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Ценностите 
 

Какво са ценностите? 

Ценностите са в същността на това, което сме. Те са състояние на Духа и негово 

проявление. И, ако казваме, че Сърцето е най-пряката връзка с Духа, то ценностите 

дават може би най-бързият достъп до личната ни мисия и предназначение.  

Всеки човек има ценности, независимо дали ги осъзнава или не. Когато човек живее 

живот, базиран на личните ценности, и взима решения или предприема действия, 

основани на тях – то той се свързва с истинската си същност и със същинските си 

желания, намерения и цели. Осъзнаването на това кои са важните и приоритетни 

ценности във всеки един етап или важен момент от живота на човек, е първата 

стъпка към реализирането на смислен, пълноценен и удовлетворителен живот. Това 

прави ценностите толкова ценни и важни в коучинга. 

Какво още е важно да се знае за ценностите? 

• Са състояние 

Ценностите са състояние на духа – те са проявление на аспекта “Да бъда” (Ин). 

Затова, за да се свържем със собствените ценности, следва да ги изпитаме, като 

влезем в съответното състояние, да ги усетим през тялото си. 

• Собствена дефиниция 

Всеки човек има собствена дефиниция за личните си ценности и ги разбира по 

определен, уникален за него / нея начин. Във времето и със задълбочаване 

осъзнаването на човек за собствените ценности, е възможно дефинициите или 

определенията да се рафинират и като че ли е малко вероятно да се променят (бел.а. 

– последното все още го изследваме).  

• Уникално проявление 

Всеки проявява ценностите си по точно определен и уникален начин. С развитието на 

човек е възможно проявлението на дадена ценност също да се “развие”, промени или 

рафинира. Дори и двама души да споделят една и съща ценност, то проявлението при 

всеки от тях би било различно.  

Например, при един ценността “развитие” може да се проявява през четенето на 

книги, а при друг – през преживяванията или взаимодействието с хора. И двамата 

носят една и съща ценност, но я проявяват по различен начин.  
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Качество 

Бързина 

• Те винаги “са там”, променя се само приоритетът им 

Ценностите са винаги “там”, има ги и са по-скоро непроменяеми или постоянни във 

времето. Това, което се променя за тях във времето, е по-скоро приоритетът, 

значението и важността, които им придаваме в живота си.  

Така например, при създаването на семейство и още повече – при появата на 

първото дете – ценностите от само себе си се “пренареждат”, както за майката, 

така и за бащата – и ако това е неосъзнат процес, може да има множество 

търкания, кавги и фрустрация между двамата партньори. 

• “Ограничаващи” ценности 

Понякога, когато залагаме на или утвърждаваме дадена ценност повече от 

необходимото, тя може да се обърне срещу нас и да започне да ни пречи.  

Така например, ценността “стремеж към съвършенство” – когато е вповече, може 

да се трансформира в “перфекционизъм”, който е възможно повече да пречи, 

отколкото да помага на развитието ни. Същото е и с ценността “отговорност” – 

когато е в повече, при някои хора се трансформира в  “свръхотговорност” или 

“сервилност”. 

Танцът на ценностите 

На какво избирам да кажа ДА? И когато казвам ДА, на какво казвам НЕ? 

Важно е да се знае, че във всеки един момент, когато 

взаимодействаме със света, ние утвърждаваме определени ценности 

пред други и (осъзнато или не) избираме дадена ценност с приоритет 

пред друга. В Intunity Коучинг наричаме това “танцът на ценностите”. 

И той е особено важен и става дори още по-осезеам, при взимането 

на решения и правенето на избори. 

В този смисъл, ролята на коуча е да подкрепи своя клиент да повиши 

осъзнаването си за собствените ценности, както и за този “танц на 

ценностите”. Често танцът е между противоположни ценности (например, бързина и 

качество) и е достатъчно просто да се повиши нивото на осъзнаване за тези процеси, 

за да бъде човек удовлетворен от собствените избори.  

