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Аз, Коучът! 

Преди време един от моите коучове ми каза следното: 

“Remember it's not about ability or experience [of the coach] but about a different 

perspective, a new angle and an ability to externalise thinking and getting outside of 

yourself. And sometimes it’s just about listening and letting the client coach themselves. 

Always remember that. You are the right coach for everyone you coach when the time is 

right to coach them. xox” 

– Anneli Blundell, 2010 ‘Coach of the Year’ for ANZI Coaching 

“Помни, не става дума за способност или опит [на коуча], а за различна 

перспектива, за нов ъгъл и за възможност да екстернализираме мисленето и да 

се погледнем отстрани. И понякога всичко опира до това да слушаме и да 

позволим на клиента да коучва себе си. Винаги помни това. Ти си точният коуч за 

всеки, когото коучваш, когато е точното време да ги коучваш. xox” 

– Аннели Бландъл, ‘Коуч на Годината’ 2010 за ANZI Coaching 

 

 

 

В Intunity Коучинг всичко започва от АЗ (I). Преминава през АЗ (I). И 

приключва с АЗ (I). Както по отношение на Коуча, така и по отношение 

на Клиента. Всеки клиент, в този етап от живота си, в този момент и с този 

точно коуч – е уникален сам по себе си и преминава през уникален процес. Във 

всеки един момент. Ето защо той следва да бъде следван от своя Коуч, така 

щото всичко, което се случва по време на коучинга, да обслужва това Коучът 

да служи на своя Клиент. Това е и ролята на коуча – да бъде себе си, да бъде 

автентичен, да бъде директен в своята комуникация, да бъде в собствената Ос 

и в своята Нула. И от това място – да служи на клиента. Накратко, (да си 

позволява) ДА БЪДЕ, а оттам и – да бъде в услуга на Клиента. 

В Intunity Коучинг казваме – има процес + няма процес. Има модел + 

няма модел. Защото същественото, което винаги стои на преден план, е 

Клиентът. А майсторството в коучинга е свързано с присъствието на 

Коуча – с това Кой е Коуча и Как присъства. Присъствието е това, което 

Коучът има и което носи в коучинг взаимоотношението. Това присъствие 

създава поле, катализиращо трансформацията, която така или иначе се случва 

с клиента. Коучът катализира трансформацията, но той сам по себе си не е 

причина за трансформацията, нито двигател за тази трансфорамция, нито 

самата трансформация. 

” 

“ 

... и с това 

нещата 

започнаха да 

изглеждат 

далеч по-

лесни и в 

точната 

степен 

“отговорни”: 

както към 

мен самата, 

така и към 

моите 

клиенти, 

така и към 

коучинга 

въобще... 
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КАКВО? 

ЗАЩО? 

КАК? 

 

КОЙ Е 
КОУЧЪТ? 

КАК ПРОЯВЯВАШ ТВОЯТА СЪЩНОСТ И 
ТВОЕТО “ЗАЩО”? Как прилагаш УМЕНИЯТА и 

КОМПЕТЕНЦИИТЕ? 

Какво ПРАВИШ като Коуч?  
Какво прилагаш като модели, процеси, 

инструменти, техники, подход и т.н.? 

КАКВО Е ТВОЕТО “ЗАЩО” КАТО КОУЧ?  
Защо си в това взаимоотношение? ... Защо 

избираш да работиш или не с този клиент? ... 

Защо задаваш този или онзи въпрос? 

КОЙ СИ ТИ?  
Като Същност? Като Личност? Като Коуч?  

Какво е твоето присъствие?  
Как присъстваш?  

Какво поле създаваш? 

Коучът подкрепя клиента, като му предоставя огледало, в което той да се 

огледа. За да види, както Малкото си Аз, така и Голямото си Аз. И след това – 

да направи своя избор – за това какво, кога, къде, как и защо да бъде, осъзнае, 

да направи или да живее. Това какво избира клиентът е изцяло въпрос на 

негов личен избор. Коучът е “огледалото”, но той не е това, което се 

вижда в огледалото. Нито това, което се случва отвъд огледалото. 

