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“Изпразни себе си от всичко. 

Остави ума си да почива в покой. 

Десетте хиляди неща се надигат и падат, 

докато Азът наблюдава кръговрата им. 

Те израстват и разцъфват, 

и после се връщат към източника. 

Връщането към източника е неподвижност – 

това е пътя на природата. 

Пътят на природата не се променя. 

Да познаваш постоянството е проникновение. 

Непознаването на постоянството води до беди. 

Познанието на постоянството отваря съзнанието. 

Щом съзнанието е отворено, 

и сърцето ти ще се отвори. 

С отворено сърце ще действуваш царствено. 

Царствен, ще постигнеш божественото. 

Божествен, ще останеш насаме с Дао. 

Насаме с Дао – това е вечното. 

И макар, че тялото загива, 

Дао никога няма да умре.” 

– Лао Дзъ, Тао Те Чинг 

 

Intunity слушане 
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За силата на слушането 

В съвременния свят става все по-явна и належаща нуждата от това да бъдем чути, 

видени и приети такива, каквито сме. Много често клиентите на коучинга идват 

именно заради това – за да си подарят пространство, в което да бъдат чути и видени. 

И в което да чуят по-добре себе си, своите собствени желания, своята същност и 

същински цели и намерения. За да си припомнят онзи “вътрешен покой”, който 

винаги е там, на разположение, но с който не успяваме да се свържем напълно, 

заради постоянния вътрешен и външен шум. 

В продължение на горното, всеки от нас е в постоянен диалог със себе си. Дори и в 

момента – освен ако не сте погълнати напълно от това, което четете – е възможно да 

дискутирате със себе си, било то съдържанието на прочетеното или пък да планирате 

следващата вечеря... Тим Галъуей нарича този диалог “вътрешната игра”∗. Екхарт 

Толе разширява темата за тази вътрешна игра до откриването и свързването с 

вътрешния покой и вътрешното спокойствие. 

 “Еквивалентът на външния шум е вътрешният шум на мисленето. 

Еквивалентът на външната тишина е вътрешният покой.  

Когато край вас има тишина, послушайте я. Просто я забележете. 

Обърнете й внимание. Вслушването в тишината пробужда вътрешния 

покой, защото само чрез покоя можете да усетите тишината. 

Ще видите, че в момента, в който забелязвате тишината наоколо, вие не 

мислите. Съзнавате, но не мислите. 

Когато осъзнаете тишината, веднага настъпва състоянието на спокойна 

вътрешна будност. Вие сте в настоящето. Освободили сте се от 

хилядолетния колективен човешки стереотип.” 

– Екхарт Толе, “Гласът на покоя” 

В Intunity коучинг наричаме този диалог условно “вътрешният танц” – това е 

танцът у клиента, който коучът отразява и изважда наяве, за да може първият да се 

чуе по-ясно и да разпознае кое е това, което работи за него и кое по-скоро има нужда 

да бъде променено, така че да му съдейства за постигането на целите.  

Историите, които човек си разказва, и танцът, който танцува вътре в себе си – това е 

историята, която излиза наяве и танцът, който танцува с околния свят (принципът 

                                                 
∗ Тимъти Галъуей, “Вътрешната игра на тениса” (1974) 
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“каквото отвътре – това и отвън; каквото горе – това и долу”). Колкото по-

осъзнат човек става за този вътрешен диалог, толкова той се чувства по-

удовлетворен от живота и това, което реализира. 

Как слушането на коуча подкрепя клиента? 

Ролята на коуча в целия този процес е да слуша с всичките си сетива и отвъд тях; на 

всички нива и отвъд тях. Така че да може да чуе отвъд историята и съдържанието на 

казаното. Да чуе неизказаното или пък да чуе казаното по начин, който разкрива 

модели на мислене и възприятие, които могат понякога да подкрепят клиента, а 

може и да го отдалечават от целите му. Коучът слуша още за ценностите на клиента, 

за дълбоките вътрешни мотиватори или за дълбоките вътрешни провокатори и 

“спирачки” и ги осветлява за клиента си.  

