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Всички упражнения и образци са базирани на книгата на Крис Бейли „Проект 
продуктивност“.  
Повече информация за теорията, на която са базирани упражненията може да намерите в 
секцията ни Ресурси.  
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УПРАЖНЕНИЕ № 1 КОИ СА МОИТЕ ЦЕННОСТИ 
 
Какво ще получите от това упражнение: достъп до своите по-дълбоки причини защо искате 
да бъдете по-продуктивен и по-щастлив. Потенциално може да спестите много часове, като се 
фокусирате само върху целите, за които ви е грижа. Възвращаемостта на това упражнение 
може да е много голяма.  
Представете си следното: в резултат от нашия тренинг получавате два часа повече свободно 
време на ден. Как ще използвате това време? Какви нови неща ще правите? За какво ще 
отделите повече врече?    
 
  
 
УПРАЖНЕНИЕТО 
 

1. Определете своите ключови ценности. От списъка по-долу изберете и запишете всяка 
основна ценност, която по някакъв начин резонира с вас. Не мислете много-много какво 
избирате. Докато четете списъка, просто запишете думите, които чувствате като основни 
ценности персонално за вас. Ако се сетите за ценност, която не е включена в този списък, 
непременно запишете и нея.   

 
Изобилие 
Приемане 
Отговорност 
Постижение  
Напредък 
Приключение 
Застъпничество  
Амбиция 
Признателност 
Привлекателност 
Автономност 
Баланс 
Да бъдеш най-добрият 
Доброжелателство 
Смелост 
Брилянтен ум 
Спокойствие 
Грижовност 
Предизвикателство 
Благотворителност 
Бодрост  
Интелигентност 
Общност  
Ангажираност 
Състрадание 
Сътрудничество 
Взаимодействие 
Последователност  
Съдействие и принос 
Креативност  

Грижа 
Решителност 
Посвещение 
Надеждност  
Разнообразие  
Съпричастност  
Насърчаване 
Ентусиазъм 
Етика  
Превъзходство  
Изразителност 
Справедливост 
Семейство 
Приятелство 
Гъвкавост 
Свобода 
Забавление 
Щедрост 
Изящество 
Израстване 
Щастие 
Здраве 
Честност  
Скромност 
Хумор 
Приобщаване 
Независимост 
Индивидуализъм 
Иновация 
Вдъхновение 

Интуиция 
Радост 
Доброта 
Знание 
Ръководене/ 
водачество 
Учене 
Любов 
Лоялност 
Да променяш света 
Майндфулнес  
Мотивация 
Оптимизъм  
Непредубеденост  
Оригиналност 
Страст 
Продуктивност 
Персонално израстване 
Проактивност 
Професионализъм 
Качество 
Признание 
Поемане на рискове  
Безопасност 
Сигурност 
Служене 
Духовност 
Стабилност 
Спокойствие 
Перфекционизъм 

Подготвеност  
Проактивност 
Професионализъм 
Точност 
Признание 
Взаимоотношения 
Надеждност 
Жилавост 
Находчивост 
Отговорност 
Отзивчивост 
Сигурност  
Самоконтрол 
Себеотрицание 
Простота 
Стабилност 
Успех 
Екипна работа 
Благодарност 
Загриженост 
Традиционализъм  
Доверие 
Разбиране 
Уникалност 
Полезност 
Многостранност 
Визия 
Топлота 
Богатство 
Благополучие 
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Надеждност 
Любопитство 

Интелигентност  Палавост 
Популярност 
Сила 

Мъдрост 
Усърдие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Групирайте сходните ценности от списъка, който създадохте. Направете това по начин, 
който има смисъл лично за вас. Оформете максимум 5 групи. Ако имате повече от 5, 
откажете се от онези, които не са толкова важни. Вижте примера по-долу.  

 
Изобилие 
Израстване 
Богатство 
Сигурност 
Свобода  
независимост 
Гъвкавост 
Спокойствие  

Приемане 
Състрадание 
Приобщаване 
Интуиция 
Доброта 
Любов 
Да променяш 
света 
Непредубеденост 
Доверие 
Взаимоотношения 

Признателност 
Насърчаване  
Благодарност 
Загриженост 
Майндфулнес  

Баланс 
Здраве  
Персонално 
израстване 
Развитие 
Духовност 
Благополучие 

Бодрост 
Забавление 
Щастие 
Хумор 
Вдъхновение 
Радост 
Оптимизъм 
Палавост 
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3. Изберете една от думите във всяка една група, която според вас най-добре описва 
цялата група. Отново, не му мислете много. Няма правилен или грешен отговор. 
Избирате отговор, който е правилен за вас. 
Вижте примера по-долу – избраната дума е маркирана в червено.  
  

 
Изобилие 
Израстване 
Богатство 
Сигурност 
Свобода  
Независимост 
Гъвкавост 
Спокойствие 

Приемане 
Състрадание 
Приобщаване 
Интуиция 
Доброта 
Любов 
Да променяш 
света 
Непредубеденост 
Доверие 
Взаимоотношения 

Признателност 
Насърчаване  
Благодарност 
Загриженост 
Майндфулнес 

Баланс 
Здраве  
Персонално 
израстване 
Развитие 
Духовност 
Благополучие 

Бодрост 
Забавление 
Щастие 
Хумор 
Вдъхновение 
Радост 
Оптимизъм 
Палавост 

 
Думите, които избрахте са вашите 5 основни лични ценности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ако да си мислите за ценности ви смущава, то допълнете следното изречение с всяка една 
промяна, която искате да направите: 
 
Искрено ме е грижа за …… , защото ….. 
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Избройте колкото може повече причини, за които се сещате, за да разберете дали всъщност на 
по-дълбоко ниво наистина ви е грижа за всяка промяна, която искате да направите.  
  
