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Аржентинското танго се танцува в прегръдка и в същността си представлява ходене с 

партньора, ведно с музиката. 

В танго водещият (кавалерът) води, канейки, а следващият (дамата) – следва, водейки.  

Водещият непрекъснато поддържа контакт и "слуша" за реакцията на партньора си. 

Танцуването е в съзвучие с емоцията и скоростта на танго музиката.  

Добрият танго танцьор предава усещането за музиката към партньора си, като го води 

ефективно през целия танц. 

Аржентинско танго разчита изцяло на импровизация. 

 

 

Снимка източник: www.varotango.com  

Коучинг партньорство 
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За коучинга през танго метафората 

Коучингът е като аржентинско танго. Танц, в който границите на това – кой 

води и кой следва – се размиват. В който “същественото е невидимо за 

очите”. В който важното е партьнорството и красотата, която двамата 

партньори създават. И себе-изразяват. През музиката. През свързването си 

един с друг. И през преживяването тук и сега. 

И също както в танца и в живота, така и в коучинга, всичко се 

създава в момента. Всичко е импровизация. 

Експериментиране. Опитване. Изследване. Игра. Живот. 

Метафора за живот. Пресъздаване на живота тук и сега. А 

оттам – и наслада и радост от съзиданието, израстването и 

разгръщането на човешката същност и потенциал.  

На танго и на коучинг човек може да се “учи” цял живот. И цял 

живот да изпипва и да импровизира с нови движения, форми, 

структури. И колкото повече се “учиш”, толкова повече 

осъзнаването е, все едно се връщаш обратно към едно 

естествено състояние, което е било отдавна забравено.  

Състояние на покой и на пълна отдаденост на себе си, на 

партньора си и на “танца”, който се създава тук и сега. На 

пълно и всецяло присъствие. На сливане с другия и в същото 

време, ясно отграничаване на индивидуалното, различното и 

уникалното у всеки от партньорите. 

В танго воденето става през гръдния кош, през сърцето – това е 

и “GPS”-ът за този, който следва. В коучинга “воденето” също е 

през сърцето – през вярата на коуча в неговия клиент и през 

доверието, с което двамата партньори подхождат във 

взаимоотношението. 

Когато се свържат, двамата партньори се движат като едно 

цяло. Като едно тяло с четири крака. Фокусът на внимание е 

навътре, към “сърцето” на двойката и към това, което двамата 

създават в този момент, в унисон и ведно с музиката, 

използвайки цялото възможно пространство. 
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Партньорството между равностойни партньори 

 

Партньорството в коучинга е между равностойни, равнопоставени партньори. 
И това е валидно – независимо от различията във възрастта, пола, произхода, 
квалификацията или експертизата, цвят на кожата, раса, вяра и др.  

Коучът приема, че клиентът е експерт в собствения си живот и вярва в неговите 
способности, умения и качества да постига и реализира всичко, което си 
пожелае и да стига точно там, където избере. Коучът катализира (но не 
реализира) и оставя клиентът сам да реализира това, което желае. 

Клиентът се доверява на себе си, на своя коуч и на процеса. Като е насяно, че 
отговорността за реализирането (или нереализирането) на резултати е изцяло 
негова и че всичко зависи изцяло от него. 
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За да може да се свържат в едно цяло и за да създадат общата ос на 

взаимоотношението, коуч и клиент трябва преди всичко да бъдат в 

собствената си ос. Какво означава това? 

 всеки от партньорите е наясно със своето “защо?”, за това каква е 
“моята причина да желая да бъда” в това взаимоотношение. И я 
комуникира открито и директно със себе си и с партньора си; 

 всеки от партньорите влиза с намерение да участва активно в това 
взаимоотношение и с готовност да излезе тогава, когато то вече не е 
необходимо или когато то престане да работи за клиента; 

 коучът оставя клиента си да води и го придружава там, където 
последният желае да стигне. Коучът кани и приема покани, води и 
следва, танцува с клиента. 

 

За да бъде устойчиво и работещо едно коучинг партньорство във 

времето, е необходимо да има: 

 намерение от двете страни за участие в това взаимоотношение; взаимно 
доверие и вяра 

 директна комуникация, откритост, честност 
и откровеност между двамата партньори 

 пълна отдаденост и присъствие във 
взаимоотношението – по време на всяка 
сесия, между сесиите, в процеса 

 усещане за простор, пространство и свобода 
на израза, изказа и преживяването 

 приемане, споделеност и съпреживяване на 
пиковете и спадовете, върховете и долините 
в процеса 
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В партньорство, в което има доверие и общата ос е устойчива, 

импровизацията се получава от само себе си и двамата партньори 

“рискуват” заедно. А коучът стимулира клиента да бъде и да изразява 

най-доброто от себе си във всеки един момент – както по време на 

коучинг сесиите, така и в живия живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегръдка и пространство 

Танго прегръдката (tango abrazo), както и коучинг “прегръдката” между коуч и 

клиент е специфична с това, че: 

 от една страна, подкрепя и поддържа клиента, като му дава усещането 
за защитено пространство, в което той може да бъде, да прави и да има 
всичко, което си пожелае... 

 а от друга страна му дава пространство, в което той да експериментира, 
да опитва, да изследва, да създава, да открива нови и нови начини, 
възможности и проявления на собствената същност, избори и решения. 
Това от своя страна носи на клиента увереност в себе си и в собствените 
ресурси и в това, че всичко е възможно. 
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Наличието на подкрепа и пространство, както и отварянето на клиента към 
новото и различното, отваря нови възможности и нови пространства – на 
предизвикване и на провокиране на статуквото. 

Предизвикването в коучинга винаги е от мястото на подкрепата. Коучът 
стимулира, кани или приканва клиента да погледне отвъд досегашните 
представи и разбирания. Да разшири своя размах и да излезе извън познатите 
движения, форми, структури и рамки. Коучът прави това, като понякога дори 
може да “изкара” клиента извън неговата ос и по този начин го стимулира да 
прояви кураж и да изследва нови територии. И в крайна сметка, да стигне до 
осъзнаването, че собствената ос винаги е там и клиентът може да се връща в 
нея, винаги когато пожелае. 

 


