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I-GROW коучинг модел 

 

Аспектът АЗ ИЗРАСТВАМ (I-GROW) е модел в модела на “Intunity Окото”. Етап 

от целия процес. Част от цялото. Но и цяло само по себе си. А също и 

съдържащо в себе си (в О-то) цялото Intunity Око.  

О-то от IGROW модела е символ едновременно на Нулата, � – в която има 

Всичко и Нищо и в която всичко е Възможно – и на ОтварянетО на ОкОтО. 

Съдържа в себе си аспекта на трансформацията. Това е пресечната точка 

на другите два аспекта от 3’I Intunity Коучинг Модела (“Окото”) – АЗ СЪМ ∞ 

АЗ ДЕЙСТВАМ! И пресечната точка на двете енергии – Ин и Ян; Да бъда и Да 

правя. Това още е и трансформацията на клиента от Ограничения в � 

Opportunities (англ. – възможности). И по този начин, едното се съдържа в 

другото и другото в едното: центърът на Intunity Окото съдържа модела 

IGROW, но и самият център на IGR☯W съдържа О-то, центъра на ОкОтО, 

отварянето на Окото, Окото на бурята. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
© 2014 Intunity Coaches™ Resources | Моделът I-GROW, АЗ ИЗРАСТВАМ 

Всички права запазени. 

3 | 13 

Малко история 

GROW моделът е известен в коучинг средите от 1980-те години на XXв. и се свързва 

основно със Сър Джон Уитмор, който го популяризира в своята книга “Коучинг за 

високи постижения” (Coaching for Performance). Според някои моделът е изведен от 

някоя от големите консултантски компании, в резултат на наблюдения върху 

коучинг практиката. 

I-GROW Моделът е наша собствена вариация на GROW модела (реф. Екуинокс 

Партнърс, www.equinox-partners.bg) и може да се каже, че с това поставихме 

началото на Intunity Coaches модела. За нас добавянето на това едно “I” пред GROW 

прави модела още по-пълен и завършен, обхватен и приложим – при това за най-

различни хора. А причината да направим тази добавка беше дългогодишното ни 

наблюдение и практика с различни хора, а наред с това – и обединяването на 

различностите у нас самите като партньори. Различието се свежда до нещо много 

просто: някои хора оперират добре на базата на цели, а други – на базата на... 

намерения! 
∗
  

“I” в началото стоеше едновременно за “Намерение” (Intention), но и за “Аз” 

(Същност, ценности, вярвания...). С разгръщането на 3’I Intunity Coaching Model или 

още “Окото”, I-GROW се превърна в модел в модела и част от цялото. И така, е I-

GROW понастоящем е акроним на: 

Intentions – Намерения Какво (всъщност) искам? 

Goals – Цели Къде искам да стигна? 

Reality – Реалност, настояща ситуация Къде съм сега? 

Options/Opportunities – Възможности Какво (още) е възможно за мен? 

Will/Way forward – Воля (за) Действие Какви действия ще предприема? 

Сам по себе си акронимът показва стъпките / етапите в самия модел. 

                                                 
∗
 Вижте още:  

GOals vs. INtentions: GOIN' Beyond the Obvious, http://www.equinox-partners.bg/1041108310861075/goals-vs-intentions-

goin-beyond-the-obvious 

Three Reasons Why People Are Resistant To Setting Personal Goals, http://www.equinox-

partners.bg/1041108310861075/three-reasons-why-people-are-resistant-to-setting-personal-goals 
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Какво още е добре да имате предвид... 

 Стъпките в IGROW модела не следва да се приемат линеарно, а по-скоро 

“хаотично”, въртеливо или както ви дойде, като и движението по тях, разбира 

се, зависи от вашия клиент 

 IGROW модела като логика и структура може да се прилага за всяка една 

сесия, вкл. при коучинг по аспекта АЗ СЪМ или аспекта АЗ ДЕЙСТВАМ 

 Която и да била една стъпка от IGROW модела може да отнеме цяла една 

сесия; а О-то – дори и повече от една сесия, особено ако използвате процеса 

“4D-Изследовател” 

 I-то от IGROW (Намерение) стои, присъства, се проявява по време на целия 

коучинг – било то процес, сесия или част от сесия. Това е “Кой е” и “Какво 

(всъщност) иска клиентът”. 

