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“Под небето всеки вижда красотата като красота, 

само защото има грозота. 

Всеки познава доброто като добро, 

само защото има зло. 

Ето защо, да имаш и да нямаш възникват заедно. 

Трудно и лесно се допълват. 

Дълго и късо контрастират помежду си; 

Високо и ниско зависят едно от друго; 

Глас и звук са в хармония; 

Задното следва предното. 

Ето защо мъдрецът не прави нищо, 

а само учи на мълчание. 

Десетте хиляди неща се въздигат 

и падат безспирно, 

Създаваш, но не притежаваш, 

Работиш, но без възнаграждение. 

Свършената работа се забравя. 

Затова остава вечна.” 

– Лао Дзъ, Тао Те Чинг 

 

Intunity коучинг умения 
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Intunity коучинг умения 

Вербализиране на случващото се – откровено и необвързано с резултата 

споделяне на усещания по отношение на себе си и наблюдения по отношение на 

клиента. Коучът споделя това, което наблюдава, че се случва у самия него или 

наблюдава, че се случва у клиента в “този момент”. Аспект на директната 

комуникация, на интуицията и на отразяването. 

Въздействащи въпроси – въпроси, които провокират към размисъл, стимулират 

любопитството и креативността и водят до задълбочаване на осъзнаването у клиента. 

Обикновено са кратки, прости и ясни. Отварят клиента да изследва (нови) 

възможности. Въздействащите въпроси се “захранват” от самия клиент и това, което 

той носи със себе си. За да задаваме мощни въпроси, е необходимо да вярваме, че 

нашият събеседник носи отговорите в себе си (е естествено креативен, цялостен и 

ресурсен) и да проявяваме естествено любопитство към него/нея. Примери за 

въздействащи въпроси: Какво искаш? Какво всъщност искаш? Какво в това е важно за 

теб? Какво още е възможно за теб? Какъв е подаръкът в тази ситуация? Към какво се 

стремиш? Какво още? 

Външен глас – гласът, който чуваме като вътрешен, но всъщност е 

имперсонифициран “чужд” глас. Често звучи “фалшиво” и това се разбира през 

емоцията или отношението на клиента към това, което казва. През този глас може “да 

говорят”/ “да се проявяват” Саботьорът / Гремлините / Сенките / Маските, страховете 

или ограничаващи вярвания и модели; ценности и вярвания, които са на други хора, 

но ние сме възприели като свои. Това е гласът на “маските”, зад които се крием. 

Отнася се, както по отношение на Коуча, така и по отношение на Клиента. 

Външно слушане – слушане на ниво факти, данни, причини, съдържание. Слушане 

на повърхностно ниво, на ниво историята, която клиентът си разказва “в този 

момент”. Отнася се, както по отношение на Коуча, така и по отношение на Клиента. 

Вътрешен глас – автентичният, истински глас на клиента. Гласът, който идва от 

дълбините на нашата Същност. Истинският Аз. Гласът на Висшия Аз. Гласът, който е 

тук, за да ни води и подкрепя. Гласът на собствения вътрешен Лидер и вътрешен 

Авторитет. Гласът на Мъдреца в нас. Отнася се, както по отношение на Коуча, така и 

по отношение на Клиента. 

Вътрешно слушане – слушане отвъд думите и казваното от клиента. Слушане за 

неизказаното; за емоциите, с които е заредено съдържанието; слушане за ценности и 

вярвания; за енергията на клиента. Забелязване на промени в тялото и енергията на 

клиента, наблюдаване и реагиране на резонанси/дисонанси. Отнася се, както по 

отношение на Коуча, така и по отношение на Клиента. 
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Вяра в клиента – коучът приема, че клиентът е експерт в собствения си живот и че 

няма какво да му се “поправя”. Коучът вярва, че клиентът е креативен по природа, 

цялостна личност и разполага с всички ресурси, за да постигне целите си. Коучът 

проявява умението да вижда “Истинския Аз” и да чува “Истинския Глас” на своя 

клиент. 

