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За Четирите Intunity Елемента 

В Intunity Coaching говорим за Четирите Елемента като елементите или нивата 

на взаимодействие, през които се осъществява коучинга с клиента. 
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За Интегралното (+1) Intunity ниво 

Човек е цялостна личност и в този смисъл, когато той/тя взима решения, 

базирани и подкрепяни на всички нива едновременно, тогава тези решения са 

цялостни и в пълен резонанс, в синхрон с него/нея.  

Затова и към Четирите Елемента (нива) добавяме още едно, интегрално 

ниво, което наричаме Единност, Цялостност или Intunity ниво (елемент). Това 

ниво обединява всички останали ведно, а в коучинга се стремим към неговото 

“подравняване”. С други думи, стремим се към подравняването на Четирите 

Елемента ведно. 

Слушането през 4те+1 Елемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушането през 4те+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. 
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• 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). 

• 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 пространството на дълбокия и 

цялостен смисъл и предназначение на човека. 

• 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. 

 



 
 

 
 
 
 
 

© 2014 Intunity Coaches™ Resources | Подравняване на 4те Intunity Елемента 

Всички права запазени. 

5 | 9

Кой? 

Защо? 

Същността 

Смисълът 

Как? Възможности 

Какво искаш? 

Защо е важно? 

Желания 

Ценности 

Проявление 

Намерение 

Действие Какво избираш? 

бъдене 

правене 

Процесът на подравняване: От намерение – До проявление... 
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Процесът на подравняване – ключови предпоставки 

Духът _________________________________________________________ 

• Духът носи смисъла, мисията и предназначението на 

човека. Неговото призвание, което е тук да реализира. 

Духът е връзката с Истинската Същност.  

• Духът носи отговорите на въпросите: Кой? (Кой съм аз? 

Какво е уникално за мен?) и Защо? (Защо съм тук? Какво е моето 

предназначение? Каква е моята лична мисия? С какво допринасям?) Това са 

и въпросите, които задаваме на ниво Сърце, под формата на “Какво 

искаш? И къде искаш да стигнеш” (Кой?) и “Защо това ти е важно?” 

(Защо?) 

Сърцето _______________________________________________________ 

• Сърцето е връзката с Духа и едновременно с това, и “GPS-

ът” за посоката. А оттук и за “правилността” на изборите и 

решенията. Като под “правилни” имаме предвид решения, 

които резонират у човека.  

• Сърцето държи смисъла и е пазителят на ценностите – 

защо едно или друго намерение или желание е важно за човека. Какво 

означава това за него/нея. Какво му дава. 

• Сърцето е и “помпата”, която дава тласък нещата да се случват; 

разпределител на енергията, необходима за реализирането на 

решенията. 

• В Сърцето е страстта (породена от Духа), тук е и страхът (породен от 

“брътвежите” на Ума). С отварянето на Сърцето енергията от страха 

може да се превърне в енергия на страстта и така да придвижи човек към 

съзидание, което е в унисон с ценностите му. 

• В танго взаимоотношението и в коучинг взаимоотношението, водим със  

и от Сърцето. Сърцето не съди и не оценява и само през него (като 

отражение на Духа) можем да се отворим да видим човека в неговата 

цялостна Същност и да приемем, както неговото “Голямо Аз”, така и 

неговото “Малко Аз” във всеки един момент. 
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Умът __________________________________________________________ 

• Умът е процесен център и като такъв обича да решава 

проблеми, при това в “бинарен код”. На един и същи 

въпрос в първия момент може да намери решение “за”, а в 

следващия решение “против”. Затова и се казва, че “умът 

е добър слуга, но лош господар”.  

• В Ума се раждат ограничаващите вярвания и модели, сенките, маските. В 

него се помещават Саботьорските гласове. Умът обича да “взема себе си 

насериозно” и да “господства” над живота ни. Затова, когато Умът не е 

спокоен и не функционира по предназначение, рискуваме да съдим, да 

оценяваме или да осъждаме отсрещната страна. 

• Предназначението на Ума е да “креативира”. Да дава множество 

възможности, решения и опции – но той ни служи, само и единствено, 

когато това е по покана на Сърцето или на Духа. 

Затова първо следва да “отворим” Сърцето и да го попитаме какво иска, 

след което да поканим Ума да се отвори и едва тогава да “запитаме” Ума за 

възможните решения, които вижда в този момент. 

Тялото ________________________________________________________ 

• Тялото предприема действия по задание на Ума, затова е 

необходимо Умът и Сърцето да са синхронизирани, да са на 

една честота, за да може сигналът за действие да бъде 

“чист”. Когато тялото получава сигнал от Ум-Сърце, 

действията са безупречни, решителни и смели. 

• Усещанията в тялото действат като сигнални лампи. Когато нещо “не е 

наред”, т.е. няма синхрон между Ума и Сърцето, Тялото подава сигнали 

(сърцето ми се свива, главата му увисна, обеси нос и т.н.), често 

възспиращи действието. 

• Проявлението на емоциите също е посредством тялото. Енергията от 

емоциите води до изменения в тялото – променя се температурата на 

тялото (става ми горещо, побиват ме тръпки и др.), зачестява или се 

забавя дишането (гневът зачестява дишането, радостта – също, но по 

друг начин); мускулите се напрягат или отпускат (готовност за бягство 

или бой) и пр. 
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Кой? Защо? 

Какво искаш? Къде ис-
каш да стигнеш? Защо? 

Какво избираш? 
Да направиш? Каква 
е първата стъпка? 

Как? 

Какви са възможностите, 
изборите, опциите? Какво още е 

възможно за теб? 

Намерение 

Проявление 

АЗ ДЕЙСТВАМ 

АЗ СЪМ АЗ ИЗРАСТВАМ 

АЗ ИЗРАСТВАМ 

 

Процесът на подравняване и Intunity Окото  

(The 3’I Coaching Model) 

 

 

 

Процесът на подравнявне на Четирите Елемента се съдържа в Intunity Окото и в 

трите принципа АЗ СЪМ, АЗ ИЗРАСТВАМ, АЗ ДЕЙСТВАМ – така както Intunity 

Окото се съдържа в Процеса на подравнявне на Четирите Елемента. 
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Каквото отвътре – това и отвън. 

Каквото горе – такова и долу. 

Процесът на подравняване и някои Intunity принципи 

 

 

 


