
12 базирани на науката 
стратегии как да станете по-

щастливи

Направете теста, за да разберете 

кои стратегии ще работят най-добре за вас



Стратегия No. 1: 
Бъдете благодарни - мегастратегия за 
постигане на щастие

Съсредоточете се върху настоящето.

Ценете живота си такъв, какъвто е днес и всичко, което сте преживели до
момента. Погледнете на неуспехите от положителната им страна,
благодарете на някого в живота си, „пребройте благословиите си“; не
приемайте нещата за даденост; бъдете ориентирани към настоящето.

Благодарността е противоотровата на отрицателните емоции.

Можете да практикувате тази стратегия по много начини: водете си
дневник на нещата, за които сте благодарни, не прекалявайте с
практикуването на благодарността си – нека стратегията да е различна и
интересна и да не се превръща в досадно задължение; благодарете на
някого.



Стратегия No. 2: 
Станете оптимисти 
Вие избирате как да възприемате света.
Не отричате негативната страна на живота, нито избягвате неприятна
информация, не се стремите непрекъснато да контролирате ситуации,
които са извън контрол. Позитивните резултати зависят изцяло от вашите
усилия.
Да гледате на живота от положителната му страна, да забелязвате какво е
правилно, а не какво не е наред, да имате положително усещане за
своето бъдеще и бъдещето на света или просто да вярвате, че ще се
справите добре през деня, всичко това са вашите мини стратегии за
оптимизъм.
Практикувайте по различни начини: водете си дневник „Моето най-добро
АЗ“ и/или „Дневник на моите цели“, или пък комбинирайте. Опитайте се
да откриете и да промените мислите си, които като бариери са се
изпречили пред оптимизма ви.



Стратегия No. 3: Избягвайте натрапчивите 
мисли и сравняване с другите
Често ли си мислите: “Защо точно аз съм толкова нещастен?,” “Какво ще се
случи ако продължавам да отлагам задачите си на работа?” и пр. Ето това са
натрапчивите мисли.

В ежедневието си някак интуитивно започваме да си мислим, че приятелите
ни, членове на семейството ни и дори герои от филми или книги са по-умни,
по-богати, по-здрави и по-привлекателни от нас. Социалните сравнения са
особено подвеждащи, защото независимо колко успешни, богати и
късметлии сме ние, винаги се намира някой, който да ни бие по тези
показатели.

Практикувайте стратегията по различни начини: разсейвайте се от
натрапчивите мисли, опитвайте се да решавате проблемите, отстранете
сигналите, които провокират подобни мисли, погледнете голямата картина.



Стратегия N 4:
Практикувайте доброта
Ако правите твърде малки неща, това няма да ви направи по-
щастливи. Ако пък направите твърде много, може в крайна сметка
да се почувствате претоварени, ядосани или пък уморени.

Изберете един ден от седмицата и само в този ден направете един
голям и значим акт на доброта или пък от три до пет по-малки.
Бъдете иновативни, разнообразявайте, комбинирайте нещата, които
правите. Ако не разполагате със средства или други ресурси,
подарете време, изненадайте някого – с домашно приготвена храна,
подарък, писмо, телефонно обаждане и пр. Но помнете, освен ако
ситуацията не е критична, не предлагайте помощ на тези, които не я
искат.



Стратегия No. 5: 
Подхранвайте социалните връзки

Добрите социални взаимоотношения обслужват много жизнено важни
потребности. Те осигуряват подкрепа в трудни времена на стрес или
травми.
Всички имаме нужда от любов. Със своите възходи и падения любовта
се счита за едно от основните неща, които ни правят щастливи.
Бързо се адаптираме към всички промени на обстоятелствата в живота
ни (богатство, възраст, длъжност, местоживеене, други събития, пр.) но
нашите мечти за щастлив брак или за децата ни не се променят, когато
ги постигнем.
За да бъде успешна тази стратегия, трябва да положите усилия!
Намирайте време, говорете с партньора или приятелите си,
демонстрирайте възхищение и оценявайте успехите на другите,
споделяйте своите успехи и празнувайте постиженията на партньора,
приятелите си или членове на семейството; управлявайте конфликтите,
бъдете подкрепящи и лоялни.



Стратегия No. 6: 
Разработете свои механизми за 
справяне
Справянето е това, което хората правят, за да облекчат чувството, че са
наранени, стреса или страданието, предизвикани от негативни събития
или ситуации.

Механизми за справяне, насочени към проблема: Концентрирам
усилията си, за да направя нещо по въпроса; Правя, това, което трябва
да се направи, едно по едно, имам план за действие; Говоря с някого,
който би могъл да направи нещо конкретно в тази ситуация и пр.

Емоционалното справяне включва различни механизми за отвличане на
вниманието, вкл. физически упражнения, търсене на емоционална
подкрепа от близки хора; стремеж да се поучим от опита си или пък да
потърсим нещо положително в ситуацията, да приемаме ситуацията/
събитието такива, каквито са и пр.



Стратегия No. 7: 
Научете се да прощавате
Прошката включва потискане или смекчаване на мотивациите ни да сме
отмъстителни или да избягваме нещата и в идеалния случай, ги заменя с
позитивни или доброжелателни нагласи, чувства или поведение.

