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През 1990 година се дипломирах в Русия като инженер - 

механик в Тулския Политехнически Институт. Година по-рано 

вече бях започнал да се занимавам с международна търговия, 

внос – износ на стоки между България и Русия. Нещата вървяха 

добре и през 1994 станах управител на собствена компания за 

производство и дистрибуция на месни продукти. Компанията се 

развиваше много добре. 

Като ръководител на собствен бизнес работата ми беше да 

управлявам хора и процеси. С процесите ми беше ясно – 

помагаше ми техническото образование. Предизвикателство ми 

бяха хората – как да подбера подходящите и как да ги 

мотивирам да постигат целите на компанията. Търсех работещи 

методи и така попаднах на НЛП. 

В България нямаше кой да ме научи на метода. Започнах 

проучване кое е мястото, където да получа най-добра 

квалификация. Избрах Русия, защото там НЛП от 80-те години 

навлиза във всички области на живота и бизнеса. Привлече ме 

прагматизма на руската школа. 

Още на първия курс разбрах, че НЛП е нещото, което е липсвало в живота ми и с което искам да се занимавам. 

  

Когато се върнах, използвах наученото и буквално за няколко месеца завърших изграждането на национална 

дистрибуторска мрежа и увеличих производството на компанията. Това ми позволи да продам бизнеса и да се посветя 

на НЛП. 

 

И така сега имам проведени над 300 тренинга и над 60 семинара по групов коучинг. 

От началото на 2012г. работя с на Националния отбор по карате като треньор по психическа подготовка. 

Тренер 
•    Базов тренинг: НЛП Практик 

•    Базов тренинг: НЛП Мастър 

•    Тренинг „Майсторство за убеждаване и влияние„ 

      (Ериксонова хипноза за управление на комуникацията) 

•    Тренинг „ДА ПРОБИЕМ! Активизирай експанзивна политика в условията на промяна". 

•    Тренинг "НЛП - технологии за управление на продажбите" 

•    Тренинг "Подбор, мотивация и преструктуриране на персонала" 

•    Тренинг "Контра манипулации при преговори" 

•    Тренинг "Технологии за промяна на убеждения" 

•    Тренинг "Високо продуктивни състояния и управление на стреса" 

•    Тренинг "Високо продуктивни състояния за трейдъри" 

•    Тренинг "НЛП - техники за презентация, самопрезентация и асертивно поведение" 

•    Тренинг "Управление чрез мотивация" 

 

Принципи на работа 

1. Важен е не просто резултатът, а бързият резултат 

2. Докато правим нещо, може да ни е приятно. Тогава резултатът е по-добър и по-бърз 

3. Всичко, което се случва, може да бъде използвано за постигане на целта 

Квалификация 
Институт по НЛП - Москва: 

•    2005 - НЛП Практик 

•    2006 - НЛП Мастър 

•    2005 - 2007 - НЛП Тренер 

МЕТА - Единбург, Ричард Бендлър (Съоснователят на НЛП)  

•    2006 - Изменени състояния на съзнанието и базово изследване на мозъка 

 

Институт за Групова и Семейна Психология и Психотерарпия - Москва, проф. М.С. Гинзбург 

•    2007 - Ериксонова Хипноза и Терапия 


