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“Дао, което може да бъде казано, 

не е вечното Дао. 

Име, което може да се назове, 

не е вечното име. 

Безименното е начало на небето и земята. 

Назованото е майката на десетте хиляди неща. 

Когато е лишен от желания, 

човек може да съзре проявеното. 

И първото, и второто, 

избликват от един и същи източник, 

но се различават по име; 

това се проявява като тъмнина. 

Тъмнина сред тъмнината. 

Портата към всички тайни.” 

– Лао Дзъ, Тао Те Чинг 
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Мъдри мисли за мъдри хора... 

“Изпразни ума си, бъди безформен – като 

вода. Ако сложиш водата в чаша, тя става 

чаша. Ако я сложиш в бутилка, тя става 

бутилка. Ако я сложиш в чайник, тя става 

чайник. Водата може да тече и може да 

бушува. Бъди вода, приятелю! 

“Аз не мога да те науча, аз мога само да ти 

помогна да откриеш себе си. 
 

“Самият живот е учител и ти си в 

състояние на постоянно учене. 

 

“Не можем да решим проблемите, като 

използваме същия начин на мислене, който 

сме използвали, когато сме ги създавали. 

“Въображението е по-важно от знанието. 

“Има два начина да изживееш живота си. 

Единият е като мислиш, че не съществуват 

чудеса. Другият е, като мислиш, че всяко 

нещо е чудо. 

 

“Никога не можем да получим мир във 

външния свят, докато не бъдем в мир със 

себе си.  

“Ако искате другите да бъдат щастливи, 

бъдете състрадателни. Ако искате вие да 

бъдете щастливи, бъдете състрадателни. 

“Целта на живота ви е да бъдете 

щастливи.
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Принципите, на които се базира Intunity Коучинг… 

 

 Всичко е Едно. 

 Ин и Ян са двете страни на едно и също нещо. 

 Всичко е относително (и е въпрос на възприятие). 

 Каквото е отвътре – това е и отвън. Каквото горе – такова и долу.  

 В природата всичко е циклично – едното следва другото и другото следва 
първото. Тази цикличност поражда трансформация и съзидание. 

 Енергията следва мисълта. Мисълта следва намерението. 

 Чистата енергия е неутрална. Дефинираната енергия е дуална. Материята е 
дефинирана енергия. 

 Всеки е точно там, където желае да бъде и стига точно там, където желае да 
стигне. 

 Внимавай какво си пожелаваш. 

 Това, което приемаш и това, което отричаш – това и привличаш. 

 Това, в което слагаме своя фокус, това и уголемяваме. 

 За да създадеш нова форма – първо стани безформен. 

 Стремежът към развитие, израстване и разширяване е закодиран у човека – 
също както Вселената се увеличава и разширява. 

 Съзиданието е закодирано у човека и човек създава във всеки един момент. 

 Съзиданието и разрушението са двете страни на едно и също нещо. 

 Във всичко има учене, израстване и еволюция; и това е въпрос на възприятие. 

 Количествените натрупвания водят до качествени изменения. 

 Трансформацията е отвътре, промяната е отвън. Двете са едно. И двете се 
случват постоянно.  


