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~34~ 
Съвършенството на доверието 

Великият Тао е всепроникващ! 

Той може да бъде както на дясната ръка, така и на лявата. 

Всичко разчита на него за съществуването си, и той не ги проваля. 

Той придобива качества, но не ламти за титла. 

Той с любов подхранва всичко, но не се позовава на правата на 

собственост. 

Той няма желания, той може да се сметне към малките. 

 

Всичко се връща към него, но той все така не претендира за правото на 

собственост. 

Той може да се сметне към великите. 

 

Ето защо мъдрецът до края няма да се представлява като велик човек 

и по този начин ще изрази истинското си величие. 

– Лао Дзъ, Тао Те Чинг 
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КАКВО? 

ЗАЩО? 

КАК? 

 

КОЙ? 

Intunity пирамидата звезда 

 
В коучинга звездата е нашият клиент. Ролята на коуча в това 

взаимоотношение е да осигури пространството, така че тази звезда да 

заблести още по-ярко и категорично, при това със собствената светлина. 
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Кой? 

Въпросът КОЙ присъства навсякъде, по всяко време и на всеки етап от 
коучинг процеса или коучинг сесията. Това е – както художникът (клиентът), 

който рисува, така и платното, на което той рисува и пресъздава себе си. 

Това е частта “Аз СЪМ” от Окото, а въпросите, които като реки, се вливат в 
голямото КОЙ, са следните: 

• Кой е клиентът? 

• Кой става, когато...? 

• Кой още може да бъде? 

• Кой иска да бъде? 

• Какво е важно за него/нея? 

• Как гледа на себе си? 

• Какво обича клиентът? 

• Какво му/й е страст? 

• Когато прави този избор, какъв става? А при този? А при този? 

• Кои са ценностите, които утвърждава клиентът? 

• Какво е ценно за него? 

• В какво намира смисъл? 

• Какво е неговото/нейното призвание? 

• Какво е уникално и автентично за него/нея? 

• Как изявява тази своя уникалност? 

• Как желае да прояви/проявява себе си? 

• Когато е себе си, как въздейства на околните? 

• Какви са неговите/нейните дарби и таланти? 

• С какви хора желае да споделя себе си и своите дарби? 

• Какво още желае за себе си и за света? И как го проявява? 

• Кой още? 

 

КОЙ още се отнася към Ин-аспекта, битието. А също и към себеосъзнаването и 
задълбочаването на научаванията като единия от двата ефекта в коучинга. 

АЗ СЪМ 

Идентичност 
Автентичност 
Смисъл 
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Как? 

Въпросът КАК е насочен към това, което клиентът желае да постигне и 
реализира в живота си. В метафората за художника – когато той има вече 

визията за това, което желае да създаде на платното, той започва да набира 

материалите, боите, четките, да смесва цветовете. Ако се налага, ще отиде 

заедно със статива сред природата, за да получи необходимото вдъхновение 

или просто, за да пренесе това, което вижда там, на своето платно. 

Това е частта “Аз ИЗРАСТВАМ” от Окото, а въпросите, които подкрепят и 
съпътстват КАК за клиента, са следните: 

• Къде искаш да стигнеш? Какво желаеш да 
постигнеш? 

• Какво е бъдещето, което желаеш да създадеш?  

• Каква е твоята визия? Цели? Намерения? 

• Какво от това, което е важно за теб, желаеш да 
създадеш? 

• Как си представяш това, което искаш да 
създадеш? 

• Какви са твоите мечти? 

• Какво ти е необходимо, за да реализираш 
мечтите си? 

• Какви са многото възможни пътища, по които 
можеш да стигнеш до желаната дестинация? 

• Какво още е възможно за теб? 

• Какви ресурси са ти необходими? И откъде би могъл да си ги набавиш? 

• Кой още би могъл да те подкрепи по пътя ти? И по какъв начин? 