Колкото по-кристално огледало сме за клиентите си, толкова по-ясно 

клиентът ще види собственото отражение. За да бъдем това кристално 

огледало, това означава непрестанна грижа за собственото ни личностно 

израстване, усъвършенстване и разширяване. Присъствието на Коуча е 

свързано с чистото присъствие в тук и сега. С присъствието на Автентичната 

същност. В Нулата и от Нулата. Във и от Тао. Във и от мястото, където всичко е 

възможно. И където има всичко и нищо. Коучът е като бялата светлина, 

която носи в себе си потенциала да отразява всички цветове, в 

зависимост от същността на материята (~клиента), в която лъчите се 

пречупват.  
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Всичко вЕдно: Коучът = f (Моделa + Уменията) & 

Коучингът = f (Коуча) 

 

Всеки един от процесите, елементите, аспектите 

или под-моделите в модела Intunity “Окото” 

(Intunity 3’I Coaching Model) е интегрална част от 

цялото. Също като холографска репрезентация на 

цялото, съдържаща характеристиките на цялото и в 

същото време – уникална само по себе си. Така 

както и уменията са взаимно свързани на много 

нива едни с други, и с модела като цяло. 

Интегрирането като процес е свързан със следните 

аспекти: изследването в дълбочина и широчина 

на процесите, моделите, уменията – през 

микроскоп, но и през телескоп. Разбирането за 

въздействието – за начина, по който процесът, 

моделът или техниката работи и въздейства върху 

другия или средата. И след това “забравянето” и 

интернализирането на същия този процес, модел 

или инструмент. Което на практика означава – да си 

вземем (да интегрираме) това, което работи за нас 

и нашия коучинг или коучинг клиент. И да оставим 

това, което не ни върши работа.  

Наред с това, е добре да помним, че модел без 

умения е все едно форма без съдържание. В 

този смисъл коучинг уменията като такива, вкл. 

Intunity Коучинг Уменията или ICF Коучинг 

компетенциите, са начинът, по който моделът или 

процесът се прилага и достига до клиента. А този, 

който проявява уменията и прилага процесите, 

е Коучът.  

 
КОЙ СИ ТИ � КАК ПРАВИШ КОУЧИНГ 

WHO YOU ARE IS HOW YOU COACH 
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Вяра 

Любопитство 

Слушане Въпроси 

Подкрепа Предизвикване 

Всеки човек е 

естествено 

креативен, 

цялостен  

и ресурсен 

Задълбочаване на осъзнаването 

Предприемане на действия 

Израстване 

Коучът като ролеви модел 

Необходимо е също така да правим разлика между това кога моделът или 

умението “не върши работа”. И кога моделът или умението е 

предизвикателно – тъй като в проявлението му стои нашето собствено 

разширяване и израстване. В такива случаи следва да бъдем открити и 

директни към себе си и да прилагаме коучинг парадигмата (вж. по-долу) най-

напред към себе си, като: 

• проявяваме любопитство към себе си и 

като се питаме: Какво е това, което 

всъщност ми е предизвикателно? 

Какво стои отвъд тази съпротива? 

Какво имам нужда да разширя у себе си?  

• вярваме в собствения си потенциал и 

способности и се предизвикваме от 

мястото на подкрепата – в прилагането 

и изследването на модела, процеса или 

съответното умение. 

• слушаме себе си отвъд проявлението 

или липсата на такова и си задаваме 

въпросите, които са от съществено 

значение. А това са въпросите, които 

поставят огледалото пред нас самите, а 

с това – и вдигат мъглата.  

Ето как ние като Коучове служим като ролеви модели за нашите 

Клиенти и ето защо и как всичко започва от АЗ-а (I). 

Кой си ти като Човек, Личност и Коуч? 

Какво е важно за теб? И какво те движи? 

Какво и Как избираш във всеки един миг от живота си? 

Какво създаваш? И какво даряваш на света? 

Кой ставаш с всеки твой избор? 

