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Програмата Intunity Coaches® е уникална с това, че е едно нестандартно и 

неконвенционално обучение по коучинг. Това е едно трансформационно 

преживяване, в което участниците имат възможността да се свържат със себе 

си и с другите по един нов и същевременно вдъхновяващ начин. Наред с това, 

те постоянно биват предизвиквани да 

разширяват собствените граници и собствения 

потенциал – на възприятията си, на начина си на 

мислене, на собствените дефиниции за това 

какво е възможно и какво още би могло да бъде 

възможно. 

Защо сме възприели този подход? Програмата ни 

се основава на 11-те основни коучинг 

компетенции, дефинирани от Междундародната 

коуч федерация. Проявлението на тези 

компетенции на майсторско ниво е изцяло 

въпрос на това КОЙ е коучът и КОЙ СТАВА 

клиентът в ПРИСЪСТВИЕТО на своя коуч. 

Ние често казваме “Това КОЙ си ти – 

определя начина, по който ПРАВИШ 

коучинг.” Ето защо нашият фокус, като водещи 

на това обучение, са именно участниците в него. Коучинг уменията и знанията 

за коучинг процесите и техниките се придобиват неусетно и се развиват от 

само себе си. Ние работим изцяло с човека като цялостна, креативна и 

ресурсна личност, прилагайки на практика парадигмата на коучинга. И още – 

стимулираме неговата автентичната същност да намери своето проявление в 

собствен и автентичен коучинг стил. Накратко, ние като водещи СМЕ това, 

което преподаваме. 

Какво отличава Intunity Coaches®? 
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Какво още? В Intunity Coaches® използваме артистични 

похвати, съчетани с философията на даоизма и елементи 

от физиката, за да провокираме участниците да се 

отворят на едно по-различно ниво и да разширят 

собствените хоризонти. Ключово за програмата е и 

използването на аржентинско танго като метафора за 

коучинг партньорството и за партньорските 

взаимоотношения въобще. Така учим, без да учим, а коучинг 

уменията се възприемат и въплъщават на нивото на тялото, 

сърцето, ума и духа. 

 

И не на последно място, Intunity Coaches® е програма с 

кауза. Една от нашите дългосрочни каузи е тази за 

образованието, под надслов “За децата 

на Новото време”. В края на 2014 

стартирахме съвместна инициатива с 

нашия дългосрочен партньор Джуниър 

Ачийвмънт България, в която Intunity 

Коучове предоставят pro-bono коучинг за учители от цяла 

България. По този начин – освен, че допринасяме за 

повишаване качеството на живот на българските учители, 

а от там и на преживяването на децата в училище – 

осигуряваме и възможността на коучовете да 

практикуват с реални клиенти по време на обучението си, 

при това с принос към обществото. 

 


