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Какво? 

Защо? 

Как? 

Смисъл 

Има 

смисъл   

Няма 

смисъл 

Аз СЪМ: Смисъл 

Смисъл: ЗА+Щ� съм АЗ ТУК? 

Под “шапката” на Смисъла в Intunity Коучинг 

поставяме следните аспекти на Идентичността: 

 Личната мисия и призвание (Защо?) 

 Личните ценности и вярвания (Как?) 

 Личните избори (Какво?) 

Въобще тук задаваме въпроса: Защо (съм тук)? И как 
това “Защо” го материализирам или реализирам на 

практика. 

Смисълът за всеки човек се “превежда” по различен 
начин. За някои смисълът може да се съдържа в кауза 
или голямата цел или визия. А други намират смисъла 

в причината или в това, което ги кара да предприемат 
действия. И в двата случая, отговорът се крие във 

въпроса “Защо?” 

Има смисъл ~ На Пътечката 

(On Purpose) 

Когато използваме израза “има смисъл”, обикновено 

имаме предвид, че знаем или усещаме защо правим 

или сме едно или друго нещо. В Intunity Коучинг  “има 

смисъл” е по-скоро “показалец” към състояние, 

отколкото самото състояние, и може да се предаде 

още през фразите: да бъда на собствения си Път, да 

следвам себе си, да следвам сърцето си: 

♥ клиентът е на своя “Път”, усеща личния смисъл и предназначение 

• наясно е защо прави това, което прави или е това, което е 

♥ утвърждава и живее собствените лични ценности  

•••• вярванията работят за клиента и го подкрепят по пътя му  

♥ изборите, които прави, са базирани на личните ценности и носят 

удовлетворение за клиента и осмилсят живота му 
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Няма смисъл ~ Извън Пътечката (Off Purpose) 

Състоянието “Няма смисъл” може да се опише най-често с това, че човек се 

чувства обезкуражен, липсва му мотивация, не проявява ангажираност към 

това, което прави. Често апатията или нежеланието да прави каквото и да 

било е отговорът, през който прозира “липсата на смисъл”. 

• клиентът е извън личната си пътека и не усеща собствения личен принос, 

предназначение и смисъл 

• клиентът не осъзнава защо прави това, което прави или е това, което е 

• личните ценности на клиента са накърнени 

• вярванията не работят за клиента и дори го ограничават или саботират 

• изборите, които прави, са базирани на чужди ценности и/или вярвания, 

не изразяват клиента и не му носят удовлетворение 

Интересното е, че смисъл винаги има – въпросът е клиентът да го види и да 

оцени това, което в този момент е налично и валидно за него. Това е като да 

уголемим настоящето и да погледнем на себе си като през микроскоп. 

Смисъл има и в наглед само-саботиращи действия, като например отлагането 

на определени задачи или проекти. В такива случаи коучът провокира 

изследването на причината и осъзнаването на ситуацията, а оттам – и 

разкриването на същинското желание и намерение: 

- Защо това се случва? 

- Какво ти дава това? А какво ти отнема? 

- А каква е цената, която плащаш? 

- Какъв е подаръкът? 

- А какво всъщност искаш да бъде? 

А в други случаи смисълът е в каузата, в голямата цел, във визията. И тогава 

коучът провокира към задълбочаване осъзнаването, в посока 

предприемането на осъзнати действия: Защо искаш именно това? 

- Какво ще ти даде това? 

- До какво искаш да стигнеш? 

- Към какво се стремиш? 

- Какво желаеш да реализираш тук и сега? 
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Ценности и вярвания 

Ако смисълът е отговора на Голямото Защо, то ценностите са отговора 

на многото и по-малки, съставни Защо, а вярванията са връзката 

между тях. 

Метафорично казано, ценностите са 

парченцата на пъзела, а смисълът е 

картината, която всички те съставляват. 

Смисълът много често е проявлението на 

Духа, съгласно Четирите Intunity 

Елемента, а ценностите – на Сърцето. 

Сърцето от своя страна също е 

проявление на Духа, само че то говори на 

по-лесен и разбираем език. 

Вярванията или убежденията пък действат като хоросан или лепило. В 

метафората за пъзела и картината вярванията биха играли ролята на 

пространствата между различните парченца. Така, както пространствата 

свързват парчетата пъзел, така биха могли и да ги разделят. Така е и с 

вярванията. Това, в което вярваме истински, от сърце, това се материализира. 

Това и създаваме. Както това, което работи за нас, така и това, което работи 

против нас. 

Лична мисия, призвание, предназначение 

Защо съм тук? Каква е моята лична мисия? Какво е моето призвание? Какво е 

моето предназначение? Какво е наследството, което съм дошъл да оставя? 

Това са въпросите, които адресираме на ниво лична мисия и предназначение. 

И ако ценностите са “разбираемия” език и проявление на Духа, то Личната 

мисия често е трудно да бъде експлицитно назована и дефинирана. В същото 

време Личната мисия може да се определи като “Голямото намерение / 

желание” или иначе казано – “Изконното намерение на Голямото Аз” на 

човека.  