Друг бърз начин да определите дали дадена промяна има значение за вас е да си представите, 
че сте на смъртното си ложе. Запитайте се: Ще съжалявам ли ако съм направил повече или по-
малко от това?  
  
Ако сте любопитни да направите още една проверка на своите най-дълбоки личностни 
ценности, опитайте този тест. За съжаление е само на английски език.  
  
https://personalvalu.es/personal-values-test  
  
 
  

https://personalvalu.es/personal-values-test
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УПРАЖНЕНИЕ №2 ВЪЗДЕЙСТВИЕТО   
 
 
Най-добрият начин да измерите продуктивността си е в края на деня да си зададете един 
простичък въпрос:  
Постигнах ли това, което имах намерение да направя?  
  
 
Наблюдавайте:  
 

- Времето: колко интелигентно използвахте времето си, колко постигнахте през деня? 
Колко често отлагахте?  

- Вниманието: отбележете върху какво сте съсредоточени, колко добре сте фокусирани и 
колко лесно се разсейвате 

- Енергията: внимателно наблюдавайте колко желание, мотивация и енергия като цяло 
имате, като проследите промените в енергийните си нива през деня.  

 
Задача, проект или обещание са важни по една от следните две причини: защото са значими 
за вас (свързани са с персоналните ви ценности) или защото имат въздействие върху работата 
ви.  
Продуктивността не означава да правим повече неща, а да правим правилните.   
 
Какво ще научите от това упражнение: ще откриете задачите, които имат най-голямо 
въздействие в работата ви, което ще ви покаже къде трябва да инвестирате основната част от 
времето, вниманието и енергията си.  
 
 

1. Направете списък на всичко, за което отговаряте на работа. Тази част от упражнението 
ще ви отнеме най-много време, но се усещането след като направите този списък е 
невероятно. Най-вероятно до този момент да не сте имали време да погледнете 
отстрани и да опишете всичко, за което отговаряте на работа през седмицата или 
месеца. Категоризирайте всяка дейност от гледна точка на това дали ви дава или отнема 
енергия.  

 

Дейност Дава ми     или      Отнема ми енергия 
         +                                        - 
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2. След като направите списъка, запитайте се: ако може да изпълнявате само една от 

задачите през целия ден, всеки ден, коя от задачите бихте изпълнявали, която би ви 
позволила да постигнете най-много за същото време? Казано по друг начин, коя дейност 
от списъка е най-ценна за шефа ви или за вас, ако сте самонаето лице?  

3. На финала се запитайте: ако може да изпълнявате още 2 задачи от списъка си, коя е 
втората и третата задача, която ще ви позволи да постигнете най-много за същото 
време.   

Тези три задачи (или четири, ако считате, че четвъртата е също толкова важна като първите три) 
представляват онези 20% от задачите ви, чрез които постигате най-малко 80% от стойността си. 
Не е задължително вашите най-смислени задачи за допринасян стойност или да имат значение 
за вас, но те допринасят огромно количество стойност към вашата продуктивност.   
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УПРАЖНЕНИЕ №3 ПРАВИЛОТО 3  
 
Докато целенасочената работа звучи добре на теория, как изглежда всъщност на практика?  
 

1. В началото на всеки ден си представете, че вече сте в края на деня и се запитайте: когато 
денят приключи кои са трите неща, които ще искам да съм изпълнил/-а?  

2. Правете същото упражнение в началото на всяка седмица.  
 
Какво ще научите от това упражнение: в началото на деня ще успеете обективно да 
прецените кои са най-продуктивните ви задачи, тези, в които преимуществено трябва да 
инвестирате своето време, внимание и енергия. Ще ви даде възможност да изберете върху 
какво да се фокусирате през деня, така че да работите по-умно, вместо повече.   
 
Експериментът в това упражнение е простичък: опитайте Правило 3 утре сутринта.  
 
Ако искате да развиете правилото още повече, ето ви и няколко предложения:   
 

 Помислете си кога, къде и как през деня ще постигнете всяка една от поставените 3 
цели; 

 В допълнение към решението за 3-те неща, които искате да изпълните, изберете още 
една малка задача. Трите основни задачи са първия ви фокус за деня, но определено 
ще има и други по-малки задачи, които също трябва да свършите. Вземете предвид 
своите ограничения; 

 Започнете като планирате деня си. След като усетите колко ефективно е Правило 3 в 
рамките на деня, може да започнете да планирате и седмицата си по този начин; 

 Докато планирате, нека винаги в ума ви да бъдат задачите, които имат най-голямо 
въздействие. И ако решите да приложите Правило 3 и в личния си живот, имайте 
предвид и как трите постижения се вписват в персоналните ви ценности;  

 Нагласете 2 аларми през работния ден. Когато се включат, запитайте се: Помня ли какви 
са трите цели за деня ми? Помня ли седмичните си цели? