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За процеса “4D Изследовател” 

Пояснение към този документ 

Процесът “4D Изследовател” по начина, по който е описан в този 

документ, служи за маркер или показалец към това какво още е възможно 

да се прави като визуализации, игри, процеси по време на коучинг на 

възможностите. Доверете се на креативността си, въображението и 

играта! И... Експериментирайте! ☺  

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се каже, че “4D-Изследовател” надгражда или е 

разновидност на Процеса “360-Градуса”. В този смисъл, стъпките в Процеса “4D-

Изследовател” са същите като при Процеса “360-Градуса”. Тези стъпки са 

описани детайлно в отделен документ(и), с които ви каним да се запознаете 

преди този документи или паралелно с него, за да ви бъде максимално полезен. 

И ОЩЕ НЕЩО: Тъй като отдавна сме забравили какво е да бъдем деца, е 

възможно това упражнение или части от него да изглеждат или да звучат 

“странно” за някои от вашите клиенти. А за да проработи то, е необходимо 100%-

овото участие и доверие в процеса от страна на клиента и разбира се, от страна 

на самия коуч. Затова е важно като коуч да подсигурите, че вашият клиент е 

готов да експериментира. 
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Процесът “4D Изследовател”  

Поставяне на темата (аналогично като при “360⁰”) 

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) 

 

 

Въвеждане в процеса 

Когато избирате да използвате целия процес от начало до край, това би бил 

един възможен подход за въвеждане на клиента в процеса. Така че да 

подсигурите неговото участие или желание да участва и креативира. 

Искаш ли да направим една игра? Да поекспериментираме още малко? Също 

както при децата, които обичат да си представят разни неща и за тях няма 

невъзможни неща. Всъщност това е точно така – за въображението граници 

няма! И обикновено, когато сме отворени, умът ни намира множество и най-

различни възможности.  

И така, сега ще направим едно “упражнение”, с което ще имаш възможност да 

достъпиш и да почерпиш информация и знания от най-различни ресурси... Между 

другото, този процес много напомня на пътуването с биплана на Ричард Бах от 

“Едно”. Готов ли си? 

Представи си, че разполагаш с една специална машина – 4D Машина на 

Изследователя. Това е машина, която се придвижва със скоростта на мисълта и с 

която можеш да пътуваш навсякъде в Пространството и Времето и с която 

можеш да търсиш възможните отговори. Това е като да бъдеш на “мисия”.  

 

“ 
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Тази Машина може да стига буквално до всяко място в пространството и във 

всяко време, в което си пожелаеш. Можеш да сменяш дестинациите, колкото и 

когато си пожелаеш. И да ходиш, където си пожелаеш. Може да се срещаш с 

хора, които познаваш или не. С твоето Минало или Бъдещо  Аз. НАВСЯКЪДЕ И 

НАВИНАГИ.  

Ти си Главният Пилот на тази 4D-Машина, а аз ще бъда твоят Ко-Пилот. Аз ще 

бъда винаги с теб и ще те подкрепям да търсиш и намираш отговорите си. Като 

също така ще водя “ДНЕВНИК НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ” (също Журнал на 

Пътешественика и др., които си измислите), докато обикаляш и търсиш за 

отговори в Пространсто-Времето. 

Също така, може да имаш предвид, че ти можеш да бъдеш наблюдател, а може 

да бъдеш и участник в другото Пространство-Време. Каквото ти дойде на 

момента... И както го почувстваш. Нищо не би могъл да промениш, тъй като ти 

просто отиваш там за отговори. 

Имаш ли някакви въпроси от казаното дотук? Готов ли си за пътешествието? 

Добре, а сега пусни цяяяяялото си въображение и виж как изглежда твоята 

Машина възможно най-ярко и детайлно. Представи си, че сега с теб седим на 

двата пилотски стола. Не се притеснявай, ако все още не я виждаш много ясно. 

И така, преди да полетим те каня да избереш дестинацията. 

 

Клиентът избира къде е първото място...  

 

Каня те да затегнеш колана си, аз ще направя същото. И да зададеш 

координатите на мястото [..................посоченото от клиента....................]. И нека 

полетът започне сега!... Ето че вече сме там! 
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По време на процеса на изследване 

Когато пристигнат на съответното място, коуч и клиент може да излязат и да се 

разходят или да останат в 4D Машината и от там да правят своиет наблюдения и 

изследвания. Клиентът определя какво да се прави. Понякога коучът може да пожелае да 

провокира клиента си – особено в случаите, когато клиентът има нещо за преодоляване. 

Възможни въпроси по време на изследователската разходка на местата: 

• Опиши ми какво виждаш... Къде си сега? Какво има около теб? 

• Каква е температурата на въздуха? Кой сезон е сега? 

• Има ли хора, животни, растителност? (ако е на “незнайно” място) 

• Какво виждаш? Какво чуваш? Какво усещаш? На какво ухае тук? 

• Какво се случва?  

• Какво откриваш тук? 

• Какво ти прави впечатление? 

• Къде е възможно да бъде отговора, който търсиш?  

• Поговори си с местните / животните / човека / хората и т.н., ако желаеш и 

виж какво ще ти кажат... Попитай ги [.................................] (можете да 

подкрепите клиента си с примерни въпроси, които той да задава, докато е 

на мястото) 

При среща с непознат човек: 

• Как изглежда? Как е облечен? Каква е енергията му? 

• Какво искаш да научиш от него? 

• За какво разговаряте? Какво ти казва той? 