И ако приемем, че всеки човек идва на тази Земя с мисия, предназначение или 

причина и просто ги е забравил – то това, което прави коучът, е да помага на 

клиента да си припомни това, което винаги е знаел. 
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Достигане до Личната мисия 

Подходите или достъпите до личната мисия може да бъдат много и най-

различни. Ето някои от тях: 

 Визуализации 

Визуализациите в случая може да бъдат визуализация от типа “да си 

припомня”, от типа “напред в бъдещето” или от типа “създай в момента и 

виж какво току-що създаде”. Първият тип визуализация насочва фокуса на 

клиента към това да “преразгледа” живота си и да види общи маркери, 

насочващи към мисията. Вторият тип “напред в бъдещето” пък пренася 

клиента в бъдещето, където неговата мисия вече е реализирана. А третият тип 

визуализации “създай сега” стимулират клиента да визуализира как в момента 

на визуализацията реализира мисията си и след това – да види какво е това, 

което създава и как то въздейства на другите. (вж. Визуализации за извеждане 

на Лична мисия в “Intunity Coaches Tools”) 

 През основните, коренни ценности 

Основните, изконните лични ценности на клиента също може да послужат като 

указател за неговата лична мисия. Когато “белим лука”, за да стигнем до 

коренните ценности, ние всъщност подкрепяме клиента да преоткрие себе си 

и да осъзнае кои са изконните негови ценности – онези ценности, които няма 

накъде повече да се разтварят и от които всичко се създава. Те са като 

съставните части на ядрото на атома на Същността. И след като стигнем до 

сърцевината – вече от мястото на изконните ценности поставяме въпроса: 

Какво (искаш да) създаваш? И какво още? И какво още? 

 През мечтите и спомените от детството 

Един огромен ресурс, който често неглижираме в “нормалния” живот, е 

енергията и мъдростта на “Детето в нас”. В ранните детски години детето 

несъзнателно посяга към това, което му е интересно. Мечтае за това, което му 

е “дадено” да реализира. Или пък демонстрира завидни способности и умения 

в определени аспекти. Ако попитаме с любопитство: “Кои са твоите детски 

мечти?” или “Кое е това, което най-много обичаше да правиш като дете?” – 

може да получим интересни отговори, които да запълнят пъзела. Обърнете 

внимание, че има хора, които казват, че “не умеят да мечтаят”.  
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Много е възможно същите тези хора всъщност да са едни от най-големите 

мечтатели и хората с най-развинтено въображение, но да не го осъзнават, тъй 

като те са това, което правят – защото го правят с лекота, на нивото на 

неосъзнатата компетентност (вж. подточка “През силните страни”). 

 През “силните” страни и това, което клиентът прави с лекота 

Това, което човек прави с лекота, без да влага каквито и да било усилия, 

винаги или почти винаги има отношение към неговата лична мисия. Проблемът 

е там, че човек трудно разбира кое е това, което прави с лекота – именно, 

защото го прави с лекота! И усещането е все едно “нищо не прави”. Наред с 

това човек възприема, че тези неща (които той прави с лекота) всеки друг ги 

умее. С други думи, приема уменията си за даденост. 

 През това, което клиентът счита за свои “слаби” страни или което 

отрича у себе си 

Понякога зад нещата, които не харесваме у себе си или пък отричаме у себе 

си, се крие най-голямото ни съкровище и талант. Защото много често хората 

се страхуват много повече от “собствената светлина”, отколкото от 

“тъмнината”, както гласи всеизвестния цитат на Мериян Уилямсън.  

Като малка си спомням как се укорявах за това, че с децата спорехме за нещо, 

“никога, ама никога (!) нямах и не изразявах собствено мнение”. А нямах 

“собствено мнение”, защото – както осъзнах по-късно – можех да разбера и 

буквално да вляза в главата и обувките на всеки и да приема неговата или 

нейната гледна точка. Независимо колко различни и колко много гледни точки 

можеше да има в един и същи момент. По-късно, както сами се досещате, това 

се превърна в ключово мое умение и влезе в прекрасна употреба в света на 

коуинга, който пък открих като свое призвание. 

 Посредством ежедневни практики 

Ежедневните практики, упражнения или медитации насочват фокуса на 

клиента към това, което е от значение за него. И му помагат да се свърже с 

това, за което търси отговор. (вж. Пракитики за извеждане на Лична мисия в 

“Intunity Coaches Tools”) 
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 През експериментирането 

Много често няма как да разберем дали дадена активност или работа е 

(предназначена) “за нас”, преди да сме я тествали. Въобще 

експериментирането, играта, опитването на различни неща помага на човек да 

се отваря, да изследва и да преоткрива себе си. В крайна сметка, всичко е 

експеримент. Включително и коучинга – като метафора за живота. 

И в заключение, всякакви визуализации, техники, пракити или въпроси – 

които канят клиента да изследва ценностите си ♥♥♥♥ насочват го към 

важното за него в живота ♥♥♥♥ към това, което истински обича ♥♥♥♥ към 

моментите на радост и щастие ♥♥♥♥ или ситуациите, в които прави 

нещата с лекота и се чувства изцяло и пълноценно себе си – помагат 

клиента да “свърже точките” за себе си и да се срещне отново с 

мисията си. 

 

Личните избори 

Какво избирам? Кои ценности избирам да утвърждавам? И в какво 

избирам да вярвам? На какво избирам да казвам “Да” и на какво – “Не”? 

Защо правя точно тези избори? И как избирам? 

Изборите и решенията, които правим в живота си, всъщност представляват 

материализиране на ценностите и смисъла, които носим. Когато тези избори 

са осъзнати, дори и те да са извън пътеката на клиента или да накърняват 

някоя негова ценност, то той се чувства комфортно и е в синхрон със себе си – 

защото той е този, който избира, при това осъзнато. 