 G-то от IGROW (Цел) може да се приеме като “процеснато” намерение (вижте 

още SMART vs SMART¹). Често целта, която човек си поставя, сочи / отваря към 

същинското намерение. Целта е още измеримият резултат, който клиентът 

търси да види в края на процеса, в края на Окото; резултатът, с който би могъл 

да измери успеха на тази сесия или коучинг взаимоотношение. 

 Особено при коучинг на възможностите, за да бъде ефективна сесията ви – е 

необходимо в началото да конкретизирате заявката на клиента. Напр., “искам 

в края на сесията да съм избрал къде да отида на почивка” или дори, “искам в 

края на сесията да съм наясно искам или не искам да ходя на почивка, защото в 

момента не знам”. Обратното на конкретиката би било – тема, която звучи 

“по принцип” или е без конкретен контекст в себе си. 

 О-то всъщност отваря полето на възможностите и всичките техники и процеси, 

свързани с коучинг на възможностите, се отнася именно за тази стъпка. 

Експериментирайте и си играйте с модела. Забравете го. И пак го 

преоткрийте. Този път от вашата собствена перспектива! 
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Етапите в I-GROW модела и примерни въпроси 

INTENTIONS 

Намерения 

Какво (всъщност) искам? 

Какво е същинското ми намерение? 
Какво ми е важно тук и сега? 

GOALS 

Цели 

Къде искам да стигна?  
Какво искам да постигна? 
Към какво се стремя да създам/бъда? 

REALITY 

Реалност / Настояща ситуация 

Къде съм сега? 
Каква е реалността сега? 

Каква изглежда темата ми през 
призмата на настоящето? 

OPTIONS / OPPORTUNITIES 

Възможности 

Какви са опциите / възможностите? 
Какво (още) е възможно за мен? 

Какво друго? Какво още? И още...? 

WILL / WAY FORWARD 

Воля / Пътят напред 

Какво следва оттук насетне?  
Какво избирам като опция? 
Какво се ангажирам да предприема? 

Каква е първата стъпка? 
 

Аз / Намерения (I / Intentions) 

Изясняването на същинските намерения е ключовата съставка в този аспект от 

IGROW модела, а и в коучинга въобще. Човек винаги стига точно там, където желае 

да стигне, затова – колкото по-осъзнат е той за същинските си намерения, толкова 

по-удовлетворен ще бъде от резултатите, които постига. 

Много често не постигаме или не се радваме на постигнатото, просто защото, преди 

да се втурнем да реализираме, не сме си задали въпроса “Какво всъщност искам?” 

и/или не сме си отговорили честно. И резултатът от това е разочарование, усещане за 

неуспех, фрустрация или отношение като към “погрешно решение”. И освен ако вече 

не сме започнали да гледаме на ситуацията като на абсолютно безнадеждна и от 

перспективата на “Защо все на мен ми се случва (или не ми се случва) това?!”, е 

възможно да сме стигнали точката, в която ни се иска да можехме да “поправим” 

вече взетото (преди) решение. 
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Внасяме този “драматизъм”, само за да подчертаем важността на намеренията 

като такива – по-важни дори и от целите. Тъй като ако ЦЕЛИТЕ са формата, 

облеклото, опаковката на намеренията и външния двигател, то 

НАМЕРЕНИЯТА са съдържанието, същността и вътрешния двигател. 

И така, в контекста на “I”-то от IGROW модела, ние подкрепяме клиента да изследва 

и задълбочи собственото си осъзнаване за това какво всъщност желае, кой иска да 

бъде / прави / има / да стане (to Become) и по какъв начин всичко това му/й е важно в 

този момент. “I”-то (като намерения, произтичащи от Аз-а) присъства, се 

простира и използва в целия модел. Когато правим коучинг на намеренията, 

ние всъщност стимулираме у клиентите повишаване на осъзнатостта за същинските 

му/й намерения, което от своя страна води до по-голяма вероятност той/тя постигне 

своите цели, а също и да бъде удовлетворен, когато това се случи. В контекста на 

IGROW-процеса, изясняването на намеренията води до по-голяма яснота за “какво 

искам”, “коя възможност ми харесва / резонира” и до ангажираност и отдаденост по 

отношение на действията в края на процеса. 