Да бъдеш в услуга на клиента – даване на предимство на нуждите и желанията 

на клиента пред формалното следване на процесите, техниките, моделите или 

структурите в коучинг взаимоотношението. Да служиш на клиента. Да поставиш 

трансформацията на клиента пред собствената зона на комфорт. 

Доверие – от една страна, Коучът се доверява на самия себе си, на клиента си и на 

процеса. От друга страна, Коучът създава пространство, което е защитено, 

подкрепящо и развиващо за Клиента, така че последният да се довери на себе си, на 

своя коуч и на процеса. Коучът си позволява да не знае какво следва, като се доверява 

изцяло на процеса и на това, че клиентът сам може да стигне до отговорите, които 

търси. 

Експериментиране – проява на гъвкавост, любопитство, креативност и отвореност. 

Желание да се тестват различни подходи, гледни точки и да се излезе от зоната на 

познатото и на комфорта; да се стигне до “неизследвани” територии. Това умение се 

отнася, както до коуча и неговото умение да експериментира в коучинг сесиите, така и 

до това коучът да провокира и стимулира неговия клиент да прави същото. 

Задачи за домашна работа – това са задачите, с които клиентът се ангажира 

между две последователни сесии или за по-дълъг период от време и които имат за 

цел да го придвижат в посоката, която клиентът желае да се придвижи. Тези задачи 

може да бъдат под формата на (а) въпрос за размисъл, който е с цел задълбочаване 

на осъзнаването и научаванията за клиента по тема, която му е важна и произлиза от 

текущата сесия; (б) задача за предприемане на действие – задача да направи нещо, да 

създаде, да практикува дадено умение или действие; (в) предизвикателство – задача, 

която е разширяваща за клиента и го предизвиква да излезе извън зоната на комфорт. 

Задачите за домашно може да идват от самия клиент (той сам да си ги поставя) или от 

коуча. Във втория случай, коучът следва да подсигури това, че клиентът поема 

отговорност за изпълнението на задачите – т.е. намира тези задачи за полезни и 

работещи за него “в този момент”. 

Играе с промяната – коучът прегръща това, че промяната се случва непрестанно, и 

се променя (“разширява-свива” / “вдишва-издишва”) заедно със своя клиент. 

Проявява гъвкавост по отношение на своя клиент и стига там, където последният 

избира да бъде или да спре във всеки един момент. Коучът си позволява да не знае 

какво следва и приветства “новото” във всеки един момент. 
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Импровизиране – Коучът приема, че всеки клиент е уникален, а така също и че 

всяка една сесия е уникална сама по себе си. Няма “заучени стъпки” – има процес, 

“танц”, в който всичко е възможно да се случи. По този начин коучът отваря 

пространството за непринуденост, гъвкавост, “танцуване в момента” и игра с 

промяната. Също, коучът провокира създаването и ко-създаването на момента тук и 

сега, от всичко и от нищо. Коучът си позволява да не знае какво следва и импровизира 

във всеки един момент. 

Интегрално слушане – слушане на няколко нива едновременно от нулата с 

умението да “превключва” и преминава от едно ниво на друго, когато пожелае и 

както е необходимо, съобразно хода на коучинг сесията. Коучът може да чува на 

всички нива – вътрешно слушане, външно слушане, вътрешен глас, външен глас – 

едновременно и едновременно с това – на никое от тях. Като по този начин интегрира 

същественото от всички нива и проявява любопитство към това, което е от значение 

за клиента в този момент. Коучът проявява интегрално слушане, както по отношение 

на себе си, така и по отношение на клиента си, така и по отношение на това, което 

идва от полето между тях и от околната среда / външното пространство. Вкл. 

интегриране на вътрешното и външното пространство на Коуч, Клиент и КоучКлиент. 

Интегриране – приемане на случващото се такова, каквото е и възползване от него. 