В Intunity Коучинг използваме термините “вътрешен” и “външен” глас (вж. Детелина 

на слушането) – за да отличим гласа, който ни подтиква да изявяваме себе си 

(вътрешният глас) от този, който ни саботира и спира да предприемаме действия 

(външният глас). Същественото в случая е, че и двата гласа могат да бъдат полезни – 

достатъчно е да знаем как да ги използваме. 
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Външно слушане 

Външното слушане се проявява тогава, когато до нас достигат само фактите, 

данните, детайлите и съдържанието на изказаното. Слушането на това ниво от 

страна на коуча не подкрепя клиента да се придвижи напред (действие) или навътре 

(осъзнаване), тъй като не историята или детайлите са важни, а отношението на 

клиента към нея. Много често, когато коучът слуша външно, това може да подтикне 

клиента да навлиза в историята дори още повече или пък да си я повтаря по-често. И 

по този начин клиентът, вместо да си създава нова реалност или да вижда нови 
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възможности, утвърждава нежеланото статукво и не прави никакви промени в 

собствената ситуация.  

Слушането на външно ниво е най-прекият достъп до това коучът да започне да 

коучва темата, вместо клиента, и/или да дава решения. Ако се хванете да правите 

последното, то значи в момента вие сте “превключили” на слушане на външно ниво. 

Разказването на истории понякога може да бъде и полезно. Това са случаите, в които 

клиентът влиза в сесията емоционално зареден и, за да може да присъства 

пълноценно в сесията, има нужда да сподели какво му се е случило. В тези случаи е 

достатъчно коучът просто да присъства (може и да договори времето, в което 

клиентът да “вентилира”) и остави неговият клиент да изпусне парата и да се успокои 

за сесията. 

 

Вътрешно слушане 

Вътрешното слушане е слушането отвъд думите и историята. Това е слушането за 

същественото; за това, което би могло да доведе до промяна у клиента, както и за 

това, което би могло да му попречи. Слушане за неизказаното или това, което 

клиентът не желае да види у себе си или да си признае. Тук може да се чуят 

ценностите, емоциите, енергията и да се улови и използва промяната в същите.  

От това ниво можем лесно да разпознаем кога клиентът говори със своя външен глас 

и кога – с вътрешния си. Когато е в позицията на вътрешно слушане, коучът е като 

лазер, който пронизва съдържанието, го разпръсква на съставните му части и като 

проявява любопитство или вербализира случващото се, кани клиентът да изследва и 

да се провокира. 

 

Външен глас
∗∗∗∗
 

Външният глас е събирателният глас за саботьорите и страховете; многобройните 

“трябва (да)” – особено, когато не желаем да – или задължаващите “така се прави / 

ето така е”. Това може да са интернализираните гласове или модели на родители, 

учители, брат или сестра, на обществото, на религията или на хора, които клиентът 

                                                 
∗ Когато говорим за външен и вътрешен глас имаме предвид проявлението на човека въобще. 
Неговият вербален и невербален израз; неговите мисли, действия, емоциите, енергия и др. 
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възприема като авторитети. Това е още и гласът на ограничаващите вярвания и 

моделите на мислене и възприятие, които вече не работят за клиента. 

Външният глас може да се проявява през нуждата от доказателства, търсенето на 

аргументи “за и против” или през извеждането на причини “защо да направя или да 

не направя нещо”. Това е също и формулата на ограничаващите вярвания: “ако..., 

то...” или “за да..., трябва да...” 

Понякога външният глас може да бъде много потаен и да се крие зад красива фасада, 

но е достатъчно да си спомним, че “красивите думи не са верни; верните думи, не са 

красиви” (Лао Дзъ), а също и че “много хубаво – не е на хубаво”. В този смисъл, 

външният глас са и “маските”, които човек си поставя, за да се чувства сигурен или 

просто казано, за да замаскира страховете, с които вътрешно се сблъсква. 

Външният глас е продукт на ума. На онзи ум, чиято енергия не е впрегната в полезни 

за човека дейности, а в това – да решава несъществуващи проблеми. На ума, който 

пътува в миналото, за да прожектира отново някоя сцена, да я анализира и да 

намери “ново” решение. Разбирайте, ново решение сега за нещо, което е в 

миналото и което дори не се случва сега. Това е продукт на ума, който пътува в 

бъдещето, за да “крои планове” или да прожектира филми, в които всичко се 

проваля. Това е вътрешното бърборене, укоряване, (само)обвиняване, 

(само)бичуване, усъмняване, лутане и т.н. Умът, който не е тук и сега. 

