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Природа на добротата 

Истинската доброта е като водата, 

в това тя е от полза на всичко и не вреди на нищо. 

Подобно на вода тя винаги се стреми да заеме най-ниското място, 

мястото, което всички други избягват. 

В това тя е много сходна с Тао. 

 

За жилище тя предпочита тихата поляна, 

за сърце средата на водовъртежа. 

В щедростта тя е любезна; 

в речта тя е искрена;  

във властта е реда; 

в управлението е способността; 

в движението е ритъма. 

 

Тъй като тя винаги е миролюбива, 

никога не е смъмрана. 

– Лао Дзъ, Тао Те Чинг 

 
 

Intunity коучинг моделът: 

Intunity 3’I Coaching Model | Intunity Окото 
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3’I Intunity Coaching Model | Intunity “Окото” 
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3’I Intunity Coaching Model | Intunity “Окото” 

Intunity Коучинг поставя в центъра човека като творец и като създател на 

себе си и на собствения си живот, което се случва в процес на 

себеосъзнаване, себепознание и себереализация. Това важи с еднаква сила, 

както за клиентите на Intunity коучовете, така и за самите коучове. Коучът 

работи еднакво отдадено – както за израстването на клиентите си, така и за 

своето собствено. И тъй като двете са едно, те са и взаимно свързани и 

взаимно определящи се. Затова и всичко започва от “Аз”-а / “I”. 

Intunity коучинг и основният Intunity коучинг модел, Моделът 3’I (още 

“Окото”) се базира на триединството между противоположностите и тяхното 

единство – ин, ян и ин-ян ведно. Това са проявленията на двете основни 

противоположни енергии – мъжката Ян енергия, енергията на правенето 

(doing) и женската Ин енергия, енергията на бъденето / битието (being); и 

едновременно с това – енергията на израстването и еволюцията, до които 

води обединение на предходните. 
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Проявлението на Ин и Ян в живота, най-често се свързва с интуитивното, 

емоционалното, пасивното, приемащото – което е женският или Ин аспект, от 

една страна, и с рационалното, интелектуалното, активното, даващото – което 

е мъжкият или Ян аспект. Всеки от нас носи в себе си тези два аспекта, а 

интегрирането им води до реализирането на пълноценен и балансиран живот.  

 

Така и философията на Intunity Коучинг произтича от осъзнаването, че всичко 

е едно, и то се проявява през единството на противоположностите, „танца“ 

между дуалностите и парадоксите в живота – чийто баланс води до 

откриването на личен смисъл, удовлетворение и себереализация във всички 

аспекти на живота. 
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“Окото” на Intunity коучинг и творческия процес 

Една от символиките в модела на “Окото” е свързана с това, че коучът 

подкрепя своите клиенти в това да отворят очите си за собствената си 

същност, да чуят собствения автентичен глас и същинските си желания и 

намерения и да започнат да създават живота, който желаят.  

 

Клиентът влиза в “окото на бурята”, където бива провокиран да изследва и 

открива, задълбочава и разширява собствените разбирания и хоризонти, в 

търсене на своите отговори. Много често това е свързано с емоционално 

преживяване на “бурите” – особено, когато човек започне да сваля “маските” 

и да се докосва и свързва със собствената същност. Затова и там, във вихъра, 

в окото на бурята, е най-предизвикателно. Но именно това е мястото, където 

израстването се случва. 

 

В “Окото” можем да видим, като на холограма, както структурата на коучинг 

процеса като цяло, така и структурата на всяка коучинг сесия. Така всяка 

коучинг сесия се състои от три етапа, най-общо казано: отваряне – изследване 

– затваряне.  

 

Това е и структурата на творческия процес. В този творчески процес се 

започва с изясняване на намерението за дестинацията, до която клиентът 

желае да стигне (точка “B” от картинката) и с това клиентът да се отвори – 

да отвори съзнанието си, да се отвори енергийно, ментално и емоционално – 

за изследователстване и за възможностите (фаза 1 от картинката, I-AM от 

Окото).  

 

Когато горното се случи, коуч и клиент навлизат във втората фаза,  фазата на 

изследването (фаза 2 от картинката, I-GROW от Окото). Това е времето, в 

което клиентът експериментира, изследва възможности, задълбочава 

научавания, танцува с неизвестното и с известното, с въпросите и с 

отговорите, и разглежда себе си и отношението си към своята тема от 

множество и различни гледни точки и перспективи.  
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Накрая, след като клиентът вече си е поиграл и е проиграл няколко 

възможности, коуч и клиент преминават към фазата на затварянето (фаза 3 

от картинката, I-ACT от Окото). В тази фаза клиентът прави осъзнат избор 

за това, което предстои сам да създаде до следващата сесия и решава каква 

ще бъде фактическата стъпка в посока реализирането на взетото решение. Тук 

– когато дестинацията е достигната – точка “B” (от мястото на точка “B”) вече 

изглежда по различен начин. Сега тя има по-ясни и конкретни измерения, във 

формата на конкретни стъпки или план за действие. Това, от своя страна, 

отваря следващия цикъл на отваряне-изследване-затваряне (вж. “Творческият 

процес като цикъл” по-долу). 
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Клиентът 

по време на сесия – 

изследва тема или 

търси решение  

Клиентът 

предприема действия 

след сесията 

Клиентът 

идва с научавания, в рез. на 

предприети действия 

Творческият процес, с неговите три фази, се проявява циклично в целия коучинг процес. 