В този смисъл, използване на това, което работи и изоставяне на това, което не върши 

работа за клиента и за самия коуч. Коучът стимулира това у клиента, като по този 

начин му помага да проявява благодарност и да оценява всичко, което му се случва по 

пътя. А също и да “пуска” ненужното, като по този начин освобождава място за 

новото, различното и за промяната. 

Интуиция (вербализиране на) – вслушване във вътрешния източник на мъдрост и 

вербализиране на това, което “минава през” или се “провежда през” Коуча под 

формата на мисли, емоции, усещания в тялото, интуитивни прозрения, образи, 

символи, идеи. При вербализиране на интуицията, същественото е, че Коучът оставя 
клиента сам да прецени дали това, което му е споделил, работи или не за него. Коучът 

оставя на клиента сам да реши как и дали ще използва това, което му поднесъл. 

Искане на позволение – питане за позволение в случаите, когато въпросите 

навлизат в теми, които може да са чувствителни за клиента. Коучът може да иска 

позволение и за да сподели интуитивен проблясък, който току-що е получил или за да 

направи преформулиране. Когато искаме позволение, ние въвличаме клиента, като 

показваме уважение, утвърждаваме го в процеса и му даваме възможност да осъзнае 

собствената отговорност в този процес. 
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Любопитство – естествено състояние на постоянно откривателство, интерес и 

удивление от многоизмерността на клиента като човек, личност и Същност. Проявата 

на любопитство се проявява през задаването на въздействащи въпроси, проявата на 

удивление; слушане с искрен интерес и отвореност към личността на човека и на това 

“какво още” е възможно за този клиент. 

Метафори – използване на метафорите като инструмент за себеизразяване, а така 

също и като техника за преодоляване на препятствията и придвижване напред. 

Използването на визуални образи, символи и метафори помага на клиента да се 

дистанцира от темата или “проблема” (или от това, което в този момент счита за тема 

/ “проблем”) и да се свърже със себе си, в търсене на решението или отговора. 

Спомага за промяна на перспективата, за преформулиране на настоящата ситуация, на 

темата или на отношението към същите. 

Нулата – да бъдеш в собствения център, във всичко и в нищо едновременно; да си в 

неутрална позиция. От тази позиция коучът може да “отиде” навсякъде, където 

клиентът му го заведе. Приемане на всичко, което се случва; заедно с всичко, което 

може да се случи и на всичко, което не се е случило или е можело да се случи. 

Осъзнаване (задълбочаване на) – коучът стимулира клиента да достигне до нови 

нива на осъзнаване по отношение на собствените отговори, същинските си намерения 

и цели, собствените ресурси, таланти, способности и умения, които носи (осъзнаване 
на ниво “АЗ СЪМ”). Коучът стимулира клиентът да забелязва и осъзнава собственото 

си израстване (осъзнаване на ниво “АЗ ИЗРАСТВАМ”, за израстването / растежа), 

както и да предприема осъзнати действия (осъзнаване за действията, на ниво “АЗ 
ДЕЙСТВАМ”). 

Отразяване – отразяване като огледало на това, което казва или не казва клиентът; 

на начина, по който се изразява. Коучът е като огледало за клиента – за неговите 

движения, поза, позиция на тялото, глас, мимики, жестове, емоции и др. Естествено 

следване енергията на клиента и танцуване с това, което се подава като емоционален 

или енергиен заряд. 

Отчетност – проверяване с клиента за статуса на ангажиментите, които той е поел 

към себе си и научаванията, свързани с това. Воденето на отчестност обслужва 

клиента и неговите цели, вкл. ангажиментите, които той поема към себе си. Коучът 

води тази отчетност от името и за нуждите на своя клиент. Начинът, по който ще се 

провежда отчетността, се договаря с клиента в началото на коучинг 

взаимоотношението и може да бъде променян многократно по време на самия 

процес. 
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Партньорство – активно участие и присъствие на 100% във взаимоотношението от 

страна на коуча и на клиента. Коуч и клиент са равнопоставени партньори в това 

взаимоотношение. Параметрите на това партьнорство се договарят между коуч и 

клиент в началото на кочуинг процеса и има възможност да се предоговарят, така че 

да бъдат в услуга на клиента, по време на целия процес. 

