
 
 

 
БЛИЦ ИНТЕРВЮ 

Росица Милкова – „Храмът“, втора книга от поредицата „Чудни пътешествия с 
Екрие“ 

1. Каква е твоята професия? 

Про професия съм фризьор, но правя предавания с професионална тематика, 
снимам по време на пътешествия, за да изработвам колажите си, шия 

подвързии за книги с дръжки за удобство и практично съхраняване на 
книгите, богатството на света.  

2. Представи се накратко. 

Казвам се Росица Милкова, пиша стихове от 6 годишна, като послание към 
себе си и тези, които се разпознават в тях. Това  умение ми помага да бъда по 

креативна, за да достигне поезията ми до повече хора. 

3. По какво работиш в момента? Разкажи нещо за конкретния проект. 

Последните 5 години изучавам билките и ползите от етеричните масла, 

създавам индивидуални парфюми с лечебна цел и оттук идва и идеята ми за 
новия ми проект - детска книга за билките, като наследство за това как да се 

грижат сами за здравето си и оценяват чистотата на природата. 

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

Планирам три пътешествия за догодина и се подготвям за тях технически и 

емоционално. Мечтите ми се сбъдват, когато са обосновани. 

5. Коя книга те вдъхнови напоследък? 

Обичам да чета за пътешествия, така пътувам в сънищата си без билет. В 

момента чета „Търсене и тайнствена Индия“ на Пол Брънтън и „Омъжена за 

Бутан“ от Линда Лийминг. 

6. Как мислиш, че ще се промени работата ти с навлизане на новите технологии в 
четенето и създаването на книги? 

Обичам новите технологии и затова и направих клип с авторско четене на 

стиховете ми закодиран в първата ми книга "Храмът". Вярвам, че така 

въздействието на творчеството ми е по-ефективно. 

https://ecrier.bg/product/hramut/


 
 

Но стиховете си ги пиша с химикал, защото хващайки го с трите пръста, с 

които се кръстим и медитираме, отваряме канала за връзката си със 

свещенното и създаваме чудеса. 
 

 

7. Твоето послание към читателите. 

Общувайте с хората, които срещате по пътя си и им споделяйте какво ви 

вълнува, давайте с любов енергията си, за да ги заредите. Това винаги се 
връща десетократно. Бъдете здрави! 

  

 


