
 
 
 
 
 
 

www.IntunityCoaches.com 

Intunity Coaches™ Coach 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 уникална програма за обучение по коучинг... 

 
Тя е за овладяване и усъвършенстване изкуството и “сърцето” на коучинга, 
посредством използването на вашата интуиция, неограничените ресурси, с които сте 

се родили, и целия спектър от сетива и вътрешни 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 произхожда от Универсалните закони в 

природата и от Единството на противоположностите. От танца между това 

“да бъда” и “да правя”. Ин и Ян. Мъжкият и женският аспект. Ведно.  

За предаването на философията на Intunity Coaching, използваме елементи от три 

основни области: Танго, Тай Чи и Таоизъм. Включваме и принципите на квантовата 
физика, а така също и техники от импровизационен театър и storytelling 
(разказването на истории). Преплитаме музика и изкуство в работните сесии, за да 

стимулираме вашата креативност. И предоставяме пространство и свобода на 

участниците да отворят сетивата и интуицията си и да създават отвътре. 
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За кого е предназначена? 

 Всеки, който би желал да се развива като Професионален коуч 

 Вдъхновяващи лидери, които искат да създават и управляват въвличащи и 
значими бизнеси и да вдъхновяват хората, с които другите да правят същото 

 Мъдри родители, които се стремят да разцъфтяват във взаимоотношенията с 
децата си 

 Партньори в бизнеса или в живота, 

които искат да живеят или да работят 
“щастливо заедно” 

 Всеки, който желае да създава и да 
живее своята мисия и призвание  

Какво още ще ви даде? 

Лична трансформация и дълбоко усещане 

за смисъл и предназначение   •••  Достъп 

до вътрешните ви ресурси, интуиция и 

истинска същност   •••  Нагласа, носеща и 

създаваща удовлетворение, изобилие и желание за съзидание   •••  Ценни умения, 

които да ви помагат да вдъхновявате трансформация у другите   •••  Практически 

инструменти за постигането на значими резултати и за реализирането на желаната 

промяна 

Как се случва? 

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

 модулите са присъствени и се провеждат на място 

 допълнителен онлайн групов коучинг между модулите 

 Intunity Buddy Coaches система за подкрепа по време на цялата програма 

 

~ 100% практическо обучение ~ 

Участниците започват да правят коучинг от Ден 1 

 

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  

хоризонти! 
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Какво представлява? 

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

като Intunity Окото™, съчетава в себе си трите аспекта на АЗ СЪМ (I-AM), АЗ 

ИЗРАСТВАМ (I-GROW) и АЗ ДЕЙСТВАМ (I-ACT) – всеки от които се изучава в 

дълбочина и като неразделна част от Цялото. 

Участниците се научават да прилагат разнообразни Intunity 

Coaching процеси, техники и коучинг инструменти. Наред със 

специфичните Intunity Coaching умения, се усвояват и 11-те 

ключови коучинг компетенции, дефинирани от 

Международната Коуч Федерация, 

http://www.coachfederation.org/ 

Какво още? 

След завършването на Програмата: 

 ще бъдете сертифицирани като Intunity Coaches 

 ще бъдете представени на уебсайта на www.IntunityCoaches.com, което ще 

допринесе за популяризирането и развиването на собствения ви коучинг бизнес, в 

случай че желаете да развивате такъв 

 ще имате възможност да участвате като асистенти в последващите обучения на 

Intunity Coaches, напълно безплатно, допълнително обогатявайки своя опит и 

умения 

Пролетно издание’ 2015: Кога? Къде? 

София, Парк Хотел Витоша, ул. Росарио 1 

М1: Въведение 

(Initiation) 

М2: Идентичност 

(Identity) 

М3: Намерение 

(Intention) 

М4: Въздействие 

(Impact) 

М5: Интегриране 

(Integration) 

20-22 Март, 2015 24-26 Апр, 2015 15-17 Май, 2015 12-14 Юни, 2015 10-12 Юли, 2015 

Всеки от модулите се провежда на посочените дати от 09:30 до 17:30ч. 

 

 
За въпроси и регистрация:  

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


