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Изисквания 

 

Размисъл и промяна 
Отделете малко време, за да помислите за работата си и опишете 3 изисквания, които понастоящем 

поставя пред вас. Доколкото тези изисквания не могат лесно да бъдат променени, все още има 

някои неща, които може да направите.  

Запишете 3 изисквания и формулирайте предложение как можете да се справите с тях. 

 

По-долу ще намерите четири предложения, които можете да опитате по време на работа: 

Променете възприятието си: Запитайте се: какво мога да науча, защо това е важно.  

Осигурете си яснота: Обсъдете ключовите задачи с всеки член на екипа. Изяснете кой какво 

трябва да прави и кои задачи са приоритетни.  

Разговаряйте: обсъдете с вашия ръководител какви са вашите изисквания и поискайте обратна 

връзка 

Бъдете честни относно работното си натоварване: Изяснете какво можете и не можете да 

направите във времето, с което разполагате.  

1. .................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

2.................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

3. .................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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Вашите ресурсите на работа 

Размисъл и промяна 
Ресурсите на работа са мотивиращи. В допълнение към персоналните ви ресурси, за които ще 

разберете повече в следващия модул, тези ресурси ви помагат да постигнете целите си, дават ви 

автономия и ви предоставят възможности да научите повече и да си взаимодействате с другите. 

Те ви дават енергия, но също така ви осигуряват буфер за негативните ефекти от изискванията на 

работата.  

Какво да направите през следващата седмица? 

Подкрепа от колегите 

Поискайте помощ от колегите си, но също така и вие им помагайте, когато те имат нужда. Също 

така, може да ги помолите за мнение или съвет.  

Подкрепа от прекия ръководител 

Обяснете ясно ситуацията и какви ще бъдат ефектите ако той/ тя ви помогне или премахне някои от 

пречките. Също така, може да потърсите тяхното мнение.  

Разнообразие на задачите 

Говорете с колегите си и се опитайте да си размените някои малки задачи, за да повишите 

разнообразието в работата си.  

Синхрон между работата и личността ви  

Помислете си доколко работата ви е в синхрон с личните ви цели и личността ви. Поговорете с 

прекия си ръководител и/или организацията за това как собствените ви цели са в съответствие с 

работата ви.  

Учене и развитие 

Помислете си какви знания и умения искате да развивате, как можете да ги придобиете на работата 

и какви обучения ще са ви необходими.  

Търсете обратна връзка 

Поискайте от прекия си ръководител, колега или ментор обратна връзка. Нека да бъде специфична 

и за задачи, които ви помагат да се развивате.  

Използването на уменията 

Направете списък на силните си страни. Обсъдете дали има възможност да ги утилизирате в 

рамките на екипа или пък предложете задачи, в които ще можете да ги използвате най-добре.  

Енергизиращи задачи 

Потърсете и поискайте да изпълнявате задачи, които ви дават енергия или ви дават възможност за 

развитие.   

2 



Увеличаване на ресурсите ми на работа 

 

Моите ресурси - дневник на дейностите 
 

Понеделник 

 

Вторник 

 

Сряда 

 

Четвъртък  

 

Петък  

 

Събота 

 

Неделя  
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Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук



Положителни емоции 

 

Промени историята  
1. Напишете негативна случка, която наскоро сте преживели 
  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Преформулирайте този опит и запишете какво сте научили от него и какви са положителните 

аспекти  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Три положителни неща 
1. Запишете поне три положителни неща, които са ви се случили през деня. 

Запишете поне три хубави неща, които са Ви се случили през този ден. Правете това всеки ден в 

продължение на поне една седмица. Важно е да създадете физически запис на вашите хубави 

преживявания, не е достатъчно само да направите това упражнение мисловно. Събитията могат 

да бъдат относително малки (например „Моят колега направи кафето днес“) или големи по 

значение. (например „Спечелих голяма промоция“). За да превърнете това упражнение в 

ежедневен навик, писането преди лягане може да ви бъде полезно. 

Докато записвате преживяванията си, следвайте тези инструкции: 

1. Озаглавете събитието (напр. Колега ме похвали за моя принос към проект).  

2. Ако откриете, че се фокусирате върху отрицателните си емоции, насочете ума си към 

хубавите моменти и положителните емоции, които те провокират. 

3. Това упражнение може и да е усилие, но с течение на времето и практиката става по-лесно 

и скоро ще усетите промяна в начина, по който се чувствате.  

