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~48~ 

Без да излизаш навън, 

можеш да познаваш целия свят. 

Без да поглеждаш през прозореца, 

можеш да виждаш небесните пътища. 

Колкото по-далече отиваш, 

толкова по-малко знаеш. 

Така мъдрецът знае, без да пътува; 

той вижда, без да гледа; 

той работи, без да прави. 

– Лао Дзъ, Тао Те Чинг 

 
 

 

 

 

 

 

 

Коучинг на възможностите:  

360 Градуса 
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За процеса “360 Градуса” 

Пояснение към този документ 

Процесът “360 Градуса” по-долу е даден във формата на транскрипт. 

Можете да използвате цялото упражнение такова, каквото е; елементи 

или части от него. Или просто да стъпите на него като основа за идеи 

за други игри и “упражнения” за креативиране и коучинг на 

възможностите. Доверете се на креативността си, въображението и 

играта! И... Експериментирайте! ☺ 
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Процесът “360 Градуса” в етапи и стъпки 

 

Преди процеса... 

Бихте могли да споделите с вашия клиент идеята и целта на този процес: 

Отговорите са навсякъде около нас и в самите нас. Много често – благодарение 

на често бърборещия ни Ум – ние не съумяваме да “видим” ясно тези 

отговорите, които търсим. Иначе казано, си мислим, че няма решение или 

ограничаваме избора си до едно или две възможни решения. 

Истината обаче е, че дори реалността е въпрос на перспектива и избор. Затова 

това, което дава предстоящото “упражнение”, е възможност да се докоснеш до 

наличните ти ресурси по един интересен, забавен и същевременно отварящ 

начин. Начин, който ще ти даде възможност да видиш въз-множеството от 

разнообразни въз-можности и те подкрепи в избора на решението, което най-

силно ти резонира в момента, в който правиш този избор. 

Към този момент е достатъчно да се довериш на процеса, да пуснеш цялото си 

въображение и да оставиш вземането на самото решение за най-накрая на 

процеса. Всъщност, по всяка вероятност решението ще се вземе от само себе си 

в края на “упражнението”. Ако желаеш, аз ще ти давам информация за всяка от 

стъпките и за целта (това, към което ще се стремим) на всеки един от етапите. 

Ако нямаш нужда от това – просто ми кажи. Когато си готов/а, те каня да се 

оставиш на процеса и да се насладиш на преживяването... 

Коучът води записки, докато клиентът изследва възможностите. 
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1. Определяне на темата: 

[...........................................................................................................................................] 

2. Преформулиране на темата – подсигуряваме, че темата е формулирана: 

- позитивно (нещо, което искам – а не нещо, което не искам или от което бягам) 

- да зависи от клиента (да е в контрола на клиента) 

- да става въпрос за нещо конкретно (не по принцип) 

3. Гранулиране на търсенето: 

� Какво всъщност искаш отвъд това [темата]? 

� А отвъд това? [реф. предходното]  

� А отвъд това? [реф. предходното] 

� ......... 

� “Хигс Бозон∗∗∗∗ на Намерението” 

... Коучът задава този въпрос, докато най-накрая стигне до положение, в което 

няма повече накъде – това е и нашият “Хигс Бозон на Намерението”... Каним 

клиентът да си запише или огради т.нар. “Хигс Бозон”. Оттук насетне –

работим с него. Макар че което и ниво / подниво да се адресира клиентът, все 

ще има ефект за него. Ако обаче се работи със и от сърцевината – 

вероятността въпросът да се разреши по всички нива нагоре е по-голям (т.нар. 

ripple effect). 

 

                                                 
∗∗∗∗ Хигс Бозон – наричана още “Божествената частица”. През 1964 г. Питър Хигс и негови колеги предлагат 
хипотезата, че навсякъде в пространството съществува едно поле (поле на Хигс) и всички елементарни 
частици освен фотоните и глуоните взаимодействат с него. В резултат на това взаимодействие частиците 
получават маса. Ако тази хипотеза е вярна, трябва да съществува и елементарна частица, която да е 
свързана с това хигсово поле, но не е самото поле. Тя е частица, която се ражда, живее известно време и 
се разпада. Хигс бозонът е неделима и вездесъща част от материалния свят.  
 
С откриването на Хигс бозона (наблюдаван експериментално през юли 2012) се изяснява, как по принцип 
частици без маса (с нулева маса в покой) успяват да създадат маса в материята. По специално, Хигс 
бозонът обяснява разликата между нулевата маса в покой на фотона и сравнително масивните W и Z 
бозони. (източник: http://bg.wikipedia.org/wiki) 

ЕТАП 1: ЯСНОТА ЗА НАМЕРЕНИЕТО 

Цел – да достигнем до “Хигс-Бозона”∗∗∗∗ на намерението! 

