
Открива огромното значение на себепознанието още като ученичка, 
когато книгите по приложна психология  помагат да се справя с 
трудните моменти. Любовта  към психологията нараства през 
годините, в които Мария се убеждава в животопроменящата сила на 
тази наука и огромното значение на уменията, придобити чрез 
потапянето в нея. Хората, с които се среща в работата и в личния си 
живот, все по-често започват да  дават знаци, че може би това е 
липсвалипсващото парче от пъзела на професионалното  развитие и когато 
Мария научава за обучението за треньори по Емоционална 
интелигентност, усеща с цялото си същество, че това е следващата 
стъпка, която иска да направи.

Ето какво казва Мария за себе си:

„Много пъти съм чувала, че ние от малки показваме в какви професии 
бихме се чувствали най-щастливи. От сегашна гледна точка мога да 
кажа, че това напълно отговаря на личния ми опит. Човешките 
взаимоотношения и вътрешният свят на човека винаги са били 
най-интересната и вълнуваща сфера за мен. Бях само на 15 години, 
когато започнах да чета книги за личностно развитие, написани от 
психолози и психотерапевти.

ДДопреди няколко години знанията и уменията, които бях усвоила в тази 
област, използвах за личното си усъвършенстване, в статиите си, в 
разговори с приятели и в диалозите с учениците си в уроците по 
английски език. Темите на разговор, свързани с управление на 
емоциите, разрешаване на конфликти, търсене на своето място в света, 
пренареждане на ценностната система и приоритети, промяна на 
навици и начин на мислене, предизвикваха силен интерес у повечето 
хорахора, с които работех и общувах. Виждах все повече колко голяма е 
нуждата в обществото от обучения, свързани с уменията по 
Емоционална интелигентност - за един по-здрав и щастлив начин на 
живот, за по-добри отношения в семейството, в училище, на работното 
място...
Вслушвайки се в сърцето и душата си, се насочих към тази 
професионална сфера и се чувствам щастлива, че ще мога да 
допринасям за усвояването на тези изключително ценни познания и 
умения.“


