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Аз СЪМ: Автентичност 

 

Автентичност 

• Кой си ти? 

• Каква ставаш? 

• Кой си ти, когато си себе си? 

• Как проявяваш себе си? 

• Какво е важно за теб? 

• Какво създаваш? 

• С какво си уникална? 

• В какво намираш смисъл? 

• Какво ти е на сърце? 

• Кои твои вярвания ти помагат в живота? 

• А кои ти пречат? 

• Какво желаеш за себе си и за света? 

• Какво обичаш да правиш? 

• Какъв е подаръкът, който носиш на света? 

• Кой е истинският ти, уникален глас? И какво той има да каже на света? 

• Кой още можеш да бъдеш? 

• И кой още? 

Какво означава автентичн♥♥♥♥ст? 

Intunity коучинг в основата си е насочен към това човек да бъде автентичен∗∗∗∗. 

Да бъде истински, да бъде себе си, да бъде естествен. И в този смисъл – да се 

стреми да изразява все повече истинската си Същност и истинския си Глас, 

вместо да ползва “назаем” чужди такива.  

Смисълът е клиентът да живее повече “себе си”, като бъде удовлетворен с 

това, което осъзнато избира за себе си във всеки един момент. Независимо 

дали това е да живее от мястото на “Същността” или от мястото на “Сенките” 

– стига последното да бъде осъзнат негов избор. Или с други думи – да бъде в 

резонанс със собствените си лични избори и решения. 

                                                 
∗ някои дефиниции от речниците за думата “автентичен”: който е основан на първоизточници; 

същински, достоверен; истински, действителен, неподправен, достоверен, меродавен, оригинален, 

същ, същински, точен, верен, естествен. 
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Същн♥♥♥♥ст 

•••• Сенки •••• 

Същност и Сенки 

 

Когато говорим за коучинг за автентичност, в Intunity Коучинг използваме 

различни термини, за да опишем или назовем двата основни аспекта от 

полето на Автентичността – Същността и Сенките.  

Същността може да бъде още истинският глас, Истинското Аз, 

Голямото Аз, Истинската Същност. А за Сенките ползваме и други 

популярни термини като Саботьори, Маски, Гремлини, фалшивият  

глас и т.н.  

Независимо от думата или термина, важното е – как 

разграничаваме двата аспекта и по какъв начин работим с всеки от тях. И 

много често – за да разберем кои сме, най-лесният достъп за това е през това 

кои не сме. В този смисъл, Саботьорите са много ценен ресурс – стига те да 

бъдат използвани именно като ресурс, а не като навигатор или като 

заместител на Същността. 

Сенките са онези маски, които си поставяме, когато живеем от мястото на 

Страха вместо от мястото на Любовта към себе си, към живота и към 

другите. Човек започва да си изгражда тези Маски още от дете, абсолютно 

несъзнателно, в едни автоматизирани процеси и несъзнателни модели на 

възприятие от типа “действие-резултат” или “причина-следствие”.  

Или иначе казано, човек несъзнателно подчинява действията си на следното 

възприятие, което приема за вярно: “Когато направя еди-какво-си, то 

резултатът обикновено е еди-какъв-си (най-често “лош”). Следователно, ако 

не искам това да ми се случва повече, трябва да [се защитя/предпазя, като 

направя или бъда...]” – и реагира на въображаемо, илюзорно действие. 

Маските, Сенките, Саботьорите имат (или “си мислят”, че имат) много важна 

роля – да ни “предпазват” и да се “грижат” за нас, така че да не страдаме или 

да не стигаме отново до място, до което преди сме стигали и сме се чувствали 

наранени, уязвими и др., все емоции от групата на Страховете (вж. “Двата 

потока”). Само че същите са “продукт” на Страховете ни (страх от изоставяне, 

страх от загуба, страх от провал, страх от успех и др.), които от своя страна са 

били пробудени в миналото и нямат нищо общо с настоящето, тук и сега. 
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Проявлението на Маските може да бъде различно при 

различните хора, но най-често могат да се идентифицират чрез: 

• Вътрешния критичен глас (Саботьори), който все изисква нещо от нас 

или ни порицава, обвинява и бичува – при това често за неща, които още 

не са се случили, но които той “предсказва” или очаква, че ще се случат и 

ни дава “предупреждение” за тях. 

• Дисонанс между външния израз и вътрешното себе-усещане (Маски) – 

външно тялото, погледът, лицето изразява едно, но вътрешно човек се 

чувства по диаметрално противоположен начин. За пример една много 

популярна маска е да се усмихваме на хората около нас и да казваме, че 

се чувстваме “Добре”, когато ни питат – а в същото време вътрешно да се 

чувстваме тъжни или пък да не ни се говори изобщо с когото и да било. 