Пресяване на 

намерението 



 
 

 
 
 
 

 
© 2014 Intunity Coaches™ Tools | Процесът “360 Градуса” 

Всички права запазени. 

5 | 10 

 

 

 

 

1. Изследване на външното и вътрешното пространство (вътрешното се 

изследва по-лесно през “вратите” на външното пространство) 

Сега, когато си наясно какво ВСЪЩНОСТ ТЪРСИШ (= “Хигс Бозонът на 

Намерението”) идва ред на това да изследваме възможностите, които са ти на 

разположение. Подготви се с хартия за писане, ако това е предпочитания за теб 

начин... А ако искаш, аз мога да пиша вместо теб, докато ти наблюдаваш и 

преживяваш. 

Каня те да си вземеш необходимото време и да се разходиш в пространството 

около нас... като оставиш тялото ти да те води навсякъде, където пожелае... 

Обръщай внимание на всичко, което ти прави впечталение и те привлича в този 

момент... Неща, които забелязваш... Просто като думи, образи, интересности... 

Довери се, че всяко нещо, което ти направи впечатление, може да държи ключ 

към отключването на отговора, който търсиш.  

Всичко е възможно. Твоите отговори в този момент са в теб и около теб! Те са 

някъде тук. Отиди и си ги събери... Позволи на твоето тяло да те води. На 

сърцето ти да ти сочи посоката. На краката ти да те отведат там, където 

желаеш. 

2. Въпроси, подкрепящи изследването 

Попитай се и чуй отговора....: 

• Къде моето тяло иска да ме заведе сега? 

• Какво ми показва сърцето? 

• Какво виждат очите ми? 

• Какво чувaт ушите ми? 

• Какво усещам в този момент? 

• Какво сърцето ми желае да видя сега? В този момент? 

• Какво още? 

• Какво още? 

ЕТАП 2: ОТВАРЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ / ПЕРСПЕКТИВИ 

Цел – клиентът да види многото и най-разнообразни възможности 

Изследване на 

възможности 

Същинско 

намерение 
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• Какво още? 

• Накъде ме водят краката ми? 

• Какво наблюдавам в този момент? 

• Какво още ти прави впечатление? 

• Какво ти подсказва интуицията ти? 

• Може да е нещо, което ти се струва щуро, странно или “ааа, не може да 

бъде”. Е, да, ама не – СЕГА точно може ДА БЪДЕ! 

• Използвай цялото пространство... вътрешно и външно... Докосвай. Гледай. 

Рефлектирай. Прави, каквото си пожелаеш... 

• И докато ходиш и разглеждаш, навлизай още по-дълбоко в твоето 

Същество... Покани и твоят Мъдрец да те насочи, като ти покаже нещо... В 

този момент! Помни, че всичко е възможно. СЕГА! Вселената в теб и около 

теб ти говори... 

• А сега... Направи това, което най-малко възнамеряваш да направиш! В този 

момент! 

(Работим с “4те Елемента” на клиента) 

 

3. Приключване на етапа на изследване 

И така...  вземи си още 1-2 мин, за да се поуспокоиш... и насочиш към 

приключване на тази фаза... Може дори да седнеш и да си дозапишеш това, 

което ти остава... 
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1. Филтриране на възможностите през “призмата” на намерението 

Така... нека сега да се върнем обратно към началото (към “Хигс Бозона на 

Намерението”) и да си припомниш какво всъщност търсеше. Каня те да 

преглеждаш думите от листа / всичко, което си записал. Все едно филтрираш или 

пресяваш. И твоят филтър или сито е същинското ти намерение. И 

докато филтрираш – огради ключови думи (може да са още 

образи/картинки), които в този момент особено силно те привличат. 

Позволи на сърцето или на вътрешния си GPS да определи кои са тези  

думи... Дори и да ти звучат странно, това е ОК... 

 

2. Списък с резонантни възможности  

Запиши ги на отделен лист хартия или ги огради, така че да се виждат добре. 

 

ЕТАП 3: ПРЕСЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
Цел – клиентът да отсее тези възможности, които му резонират 

Пресяване на 

възможностите 
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1. Избор на 3: Когато си готов, погледни още веднъж СЪКРАТЕНИЯ СПИСЪК ОТ 

ДУМИ. От този списък – кои са онези 3 думи, които особено силно те привличат в 

този момент? (клиентът избира 3 ключови думи / образа) 

2. Избор на 1: А сега от тези 3 избери ЕДНО ЕДИНСТВЕНО НЕЩО, което в този 

момент те привлича най-силно и усещаш интуитивно, че е носител на твоя 

отговор в този момент. Ако пък те привличат две или и трите едновременно... би 

могъл да си създадеш нещо съвсем НОВО. 

