
БЛИЦ ИНТЕРВЮ 
Ангел Ангелов, практикуващ гемотерапевт и кинезитерапевт – преводач на първата книга за 

гемотерапия в България: „Гемотерапия за всички: изграждане на имунитет при бебета и 
малки деца“ с автор Лорън Хюбеле, издателство „Екрие“ 2020 г. – предстоящо заглавие 

 
1. Каква е твоята професия? – По образование моята професия е кинезитерапевт. 

Занимавам се активно с тази професия и допълвам с други терапевтични 
методи, които да допринасят за доброто здраве на хората. 

 
2. Представи се накратко. – Усмихнат човек. 
 
3. По какво работиш в момента? Разкажи нещо за конкретния проект. – В 

момента работя в свой кабинет, където се виждам с пациенти с всякакви 
оплаквания и едновременно работя и в център за хора с увреждания, където 
работата ми като кинезитерапевт добива още по-голяма завършеност. 
Последният проект, по който работя от няколко години, е с всякакви усилия да 
популяризирам гемотерапията в България, за да можем и ние – българите, да 
се възползваме от чистата лечебна сила на растителните стволови клетки. За 
моя радост много на брой и много добри хора ми помагат в това начинание. 

 
4. Какво може да ни кажеш за спецификата в работата си, което любителите на 

книгите не подозират? – Мога да кажа, че за да си добър в каквото и да е не 
трябва да спираш да четеш, да учиш и да се усъвършенстваш. Когато работиш 
в полза на човешкото здраве, трябва да четеш още повече. Някои неща 
изглеждат лесни и логични, но често зад тях се крият часове упорит труд, 
размишления и тревоги, от които да се появи най-добрият вариант. 
 

5. Коя книга те вдъхнови напоследък? – Тъй като аз съм силно емоционален 
човек, темата за емоциите винаги ме е вълнувала с оглед на това да се науча 
как да ги владея и използвам в своя полза, а не в ущърб. Затова последната 
книга, която чета е свързана с емоционалната интелигентност. Надявам се в 
нея да открия отговори или тя да ме накара да си задам въпроси. 

 
6. Как мислиш, че ще се промени работата ти с навлизане на новите технологии в 

четенето и създаването на книги? – Надявам се да има достъп до повече и по – 
актуална информация, която да бъде полезна за развитието ми като терапевт. 
 

7. Твоето послание към читателите. – Бъдете силни, разумни. Радвайте се на 
това, което имате в момента, бъдете благодарни за него и мечтайте с добро за 
по-добро! 
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