Външният глас само изглежда да ни помага. В действителност обаче ни пречи за 

израстването и придвижването ни напред. Важното обаче е да не го гоним, да не му 

се противопоставяме и да не се борим с него. Защото ако правим това, ние реално 

отвърщаме със същото – на неговата ян-енергия връщаме ян-енергия, а това няма да 

доведе до нов резултат. Следва да правим точно обратното – да го интегрираме, да 

му позволим да бъде, да го чуем и да използваме неговата енергия в наша полза.∗ 

Коучът работи с външния глас, като използва енергията на външния глас – чистата 

енергия – за изграждането на нови “форми”, нови вярвания и навици, които работят 

за клиента, и преформулирането на старите. Той постига това, посредством 

наблюдение, вербализиране на случващото се, използване на интуицията, слушане на 

                                                 
∗ Често в материалите споделяме техники за работа с клиентите през ние-формата, като по този начин 
адресираме, както работата върху себе си като личности и коучове, така и с нашите клиенти. В крайна 

сметка, ако умеем да прилагаме знанията за себе си, ще можем да го правим и за клиентите ни, и 

обратно. Това е смисълът на Intunity коучинг – всичко е Едно. 
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вътрешно ниво – като вербализира и отразява това, което наблюдава. Проявява 

любопитство и задава въздействащи въпроси, с които провокира клиента да 

погледне от различна перспектива и да се запита какво всъщност иска и какво е 

важно за него. 

Коучът също така подкрепя своя клиент да се разграничи от тези гласове, като им 

даде имена или ги “върне” обратно на притежателя им. Това може да стане и 

посредством извикване на образа на човека, чийто глас говори, или да се даде 

каквото и да било име или придаде форма. 

Примерни въпроси за работа с външния глас: 

• Това, което наблюдавам в момента, е как осъждаш собствените си действия... 

Какво ти дава това? Какво в това ти харесва? А какво ти отнема?... Как ще 

използваш това научаване? 

• Кой говори в този момент? Чий е този глас? Как ти помага този глас? 

• Какво си казваш в момента? А какво би желал да си казваш? ... А сега какво 

избираш да си казваш? 

• Какво усещаш в тялото си, докато казваш това?... Каква е тази енергия? Опиши 

я... Какво се случва сега? А сега, докато говориш за това, какво още усещаш? 

• Откъде идва [този глас, тези мисли, тези съждения]? Какво те кара да се 

вслушваш в него/тях? 

• Наблюдавам нещо – позволяваш ли ми да ти споделя? Наблюдавам как... 

За всеки аспект на външния глас има отражение във вътрешния глас. Така както и 

всяка “маска” има отражение в истинската ни същност. Външните гласове са като 

“криво огледало” на истинската ни същност, на вътрешния ни глас. Много често 

външният глас криво-отразява и изопачава лични ценности – замислете се, даваме 

“подслон” само на нещата, на които държим. Така че отвъд всеки страх стои някаква 

ценност, която с времето се е изкривила, запрашила или прекроила по неузнаваем 

начин – тъй като сме допуснали някой друг да придава смисъла и значението й. И зад 

всяко ограничаващо вярване или модел на възприятие стоят добри намерения и 

стремеж към израстване и развитие, отново утвърждаващи по криво-разбран начин 

определени наши ценности. 
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Вътрешен глас 

Вътрешният глас е гласът на “истинския Аз”, на Същността на човека, на 

ценностите, личния смисъл, призвание и мисия ведно. Това е гласът на клиента, с 

който той се чувства изцяло себе си. Гласът, с който е в резонанс. Който знае и 

напътства, без да заставя. При който има тотално доверие в процеса и благодарност 

за всичко, което се случва.  

Този глас, също като външния, е много-аспектен и има множество проявления, 

които отново в основата си са едно. И това едно – метафорично казано – е като 

бялото по отношение на всички цветове∗. Понякога, когато клиентът е свързан със 

своя вътрешен глас, той може да звучи или изглежда замислен и задълбочен. Друг 

път екзалтирано и вдъхновено. Трети път – като дете. 