Перспективи (изследване на) – перспективите са мястото или гледната точка, 

“очилата” или “филтрите”, през които клиентът възприема случващото се. Коучът 

стимулира клиента да сменя гледната точка, за да види нови и други възможности и 

да разшири възприятието си за ситуацията или темата. Това спомага за разширяване 

на възможностите за избор и съдейства за взимането на информирани и резонантни 

решения и избори от страна на клиента. 

Подкрепа – безусловна подкрепа в изборите, себеизявата и себереализацията на 

клиента в процеса на откривателство, създаване и преоткриване на себе си, 

собствените отговори, избори и решения. 

Поемане на ангажимент – коучът се грижи клиентът да поема ангажименти към 

себе си, които да го подкрепят за постигането на личните цели и намерения в коучинг 

процеса. Често тези ангажименти са част и от задачите за домашна работа. 

Същественото е, че клиентът поема ангажиментите за и заради себе си (не заради 

коуча!). А коучът е просто спътник в процеса и е тук, за да припомня на клиента за 

поетите от самия него ангажименти към самия себе си. 

Празнуване на успехите – признаване на усилията и постигнатото до момента и 

отчитане на тяхната значимост в процеса. Създаването на навици у клиента да 

празнува постиженията, колкото и малки да са те, и наред с това, да насочва фокуса си 

на внимание към постигнатото, а не само към това, което още предстои или което “не 

се е случило все още“. 

Преглед на резултатите / постиженията (дебриф) – преглед и отчитане на 

резултатите и постиженията, които клиентът е направил отпреди досега. Отчитане и 

фокусиране върху промените, които са се случили и научаванията за клиента (Какво 

сега за теб е (по-) различно?). Задълбочаване на осъзнаването за тези промени. Може 

да се прави от сесия до сесия, при междинен преглед на резултатите или за целия 

коучинг процес. 

Предизвикване – предизвикване от мястото на подкрепата, с оглед разкриването и 

изявата на пълния потенциал на клиента. Това е свързано и с умението на коуча да 

вижда цялостната и ресурсна личност у своя клиент и да го стимулира да се “качи” на 

следващото ниво или да излезе извън зоната си на комфорта. Да (започне да) играе 
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“Голямата си игра”. Също, провокиране и “въпросиране” на стари и/или 

ограничаващи модели на вярване; на възпирятия, които вече “не работят” за клиента. 

Предприемане на действия – в този момент, по време на сесията, или в работата 

между сесиите; реално извършване на поетите ангажименти, съобразно нагласите и 

намеренията на клиента. Стимулиране на клиента да премине към осъзнато действие. 

Преформулиране – Използване на различни думи, с които да се предаде един и 

същ смисъл от казаното. Извеждане на енергията, смисъла и поставянето им в нова 

форма или метафора, която да “говори”/резонира у клиента. Предоставяне на 

различна перспектива, посредством използването на различни думи или различно 

място/време. Преформулирането може също така да отваря към или да насочва 

фокуса към същественото в този момент. 

Придържане към (следване на) дневния ред на клиента – коучът влиза в 

коучинг взаимоотношението заради своя клиент. Клиентът е този, който задава 

дневния ред, задава накъде иска да се придвижи и решава докъде желае да стигне. 

Клиентът поставя темата и е отговорен за собствените научавания, осъзнавания, 

действия или бездействия. Коучът приема и уважава избора на клиента си във всеки 

един момент, докато го съпътства в този процес. А също и го стимулира да прави 

смели крачки в посоката, която клиентът желае да се придвижи – като прави това от 

името на и с позволението (гласно или негласно) на клиента. 

