
 

 Докъде стига погледът ти?  

 Можеш ли да погледнеш отвъд собствената си зона на комфорт?  

 Какво ще направиш, когато излезеш извън границите на сигурното?  

 Ще имаш ли смелостта да разбиеш собствените си концепции, да продължиш да се учиш и да 

рискуваш  - за да видиш какво има отвъд? 

   Ако вече си заинтригуван и вярваш за себе си, че си от хората,  

които обичат предизвикателствата, готови са да поемат отговорността 

 за собстве-ния си живот и за кратко време могат да постигнат силен личностен растеж, 

 „See Beyond” е точно за теб! 

Целта на обучението е да даде възможност да изпиташ себе си като младежки лидер, да 

подобриш уменията си за наблюдение и да откриеш как можеш да създадеш своето 

собствено влияние. 

„See Beyond” е уникален по рода си тренировъчен курс, основан на метода „Basic Synergy” и 

принцип на учене през опита. Това означава, че участниците са изцяло въвлечени в процеса и 

трупат познание посредством собствените си преживявания. По този начин ти си собственият си 

източник на мотивация и вдъхновение. 

   По време на 10-дневната интензивна програма ще имаш възможността да изследваш себе си – 

сам и във взаимоотношенията си с другите, да преразгледаш начина, по който си възприемал 
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собствените си възприятия, да се сблъскаш с 

познатото и да преминеш отвъд – там, където 

са инициативността, предприемачество и 

лидерството. Посредством интерактивни 

методи, индивидуални и групови задачи, 

логически задачи, дейности на открито и 

закрито ти си провокиран да съчетаеш 

креативността и стратегическото си мислене 

така, че за да достигнеш своя максимум. 

   И ако това описание ти се вижда кратко…. 

То е защото предстоят много изненади! ... 

 

 

Здравей, и добре дошъл! 

Ние сме Алена, Ирина и Мадлен.  

Подаваме ти ръка с намерението да те отведем на 

едно кратко пътешествие като те срещнем с 

някои от участниците, с които си 

взаимодействахме през тези десет интензивни 

дни!  

Пожелаваме ти приятно пътешествие. . . 

 



 

 

 

 

 

 

 

   „За първи път чух за „See 
Beyond” по време на едно 
събитие в началото на годината. 
Там присъстваха няколко от 
вече участвалите в проекта и 
като че ли нещо от техния 
ентусиазъм ме зарази. Въпреки 
увещанията и молбите ми, те 
така и не ми разкриха през 
какво точно са преминали. 
Споделиха само, че този 
тренировъчен курс се е явил 
събитие, преобърнало 
животите им, и че имам ли 
възможност, непременно 
трябва да участвам. 

 Аз, от своят страна, като 
психолог и литератор, бях 
изключително привлечена от 
заглавието на тренировъчния 
курс. „Погледни отвъд”… „Виж 
отвъд”... Чудех се къде ли е това 
„отвъд” и какво ли има там. 
Любопитството ми бе 
провокирано, така че още преди 
да бъда одобрена за участник, 
„See Beyond” се бе превърнал в 
загадка, която искам да 
разреша.  

 След приключването на тези 
десет дена в „Креативното 
пространство” на Холоко 
напълно мога да потвърдя 
казаното от своите познати. 
Сега се чувствам много по-
свързана със себе си и другите. 
Разбрах, че в досегашния си 
живот само съм мислела, че 
мога да общувам и градя 
истинско доверие. Научих се да 
изпитвам увереност, когато 
трябва да оставя 
разсъжденията настрана и 
просто да предприема действие. 
Не се страхувам да изискам от 
себе си успех.  

Ако трябва да опиша тренинга 
само с една дума… За мен тя е 
„предизвикателство”. Така че – 
поеми го!” – Алена, 22г. 



 

 

 

 

 

 

 

