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© 2014 Intunity Coaches™ Resources | “360-Градуса” & “4D-Изследовател” 

Всички права запазени. 

2 | 5 

За процесите “360-Градуса” и “4D-Изследовател” 

 

Предназначение и приложение на двата процеса 

Двата процеса 360-Градуса и 4D-Изследовател следват една и съща 

логика и минават през едни и същи етапи и стъпки. Основната 

разлика е в това, че при 360-Градуса си “играем” само с 

Пространството (вътрешно и външно). Докато при 4D-

Изследовател включваме и Времето като перспектива. И двата 

процеса имат за цел да подкрепят клиента да се отвори и да види нови 

възможности. И там, където допреди това е виждал в да-не, черно-бяло, или-

или да започне да вижда в “и, и, и...”.  

 

ДВАТА ПРОЦЕСА СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЯКАКВИ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С:               

� ОТВАРЯНЕТО НА КЛИЕНТА КЪМ ОЩЕ � КЪМ НЕЩО РАЗЛИЧНО � КЪМ 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ  � ДА КРЕАТИВИРА � ДА ИЗПОЛЗВА 

ВЪОБРАЖЕНИЕТО СИ � ДА ВИДИ НЕЩАТА ОТ ДРУГА ГЛЕДНА ТОЧКА � ДА 

ОТКРИЕ НОВИ ИЗБОРИ И РЕШЕНИЯ � ДА ВЛЕЗЕ В РЕСУРСНО СЪСТОЯНИЕ � 

ДА ВИДИ ИЗОБИЛИЕТО  � ДА ПРОВОКИРА САБОТИРАЩИ ВЯРВАНИЯ � ДА 

ИЗЛЕЗЕ ОТ СЯНКАТА И ДА ВЛЕЗЕ В НУЛАТА, НИЩОТО И ВСИЧКОТО, 

ОТКЪДЕТО ДА ЗАПОЧНЕ ДА СЪЗДАВА � 
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За какво още може да се използват процесите: 

• При търсенето на нови или различни от досега наличните възможности 

• Преодоляване на вътрешни бариери, блокажи или пречки, вкл. 

ограничаващи вярвания или модели 

• Клиентът се чувства неуверен в предприемането на някакво действие в 

бъдещето (прилагаме специфично 4D-Изследовател) 

• Клиентът се чувства зациклил или заклещен по дадена тема или се пита 

“а сега накъде” 

• Клиентът възприема реалността в “или-или” / вижда само в “черно и 

бяло”, напр. само две възможности за избор пред себе си 

• Клиентът има нужда да се отвори, за да види “реалността” по-ясно или 

да оцени това, което има в този момент 

• За всякакви други случаи, които ви хрумнат и в които процесът би бил 

приложим ☺ 

Може да използвате елементи от процесите, както намерите за добре и 

както това е подходящо за съответния клиент. В общия случай коучът 

записва преживяванията по време на “пътуването” (при 4D-Изследователя) 

или на изследването (при 360-Граудса), като така улеснява клиента да се 

потопи изцяло в процеса. Възможно е обаче клиентът да желае сам да си води 

записки през целия процес или от време на време. Това също е ОК. 

 

360-Градуса и 4D-Изследовател 

Каним ви да разгледате и да се запознаете с ресурсите и за двата процеса 

едновременно, за добиване на по-пълна и цялостна представа. В документа, 

посветен на Процеса “360 Градуса” ще намерите детайлно описание на етапите 

и стъпките. Докато документа, посветен на Процеса “4D Изследовател” ще 

намерите някои специфични за този процес насоки. 

Вече може и да сте се досетили... но все пак: можете да правите микс от 

360 Градуса и 4D Изследовател, както намерите за добре и както това 

работи за клиента ви! Полето на креативността няма граници! И двата 

процеса са тук, за да ви служат като маркери или показалци във вашето 

собствено креативиране. 
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Намерение / 

желание 

Яснота за 

намерението и 

избор на 

перспектива 

Изследване на 

възможности 

и намерение 

за действие 

Възможности / 

перспективи 

Процесите “360-Градуса” и “4D-Изследовател” (в диаграма) 

Пресяване на 

намерението 

Изследване на 

възможности 

Същинско 

намерение 

Пресяване на 

възможностите 

Ангажимент 

за действие 

Избраната 

възможност / 

перспектива 
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Процесите “360-Градуса” и “4D-Изследовател” (в стъпки) 

 

Стъпките по-долу са приложими и за двата 

процеса: 

 

СТЪПКА 1: ЯСНОТА ЗА НАМЕРЕНИЕТО 

Цел: да достигнем до “Хигс-бозона” на намерението, т.е. до същинското 

намерение 

СТЪПКА 2: ОТВАРЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ / ПЕРСПЕКТИВИ 

Цел: клиентът да се отвори да види и да изведе много и разнообразни 

възможности 

СТЪПКА 3: ПРЕСЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / ПЕРСПЕКТИВИТЕ 

Цел: клиентът да отсее ключовите думи (перспективите), които му резонират и 

го привличат 

СТЪПКА 4: ИЗБОР НА ВЪЗМОЖНОСТ / ПЕРСПЕКТИВА 

Цел: клиентът да избере една ключова дума, която най-силно му резонира; и 
като се свърже със състоянието, да изследва нови решения по темата си (вкл. 
Подравняване на 4те Елемента) 

СТЪПКА 5: АНГАЖИМЕНТ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Цел: клиентът да вземе решение за стъпката, която ще предприеме; и да си 
създаде структура, която да го държи в действие след сесията 

СТЪПКА 6: БЛАГОДАРНОСТ 

Цел: клиентът да приключи процеса, като изведе основните осъзнавания, 
научавания и прозрения, които взима тук и сега от процеса. 