• Какви са изборите и решенията, които, ако направиш сега, ще ти помогнат 
да се придвижиш напред утре? 

• Какво още? 

КАК още се отнася към единението на Ин-Ян аспекта ведно. Към израстването, 
разгръщането и разширяването на клиента, на неговото самосъзнанието и 
възприятия, на неговата същност и потенциал. Това е отварянето на окото и 
едновременно с това окото на бурята, където се случва израстването. 

АЗ ИЗРАСТВАМ 

Намерение 

Цели 

Реалност 

Възможности 

Действия 
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Какво? 

Въпросът КАКВО е за материализирането на намеренията и желанията и 
насочването към действия и стъпки, с които клиентът ще реализира на 
практика това, което клиентът желае. В метафората за художника – това е 

първата четка или първата мазка, която художникът прави върху платното. И 

следващото. И следващото. И така, постепенно, картината започва да се 

появява. 

Това е частта “Аз ДЕЙСТВАМ” от Окото, а въпросите, които подкрепят и 
съпътстват КАКВО за клиента, са следните: 

 

• Кои са действията, които 
ще те придвиждат 

напред? И ще направят 
разликата за теб? 

• Каква е първата стъпка, 
която ще предприемеш 
сега, в този момент? 

• Докато предприемаш тези действия, какво още научаваш? За себе си? За 
темата си? За още по-голямата тема? 

• Какво е въздействието и какви са резултатите, които наблюдаваш, че се 
случват около него, когато се доверяваш на себе си? 

• Кои ценности осъзнаваш, че утвърждаваш, докато предприемаш тези 
стъпки? 

• Какво е това, което създаваш, докато предприемаш тези действия? 

• Как пре-създаваш себе си посредством предприемането на тези действия? 

• Какво следва за теб оттук насетне? 

• Какво е следващото предизвикателство?  

• Какво е следващото ниво?  

• Каква е следващата голяма стъпка? 

• Какво ново / различно / още знаеш сега? 

 

КАКВО още се отнася за Ян-аспекта, действието. А също и за вторият от 
ефектите в коучинга, а именно – придвижването напред и предприемането на 
действия. 

АЗ ДЕЙСТВАМ 

Въздействие 

Действам/Утвърждавам 

Създавам 

Доверявам се 
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Защо? 
Въпросът ЗАЩО поставя основите на взаимоотношението и задава 
предназначението – както на ниво коучинг сесия, така и на ниво коучинг 
процес. Това е началото и това е краят едновременно. Това е причината, 
поради която коуч и клиент са заедно – тук и сега и в целия процес. Това е и 
следствието, резултатът. Това е пътят и причината за пътя едновременно.  

В този смисъл, това е частта отвъд Окото, преди Окото и след Окото – 
която информира причината, предназначението и смисъла от участието на 
клиента в коучинг процеса или в коучинг сесията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Какво те води тук днес? И с какво искаш да си тръгнеш (от сесията/процеса)? 

• Какво желаеш да си вземеш? От тази сесия? От времето заедно днес? 

• Какви са твоите цели? За целия процес? За сесията днес? 

• Защо точно аз? Защо избираш точно мен за твой коуч? И коучът – защо 
избира да работи с този клиент? 

• Какво е нашето общо намерение? И как ще го реализираме? Как искаме да 
работим заедно? 

ЗАЩО се отнася до взаимоотношението между коуча и клиента. До техните 
лични ЗАЩО и тяхното общо ЗАЩО. Разширява се и до това да обхване какво 
е необходимо да има налице, за да може клиентът да си вземе това, за което е 
дошъл, и да има израстване и за двете страни. 

АЗ ИЗРАСТВАМ 
Намерение 

Цели 
Реалност 

Възможности 
Действия 

АЗ СЪМ 

Идентичност 
Автентичност 

Смисъл 

АЗ ДЕЙСТВАМ 

Въздействие 
Действам/Утвърждавам 

Създавам 
Доверявам се 


