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Емоционалната интелигентност – условие за 

успешна професионална изява 
 

 
Лектор: Мадлен Алгафари 

 

Дата за провеждане: 17.11.2020 г. от 16:00 до 18:00 ч. 

 

Емоционалната интелигентност е умението да приемаме емоциите си като нормална част от 

живота си, да не се страхуваме от тях и да не ги потискаме. Tя помага на човека успешно да 

реализира визията и мисията си.  Това обаче е възможно само ако можем правилно да 

разбираме чувствата си и да ги управляваме. Познаването и усещането на собствените ни 

емоции, както и тези на другите, е свързано с уменията ни да изслушваме и да поддържаме 

добри взаимоотношения. Има някои професии за емоционално интелигентни хора, които 

изискват определени качества, притежавани само от тях. Ръководителите са изправени пред 

различни предизвикателства и проблеми, възникващи от бизнес средата и динамиката на 

обществените процеси. Необходими са компетенции, които са в основата на интелигентността 

на мениджърите да се справят с бизнес начинанията в организацията. На практика се оказва, 

че емоционалната интелигентност има много значима роля за успешната личностна и социална 

реализация и за справяне в сложните житейски и професионални ситуации. Интелектът сам по 

себе си никога не е достатъчен, защото много от проблемите са по същество от емоционален 

характер. 

 

Уебинара ще Ви запознае с въпросите: 

– видове интелигентност – рационална, емоционална, телесна, духовна. 

- какво е рационална интелигентност? 

- какво е емоционална интелиентност? 

- какво е телесна интелигентност? 

- какво е духовна интелигентност? 

- как се формира eмоционалната интелигентност? 

- защо емоционалната интелигентност на човека е най-ниска сред всички други живи 

организми? 

- модели на поведение и емоционална интелигентност: подчинение, съблазняване, агресия. 

- как емоционалната интелигентност определя колко ще е здраво тялото ни, колко ще е 

здрава душата ни? 

- емоционалните заблуди, които ни разболяват - как всяка неизразена емоция ни разболява. 
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Мадлен Алгафари е психолог, аналитичен психотерапевт, писател, 

преводач и режисьор. Завършила е „Психология“ в СУ ‘Св. Климент 

Охридск’, и „Режисура за драматичен и куклен театър“ в НАТФИЗ. 

По-късно слециализира в Швейцария психотелесна терапия.  Член 

на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, член 

на съюза на учените в България, член на Европейската асоциация по 

психотелесна терапия, член на Българска Асоциация по 

Психотерапия. Мадлен Алгафари е член на борда на Българския 

Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, главен 

редактор на световното списание по психотелесна терапия IBPJ, 

издавано от Европейската и Американската асоциация по психотелесна терапия. Тя владее 

перфектно четири езика, омъжена е и е майка на две деца.  
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