Примерни въпроси към Аз / Намерения (I / Intentions): 

• Какво искаш? 
• Какъв искаш да бъдеш / правиш / имаш? 
• Как се чувстваш по отношение на тази тема сега? 
• Какво я прави актуална сега, в този момент?  
• Защо искаш да изследваш тази тема? 
• Как се чувстваш по отношение на настоящата ситуация?  
• А как би желал да се чувстваш? 
• Какво ти е важно за теб във връзка с този въпрос? 
• Кои твои ценности утвърждаваш или искаш да утвърждаваш в този контекст?  
• А кои твои ценности е възможно да са накърнени? 
• Какво всъщност искаш? 

 

Цели (Goals) 

Целта в този етап е да се дефинира и изясни крайната цел – точката, в която 

клиентът желае да стигне и резултатите, които желае да види там, в края на Окото. 

Целта, както казахме по-горе, е своего-рода "процеснато" намерение, от гледна 

точка на това, че говори в по-измерими, материалистични термини. 
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Примерни въпроси към Цели (Goals): 

• С какво искаш да си тръгнеш след нашия разговор? 
• Какво искаш да постигнеш? 
• Какво целиш? Каква е целта, която си поставяш? 
• Към какво се стремиш? 
• Каква е дългосрочната/крайната ти цел? 
• Какво отношение има тази цел в контекста на целия ти живот?  
• Как изглежда успехът за теб, когато постигнеш целта? 
• Какво би било, когато реализираш целта си? 
• Какви биха били резултатите от постигането на целта? 
• Какви са някои резултати, с които ще измериш успеха на ..... (тази сесия, това 

взаимоотношение, по тази тема)? 
• Как ще разбереш, че си постигнал целта?  
• Какво има там, в края на процеса? 
• Представи си, че си постигал целта – какво има налично? Или какво е различно 

за теб, когато си я постигнал? 
• Каква е голямата ти цел? 
• Какви са някои малки цели, които стоят по пътя за постигането на голямата цел? 

 

Настояща ситуация (Reality) 

Едва след като клиентът е дефинирал целта и крайната точка, се насочваме 

към Реалността. Защо ли? Ами защото, ако започнем от Реалността – вероятността 

тя да ни погълне, е много голяма. И тази реалност понякога може да бъде от типа на 

“какво не искам”, а както казва Дядо Айнщайн: “Не можем да решим проблемите, 

като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги 

създавали.”. 

И така, след като клиентът вече е дефинирал целта си, в този етап фокусът е върху 

изследване отношението на клиента към настоящата ситуация – на това, което 

е налично и валидно понастоящем за клиента. Какво носи тя със себе си. Какви са 

подаръците. Какво може да "не й е хубавото" на настоящата ситуация. Изследват се 

"фактите" така, както ги възприема клиентът. Което може да бъде "показалец" към 

ограничаващи вярвания, модели или възприятия. Възможно е също така тук да се 

провери какво е довело до ситуацията или пък какви опити е правил преди за 

постигането на това, което желае. Отново въпроси, касаещи ценностите, вярванията, 

същинските намерения може да бъдат много полезни от гледна точка – 

придвижването към желаното състояние.  
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В резултат на новите осъзнавание е възможно на този етап първоначално 

дефинираната цел или намерение да се промени и да се наложи да бъде 

преформулирана. 

Примерни въпроси към Настояща ситуация (Reality): 

• Какво се случва сега? 
• Каква е ситуацията понастоящем? 
• Как гледаш на ситуацията понастоящем? 
• Защо ти е важно това сега? 
• Какви са ограниченията? 
• Къде са границите? 
• Какви са препятствията? Предизвикателствата? 
• Как се чувстваш по отношение на ситуацията? 
• Какви са подаръците от тази ситуация? 
• Какво ти коства това? 
• Чувам, че не искаш ... – а какво искаш? 
• И когато “няма” ..., какво има? 
• А какво би желал да бъде? 
• Кое е това, което сега осъзнаваш, че ти е важно (да имаш / да бъдеш / да 

правиш)? 
• Кои твои ценности са накърнени или утвърждаваш в ситуацията сега? 
• Ако погледнеш на [темата/целта] отвън/отстрани/отгоре, какво виждаш? (с този 

въпрос отваряме към смяна и разширяване на перспективите) 

Обръщаме внимание, че Реалността като перспектива може да бъде и една от 
възможните перспективи / възможности, която да се изследва по-нататък в 
процеса (реф. следващия етап в модела "Възможности").  