 

Три хубави неща, които са ми се случиха днес 

1. .................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

2.................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

3. .................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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Три хубави неща, които са ми се случиха днес 
 

 

Понеделник  

 

 

Вторник 

 

 

Сряда 

 

 

Четвъртък  

 

 

Петък  

 

 

Събота 

 

 

1 2
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……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 



Неделя  

 

 

 

 

Ангажираност 

Компоненти на ангажираността 

1. Енергичността е първият компонент на ангажираността. Запишете задачите, които смятате за  

стимулиращи и енергични. Тези задачи са това, за което наистина искате да отделите време и 

усилия. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

2. Отдадеността е вторият компонент. Запишете и класифицирайте задачите, които смятате за 

значими и смислени.  

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

3. Усвояването е последният компонент на ангажираността. Тези задачи се разглеждат като 

елементи, върху които сте напълно концентрирани. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 



Преминете в състояние на пълна отдаденост 

1. Кои задачи харесвате най-много/ напълно ли сте им се отдали? Кога за последно сте били 

погълнати от това, което правите? 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

2. Защо? Кои елементи от тези задачи ви мотивират най-много? 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

3. Можете ли да прехвърлите това чувство на пълна отдаденост и към други задачи? Как ще 

направите това? 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Взаимоотношения 

Непланирани прояви на доброта 
Непланираните малки прояви на доброта могат значително да подобрят атмосферата на работа. 

Ако направите нещо хубаво за колегите си, те наистина ще го оценят и от своя страна ще го предадат 

нататък, като направят нещо добро за друг колега.  

Ето и няколко примера, от които може да изберете и да ги тествате в продължение на една седмица.  

 Донесете освежаваща напитка на колега 

 Празнувайте петъка или пък направете понеделника по-приемлив 

 Предложете помощ на колега, работещ по труден проект 

 Поздравете колега за добре свършената работа 

 Поканете колега с по малко опит да участва в среща или в проект 

 Поканете нов колега да се включи в групата ви за обяд 

 Спрете до бюрото на колега, за да го поздравите за добро утро или да му кажете довиждане. 
Ако работите дистанционно, изпратете съобщение в слак/ платформата за комуникация, 
която ползвате. 

 Похвалете колегата си пред прекия му ръководител 
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Моите непланирани прояви на доброта – журнал 
 

Понеделник 

 

Вторник 

 

Сряда 

 

Четвъртък  

 

Петък  

 

Събота 

 

Неделя  
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Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук

Пишете тук



Благодарствено писмо 
Напишете писмо или имейл, за да благодарите на човек, който ви е помогнал за нещо или пък ви 

е вдъхновил. Изпратете го. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Смисъл 

Представете си бъдещето 
 
Нека предположим, че в рамките на 5 години смените работата си/ преместите се на друго място/ 
отидете на околосветско пътешествие. Как бихте искали колегите ви да говорят за вас, докато ви 
няма? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Визуална дъска 
Визуалната дъска е инструмент за онагледяване. Тя може да е от всякакъв вид и се използва за 

направата на колаж от думи и изображения, които представят вашите цели и мечти. В това 

упражнение можете да направите визуализация на вашето бъдеще, което току-що описахте. 

 

1. Решете какво искате  

За да можете да визуализирате целите си, първо трябва да ги идентифицирате. Отделете си малко 

време, за да решите сами за себе си какво искате да постигнете във вашия живот.  

2. Намерете картинки, които  символизират вашите цели и ви вдъхновяват 

Прегледайте списанията и изрежете снимки, които представят вашите цели и говорят на сърцето 

ви по някакъв смислен начин. 

3. Направете колаж от вашите снимки 

4. Добавете и "утвърдителни думи" за мотивация, които описват как искате да се чувствате  

 5. Сложете дъската някъде, където да я виждате всеки ден 
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Постижения 
Запишете някои от своите постижения на лепящи бележки или на лист хартия и ги закачете на 
различни места в дома си. Те ще ви припомнят успехите и ще ви мотивират да продължите.  
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Настояща ситуация               Цел 

 
План за действие: Как ще постигнете желаните цели и ще преодолеете възможните препятствия? 
Запишете различните стъпки, които ще предприемете, за да постигнете целта си и решенията на 
възможните пречки/ проблеми. 
 

1. .................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

2.................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

3. .................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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Възстановяване 
 

(Психологическо) откъсване 
 

На работа 

 Днес напишете списъка със задачите си за утре и си поставете твърди срокове за края на 

работния ден.  