• “Фалшиви самоличности” (Сенки) – мисля, говоря и действам, все едно 

съм друг човек – често човек, когото възприемам като авторитет. Когото 

уважавам или за когото съм решил, че е експерт по дадената тема и 

винаги е прав. Може да е и човек, от когото се страхувам и затова – за 

“по-сигурно” – избирам да мисля, говоря и правя това, което “той” би 

избрал. И така клиентът мисли, говори и действа “през другия”, а не през 

себе си. През чуждите ценности и вярвания, а не през собствените. През 

самоличност назаем. През светлина назаем. 

И така, най-общо казано, Гремлините може да имат множество лица и 

проявления, но винаги едно е характерно за тях – те звучат фалшиво, 

изглеждат изкуствено, нямат вкус, а енергията им не зарежда, точно 

обратното. Те “светят” с отразена светлина, със светлина назаем и не са 

светлината. Те са сянката, която има очертания и форма, но няма “душа”. 

Процесите “Двата потока” и “Нулева гравитация” са много подходящи за 

използване при работа със Саботьори, Гремлини, Сенки. А след 

“разтварянето” на енергията на Сянката, Саботьорите – и процеса на 

“Подравняването на Четирите Intunity Елемента”. 
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Как работим със Сенките и Саботьорите? 

Някои важни предпоставки и напомняния: 

 Как възприемаме и отразяваме клиента 

Едно от важните неща, които е добре да помним, е, че клиентът не е това, 

което си мисли, че е. Не е това, което говори. Не е това, което прави, чувства 

или преживява. Той е много повече от това.  

 Коучваме клиента, а не темата му 

Друго важно припомняне, е, че се коучва клиентът, а не темата му. Често 

енергията на Саботьора може да бъде доста примамлива и да “засмуче” коуча 

или пък да провокира Саботьорите на коуча да излязат – когато се адресират 

неща, които са тема на последния. 

 Присъствието на коуча 

Затова е важно коучът да присъства в Нулата, да е в собствената ос и да слуша 

на интегрално ниво – така че да може да “отиде” навсякъде, където си 

пожелае. И да чуе всичко, което е необходимо и да върне това, което би 

работило за клиента – дали под формата на отразяване или силен въпрос. 

 Енергията на Гремлините като РЕСУРС 

Казахме, че Саботьорите са продукт на Страха или производни на емоции, 

произтичащи от Страха, в комбинация с ограничаващи вярвания. Това на 

практика означава, че Сенките, също като емоциите, съдържат в себе си 

енергия, която може да бъде използвана като ресурс, при това, в услуга на 

клиента. Необходимо е единствено емоцията да се разтвори, а мисълта да се 

обезформи и енергията да се превърне в чиста енергия. 

Някои подходи при коучинг на Саботьорите, Сенките, Гремлините...: 

Смисълът е да се промени състоянието на клиента и той да премине от 

нересурсно състояние (когато е във власт на своите Саботьори) в ресурсно 

състояние. Да се отвори и да “отвори Окото”, за да види и други 

възможности. Да влезе в “Окото на бурята”, където да остави Сянката да се 

“разтвори” и превърне в чиста енергия, която след това клиентът да използва 

за създаването на онова, което всъщност желае и избира за себе си. 
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 Персонифициране на Сенките / Саботьорите 

Коучът кани клиента си да персонифицира гласа или образа на Саботьора – 

като опише как изглежда, как звучи, какво говори. Като дори му даде име или 

го нарисува. По този начин клиентът се дисоциира със Сянката си, т.е. престава 

да се отъждестява с него / нея, престава да бъде Саботьора си. И когато това 

се случи – клиентът вече има способността да погледне на себе си от различна 

перспектива. 

- Възможно ли е това да е твоята Сянка / Саботьор / Маска? 

- Как изглежда? 

- Каква е енергията? Има ли цвят? Температура? 

- Къде в тялото ти “живее”?  

- Къде в тялото ти е тази енергия? 

- Къде в тялото ти е източникът на тази енергия? Какво има там?  

- Какво още? 

- Какво е името му/й? Как нарича себе си? 

- Откога “живее” при/с теб? 

 Директен разговор със Саботьора или Сянката 

Коучът може да избере да си “поговори” директно с Гремлините, като по този 

начин – им даде възможност “да се изкажат и да мирясат”. Саботьорите, 

които имат “много важна роля” и “се възприемат” много насериозно, следва 

да ги посрещнем там, където са и да “потанцуваме с тях”. Затова понякога 

единственият начин, по който може да ги накараме да престанат да 

“властват”, е като видимо играем по “техните правила”. И им предоставим 

подиума, за да се изявят. Или иначе казано, ги утвърдим за това, което са. Този 

подход може да се приложи, след като Саботьорът е персонифициран, а може 

да бъде използван и директно. 