Възможности (Opportunities) 

Това е О-то на Окото и на IGROW модела – Нулата, Всичкото, което се появява 

от Нищото. В този етап се разглеждат различни, нови и неподозирани 

възможности, перспективи, варианти, които да са в услуга на клиента, за 

постигане на неговата цел. Тук провокираме клиента да види ситуацията от много 

и различни призми и ъгли, като си играем с Пространството, Времето и 

Пространсвто/Времето. Водещото е, че подбуждаме клиента в това да погледне с 

“нови очи” или от друг ъгъл, така че да може да види многото възМНОЖности, които 

съществуват. И едва след това да избере една възможност, която да реализира! 
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На този етап прилагаме процесите 360-Граудса, 4D-Изследовател, брейнсторминг за 

генериране на идеи, както и всякакви други приказни или не-приказни процеси и 

методи. Рисуването и използването на ръцете, пространството, тялото на човека му 

помага да слезе от Ума в Тялото си и да си позволи да види възможностите.  

Стремежът на този етап е в края му клиентът да разполага с повече от 

първоначалните една или две възможностите, от да избере една от тях – като 

курс на действие.  

 
Примерни въпроси към Възможности (Opportunities): 

• Какво още / друго е възможно? 
• Как по друг начин би могъл да погледнеш на това? 
• Какви още други перспективи / възможности има? 
• Ако погледнеш през очите на дете, какво би видял? 
• Каква нова възможност ти се открива сега? 
• Каква друга възможност би желал да си изобретиш точно сега? 
• Какво би направил някой друг, ако беше на твое място (твой ролеви модел / 

ментор / авторитет)? 
• Какво би посъветвал някой друг да направи в същата ситуация? 
• Какво би направил, ако имаше неограничено време, пари и ресурси? 
• Какво би направил, ако имаше влияние в тази ситуация? 
• Какво би направил, ако всичко зависеше от теб и нямаше никави страхове? 
• Какво би било, ако ограниченията, за които спомена, изведнъж изчезнат? Ако ги 

изтрием с гумичка? 
• Какво би било, ако всичко беше чудесно? 
• Какво щеше да е, ако можеше да започнеш от самото начало? 
• Как изглежда ситуацията от мястото на моркова? А ако беше портокал, какво би 

казал? 
• КРЕАТИВИРАЙТЕ И ОЩЕ, И ОЩЕ, И ОЩЕ! Шантави, разни, различни, странни, 

прикази, семпли, сложно-объркващи, магически, детски... въпроси....  

Обърнете внимание, че изборът на възможност (перспектива) и 

обвързването на тази възможност с конкретната тема или цел 

(материализирането в конкретна стъпка) става едва в края на този етап. Едва 

в края на този етап се насочваме към затваряме на Окото. Вие искате вашият 

клиент да се отвори, да забрави (темата си) и едновременно с това да си 

спомни (креативността и ресурсността си, източника, Нулата). Да се свърже 

със собствените си креативни ресурси и да креативира. 
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� αααα � � ☯ ΨΨΨΨ ΩΩΩΩ � 

 

Затова в О-то, БЪДЕТЕ ДЕЦА.  

Бъдете Любопитковци и Любознайковци/ 

Играйте. Забавлявайте се. Рисувайте. Танцувайте.  

Летете. И растете. Въобразявайте си... Смейте се. 

Бъдете Магьосникът от Оз, Алиса в Страната на Чудесата, Питър Пан, 

Свещената Крава или ако щете Лилавата Крава...  

Бъдете въпроса ЗАЩ�?  

Превърнете се в бял лист хартия. Или в молив.  

Танцувайте. Лудувайте. Щурмувайте. 

И какво ли ОЩЕ не. Ключът е в: 

☯ЩЕ И �ЩЕ И ΩΩΩΩЩЕ & 

ВСИЧКО Е ВЪЗМ(Н)ОЖНО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
 

Вярвам, че ВЪОБРАЖЕНИЕТО е по-могъщо от 

знанието, МИТЪТ е по-могъщ от историята,  

МЕЧТИТЕ са по-силни от фактите.  

–Робърт Фългъм 
 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
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� 
� 
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Воля (Will / Way Forward) 

След като клиентът направи ОСЪЗНАТ И РЕЗОНАНТЕН ИЗБОР за своя курс на 

действие под формата на перспектива или възможност, следва 

идентифицирането на стъпката или стъпките, които да го придвижват към 

реализирането и материализирането на поставената цел. Това би могла да бъде 

и само една единствена стъпка, която той избере да направи, но която да бъде 

достатъчно мощна или важна за клиента, така че реализирането й да го вдъхнови и 

за следващите стъпки. 