Коучът постоянно се стреми към това клиентът да бъде в резонанс с вътрешния си 

глас – тъй като от това място всичко е възможно за клиента. Тук е прекият достъп до 

вътрешните ресурси на клиента. Това е мястото, от което клиентът да визуализира 

бъдещето си или да изследва разнообразието от възможности или да прави избори и 

да взима решения.  

 

 

Интегрално слушане 

Слушането на интегрално ниво обхваща всичките други нива едновременно. И 

същевременно, нито едно от тях. То едновременно е и не е другите нива. То е отвъд 

думите и все пак отчита думите. Когато слушаме на това ниво, сме способни да чуем 

истинския глас на клиента (вътрешния глас), неговите ценности и автентичност, 

неговото Голямо, истинско “Аз”. И в същото време да “засечем” и най-бързата 

сянка, която минава по лицето на клиента, и най-тихото прокрадване на външния 

глас.  

От това ниво коучът също отчита, забелязва и използва всичко, което се случва вътре 

и извън неговия клиент. Използва пространството – вътрешното и външното – за да 

придвижи клиента към изследване или към действия, съобразно това къде е 

разговорът в този момент. 

                                                 
∗ Всички цветове се съдържат в белия цвят. Това е известно още като спектър на светлината. Поради 
пречупването на светлината и преминаването й през различните материи, ние разпознаваме различни 

цветове. 
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За онагледяване на интегралното слушане, нека си представим Детелината∗ на 

слушането като ветропоказател (картинката по-долу). Когато ветропоказателят се 

завърти силно под влиянието на вятъра, изглежда все едно не е съставен от четири 

отделни крила, а е цялостен кръг. Точно по този начин и интегралното слушане е 

четирите нива на слушане едновременно, и отделно от това, то само по себе си не е 

дефинирано в никое от тези четири нива и има възможност да бъде навсякъде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използвайки отново метафората с ветропоказателя – ако оцветим всяко от четирите 

крила в различен цвят, крилото, чийто цвят е най-силен или ярък, ще преобладава в 

общия цвят, докато ветропоказателят се върти, и този цвят ще определя цвето-

усещането за цялото. В този смисъл, ако се “фиксираме” в което и да било от нивата, 

рискуваме да “оцветим” цялото предимно в един цвят. Истинската работа обаче се 

върши на ръба между отделните нива слушане – т.е. там, където две нива се срещат. 

Вътрешно слушане, без използването на вътрешния глас на клиента, е все едно да 

варим яйца, докато гледаме как водата на котлона ври, а яйцата си стоят в 

хладилника. И обратното, няма как да чуем и разпознаем вътрешния или външния 

глас, ако не слушаме на вътрешно ниво. 

 

                                                 
∗ В Intunity Коучинг използваме детелината (което всъщност са преплетени две осморки / знакът на 
безкрайността / ин-ян), съотв. ветропоказателят като форми за онагледяване на теоретични 

постановки. 
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По какъв начин интегралното слушане се отличава от вътрешното слушане?  

• Използване на външното (физическото) пространство – при интегралното 

слушане коучът долавя нюансите, движението на енергията, промените, които 

се случват, както по отношение на самия клиент, така и по отношение н себе си, 

а и във физическото пространство наоколо. Коучът използва собственото 

вътрешно и външното пространство, като вербализира наблюденията си и 

споделя интуитивните си прозрения. 

• Коучът е в “нулата” – когато коучът е в интегрално ниво на слушане, той е и в 

“нулата”. Това означава, че може да избере да бъде навсякъде и никъде 

едновременно, както и да избере да “влезе” в който и да е апсект от 

детелината. Може да избере да се “дефинира” като външен глас или като 

вътрешен. И ако избере да приеме формата на външния глас на клиента – да го 

отрази, за да му покаже как “звучи”. Или, ако е от мястото на вътрешното 

слушане – да провокира клиента с въпрос по отношение на неговия външен 

глас. След като се “дефинира”, коучът се връща обратно в “нулата” – за да 

остави клиента сам да го поведе нататък. 

• Използване на пространствено-времевите перспективи – от мястото на 

интегралното слушане коучът е гъвкав и креативен и много лесно влиза и кани 

клиента си да влезе в друга перспектива. Ако коучът оперира само от нивото на 

вътрешно слушане, поняког е възможно да се асоциира (възприеме като) това, 

което чува. А когато се асоциираме с нещо, не можем да го адресираме като 

такова; можем, единствено ако не сме то. 

