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Добродетелта на светостта 

Тао във вечния си аспект е неназоваем. 

Неговата простота изглежда незначителна, 

но целият свят не може да я контролира. 

Ако князе и царе го използват,  

всеки един за себе си ще осигури почит. 

Небето и Земята чрез него са в хармонично съчетание  

и правят капки сладка роса. 

Хората няма да имат нуда от управници, 

защото сами по себе си теще бъдат праведни. 

 

Веднага щом Тао се изрази в поредното творение, тогава става разбираем. 

Когато човек разпознае присъствието на Тао, той разбира къде да спре. 

Знаейки къде да спре, той е извън опасност. 

 

За да се илюстрира естеството на мястото на Тао във Вселената, ще кажа:  

Тао е като ручеите и потоците в тяхната връзка с големите реки и океана. 

– Лао Дзъ, Тао Те Чинг 
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Коучинг парадигмата и Intunity Звездата 
 

В коучинга се приема, че клиентът е експертът в собствения си живот и и 

коучът вярва, че всеки клиент е креативна и цялостна личност и разполага с 

всички необходими ресурси, за да постигне целите си. 

 

 

Коучът съпътства своите клиенти от една страна, да достигат до 

задълбочаване на научаването и осъзнаването за самите себе си, собствените 

желания, намерения и цели. А от друга, да преминават към предприемането 

на осъзнати действия – в посока реализирането на тези намерения, желания и 
цели. Всичко това води до развитие и израстване от страна на клиента, което е 
осъзнато, желано и целево, и до реализирането на промяна в живота на 
клиента. 
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В сърцето на коучинг парадигмата 
 

В сърцето на коучинг парадигмата стои вярването за това, че клиентът в 

коучинга е креативен по природа, цялостен и ресурсен. Какво означава това? 

Всеки клиент е креативен по природа 

Всеки клиент носи в себе си целия творчески потенциал и креативност, за да 

реализира, каквото си пожелае. Също като малкия жълъд, който носи в себе 

си целия потенциал да израсне в голям и мощен дъб. Така и коучът вярва, че 

във всеки един от неговите клиенти е заложен геният, който чака да се 

разкрие, изяви и развие в пълния му потенциал. А също и, че отговорите, 

които клиентът търси, са вече в него – необходимо е само да му се разкрият. 

Всеки клиент е цялостен  

Всеки човек е цялостна личност, с множество проявления – 

родител, син или дъщеря, съпруг/съпруга, мъж или жена, 

мениджър или подчинен, бизнесмен, приятел, партньор и 

много други. Човек е цялостна личност и в аспекта на ум, дух, 

тяло и сърце. На емоции, мисли, чувства и усещания. Цялостни 

– и в аспекта на Ин и Ян, това да бъда и да правя, 

рационалната и интуивината част, мъжкият и женският аспект 

от същността. Затова коучът коучва човека в неговата цялост 

и личното му отношение към поставената тема или въпрос.  

Всеки клиент е ресурсен 

Всеки клиент разполага с всички ресурси (било то вътрешни или външни), за 

да постигне целите си и да реализира живота си по начина, по който желае. 

Потенциалът е налице. Ресурсите са налице. В клиента няма нищо за 

“поправяне”. Коучът просто подкрепя клиента си да се свърже отново със 

себе си и със своите вътрешни ресурси. Да погледне на света по друг начин –от 

мястото на възможностите, личните отговори и изобилието. И да започне да 

създава живота си отвътре – навън, от мястото на вътрешните избори и 

решения. 

 
ВСЕКИ ЧОВЕК Е: 

КРЕАТИВЕН, 

ЦЯЛОСТЕН И 

РЕСУРСЕН 
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Коучинг парадигмата през призмата на Intunity Звездата 

Вярата и любопитството 

Вярата в потенциала на клиента и вярата в това, че той 

може сам да достигне до отговорите, е ключът към 

успешния коучинг. Вярвайки, коучът дава пространство и 

подкрепя своя клиент по пътя му. Оставя го да бъде и да 

прави това, което той си пожелае във всеки един момент, във 

и извън сесията. Приема го такъв, какъвто е, но и вижда отвъд 

това – в потенциала.  