Доколко сте съгласни със следните твърдения: 1) Ще го/я накарам да си
плати 2) Искам да го/я видя как страда 3) Живея, като че ли този човек
не съществува 4) Поддържам колкото се може повече разстояние между
нас.

С колкото повече от тези твърдения сте съгласни, първите две сочещи
желание за отмъщения, а други две – за избягване, толкова повече
усилия трябва да положите, за да се научите да прощавате.



Стратегия No. 8: 
Като че ли времето е спряло…
Някога били ли сте толкова погълнати в това, което правите – в писане,
игра, разговор, риболов, сърфиране в Интернет, че напълно да изгубите
представа за времето? Да не забелязвате, че направо умирате от глад
или че гърбът ви ужасно се е схванал от дългото седене? Струвало ли ви
се е, че нищо друго няма значение? Ако отговорът е ДА, значи сте
преживели състоянието, в което всичко, което правите тече гладко и
като че ли времето е спряло.

Как да го постигнете? Обръщайте внимание дори на най-малкия детайл
в това, което правите; бъдете отворени за нови и различни
преживявания; учете нови неща, трансформирайте рутинните задачи;
изцяло се съсредоточавайте в разговорите, които водите; почивайте си
концентрирано, като използвате ума си или упражнявате уменията си;
гледайте на работата си по-скоро като на призвание, отколкото като на
нещо, което просто трябва да се свърши.



Стратегия No. 9: 
Наслаждавайте се на житейските радости

Тази стратегия включва всякакви мисли или поведение, способни да
„генерират, засилват и удължават удоволствието от живота“.

Хората, които съумяват да получат удоволствие от бъдещето,
представяйки си щастливи събития, е много по-вероятно да бъдат
оптимисти и да изпитват силни емоции. Тези, които си спомнят
щастливите моменти от миналото и се наслаждават на щастливите си
спомени, най-добре успяват да се защитят от стреса.

Как да го направите: наслаждавайте се и на привидно най-обикновените
моменти в ежедневието си; преживявайте като на кино щастливите си
дни, празнувайте добрите новини, бъдете отворени за красотата и
съвършенството, наслаждавайте се на усещанията си и пр.



Стратегия No. 10: 
Посветете се на целите си

Всеки от нас има някакви цели. Целите ни се променят с времето, а и
всеки човек си поставя различни цели.

Защо е важно да имаме цели?

Преследването на цели ни дава усещане за смисъл и контрол върху
живота ни; постигането на смислени цели укрепва самочувствието ни,
стимулира ни да се чувстваме уверени и продуктивни; преследването на
цели структурира и придава значение в ежедневието ни; помага ни да
са научим как майсторски да използваме времето си, без да го пилеем;
отдадеността на цели по време на кризи може да ни помогне да се
справим по-добре с проблемите.



Стратегия No. 11: 
Религиозни и духовни практики

Помагат ни да намерим смисъл в живота. Защо се нуждаем от смисъл?

За да почувстваме, че ние имаме значение, че страданието и упоритата
ни работа не са безполезни, че животът ни има цел, която надхвърля
ежедневието. За да имаме чувството на контрол над съдбата си. За да
можем да оправдаем действията си: защо трябва да прощаваме, за
какво трябва да сме благодарни, защо трябва „да обърнем другата буза“
и т.н.

Нуждаем се от причина да се съсредоточим върху нещо по-голямо,
извън нас самите. Чувството за смисъл подхранва нашето чувство за
собствена стойност. Кара ни да се чувстваме добре относно
убежденията си, идентичността си и общностите от мислещи като нас
индивиди, към които принадлежим.



Стратегия No. 12: 
Грижете се за тялото се – медитация

Медитацията: има много позитивни ефекти върху индивидуалното
щастие и положителните емоции, върху психологията, стреса,
познавателните ни способности и физическото ни здраве. Огромно
количество от научни изследвания сочат, че дори краткото
практикуване на медитация може значително да повлияе върху
подобряването на мозъчната ни дейност и имунната ни система.



Стратегия No. 12: 
Грижете се за тялото си – физическа активност

Физическата активност: намалява тревожността и стреса, както и
риска от много заболявания, повишава качеството на живота;
подобрява съня; предпазва ни от когнитивни увреждания с
напредването на възрастта; помага ни да контролираме теглото.
Лавина от изследвания доказва, че физическата активност е може би
най-ефективната от всички дейности, която има моментален
положителен ефект върху усещането ни за щастие.



Стратегия No. 12: 
Грижете се за тялото си – дръжте се като щастлив 
човек

Да се държите като щастлив човек: да се държите така, като че ли
сте щастлив, не само може да ви спечели някои от ползите на
щастието (върнати усмивки, засилени приятелства, успехи в
работата), но всъщност наистина може да ви направи по-
щастливи.



www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-4.003-0045-C01 „Иновативни практики за
моделиране на работния процес“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Потърсете още информация на https://idein.eu, а 
ако искате да се включите в проекта, не се 

колебайте да се свържете с нас на 
carve@idein.eu или на тел. 0887 227774.

Последвайте ни

http://www.eufunds.bg/
https://idein.eu/?fbclid=IwAR15QzKrf5i806vDp7eNjmasXCxKKrr-vdhE56HjWKdaKkhzrV6ECidR8gk
mailto:carve@idein.eu
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