Безспорно, най-благодатното ниво в работата на коуча е нивото на интегралното 

слушане. Тук и проявяването на любопитство се усеща по различен начин. А и 

въпросите, задавани от това ниво, “звучат” по различен начин. Тук коучът е в потока 

(flow), ведно със своя клиент. Въпросите се появяват у коуча светкавично – толкова 

бързо, сякаш винаги са били там. И се появяват все едно от нищото. Когато коучът е 

в това ниво, коуч и клиент са свързани като в невидимо поле и самото поле поражда 

въпросите и въобще това, което се случва между коуч и клиент. 

Когато говорим за детелината на слушането и най-вече за интегралното слушане, 

важно е да се отбележи, че четирите аспекта от детелината се отнасят, както за 

коуча, така и за клиента. В този смисъл – вътрешното и външното слушане е, както 

по отношение на клиента, така и по отношение на самия коуч (сам за себе си). 
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Външен 

глас 

Вътрешен 

глас 

Външно 

слушане 

Вътрешно 

слушане 

Коучът “чува” дисонасна, 
вътрешните саботьори и 

страхове, ограничаващите 

вярвания и модели на поведение и 
мислене на своя клиент. И 

провокира клиента си да се запита, 
да погледне на себе си от друг ъгъл. 

И да използва енергията, която е 
тук, и да я преформулира в 

съзидателна. 

Коучът “чува” резонанса, 
истинския глас на своя клиент, 

неговата автентична същност. И 

го увеличава. В това място 
клиентът е в ресурсно състояние и 

от тук може да създава. 

Коучът “чува” дисонасна и 
същевременно е погълнат от 

историята, която клиентът си 

разказва в момента. От фактите и 
съдържанието. От това ниво на 

слушане не може да бъде 
стимулирана промяна у клиента. 

Коучът съумява да “чуе” 
вътрешния глас на своя клиент, но 

не използва енергията и 

ситуацията, за да придвижи 
клиента си напред към действие 

или навътре към осъзнаване. 

Същото важи и за външния и вътрешен глас – коучът слуша преди всичко този на 

клиента, но слуша и своя. Понякога “отговорът” за клиента, може да дойде от коуча 

– благодарение на това, че последният вербализира това, което “чува” у себе си за 

себе си и посредством директна комуникация, доверява това на своя клиент. Всичко, 

което се появява по време на коучинг сесията, може да бъде от полза за клиента. 

Коучът не знае кое би могло да бъде полезно в този момент – затова и най-доброто, 

което може да направи, е да го поднесе на клиента и да остави последният сам да 

избере как и дали това му върши работа.  

Детелина на слушането – приложение 

Когато коучът осъзнае, че е извън интегралното ниво на слушане, най-лесният начин 
да се върне в него, е през вътрешното ниво на слушане. Матрицата по-горе показва 

поведението на коуча, когато е в някой от четирите квадранта, както и посоката, към 
която следва да се стреми при работата си с клиента. 



 
 

 
 
 
 
 

© 2014 Intunity Coaches™ | Слушане 
Всички права запазени. 

12 | 14 

Слушането през Четирите(+1) Елемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слушането през 4-те + 1 Елемента може да се прави, само когато коучът слуша от 
вътрешното и интегралното ниво. Слушането през тези елементи означава най-просто 
казано:  

• Да забелязваме промените в тялото на клиента (Елемент Тяло) – движения, 

мимики, жестове, очи, поглед и да проявяваме любопитство към това, което се 

случва. И същевременно да бъдем осъзнати за усещанията в собственото ни 

тяло и да вербализираме, ако забележим нещо любопитно или усетим 

вътрешен подтик. 

• Да слушаме за емоциите и промените (Елемент Сърце), които настъпват в 

емоционалното състояние на клиента и да проявяваме любопитство към това, 

което се случва. И същевременно да бъдем осъзнати за собствените емоции и 

промените, които настъпват в нас самите и да вербализираме това, ако усетим 

вътрешен подтик. Това също е ареала на ценностите. 

• Да слушаме за мислите и менталните модели на клиента (Елемент Ум) – това са 

моделите, които клиентът използва, за да си обясни света (вътрешен и външен). 