Важното в случая е действието/ята или стъпката/ите да бъдат: 

• максимално конкретни и реални за осъществяване 

• обвързани с конкретни пространствено-времеви рамки за изпълнение ± за 

отчетност в коучинг контекста 

• резонантни и вълнуващи (R,T от SMART¹) – иначе казано, клиентът да подходи 

с желание и вдъхновение към осъществяването им 

Основната цел на този етап е клиентът да избере ВЪЗМОЖНОСТ, а след това от 

мястото / енергията / перспективата на тази възможност да се ангажира с ДЕЙСТВИЕ 

/ СТЪПКА, която да реализира след сесията.  

Примерни въпроси към Воля (Will / Way Forward): 

• Коя от всичките тези много възможности, които създаде току-що, най-силно те 
привлича / резонира в този момент?  

• Какво ти сочи сърцето?  

• Какво ти казва тялото? 

• Какво избираш да направиш сега? 

• Какво те сърбят ръцете ти да направиш? 

• Към какво те тегли сърцето ти? 

• Кое е първото нещо, което ще направиш веднага след сесията? ... А второто? 

• Коя/и са първите стъпки, които можеш да предприемеш веднага / от утре? 

• Имаш ли нужда от някакви ресурси за реализирането на тази стъпка/и? Какви?  

• Как би могъл да си осигуриш тези ресурси? 

• Има ли нещо, което може да те спре да реализираш тази стъпка? Ако да – какво 
е то и какво е необходимо да предприемеш? Ако е нужно – ревизирай 
стъпката...  

• По скалата от 1 до 10, доколко си решен да предприемеш това дейстие? ... Какво 
ти е нужно, за да си на 10? 
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• Къде в тялото си усещаш тази готовност за действие? ... Каня те да се свържеш с 
това състояние и да си го вземеш със себе си, така че да ти припомня. Как ще го 
запомниш? Как ще се връщаш към това състояние? 

• Имаш ли нужда от структура / котва / напомнянка, която да те връща към това 
състояние сега? 

• Това ли е действието / стъпката, която ще предприемеш? ОК, кога ще го 
направиш? Аз как ще разбера, че ти си го направил? 

 

Оценка на нивото на ангажираност и решимост 

В края на процеса, след като стъпката вече е дефинирана, може да направите още 
една проверка за клиента си – доколко това е Sтъпката и дали в тази Стъпка 
има Тръпка? – като го поканите да скалира (на скалата от 1 до 10 или от 1 до +∞) 
изследва нивото си на ентусиазъм и ангажираност по отношение на предприемането 
на тази стъпка. 

Примерни въпроси: 

• Доколко вълнуваща е тази стъпка за теб?  

• Доколко въдъхновяваща е тази стъпка за теб? 

• Доколко си решена да предприемеш това действие? 

• Доколко си ентусиазиран по отношение предприемането на тази стъпка? 

• Колко силно се чувстваш ангажиран? 

 

Примерни скали – стандартната е от 1 до 10, но... кой е казал, че скалите не 
може да бъдат и други ☺ Така че – бъдете креативни и ... каквото работи за 
клиента, това да бъде! ☺ 
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Кой? 

Защо? 

Същността 

Смисълът 

Как? Възможност

Какво искаш? 

Защо е 

важно? 

Желания 

Ценности 

Проявлен

Намерени

Действие Какво 

избираш? 

бъдене 

правен

IGROW и 4те Елемента 

IGROW процесът отразява и е отразен в процеса по “Подравняване на 4те 

Елемента: от намерение към проявление”. 
 

(I) Първо питаме:  

• Какво искаш?  

• Какво всъщност искаш? 

• Защо това ти е важно?  

~ Дух, Сърце ~ 

(G) След това: 

• Къде искаш да стигнеш?  

• Какво искаш да постигнеш? 

• Какво искаш да реализираш? 

~ Сърце ~ 

(R) После: 

• Къде си сега? 

• Какво е налично сега? 

• Какво тук ти харесва / не ти харесва? 

~ Сърце, Тяло ~ 

(O) После идва ред на гОлямОтО О: 

• Какво ОЩЕ е възмОжнО за теб? 

• Какво другО? 

• Какво ОЩЕ? 

~ Ум ~ 

(W) И накрая: 

• Какво избираш? 

• Какво ще направиш? 

• Коя е първата стъпка? 

                       ~ Сърце, Тяло ~ 


