






























































ВЕКТОРНА ПСИХОЛОГИЯ 

Чрез системата на психологическите вектори се разпознават 
характера, потребностите, скрити пристрастия и навици.  

Теста за цветните вектори е обективен инструмент, както за 
подбор  и оценяване, така и в областта на продажбите и 
рекламата, в деловите преговори, управлението на бизнеса. 



КАКВО Е ЦВЕТЕН ВЕКТОР? 
Съвкупност от психологични и физиологични качества, свързани с 
чувствителните отвори на човешкото тяло. 

Това е зона със свръхвъзприятие на околния свят и степен на 
чувствителност, която е обусловена генетично. 

Комбинацията от осем вектора, 
с проявленията на техните продуктивни и непродуктивни качества,  
определят характера, поведението, навиците, здравето.  













Какво е необходимо, за да работите с 
цветните вектори?

Базови знания за системата.

Тест за определяне на цветните вектори.

Обучение за работа с теста и интерпретация 
на резултатите.







ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
ИНСТРУМЕНТИ В ДЕЛОВАТА 
КОМУНИКАЦИЯ И БИЗНЕСА 

5-6 АПРИЛ 2019



АНАГРАМИ И УНИКУБ 

11 АПРИЛ 2019



ХАРМОНИЧНОТО ДЕТЕ 

5 АПРИЛ 2019



ЦВЕТНИТЕ ВЕКТОРИ И 
СЪВМЕСТИМОСТТА 

МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ

5-6 АПРИЛ 2019



КОРПОРАТИВНО HR ОБУЧЕНИЕ 

1. Базов тренинг. Системна векторна
психология. Цветни вектори

2. Практикум. 
Приложение на системата в 
подбора и  изграждането на екипи

3. Анаграми и Уникуб. 
Обучение за работа с методиките за
тестиране



Всички програми, тренинги, обучения и събития са създадени и се реализират с 
холистичен подход, в основата на който е постигането на баланс и житейска хармония

чрез физическо и психично здраве. 
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