които  подсилват качествата, стимулират 
енергията и креативността. 

Успокояват, хармонизират и балансират съзнанието с една невероятна арома терапия, 
в същото време подхранват и изглаждат кожата. Създават копринена мекота с богати, 
натурални масла. 

Мисля, че това е мечта за красота и баланс в едно. 

Усмихнати и красиви –  отвътре навън! 
 