• Попитай всичко, което желаеш да го попиташ... Какво ти отговаря той/тя? 

При среща с познат човек, с когото клиентът е пожелал да се срещне: 

• Поздравете се. Как се чувстваш там, в негово/нейно присъствие? 

• Задай му всичките си въпроси. 

• Какво си говорите? 

• Попитай всичко, което желаеш да попиташ. Какво ти отговаря той/тя? 

Коучът може да подава въпроси на клиента си и да кани последният да задава 

тези въпроси. С това коучът поема водачеството, като бива гласа на клиента 

си и го придвижва в посоката, в която последният желае или е задал в сесията. 
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Приключване на процеса на изследване 

Когато клиентът е готов с изследването в това Пространство/Време: 

• Добре, когато си готов, благодари на [...............] и нека да се върнем 

обратно на кораба/машината. 

• А сега къде избираш да отидеш?....  

• А сега?...  (Коучът също може да избере и да предложи дестинация) 

• Имаш ли още нужда да обикаляме още или вече желаеш да се връщаме на 

Земята в оригиналното Пространство/Време?  

 

Когато клиентът е готов да приключи упражнението: 

Добре да затегнем коланите за връщане обратно на Земята. Да заложим 

координатите за оригиналното Пространство/Време, откъдето тръгнахме. 

Благодари за всичко, което си взимаш от това пътешествие... И нека 

завръщането започне сега! Отлитаме от мястото – в открития Космос. И сега със 

скоростта на светлината кацаме обратно в това Пространство/Време. Добре 

дошъл отново! 
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ВъзМНОЖности за Пътуване 

• Пътуване напред и назад във времето 

• Среща с Бъдещо Аз на клиента (може да си прати съобщение на 

Сегашното си Аз, да даде съвет, да сподели) 

• Среща с Минало Аз на клиента – за резолюция или пък за състояние, в 

което клиентът е бил ресурсен или е имал това, от което сега има нужда; 

отива, за да си го вземе 

• Среща с човек, който е важен за клиента 

• Среща с ментор или друг, на когото клиентът се възхищава или счита за 

експерт в съответната област 

• Среща със себе си – когато вече е  експерт или майстор в даденото нещо 

• Среща с известни личности, съобразно нуждата и търсенето на клиента 

• На мястото на събитието, по време на случването или след като то се е 

случило (напр. събитие, което го притеснява, като конференция, на която 

говори и гледа себе си как говори по най-блестящия начин) 

• В бъдещ момент, когато клиентът вече е създал това, което желае да 

създаде – за да изследва какъв е ефектът или за да види какво още му е 

необходимо да направи в оригиналното Пространство/Време 

• Среща с човек, с когото иначе го е страх да говори или нещо го притеснява 

 

При необходимост, коучът също може да предлага на клиента си време-

пространства. 
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По етапа: Пресяване на възможностите 

Наричаме този етап още “Фуния на изборите” – все едно слагаме всички 

възможности в една фуния и пресяваме през ситото на намерението / 

заръката / “мисията” на клиента. И така, след като клиентът се завърне от 

Пътуването, следва частта, която е свързана с разглеждане на възможностите 

и придвижване към резонантния избор. Тук влиза в действие ДНЕВНИК НА 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ, който коучът води по време на Пътуването. Може да се 

направи КАРТА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ или КАРТА НА  ИЗБОРИТЕ и др. Целта е 

клиентът да разгледа отново цялата информация, която е била генерирана по 

време на Пътуването – този път от мястото на “Мисията” или темата, 

която си е поставил. 

Сега, след като се върнахме обратно, искам да ти припомня за първоначалната 

“Мисия”, с която тръгна на това пътешествие, просто за да я поставим отново 

обратно в картината. И сега нека да разгледаме списъка с дарове, които ти 

донесе със себе си обратно от това Пътуване.... 

• Има ли нещо, което ти прави впечатление, от всичко, което преживя?  

• А от това, което виждаш тук [на Картата на Взъможностите /Списъка]? 

• Появяват ли се някакви отговори за теб в този момент? 

• Какво знаеш сега? 

• Какво ново знаеш сега? 

• А какво още? 

• Какво друго? 

• Какво ти показва сърцето? Какво иска сърцето ти? 

• Към какво те води тялото ти? 

• Какво ти хваща окото? 

• Кое те привлича? 

• Какво би избрал Вътрешния ти Мъдрец / Аз? 

• Накъде те води интуицията ти? 

Коучът или самият клиент огражда думите, които резонират у клиента. 

Прилагаме 4те Елемента – в посока подравняване. Питаме Сърцето и Духа. И 

накрая – Тялото. Ако има нужда от още идеи за някой аспект – каним Ума да 

даде своя дан. 

“ 
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По етапите: Избор на резонантна възможност и 

Ангажимент за действие 

Още някои въпроси (в добавка към тези при 360 Градуса) – след като клиентът е 

избрал резонатна възможност: 

• Какво ти харесва в [думата / състоянието / перспективата]? 

• Какъв е подаръкът, който ти носи тази перспектива? 

• Какво те привлича в тази перспектива? 

• Какво в това е ново или различно за теб? 

• Какво ти говори това? 

• Какво ти дава това? 

• По какъв начин тази [перспектива] има отношение към темата ти? 

• Какво е това едно нещо, което желаеш да материализираш / да направиш 

сега, което ще те отведе на следващото ниво? 

• Какво избираш да направиш от мястото на тази перспектива? 