 Определете строги крайни срокове за работния ден. Какво бихте искали да постигнете? 

Лист със задачи за утре      Чеклист  

   

          Среща в 10 ч.       Отговор на всички имейли 

          Представяне на нов продукт    Подготовка за среща 

        Подготовка на представянето  

        

 

 

 

 

След работа 

• Използвайте пътя до вкъщи, за да освободите съзнанието си. Създайте си ритуал за 

откъсване от работа, като напр., слушайте музика или любимия си подкаст, следвайте различен 

маршрут, медитирайте и пр. По този начин ще ограничите възможностите да си мислите или 

ангажирате с работа извън работно време.  

Моят ритуал за прибиране от работа 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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Релаксиране 
Важно е от време на време да оставате сами, за да се възстановите от усещането, че сте винаги 

„включени“. Съществуват много начини да добавите малко самота в рутината си след работа. 

Изберете и тествайте три неща през следващите три седмици. Така ще разберете кое от тях ви 

харесва и релаксира.   

 

1. Разходете се, карайте колело, бягайте 

2. Вземете си горещ душ или вана 

3. Опитайте се да медитирате, да направите малко йога или разтягания 

4. Пригответе любимата си рецепта 

5. Ако имате градина, поработете в нея 

6. Просто погледайте залеза 

7. ................................................................................................................................... 

8. ................................................................................................................................... 

9. ................................................................................................................................... 

10. ................................................................................................................................... 

11. ................................................................................................................................... 

12. ................................................................................................................................... 

 

 

 

Дейностите, които искам да опитам с цел почивка: 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................... 

6. ................................................................................................................................... 
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Усъвършенстване 
Хобитата не само ви помагат да се чувствате удовлетворени, но поредица от научни изследвания са 

открили, че те също така повишават продуктивността, фокуса и креативността ви на работата през 

следващия ден. Представяме ви 4 различни категории хобита. Разгледайте ги и помислете за нещо, 

което винаги сте си мечтали или пък сте се опитвали да научите/ направите. Запишете в коя 

категория попада и отбележете колко време отделяте сега и колко време бихте искали да 

инвестирате в него за седмица. 

Вашият план за действие:  

        
         

Правене на неща:      Активности:  

напр. шиене, готвене,  градинарство,     напр. да сте навън, да пътувате,  

проект от типа „направи си сам“    риболов, наблюдение на птици, 

        астрономия 

 

 

Време, отделено сега………………………………                        Време, отделено сега…………………………….. 

Време, което искате да отделите……………                        Време, което искате да отделите…………… 

         

         

Игри:        Активности:  

напр. шиене, готвене,  градинарство,     напр. да сте навън, да пътувате,  

проект от типа „направи си сам“    риболов, наблюдение на птици, 

        астрономия 

 

 

 

Време, отделено сега………………………………                        Време, отделено сега…………………………….. 

Време, което искате да отделите……………                        Време, което искате да отделите…………… 
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Контрол 
Ако все пак нямате контрол върху това какво се случва на работа, а времето ви извън работа е 

изпълнено със семейни и други задължения, възможността за контрол, на дори и малък отрязък от 

него, е едновременно освобождаваща и възстановяваща. Създайте си собствен ритуал за контрол 

и повече позитивизъм. Така денят ви винаги ще приключва с щастлив край.  

1. Проектирайте средата си така, че да бъде възможно най-малко центрирана около техниката. Ако 

искате да промените навика си да гледате екраните било то на телевизора, компютъра, таблета или 

пък телефона, просто направете така, че да ви е трудно и да изисква някакво усилие 

2. Използвайте апликация/ устройство за контрол на времето, което прекарвате пред екрана, за да 

ви уведоми, че сте попрекалили   

      

 

Подобрете баланса между 
работата и семейството си 

 
 Поставете телефона си на 

безшумен режим  

 Пазете телефона далеч от 

полезрението си 

Създайте си лична 
дигитална философия 

 
 Въведете строги правила 

Минимизирайте нежеланото 
социално поведение 

 Деактивирайте изскачащите 

известия  

 Въведете си санкции, ако ги 

използвате все пак 

Поставете отношенията  
на първо място 

 Грижете се за личните си 
взаимоотношения   

 Припомнете си какви са 
вашите приоритети 

 Направете си план с вашия 
партньор или пък с приятел 
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