Клиентът работи за себе си преди, по време на и след всяка коучинг сесия. Това е като 

отварянето и затварянето на окото или като вдишването и издишването – за да се 

възприеме новото, е необходимо затваряне, преди да се продължи напред. 

B / A B / A 

Така точка А и съотв. точка B могат да бъдат, както началото, така и края на един цикъл от 

процеса – в зависимост от това къде в процеса е клиентът. Коучът съпътства своя клиент 

по време на сесията – времето преди и след сесия – е това, е което клиентът сам 

експериемнтира, прилага наученото и достига до нови научавания. 

В този смисъл, творческият процес същевременно се проявява и през цикъла на 

осъзнаване-действия-осъзнаване-действия..., които следват едно от друго и информират 

едно друго. Това е бъденето и правенето. Само тогава, когато и двете проявления са 

налични при клиента, се получава израстването и развитието. 

Творческият процес като цикъл 

 

 

 

 

 

 

За трите I-та от Intunity коучинг модела 

Моделът 3’I, на холографски принцип, включва три други модела, всеки от 

които се проявява като част от цялото, но същевременно представлява и 

може да се ползва като цялостен коучинг модел сам по себе си. Това са трите 

аспекта, произтичащи от триединството (по-горе): 

 

• I-AM = Аз СЪМ (битие; ин) 

• I-GROW = Аз ИЗРАСТВАМ (израстване; ин-ян ведно) 

• I-ACT = Аз ДЕЙСТВАМ (правене; ян) 
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Тези три аспекта на 3’I Intunity модела водят до ключовите ефекти от 

коучинга въобще: 
 

 задълбочаване на себеосъзнаването 

Кой съм аз? Кой искам да бъда? Какво искам? Как израствам? 

 предприемане на осъзнати действия 

Къде искам да стигна? Какво още е възможно за мен? Как да го 

постигна? Какво ще направя, за да се придвижа към целта? 

 израстването, развитието, промяната 

Какво искам да променя в живота си? Да развия? Как искам да 

израстна? 

 

 

Аз СЪМ (I-AM) се занимава с вечните въпроси: “Кой съм аз? Кой още съм? С 

какво съм уникален? Защо съм тук? И какво е моето призвание?” Това е ареала 

на автентичността, личните ценности и вътрешни мотиватори. Вътрешния глас, 

вътрешната мъдрост и всезнание, а също и външните гласове в проя под 

формата на саботьори и страхове, които ни управляват. 

 

Аз ИЗРАСТВАМ изследва намеренията, целите и отваря “окото” към 

възможностите и различните перспективи. Тук са въпросите “Какво искам? 

Къде искам да стигна? Какви са възможните пътища до там? Как да го 

постигна?” 

 

Аз ДЕЙСТВАМ се фокусира върху действието като осъзнати избори, с които 

човек въздейства върху средата около себе си и които въздействия от своя 

страна, създават възможност за достигането на нови научавания и 

осъзнавания. Нещо като ехото в планината или вълните в езерото, 

предизвикани от хвърлянето на камъче. Това е и мястото на утвърждаването 

на ценностите и автентичната същност на практика и реализирането на 

мечтите и намеренията. Това е фактическото съзидание и материализиране на 

намеренията. 
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Ролята на Intunity коуча  

Така и в творческия процес и двамата партньори, коуч и клиент, са творци. 

Коучът подкрепя своя клиент и действа за него като катализатор. Катализатор 

на процеси, които рано или късно биха се случили и без неговата намеса. 

Коучът е още и като увеличително огледало, а когато е нужно – и като 

микроскоп или телескоп – за да може клиентът да види самия себе си по-ясно, 

по-детайлно или по-мащабно. 

 

Коучът е още и като прожектор за своите клиенти – и като такъв осветлява 

пътя, който клиентът така или иначе вече е поел или избира да поеме “в този 

момент”. 

 

Коучът е като усилвател, “озвучаващ” вътрешния диалог на своя клиент и 

едновременно с това неговия вътрешен и външен глас, за да може той по-

добре да се чуе. За да осъзнае и разпознае собствения си автентичен глас и 

собствения си тон или вибрация, и да започне по-често да го използва в живота 

си. 