Провокиране на изследване – Коучът, посредством задаването на въздействащи 

въпроси, стимулира клиента да изследва въпроси, които го вълнуват. Като резултат – 

клиентът задълбочава разбирането си, осъзнаването си и/или научаванията си по теми 

и аспекти, които са важни за него. Това е, като да търсиш съкровища на място, в което 

се знае, че е пълно със съкровища – единствено не се знае къде точно и какви точно са 

те. 

Разказване на истории (Storytelling) – Използването на “историите”, които 

клиентът си разказва. Когато историята не работи за него, коучът провокира клиента 

да погледне от друг ъгъл и да преформулира своята “история”, така че тя да бъде 

работеща за него. Още, използването на приказки, притчи, поезия, истории, вкл. лични 

истории от страна на коуча, за да се даде различна гледна точка на клиента. След 

споделянето на история, коучът може да предостави пространство за размисъл и/или 

да зададе въздействащ въпрос. Когато разказва история, коучът не държи да бъде 

разбран или неговата история да резонира с клиента. Коучът оставя клиентът сам да 
прецени какво си взима, ако въобще си взима нещо. Разказването на истории може да 

бъде провокирано от интуицията и следва да се прави искрено и спонтанно, като 

стремежът е приноса към клиента (а не заради самото разказване на истории). 
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Резонанс / Дисонанс  – клиентът е в резонанс, когато “трепти” на еднаква честота с 

това, което казва. И е в дисонанс, когато това, което казва, не е в синхрон с начина, по 

който го казва. Дисонанс е възможен още, когато клиентът говори през “външния” си 

глас, през страха или през гласовете на Саботьора / Гремлините / Маските / Сенките. 

Резонанс е също, когато клиентът разпознае нещо като свое – в отговор на търсенето 

на собствените отговори, свърже се с него и го увеличи. Когато коучът забележи, че 

клиентът е в резонанс, той стимулира клиента да се свърже със себе си, за да получи 

по-дълбоко осъзнаване на това състояние и/или научавания – нещо като “моментна 

снимка”, която да “вземе” със себе си след сесията. Също, наблюдаване и 

забелязване на усещания в тялото, емоциите, енергията – за синхрон с това, което е в 

пространството (резонанс) или за съпротива и колебание (дисонанс). 

Резонанс/Дисонанс се отнася както към Коуча, така и към Клиента. 

Саботьори / Гремлини / Сенки / Маски – интернализирани “чужди” гласове или 

собствени страхове, които звучат като глас, който ни “говори”. Ролята на 

Саботьорите е да ни предпазва (от нараняване, отхвърляне, провал и т.н.) – т.е. от 

самите страхове, които са породили гласовете на Саботьора или Гремлина. Това са 

маските, които си поставяме, за да не бъдем наранени. Ролите, които играем, 

прикриващи собствената ни Същност. Саботьорите винаги действат от мястото на 

предишен опит и се проявяват особено в случаите, когато избираме да предприемем 

нещо ново или да променим статуквото. Те НЕ са Същността. 

Свързване (със себе си / с клиента) – коучът е сввързан със себе си, той е в 

собствената ос и присъства на 100% тук и сега, заедно с клиента. От това “място” 

коучът се свързва и с клиента. Свързването е на всички нива – енергийно, ментално, 

емоционално, псилохолигческо, духовно, физическо. Коучът наблюдава и забелязва, 

когато клиентът не е свързан със себе си и може да адресира това чрез въпроси, 

директна комуникация, вербализиране на случващото се. 

Себеизразяване (стимулиране на) – Коучът създава среда, в която клиентът да 

се себеизрази по най-добрия за него/нея начин. Слуша и задава въпроси, които да 

подкрепят клиента да се свърже със себе си, със своя Вътрешен Автентичен Глас, със 

своята Същност и да изрази същинските си цели, ценности, намерения и истинския си 

глас напълно и изцяло. 