Понякога, за да кажем ДА на дадена ценност, следва да кажем НЕ на друга. И когато 

този процес е осъзнат, изборите стават по-лесни и без “излишни емоции”. 
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Вярванията 
 

Какво са вярванията? 

Вярванията са “ментални конструкти” – производни на Ума – които изграждаме на 

базата на предишен опит (какво е работело и какво не) и/или на външни фактори 

(общество, семейство, авторитети, религия и др.). Възможно е вярванията да 

произтичат и от дадена ценност, но вместо да се проявят като състояние, биват 

“преработени” от Ума и превърнати във формулировка. 

Какво още е важно да се знае за ценностите? 

• Формули и формулировки 

Вярванията са цели изречения, понякога дори и повече от едно изречение. И 

съдържат в себе си следните формули  �  

 

 

• Работещи и ограничаващи вярвания 

Вярванията също се променят във времето. Но за разлика от ценностите, вярванията 

във времето, може да се превърнат в ограничаващи. Ограничаващи вярвания са тези 

вярвания, които в миналото са работели за нас, но вече не. Това са вярвания, които 

ни пречат да се развиваме и да израстваме или да предприемем следващата стъпка. 

Понякога ограничаващите вярвания се прокрадват през гласа на Саботьорите или са 

проявление на Сенките. Коучът работи с ограничаващите вярвания, използвайки 

процеса на “Нулева гравитация”. 

• Вярвания и утвърждения 

Утвържденията са формулировки, които включват в себе си аспекти (придобивки, 
активности, състояния и др.), които човек 
желае да има в живота си или да има вповече. 
Конструкцията им обикновено е в сегашно 
време и утвърждава АЗ-а на някое от трите или 

и на трите нива едновременно � 

На практика, утвържденията са вярвания. За да 
работи едно утвърждение, е необходимо да вярваме в него със сърцето си. Ако е 
само продукт на Ума – то се превръща в “купчина мисли” (по Екхарт Толе) и не 
работи за човека.  

Ако [...........] – то [...........] 

За да [...........], трябва да [...........] 

Трябва да [...........] 

Аз съм [...........] (ниво бъдене) 

Аз правя [...........] (ниво правене) 

Аз имам [...........] (ниво имане) 
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Разлики между ценности и вярвания 
 

Ценностите и вярванията са вътрешните мотиватори, задвижващата сила за 

предприемането или не на дадено действие. В коучинга работим и с двата аспекта. 

За да умеем да работим добре с всеки от тях, като Коучове следва да разпознаваме 

“ГЛАСЪТ” НА ЦЕННОСТИТЕ и “ГЛАСЪТ” НА ВЯРВАНИЯТА, които звучат по различен 

начин. 

Ценности Вярвания 

Ценностите са състояния на Духа и се 
провеждат през сърцето 

Вярванията са продукт на Ума 

Ценностите са състояния Вярванията са мисловни конструкти, 
изречения, формулировки, дори формули 

Ценностите може да бъдат почувствани 
или усетени с тялото 

Вярванията не могат да бъдат почувствани 
или усетени с тялото 

Ценностите просто са  Вярванията са под-условни структури 
(“ако-то” или “за да – трябва”). 

При ценностите няма нужда от 
аргументи, условия или обяснения, за да 
са 

При вярванията често има зависимост 
между условие и резултат 

Ценностите обикновено са една дума 
 

Вярванията често са цяло изречение/я 

Ценностите придвижват към състояние 
на БЪДЕНЕ 

Вярванията по-скоро имплицират ПРАВЕНЕ 

Ценностите се отнасят до ЗАЩО да го 
направя 

Вярванията често се отнасят предимно до 
КАК и до КАКВО да очаквам, ако/когато 

Стремежът е клиентът... 

• да живее в синхрон с ценностите си и води пълноценен и удовлетворен живот, 
така както той самият избира да го разбира 

• да бъде осъзнат за “танца на ценностите”, както и за “танца на 
ценности~вярвания“ и да прави осъзнати избори и решения 

• да утвърждава ценностите, които избира като важни за себе си в “този 
момент” или в етап от живота си, или за определен проект/период 

• да избира осъзнато кои вярвания да следва и кои да изостави 

• да провокира ограничаващите вярвания, като извежда основната ценност, 
нужда или желание и да ги трансформира в работещи вярвания 
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Принципи и Ценности 

Има хора, които наричат себе си “принципни”. Но какво всъщност са принципите? 

