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Intunity Coaches® Training Program 
първата българска програма за обучение по коучинг 

"Бъди промяната, която искаш да видиш в света." 
― Махатма Ганди 

“Да познаваш другите е мъдрост. Да познаваш себе си е истинско просветление. 
Да управляваш другите изисква сила. Да управляваш себе си е нужна истинска мощ.”  

 ― Лао Дзъ, Тао Те Чинг 

 

 

 

Intunity Coaches® е за овладяване и усъвършенстване изкуството на коучинга и 

трансформационния коучинг подход – посредством използването на собствените 

вътрешни ресурси, интуиция и източници на знание. Тя е също за това да бъдеш в тон 

със и да действаш от мястото на истинската си същност като човек, личност и коуч. 

Философията на Intunity Coaches® произтича от универсалните природни закони, 

от единството на противоположностите и същността на парадоксите, като стимулира 

развиването на гъвкав ум и критическо мислене, ведно с креативния творчески израз 

у човека. Програмата се основава на 11-те основни коучинг компетенции и Етичните 

професионални стандарти на Международната Коуч Федерация (ICF). 

За предаване философията на Intunity Coaches® интегрираме елементи от три 

основни области: Танго, Тай Чи и Tаоизъм. Използваме редица научни и артистични 

принципи (от физиката, импро-театъра, storytelling и др.) и използваме музика и 

приложно изкуство в работните сесии, за да стимулираме вашата креативност и 

ресурсност. И предоставяме пространство и свобода на участниците сами да отворят 

сетивата и интуицията си и да започнат да “създават отвътре”. 

 “Нестандартно и уникално!” ~  “Единствено по рода си в България!” ~ “Вярвам, че  

това е пътят за придобиване на умения по коучинг!” 
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За кого е предназначена? 

 Вдъхновяващи лидери от ново поколение, които желаят да бъдат промяната 
в света и да оставят своя автентичен отпечатък, вдъхновявйки и другите около 
себе си 

 Собственици на компании и мениджъри на екипи, стремящи се към 

създаването на постоянно усъвършенстващи се организации и развиването на 
значим и устойчив бизнес 

 Партньори (в бизнеса или живота), които желаят да усвоят изкуството на 

партньорските взаимоотношения, 
хармонията и баланса 

 Всеки, който се стреми към постоянно 
усъвършенстване и избира да живее от 

мястото на своята мисия и призвание 

 Всеки, който би желал да се развива като 

Професионален коуч 

Какво още ви дава? 

Личностна трансформация и израстване и 

дълбоко усещане за смисъл и предназначение   

•••  По-високо качество на личния и професи-

оналния ви живот •••  Достъп до вътрешните ви ресурси, интуиция и същност   ••• 

Нагласа, носеща и създаваща удовлетворение, изобилие и желание за съзидание   •••  

Ценни умения и знания, които да ви помагат да вдъхновявате трансформация и 

устойчиво развитие у себе си и другите ••• Практически инструменти за постигането 

на значими резултати и за реализирането на желаната промяна – у себе си и у 

другите! 

Как протича? 

5 модула за 5 месеца | всеки модул от по 3 дни | 125 часа специфично коучинг обучение 

 обучението е изцяло присъствено, с онлайн групов коучинг между модулите 

 индивидуален коучинг по време на цялата програма 

 Intunity Buddy Coaches Система за подкрепа и развитие през цялата програма 

 

 

И още, Програмата е  

за тези от вас, които са 

достатъчно смели да 

предизвикат себе си, така че 

да се изкачат на следващото 

ниво и постоянно да  

разширяват  

собствените граници и  

хоризонти. 
 

~ 100% практическо обучение ~ 

Участниците започват да правят коучинг от Ден 1 
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Какво представлява? 

Основният коучинг модел в Intunity коучинг – 3’I Coaching Model, наричан още  

Intunity Окото™, е елегантен модел, който съчетава в себе си три ключови аспекта и 

самостоятелни коучинг модели: I-AM (АЗ СЪМ) � I-GROW (АЗ ИЗРАСТВАМ) � I-ACT 

(АЗ ДЕЙСТВАМ),  всеки от които се изучава в дълбочина и като неразделна част от 

Цялото. 

По време на обучителното пътешествие 

участниците се научават да прилагат 

разнообразни Intunity коучинг процеси, техники 

и коучинг инструменти. Наред със специфичните 

Intunity коучинг умения, се усвояват и 11-те 

основни коучинг компетенции, съгласно 

Международната Коуч Федерация.  

Ние ви обучаваме на Майсторско ниво – от вас зависи докъде ще стигнете. 

 

Какво още? 

 След завършване на обучението ще бъдете сертифицирани като Intunity Coach и 

ще бъдете част от по-голяма общност, споделяща общи ценности и висши цели 

 Ще имате възможност да участвате като асистенти в програмата Intunity 

Coaches® напълно безплатно, допълнително обогатявайки своя опит и умения 

 Ще имате възможност да участвате в ежемесечните Intunity Coaches® Circles, 

предназначени за постоянно усъвършенстване и обмяна на опит между коучовете. 

Ще можете и да се включвате в Intunity Coaches® Learning Retreats и други 

последващи Intunity обучения и събития при преференциални условия 

 

  

За въпроси и регистрация:  

Plamen.Petrov@Equinox-Partners.bg | +359 899 826 714 
 


