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Матрицата с Intunity Коучинг Умения е предназначена за практикуване, 

трениране, развиване и усъвършенстване на Intunity Коучинг Уменията. Ето 

някои идеи за начините, по които бихте могли да я използвате: 

• Ежедневно практикуване в живота – всеки ден може да избирате по едно 

или няколко умения, които осъзнато и целенасочено да практикувате с 

приятели, колеги в работата, познати или непознати. Като същевременно 

изследвате какво е въздействието върху другите, а в резултат от него – и 

въздействието върху вас самите. 

• По време на работата си в диади или триади – проявлението на което и да 

било умение може да изглежда различно от различните перспективи. Затова 

и изследването им от всяка една от перспективите Коуч, Клиент и 

Наблюдател (при триади) ще ви помага да осмисляте още по-задълбочено 

изразът и проявлението на всяко от тези умения. А от там – и смисълът 

отвъд дефиницията. Може да изследвате какво е било проявлението на 

всички умения, а може и строго фокусирано – в случаите, когато наблягате 

на тренирането на конкретно умение. 

• Когато наблюдавате демо коучинг сесии или въобще коучинг, предоставян 

от трети лица – в тези случаи само ви обръщаме внимание, че е добре по 

време на сесията да бъдете изцяло потопени в нея, с други думи – да 

присъствате на 100%. И едва след сесията да “пре-включите” в процес на 

осмисляне и осъзнаване от гледна точка на уменията. 

• Всякакви други начини, които ви хрумнат! ☺ 
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Матрица за практикуване на Intunity коучинг уменията 

Ниво 
Умение 

Н С В 
Въздействие 

 Вербализиране на случващото се     

 Въздействащи въпроси     

 Вяра в клиента     

 В услуга на клиента     

 Доверие     

 Експериментиране     

 Задачи за домашна работа     

 Играе с промяната     

 Импровизиране     

 Интегриране     

 Интуиция (вербализиране на)     

 Искане на позволение     

 Любопитство     

 Метафори     

 Нулата     

 Обща ос     

 Отчетност     

 Осъзнаване (задълбочаване на)     

 Отразяване     

 Партньорство     

 Перспективи (изследване на)     

 Подкрепа     

 Поемане на ангажимент     

 Празнуване на успехите     

 Преглед на резултатите (дебриф)     

 Предизвикване     

 Предприемане на действия     

 Преформулиране     

 Провокиране на изследване     

 Разказване на истории     

 Резонанс / Дисонанс     

 Себеизразяване (стимулиране на)     

 Следване дневния ред на клиента     

 Слушане     

 Собствена ос (собствен център)     

 Създаване и използване на пространството     

 Танцуване в момента     

 Управление на себе си     

 Утвърждаване     

 Фокус върху същественото     

 Саботьори / Гремлини / Сенки / Маски     
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Въпроси за изследване и задълбочаване на научаванията 

• Какви взаимовръзки забелязваш между отделните Intunity Коучинг Умения? И 
как тези взаимовръзки се проявяват? 

• Как дадено умение провокира или обуславя проявлението на друго Intuniy 
коучинг умение? 

• Кои за теб са ключовите 5 коучинг умения, които биха направили един Коуч – 
истински добър коуч? 

• Кои са Intunity коучинг умения, които са уникални за теб или ти проявяваш по 
уникален начин? 

• А кои са онези Intunity коучинг умения, за които твоите клиенти или колеги 
коучове най-често те утвърждават? По какъв начин тези коучинг умения те 
разширяват? А за какво още ти отварят вратата? 

• Кои са онези Intunity Коучинг умения, които искаш да проявяваш в повече в 
живота си? И защо именно тях? 

• Кои от уменията ти оказват най-много “съпротивления”? Иначе казано, кои ти 
е най-трудно да проявяваш? Какво би могло да се крие отвъд тази трудност? И 
какво е скритото съкровище в това? 

• За кои умения полагаш най-много усилия да ги проявяваш? Какви точно 
усилия полагаш – за какво точно? Какво научаваш от това? 

• Когато проявяваш умението [____________], какъв ставаш? И какво се 
променя около теб и у хората, с които го прилагаш? 

• Въз основа на ICF коучинг компетенциите, Intunity коучинг уменията и опита 
си до момента – какви още или други коучинг умения ти самият/ата създаваш 
или осъзнаваш? Умения, които те подкрепят в развитието ти като Коуч и са в 
подкрепа на твоите коучинг клиенти? 

• Кои Intunity коучинг умения са проявление на кои ICF коучинг компетенции? И 
как? 

• Къде в Intunity Окото би разположил/а всяко от Intunity коучинг уменията 
и какво би било проявлението им vis-à-vis Окото и частите му? 

Бихте могли да си записвате отговорите и да сравнявате как те се променят с 
времето, докато вие самите се развивате като Коучове. А така също и да 
изследвате – как вие самите се променяте с времето (като човек, личност или 
Коуч), докато развивате и усъвършенствате прилагането на тези умения.  
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__________________ __________________ 

Колело на Компетенциите / Уменията 

Използвайте Колелото на Компетенциите / Уменията, за да изследвате 
проявлението на ICF Коучинг Компетенците или Intunity Коучинг Уменията. 
Може да оценявате усещането си на удовлетвореност от проявлението или 
усещането си за нивото на въздействие върху клиента (в полза и в услуга на 
клиента), в резултат проявлението на даденото умение. Това Колело можете 
да използвате и в съчетание с Колело на Приоритетните Компетенции / 
Умения – онези, върху които работите в момента – и да видите как 
резултатите при двете колела са свързани. 
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