Всеки може да има или да намери своята дефиниция за принципи. Ние ще 

предоставим нашата, която имаме в този момент. 

Принципите са нещо като правила, които изграждаме за себе си, така че да ни 

държат “в правия път” или на “правилната посока”. Те много често са изградени 

(осъзнато или не) на базата на лични ценности. И в крайна сметка, когато следваме 

тези принципи, стигаме до това да утвърждаваме определена ценност.  

Може да се каже, че принципите направляват поведението на индивида и го 

насочват, докато ценностите го задвижват и му дават заряда и енергията за 

реализиране на поставените цели. Принципите са като външни показатели – нещо 

като насочващи, опорни точки в пространството. Като компас, който сме взели 

назаем, докато се научим да слушаме изцяло вътрешния си компас (ценностите). 

 

Вяра и Вярвания 

Вярата се отнася към Духа и към Сърцето. Вярванията (чийто корен на думата 

неслучайно е “вяра”) имат общо с Вярата дотолкова, доколкото е необходимо човек 

да вярва със сърцето си, за да даде енергия и реализация на дадено вярване. В този 

смисъл, едно вярване не работи, ако не ползва енергията, подадена от Сърцето. 

Затова и когато човек вярва със сърцето си – той може да реализира всичко, което си 

пожелае. 

Важно е също така да имаме предвид, че човек е много повече от това, което си 

мисли, че е. А също и че човек не е своите мисли или вярвания. Не е своите емцоии 

или ценности. Човек не е тялото си. Той е много повече от това. Защото именно 

“идентификацията” с мисли, емоции, вярвания, ценности и т.н. създава 

неудовлетвореността и дисонансите в живота на човек.  
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Една интересна метафора, за да представим всичко Ведно 

Ще използваме една метафора, за да предадем процеса, по който функционират 

ценностите, вярванията и вярата, както и тяхната взаимозависимост и 

свързаност с Четирите Intunity Елемента. 

Представете си, че Сърцето е като енергиен разпределителен център – също 

каквито са Енерго-Разпределителните Дружества (ЕРП) в енергийната система на 

една държава. Без ЕРП нямаше да има ток в домакинствата, в предприятията или в 

бизнес сградите. Това, което тези ЕРП правят, е да “вземат” електричеството от по-

висока честота (Дух) и да я трансформират на по-ниска (Тяло) – такава честота, 

която, като влезе в домакинството, да задвижи електроуредите 

(Материализаиране). 

Ценностите в този пример са като електрическите централи, които произвеждат 

електричество от разнообразни природни източници (Дух) – въглища, вятър, слънце, 

вода (проявлението на Духа през елементите: Земя, Въздух, Огън, Вода). 

Вярванията, на свой ред, са като електрическите кабели (проводници).  Ако през тях 

тече ток (вярата в Сърцето), те работят по предназначение, т.е. провеждат ток. Ако 

ли не – те ще са просто една купчина желязо (“купчината мисли” на Е.Толе). Когато 

кабелите (проводниците) не са изправни или подходящи за дадена система, било то 

домакинство, град и др. (Ограничаващи вярвания), е възможно те да дадат “на 

късо”, да доведат до пожар или по някакъв друг начин да навредят. 

�      Тесла и “свободната енергия”   � 

Нужни ли са ни електрическите централи (Ценностите) или пък кабелите 

(Вярванията), за да про-из-веждаме ток?  

Тесла открива начин да произвежда т.нар. свободна енергия – от атмосферата 

(Духа), както и начин тя да се предава на големи разстояния без проводници или 

кабели (Вярвания). 

 

Аз съм откривател на неща, които съществуват в природата 

около нас... 
 – Никола Тесла 

Всичко е възможно! 