3. Влизане в състояние (EMBODIMENT): ОТБЕЛЕЖИ СИ ТАЗИ ДУМА / ОБРАЗ: 

И сега се потопи в нея, влез в състоянието на [избраната възможност / 

перспектива]. Бъди това! И виж какви са отговорите по отношение на твоята 

тема – от мястото на това ново състояние. От мястото на тази перспектива. 

Какво ти дава тази перспектива? 

4. Придвижване към следващия етап и избор на конкретно действие (ТЯЛО):  

А сега попитай тялото си – коя е стъпката, която тялото ти е готово да 

предприеме във връзка с [темата = същинското намерение = “Хигс Бозона”] (и 

от перспективата на [избраната възможност / перспектива])? 

• Какво ти (по)казва сърцето? 

• Какво е това, което ти напира да направиш? 

• Какво е това, което тялото ти иска да направи? 

Проверка (УМ):  

Имаш ли нужда от идеи какво да направиш? Ако това е така, нека да поканим 

Ума ти да ти даде още възможности – вече на по-конкретно ниво. 

(Прилагаме процеса за “Подравняване на 4те Елемента”) 

ЕТАП 4: ИЗБОР НА РЕЗОНАНТНА ВЪЗМОЖНОСТ / ПЕРСПЕКТИВА 

Цел – клиентът да избере една единствена възможност 
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1. Избор на конкретно действие и дефиниране на конкретна стъпка 

• Какво конкретно действие или стъпка избираш да направиш? Коя е първата 

стъпка, която ще те придвижи? Тя може да е много, много малка... но е 

първата и единствена стъпка, която СЕГА избираш да направиш – в посока 

реализирането на твоята цел и намерение. 

Клиентът определя стъпката, която ще предприеме: 

[...............................................................................................] 

 

2. Проверка на нивото на ангажираност / отдаденост на клиента 

• Доколко си мотивиран / ангажиран / отдаден да предприемеш тази стъпка? 

По скалата от 1 до 10? Ако клиентът е под 10: Какво ти е необходимо, за да 

си на 10?  

• Доколко вълнуваща е тази стъпка за теб? По скалата от 1 до 10? Ако 

клиентът е под 10: Какво ти е необходимо, за да си на 10? 

• Има ли нещо, което би могло да ти попречи да направиш тази стъпка? Ако 

да – какво е то? И какво е необходимо да направиш / да се случи, за да не 

бъде това пречка? Ако има нужда – ревизирай стъпката.  

• Кога ще я реализираш?  

[ВРЕМЕ: ...........................................   МЯСТО: ...........................................] 

• Аз как ще разбера? (отчетност) 

 

3. Създаване на структура / котва за напомняне 

• Имаш ли нужда от някаква структура/котва? Нещо, което да ти напомня за 

твоя ангажимент към себе си и да те държи мотивиран? Какво би било то? 

 

ЕТАП 5: АНГАЖИМЕНТ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
Цел – избор на стъпка и създаване на структура 

Ангажимент 

за действие 

Избраната 

възможност / 

перспектива 
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Поканете клиента си да застане “извън” мястото на събитието – все едно 

гледа на цялото преживяване отвън или  отстрани. 

А сега благодари на себе си, на Сърцето и Тялото си, на Ума си, на Вътрешния си 

АЗ, на Мъдреца в теб, на всичко в теб или около теб, което те подкрепяше през 

този процес... И като гледаш отстрани: 

• Какво още забелязваш за себе си?  

• Какво повече знаеш сега? 

• В този момент? 

• Какви са научаванията ти?  

• Как това рефлектира върху останалата част от живота ти? 

• Къде другаде / в кой друг аспект от живота ти можеш да приложиш тези 

твои научавания?  

• По какъв начин сега си различен? 

Метафора: 

• Каква е метафора за теб самия, която изобразява ТЕБ в ТУК и СЕГА?  

• Кой си ти ТУК и СЕГА, в резултат на това упражнение? 

Бихте могли спокойно да завършите процеса по този начин, с метафора, като 

това също би могла да бъде структурата на вашия клиент, която да го държи 

в ресурсно състояние и действие. 

 

ЕТАП 6: БЛАГОДАРНОСТ 

Цел – клиентът да приключи процеса и да се върне изцяло тук и сега 