Сега. 
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Всичко вЕдно – процесите и моделите 

 

Intunity Окото™ (Intunity 3’I Coaching Model™) 

 

 

 

 

 

 

I AM | АЗ СЪМ 

 

 

 

 

 

 

I GROW | АЗ ИЗРАСТВАМ 

 

 

 

 

 

I ACT | АЗ ДЕЙСТВАМ 
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Intunity Пирамидата-Звезда 

 

 

 

 

 

 

Intunity Коучинг парадигмата 

 

 

 

 

 

 

Коучинг партньорството 

 

 

 

 

 

 

Единството ИН/ЯН 
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Четирите Елемента 

 

 

 

 

 

 

Процесите “Двата потока” и “Нулева гравитация” 

 

 

 

 

 

Процесът “360 Градуса” 

 

 

 

 

Процесът 4D-Изследовател 

 

 

 

 

SMART vs SMART¹ 

 

SMART¹ 

SMART 



 
 

 
 
 
 
 

© 2014 Intunity Coaches™ Resources | Ин☯тегрирането: Всичко ВЕдно 

Всички права запазени. 

9 | 11 

Седемте Кръга на Съзиданието 

 

 

 

 

 

Нужди vs Желания 

 

 

 

 

 

Голямата игра 

 

 

 

 

Архетипи 

 

 

 

 

 

I-ATTRACT 
 

Нужди 

(-) 

(+) 

Желания 

Недостатъчност 

Предостатъчност 

 

∞ Transformation ∞ 

∞ I-Infinity ∞ 

Allow & Acknowledge 

Test 

Trust 

Receive 

Answer 

Create 
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Три нива на осъзнатост 

Ключовите ефекти от коучинга 

В коучинга обикновено се казва, че два са основните ефекти за клиентите на 

коучинга: 

• повишаване осъзнатостта на клиента или задълбочаване научаванията 

му за самия него, и 

• предприемането на действия или придвижването на клиента в 

желаната от него посока. 

В Intunity Коучинг ние добавяме и още един ефект, който е функция на 

предходните два, но е със също толкова важно значение сам по себе си и 

затова следва да бъде разглеждан самостоятелно: 

• реализирането на желаната промяна – която може да бъде свързана, 

както с израстването на клиента (на личностно или професионално ниво), 

така и с промяна в житейската му или професионална ситуация. 

Нива на осъзнатост в Intunity Коучинг 

На база на ключовите ефекти определяме и три нива на осъзнатост, които са 

част от всяка една коучинг сесия или коучинг процес, а именно: 

• осъзнатост на ниво Бъдене   

Кой съм аз? И кой ставам? 

• осъзнатост на ниво Действие 

Какво правя? И как въздействам? 

• осъзнатост на ниво Израстване 

Как променям себе си? И света 

около себе си? 

Това са и аспектите на проявление на 

Intunity Коучинг модела. Ролята на 

коуча е да държи пространството за проявлението на всяко от тези нива, 

както поотделно, така и заедно. Да проявява любопитство към всяко от тях и 

фасилитира повишаването на осъзнатостта на клиента за всяко от тях.  
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Примерни въпроси за трите нива на осъзнатост 

• осъзнатост на ниво Бъдене: 

o Кой си ти?  

o Кой ставаш, когато...? 

o По какъв начин това ти е важно? 

o Кой “говори” сега? Същността? Или Саботьорите? 

o Кои са ценностите, които утвърждаваш? 

o Кои твои вярвания работят за теб? А кои вече не работят за теб? 

o Какъв искаш да бъдеш? И какъв си сега? 

o ... 

• осъзнатост на ниво Действие: 

o Какво правиш (или не правиш) в този момент? 

o Кой си, когато правиш ...? 

o Какво избираш да направиш?  

o Какво е твоето въздействие, когато правиш (или не правиш) ...? 

o Какъв е резултатът от твоите действия? 

o Какво още искаш да правиш? 

o Коя е Голямата ти игра? 

o Кой твой Архетип проявяваш, когато ...? 

o Какво е това, което проявяваш? 

o Какво искаш да създадеш? И какво създаваш?  

o ... 

• осъзнатост на ниво Израстване 

o Какво искаш да промениш? Към каква промяна се стремиш? 

o Как израстваш, докато правиш ...? 

o Какъв искаш да станеш, когато целта ти бъде изпълнена? 

o Какво ново / различно знаеш сега? В този момент? И по какъв 

начин това е различно от преди? 

o С какво си различен сега? 

o Коя е промяната, която реализираш? 

o Какво наблюдаваш като промяна, в резултат на този коучинг 

процес / сесия? 

o Каква е промяната, която създаваш в живота си? 

o ... 


