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Пътуване към себе си 

В ЗЕ МЕ ТЕ СА МО  В А Ш Е ТО 
В Ъ О БРА Ж ЕНИЕ!  

ИЗБЕ РЕТ Е О СЪ ЗНАТО  СВ О Я ТА  
Д Е СТ ИНА Ц ИЯ !  



Всички пътувания временно са 
пренасочени към вътрешните измерения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приятно пътуване! 
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Минало 

Бъдеще 

Настояще 



Дестинация: Минало Добре дошли във Вашето минало!  

• Спомнете си за красив 
момент сред природата от 
Вашето минало! 

• Потопете се в него и 
изживейте емоцията 
отново. 

Първа спирка 

• Кога за последно се 
почувствахте щастливи? 

•  Затворете очи и се 
насладете на мига на 
щастие още веднъж! 

Втора спирка 
• Спомнете си за разговор с 

човек, който е променил 
живота Ви. 

• Изберете значим за Вас 
момент, в който сте 
донесли радост на някого. 

Трета спирка 

1. Кое преживяване Ви е донесло спокойствие и чувство на щастие? 
 
2.   Какво от миналото бихте взели със себе си в настоиящето? 
/ценен опит, мечта, която сте имали, нагласа, която е помагала да преодолявате трудности, преживяване,  
което  искате да повторите/ 



Дестинация: Бъдеще Добре дошли! Приятно изкарване! 

• Какви са целите и мечтите Ви в 
близко и в по- далечно бъдеще? 
Сега си представете, че се 
реализират. Как се чувствате?  

• Имате втори билет- кой стои до 
Вас в тези моменти? Любим, 
приятел, роднина? 

1. Какво е необходимо за осъществяването на целите и мечтите Ви? 
 

2. Кои Ваши качества биха Ви помогнали да преодолеете препятствията в  
настоящето и да осъществите плановете си? 

 
 



Дестинация: Настояще Само за любители на силните 
усещания... 

• Внимание! Готови за бънджи скок в 
страховете Ви: 

Признайте пред себе си кой е най- големият 
Ви страх! 

• Следва спускане с влакчето на ужасите 
към тревожните Ви мисли и състояния: 

Как се справяте със стреса и напрежението? 
Изпитвате ли гняв, тревога?  

• И offroad изкачване с джип по трудностите 
на ежедневието Ви: 

Човек, поставен в екстремна ситуация, 
разкрива своята същност. Тук падат всички 
маски! Кой/ коя сте Вие? 

1. Кои Ваши страхове Ви пречат в трудна ситуация? 
2. Опишете се с няколко Ваши качества и нагласи, 
 които Ви помагат да се справите със страховете и  
трудностите? 



Пътуването към 
себе си е към 
своя край.... 

За да не загубите себе си 
и за да намерите пътя 

към дома, моля 
използвайте картата на 

съпричастността, 
моралния си компас, 
следете за табелите с 

надпис: „Обич“ и задайте 
на джипиеса си 

дестинация: „Вяра и 
Надежда“! 



Пътуване към себе 
си 

Приятно пътуване до 
следващата дестинация – 

РЕЛАКС  И  ВЪЛНУВАЩИ  

ПРЕЖИВЯВАНИЯ! 

 Където и да пътувате, не забравяйте, че няма 
по- уютно място от дома! А Вашият първи и 

последен дом сте Вие самите! 

 



Пътуване към себе си 
БЛ АГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!  


