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SHAMANIC VISION 
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ПРЕД-ИСТОРИЯTA… 

Запознах се с Боби (a.k.a. Боби Being, както по-късно го нарекох), благодарение на 

Intunity Coaches.  

При нас го довело Intunity Окото, което той разпознал, благодарение на 

срещата му с Андро малко преди това.  

И така аз научих за Андро.  

От Боби.  

А Боби ме доведе до Андро…  

По груби мои изчисления цикълът трябва да се е завъртял за около 9 месеца… 
 

Благодарение на Андро (и най-вече на самата мен) срещнах Емо, Ваня и 

Любо… на Шаманския семинар тази есен в село Емен. Това, което преживяхме 

заедно там, не може да се опише – също както и коучингът или пък Intunity не 

може да се облече в думи, а е нужно просто да се преживее.  
 

И все пак… Реших, че съм готова да споделя с всички вас какво научих там и 

какво още осъзнах, че е Intunity. Защото сега вече знам – повече от всякога – че Intunity 

носи в себе си Магията, за която говорихме в Емен, и която е достъпна за всеки 

от нас. Достатъчно е просто да отворим Съзнанието си за нея и да й позволим да 

твори през нас…  
 

И след като го реших, Магията ми донесе и прозрението ~ ще го направя с 

тези прекрасни хора, с които споделих Шаманското изживяване: 

 Емо  

който вече е част от Intunity Общността и с когото споделих 

първата си Шаманска практика 

 Ваня  

която усетих като Сестра и с която сътворихме приказни неща, и 

 Любо  

в чието меко присъствие се потопих в последната ми Шаманска 

практика… 

 

                                                           
 По точни изчисления е по-скоро 7 месеца, но 9 месеца звучат по-символично и… мистично ;-) 
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КАКВО ЩЕ СЪТВОРИМ ЗАЕДНО С ВАС? 

Ще ви споделим. 

Ще си говорим. 

Ще експериментираме. 

Ще си помълчим. 

Ще се докоснем до Магията… 

И ще я пресътворим. 
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