Слушане (на няколко нива) – умението на коуча да слуша активно на всяко от 

нивата: ниво вътрешен/външен глас; вътрешно слушане / външно слушане и 

интегрално слушане; интуиция, вътрешно / външно пространство и на всички тях 

едновременно. Да наблюдава от нулата това, което се случва “тук и сега” и да 

проявява естествено любопитство. 
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Смирение – коучът е в мир със себе си и с мястото, където се намира във всеки един 

момент. Коучът е в мир и с клиента си и с начина, по който се развива коучинг 

процеса, взаимоотношението или сесията. Центриран е в себе си и е готов е да 

посрещне всичко, което се появи. В Нулата е. Танцува със своя клиент. 

Собствена ос (собствен център) – коучът е себе си, в своята цялост и ресурсност; 

синхронизиран на ниво ум-дух-тяло-емоции и в същото време – отворен да приема и 

провежда всичко, което клиентът подава и излъчва. От гледна точка на клиента – 

коучът отразява, вербализира, връща обратна връзка, когато усети, че неговият 

клиент е извън собствената ос, така че да се върне обратно в нея. 

Създаване и използване на пространството (вътрешно и външно) – коучът 

е “изчистен” от всякакви предположения, мнения и оценки и присъства на 100% тук и 

сега, заедно с клиента, като по този начин дава пространство на клиента си да бъде 

изцяло и на 100% себе си, тук и сега. Коучът създава пространство, в което клиентът да 

изследва, експериментира, създава, открива, твори собствените отговори и да 

достига до осъзнавания на всички нива. Коучът използва цялото физическо и 

въображаемо пространство, за да придвижва клиента в пространство-времето, така 

че последният да сменя перспективите и да вижда нови възможности. 

Създаване на “обща ос” – двамата партньори, коуч и клиент, дават всеки по 100% 

във взаимоотношението. Те са като “едно тяло, с 4 крака”. В случаите, когато коучът 

усети, че дава повече или по-малко на взаимоотношението и в резултат, общата ос е 

изместена – коучът вербализира това, с цел общата ос да се възстанови. 

Танцуване в момента – импровизиране, използване и интегриране на всичко, 

което се случва в този момент, тук и сега – в полза и в услуга на клиента. И съобразно 

дневния ред на клиента. Коучът е на 100% тук и сега, свързан е със себе си и с клиента 

си, и е в обща ос с него. 

Управление на себе си – коучът се грижи да бъде в собствената ос, в своята Нула, 

да е свързан със себе си и да създава пространство, в което клиентът да се 

себеизразява свободно. Коучът не дава съвети или насоки; не казва на клиента какво 

да прави или не; не осъжда и не оценява поведението, думите, отношението, 

вярванията, ценностите, действията или липсата на такива. Управлението на себе си се 

тренира и развива с активно самонаблюдение, саморефлексия и самоосъзнаване от 

страна на коуча. 

Утвърждаване на клиента  – коучът утвърждава своя клиент за това КОЙ / КОЯ е 

той и КОЙ / КОЯ още може да бъде (Същността на клиента). С други думи, коучът 

казва или изразява по друг начин на клиента: “Аз те виждам” (”I see You”) или 

“Namaste” (божествената същност в мен отчита и се прекланя пред божествената 
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същност в теб). Утвърждаването винаги се прави от сърце и е откровено, и следва да 

идва / да се появява естествено от страна на коуча. Утвърждаване може да се прави 

по време на сесията – в момента, в който коучът го почувства. А също и в края на 

сесията – на база на проявеното от страна на клиента в цялата сесия. 

Фокус върху същественото – коучът, следвайки дневния ред на своя клиент, 

създава разговор, който е насочен към постигането на предефинираните цели и 

намерения на клиента. Фокусът е върху човека, неговите преживявания тук и сега, 

върху отношението на клиента във връзка с неговата тема. Това са емоциите, мислите 

или моделите на възприятие, които клиентът проявява в този момент. Това е още 

начинът, по който гледа на света и на случващото се в него и около него. В този 

смисъл, не е важно каква е “историята”, която клиентът “си разказва” – по-важно е 

дали тя работи за него или не. И какво от всичко това е всъщност същественото за 

клиента. Кое е това, което има значение? 