И същевременно да бъдем осъзнати за собствените мисли и вътрешен диалог, и 

да вербализираме или комуникираме директно, ако забележим нещо 

любопитно или усетим вътрешен подтик за това. Това също така е ареала на 

вярванията (вкл. ограничаващите вярвания). 

Дух 
 

Ум 
 

Сърце 
 

Тяло 
 

Единност •••• Intunity 

(всичко ведно) 
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• Да слушаме за търсенията на клиента по отношение на неговия личен смисъл, 

призвание и висш, духовен Аз (Елемент Дух) – когато този елемент започне да 

се проявява от страна на клиента, е достатъчно просто да присъстваме с него, 

като го подкрепяме с въпроси да задълбочи осъзнаването и научаванията в този 

момент. Бихме могли също и да празнуваме клиента – като по този начин 

утвърдим самия него и мястото, в което се намира. Това е реалиата на 

дълбокия и цялостен смисъл и предназначение. 

• Да слушаме за интегрирането на всички елементи ведно – това е мястото, от 

което клиентът е готов да предприеме действие, в синхрон с вътрешния си 

барометър и собствени ценности, има ясна визия за това какво е необходимо 

да предприеме и същевременно осъзнава по какъв начин личната му мисия се 

проявява през това, което му предстои да направи. Тук ум, дух, тяло и сърце 

действат като едно и всичко се случва в един и същи момент. Метафорично 

казано – сърцето е в мир, духът е спокоен и всезнаещ, умът работи по 

предназначение, а тялото е готово да действа. 

 

Слушането и въздействащите въпроси 

Нивото, на което коучът слуша, е и нивото, от което задава въпросите или разговаря 

с клиента. Дори и когато сте се потопили в нивото на вътрешно слушане – в момента, 

в който започнете да мислите “какъв точно въпрос да задам сега??”, вие превключвате 

на външно ниво на слушане по отношение на себе си и на клиента си. 

Основните съставки за слушането на интегрално ниво и задаването на въпроси от това 

място, са следните: 

• Проява на любопитство към клиента и случващото се с него в този момент 

• Вяра в клиента, в неговите възможности и потенциал, в неговото Голямо “Аз” 

• Коучът е в “нулата”, в собствената ос и едновременно с това – в общата ос 

• Коучът следва клиента си, като същевременно осветлява за него пътя 

• Коучът танцува в момента, импровизира и експериментира, като интегрира 

всичко, което клиентът, вътрешното и външното пространство му подават 
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Метафора за слушането и различните нива 

Слушането на различните нива е като бонбон с ядка: 

 Опаковката на бонбона е външното слушане – от опаковката можем да 
прочетем какъв е бонбона, дори може да си представим какъв е вкуса на 
бонбона (особено, ако преди сме опитвали такъв). Но рядко ще го изпитаме, 
освен ако не го пробваме. 

 Бонбонът в опаковката е историята, която човек си разказва – също както 
бонбонът, така и историята може да се стори вкусна, а може и да не се овкуси 
съвсем. Това обаче не прави самия бонбон вкусен или не-вкусен – единствено 
показва отношението на този, който вкусва, към това, което вкусва. 

 По-нататък, бонбонът е изграден от съставки – в историята това са емоциите, 
мислите, желанията, възприятията, мечтите, намеренията, очакванията, от 

които е “захранена” тя. 

 Съставките на бонбона пък са произведени от друго или друг преди това – в 
аналогията с историята това може да бъде външния глас (химикали и др.) или 
истинския, вътрешен глас (естествени натурални продукти). 

 И в сърцето на бонбона стои лешника – натурален, истински и с неповторим 
вкус, защото в природата друг вкус като този на лешника няма... 

 
Когато слушаме като коучове, ние слушаме преди всичко за истинския глас – онзи 
натуралния, неподправения, истински глас. Слушаме за “природата” на този човек. 
За естественото му състояние и битие. За това, което него го прави уникален и 
неповторим. Също като вкуса на лешника, в сърцето на бонбона. Стремежът е 
клиентът да (за)вибрира на собствената честотата и от мястото на “собствената 
сърцевина” да създава живота си, да преоткрива себе си и да прави своите избори и 
решения. 