И понеже вярва в потенциала на клиента, коучът съумява да види “Голямото 

Аз”, истинското аз и – когато това е удачно – да предизвика клиента си, за да 

отиде на следващото ниво. Да излезе извън зоната си на комфорт, да 

провери и провокира собствените вярвания и по този начин да 

разшири собствените хоризонти. Предизвикването в Intunity 

коучинг винаги е от мястото на подкрепата, затова и двете са 

на едно ниво в Звездата на коучинга. Предизвикването 

всъщност казва: “Ти можеш много повече от това!”, а също и: 

“Ти знаеш много повече от това!” И има отношение, както 

към себеосъзнаването и разширяване на себепознанието, 

така и към предприемането на действия. 

От мястото на вярата, се отваря и естественото любопитство у коуча към 

човека срещу него, към дълбоката му същност и многоизмерните й 

проявления. Любопитство за това какво още е възможно за 

този човек сега, в този момент или пък какво още може да 

създаде утре, когато изявява пълния си потенциал. Така, от 

мястото на любопитството, коучът слуша и задава въпроси, 

насочени към цялостната личност и към потенциала на 

личността. И посредством въздействащи и проникновени 

въпроси стимулира клиента сам да си изясни какво всъщност 

желае да постигне и какви са възможностите пред него.  

Вяра 

Любопитство 

Подкрепа 

Предизвикване 

Слушане 

Въпроси 
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Независимо къде на Intunity Звездата са разположени различните 

аспекти, те се съдържат едно в друго и всяко едно обуславя 

проявлението на другото.  

 

• Слушането се съдържа в подкрепата, така както въпросите се съдържат в 

предизвикването. Дори само да слуша, коучът вече проявява подкрепа. 
Много често клиентите идват при нас именно за това – да бъдат чути и да 

могат да чуят сами себе си. 

• Предизвикването е от мястото на подкрепата, а въпросите са от мястото 

на слушането (на различните нива). Когато слушаме на интегрално ниво, 
можем да чуем, както изказаното, така и неизказаното; както истинския 
глас, така и привнесения, външен глас. И през въпрос, да предизвикаме 

клиента да се слуша по-дълбоко в себе си и да чуе какво всъщност иска за 
себе си. 

• Искрено, естествено любопитство може да има, само когато вярваме 

безрезервно в другия и в неговия потенциал, и го приемаме такъв, 

какъвто е. Потенциалът, който коучът вижда, често пъти е 

невидим за самите клиенти, а и те често пъти не са готови да 
видят колко “големи” и способни могат да бъдат. През 
цялото това време, коучът държи пространството за клиента, 
като приема мястото, където последният избира да бъде или 

да спре. И в същото време го стимулира самият той да 
проявява любопитство към възможностите и към това, което 
може да бъде намерено отвъд видимото за очите. 

• Любопитството се проявява през слушането и въпросите. 
Това е начинът, по който слушаме – с вяра и любопитство към 

същността. И  въпросите, които задаваме – които са отворени и канещи 
към изследване, разкираване и намиране. Самите въпроси провокират 
клиента да прояви любопитство към себе си и собственото отношение към 
света. 

• Вярата се проявява през начина, по който подкрепяме и начина, по който 

предизвикваме клиента. Предизвикването може да бъде от мястото на 
осъждането и обвинението, или точно обратното – от мястото на пълната 
вяра и подкрепа. В Intunity коучинг е второто. И когато правим това, 
наблюдаваме как клиентът израства, придобивайки все повече увереност в 

собствените ресурси, и откривайки все повече желание и страст да бъде и 
да създава вповече това, което работи за него и което желае за себе си. 