Дори не подозирах за 
съществуването на синерджи 
трейнинг до миналото лято, 
когато моя позната се върна 
от такъв и ми разказа с 
няколко ентусиазирани 
изречения за впечатленията 
си. Всъщност загатна съвсем 
малко, но пробуди 
любопитството ми. 
Естествено, сега ми е напълно 
ясно, даже съм благодарна, че 
не влезе в подробности, тъй 
като това  е преживяване, 
което не може да бъде 
разказано обстойно, 
обективно и ясно. За мен 
трейнингът беше пътуване не 
само към моята собствена 
същност, но и към другите. 
Показа ми, че в 
действителност мога да 
опозная себе си много по-
добре като да си дам сметка за 
рамките, в които сама съм се 
поставяла досега, и намеря 
начин да пристъпя извън тях. 
Бих казала, че е учудващо до 
каква степен едва 10 дни 
могат да повлияят на човек и 
да разширят кръгозора му, да 
го накарат да постави под 
въпрос дълбоко вкоренени 
разбирания и начини на 
изразяване. Ако трябва да 
опиша с няколко думи 
чувствата, които останаха от 
трейнинга, това са 
признателност, че имах 
възможността да видя и да 
приема една различна гледна 
точка, както и голяма доза 
мотивация да продължа 
процеса на учене в средата, с 
която съм свикнала. Оставам 
без съмнение, че ефектът от 
преживяното и осмисленото 
през тези 10 дни ще е 
дълготраен и ще доведе до 
много други съзнателни 
промени и избори в живота 
ми. – Ирина, 26г 

 



 

 

Въпрос, след въпрос, след въпрос… 
А после следва отговор и нов 
отговор … Биват задавани от 
външно лице, но отговорите са за 
теб самия. 

Споделяш, действаш, споделяш, 

действаш и после се усещах като 

обелено лукче, само че с крила. Да, 

с крила! Усещам, че мога да 

направя всичко, което си пожелая. 

Усещам, че мечтите ми се сбъдват. 

Само, защото предприех първата 

крачка. А тя е да погледна отвъд. 

Отвъд общоприетото, отвъд 

видимото, отвъд сегашното, отвъд 

другите, отвъд себе си…. 

И сега летя, и сега създавам, и сега 

съм щастлива. Виждам 

възможностите на всякъде и най-

вече във себе си.! 

Ако преди се усещах на правилния 

път. То осъзнах, че съм карала по 

пътя, но от страни в тревата, 

успоредно на пътя. Това  ми даваше 

усещането за посока, но не и за 

сигурност, за промяна, за 

устременост, за постижение… Сега 

се чувствам сякаш обектива ми се е 

фокусирал и карам в скоростната 

отсечка на магистрала Тракия. 

Това е така, защото си позволих. 

Позволих и се доверих на себе си и 

на тези, които организират това 

преживяване за всички нас. 

Отворих се с риск да се нараня, да 

се окалям, да падна, да заболи, но и 

със риск да стана, да се мотивирам, 

да се вдъхновя, да създавам, да 

осъзнавам, да си отворя очите, да 

се чувствам изпълнена, да се 

чувствам щастлива, да усетя 

подкрепа и разбиране… 

Това обучение е за пътуването в 

себе си. Къде ще стигнеш зависи от 

теб. Как ще стигнеш до там отново 

зависи от теб. То служи като 

инструмент по пътя ти..като 

опорна точка.. като навигация. 

Имаш избор пред себе си – да я 

видиш като възможност или да я 

подминеш. – Мадлен, 24г 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Винаги съм бил студен човек. Живях живота, който обществото създава за мен, вместо да създам живота, който 

аз искам да живея. Обучителният курс Basic Synergy бе един от красивите и променящи живота ми 

преживявания. Сега се чувствам различно, мисля различно и съм много щастлив от това. Обучението е 

представено като курс, който подобрява предприемаческите умения, но всъщност направи много повече с мен! 

Най-важният резултат, който изпитах по време и след е, че се чувствам много по-осъзнат за моите чувства и 

емоции по начин, по който никога не съм вярвал, че е възможно. Много пъти през живота си съм се борил да 

имам усещането за визия и посока, но сега нещата са различни: сега съм наясно със емоциите си, с това което 

искам и не искам в живота си, и това ми дава посока, както и мотивация да постигна резултатите, които искам. 

Освен това ми е много по-лесно и много важно да изразявам емоциите си, които чувствам в себе си с моите 

приятели, колеги, родители, защото разбрах колко много значи за връзките, които градя. Също така се чувствам 

по-уверен  и по-удобно да съм отговорен за собствените си действия, защото съм на мнение, че мога да сътворя 

красиви неща и да им се насладя. Харесвам методологията на обучението. То бе базирано на метода „учене чрез 

преживяване” и го намирам за много ефективно и допринасящо за моята промяна по по-добър начин, като 

повиши моята проактивност и любопитство. Обучението е интензивно преживяване и го препоръчвам на всеки, 

който наистина иска да подобри себеразбирането си и връзките с другите и би работил усилено по време на 

обучението.” 