- Моля да ме извините – с кого имам честта да разговарям?  

- Каква е твоята роля в живота на ...? 

- Какво искаш за [името на клиента]? 

- От какво го/я предпазваш? 

- Как му помагаш? 

- Какви са подаръците, които носиш със себе си? 

- Какво искаш [името на клиента]да знае още за теб?  

- Ти на кого служиш? ... По какъв начин служиш? 
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 Смяна на перспективата 

Коучът подкрепя клиента да погледне на себе си и/или на Саботьорите си от 

различна перспектива. Това може да стане, като започне да адресира 

Саботьора в трето лице –  Какъв е този глас?; Кой (ти) говори сега? – и да 

проявява любопитство към това, което се случва в момента. Или пък да 

покани клиента си да погледне на себе си отгоре или отстрани и да каже 

какво вижда, чува, усеща. В допълнение, е възможно коучът да покани 

клиента сам да проведе разговор със своята Сянка – по примера за подхода с 

директната комуникация и да види какви отговори ще получи. Това е дважди 

полезно, тъй като по този начин – от една страна, коучът е подкрепил клиента 

да се дисоциира със Саботьора си, а от друга – го овластява сам да разговаря 

със Сянката си.  

 Отразяване на Сянката / Саботьора 

Коучът буквално изиграва – с глас, с поза, мимика, жест, с цялото си тяло – 

Саботьора или Сянката, която вижда, че клиентът му проявява в този момент. 

И продължава да го играе, докато енергията на клиента не се промени и 

последният влезе в ресурсно състояние. Понякога коучът може да “засили” 

звука или картината на отразяваното, като направи Саботьорите / Сенките 

да изглеждат или звучат гротескно. Често това провокира усмивка, а дори и 

смях у клиента – което е достатъчно да покаже, че клиентът вече “не е” 

Саботьора си или не е в неговата власт, а е в различна енергия – от която вече 

може да съзидава. 

 Подминаване на Саботьора / Сянката 

Има случаи, в които е по-добре да “подминем” гласа на Саботьора, след като 

забележим, че се прокрадва. Да се направим, че не го чуваме или виждаме. И 

вместо това – да изберем да “извикаме” на разговор, да уголемим, да дадем 

път на Същноста на клиента, Голямото му Аз. По този начин (а понякога може 

да бъде и напълно демонстративно) коучът показва, че не желае да даде 

енергия или власт на Саботьора или Сянката. И така утвърждаването на 

Същността “звучи” дори още по-силно. Понякога този подход изглежда като 

игра на котка и мишка – и “разтварянето” на Гремлина да бъде в енергията на 

забавлението. А понякога може да бъде направено просто, елегантно и дори 

незабележимо за клиента.  
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Малкото 

Аз 

Голямото 

Аз 

Как извикваме Същността? 

Ролята на коуча е постоянно да прозира, да вижда и да държи за клиента си 

две картини: 

 Картината на Голямото Аз, което клиентът МОЖЕ ДА 

БЪДЕ 

 Картината на Малкото Аз, което клиентът ИЗБИРА ДА 

БЪДЕ В ТОЗИ МОМЕНТ 

Представете си, че коучът буквално държи в двете си ръце 

две картини – с различни изображения, в различни цветове и 

форми – през цялото време по време на коучинг сесията или коучинг процеса. 

И оставя на клиента сам да избере какво избира да бъде, да мисли, да прави, 

да чувства. 

Не винаги клиентът е готов да приеме Голямата си, Истинска Същност и да 

започне да прави изборите си от това място. Понякога се изисква чисто 

техническо време това да се случи. И това е напълно ОК. Коучът вярва, че 

клиентът знае какво иска и го оставя да стигне точно там, където желае да 

стигне. А така също – и му позволява да спре там, където желае да спре. 

Визуализация за Мъдреца 

Един от начините, по които можем да накараме клиента да се докосне и 

преживее истинската си Същност или поне да се доближи до нея, е 

посредством използването на визуализации или медитации. Силата на 

визуализациите се крие в това, че човек успокоява ума (който иначе постоянно 

бърбори) и се отваря за неосъзнатите и дълбоки ресурси. Доближава го и му 

осигурява пряк и бърз достъп до Нулата, до състоянието на Покой (по Екхарт 

Толе), до Нищото и Всичкото. До вътрешната Мъдрост. 

Визуализацията за Мъдреца включва в себе си концепцията, че нашата 

мъдрост е постоянно на наше разположение и че имаме постоянен пряк 

достъп до нея, стига да пожелаем. И за да стигнем до нея, трябва да успокоим 

ума, да се отпуснем и да позволим на образите да се появят от само себе си.  