- Джо, Италия 

 

 



 

 

 

 

 

 

„Когато ходя по обучения мога поне да предположа какво мога да очаквам – ясен график, енерджайзъри и 

задачи за групова динамика. И в този случай няма „НО”, защото преживяването, което аз имах в Холоко 

беше абсолютно и тотално различно в добрия смисъл. В началото бях скептична, дори разочарована и 

ядосана и исках да откажа да участвам, защото чувство на фрустрация се надигаше в мен. И … Какво се 

случи? Не знам, но нещо се промени в ума и в сърцето ми. Смених ъгъла на мислене, перспективата, от 

която гледах, оставих на страна целия си предишен опит и .. просто се пуснах. Чудеса се случиха с моето 

вътрешно Аз, когато наистина започнах да се доверявам и да вярвам, когато се отворих дори в неудобните 

за мен моменти. Наистина осъзнах колко е важно да се доверя на хората, с които бях в този момент. Колко е 

важно да живея в настоящия момент, не в миналото, където не мога да променя нищо, не в бъдещето, 

където не знам какво ще се случи, но тук – настоящия момент. Плача, смея се, наслаждавам се и дори се 

боря със себе си, мотивирам се и подкрепям другите. Да, наистина беше най-доброто обучение, в което 

някога съм участвала, защото се преродих в нова, по-добра версия на мен самата, счупих стените вътре в 

мен и със сигурност открих важни и близки на душата ми хора!”  

- Неринга, Литва 

 





„… По време на десетте дни имах възможност да живея и да преживявам различни процеси с група 

съставена от 12 националности. Мога да кажа, че беше интензивно обучение, но съм много щастлива от 

резултата. По принцип съм доста срамежлива, но това обучение ми даде възможност да подобря 

уменията си за говорене пред публика и да изляза от зоната си на комфорт няколко пъти. Най-високата 

точка беше активностите навън, където надминах себе си и споделих страхотни мигове с моята група. 

Бих препоръчала това обучение на всеки, които иска да се включи в приключение, където да открие себе 

си, да се учи от другите и да се наслаждава!” 

- Май, Франция 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

„Към това обучение подходих без предразсъдъци, с идеята да бъда тотално пленена от преживяването и 

мисля, че бе най-добрият избор за мен. Това чувство на увереност, свобода и огромно любопитство, което 

изживявах ден по ден ми помогна да превъзмогна лимити от всякакъв вид и да остана изненадана от 

способностите ми и мен самата… уникално преживяване. Определено интензивен курс, емоционално и 

физически, но основният подход избран от обучителите ми даде възможност да осмисля всичко стъпка по 

стъпка и по тои начин да напредна. Наистина ценя този курс, защото мисля, че е важно да имаме ясно 

разбиране за пътя, които вървим. Мястото, което бе избрано и атмосферата на внимание и кооперация, 

която се създаде сред участниците доведе, с напредването на дните, до невероятни човешки сближавания, 

които определено ще останат и след тези 10 дни на обучение.” 

 

-Мариялуиза, Италия 

„Много се радвам, че имах възможността да участвам в това обучение.  Въпреки че докато траеше, имах 

чувството, че донякъде е твърде интензивно, то ме предизвика да изляза извън зоната си на комфорт и ми 

помогна да придобия повече увереност в много области. Сега, няколко седмици по-късно, забелязвам, че съм 

много по-наясно с моделите си на поведение и мислене.” 

 

-Каиза, Естония 

„Това беше първият път, в който взех участие в Еразъм+ обучение и бих казала, че беше страхотно! Наистина 

се чувствам удовлетворена след като успях да го доведа до край. Беше уморително и ми трябваше доста 

енергия, но за сметка на това бях ентусиазирана и мотивирана. Смятам, че някои от нещата, които научих и 

изводите, до които достигнах, определено ще са ми от полза.” 

 

- Мария, Гърция 

„Това обучение е страхотно, ако имаш за цел да развиеш себе си на различни нива, в него ти трябва да 

следваш! Ще научиш различни неща, които можеш да приложиш в своя живот. Изключително интензивно е, 

но си заслужава до край. Аз научих много умения, повече знание, преживявания, но най-важното себе-

осъзнатост за това коя съм аз като човек и коя искам да стана. Това е като емоционалнo увеселително влакче 

- не знаеш какво те очаква след това. Дейностите са много добри и учиш много неща. Има активности, които 

се провеждат навън, креативни аспекти, сближаване на екипа, себе рефлексия и други. Ще излизате от 

зоната си на комфорт и ще можете да направите много повече от това, което си мислите, че всъщност 

можете. Това обучение е най-доброто, което съм следвала! Ако искаш да се промениш грабни шанса и 

кандидатствай за Basic Synergy Training!” 

 

- Клаудия, Холандия 
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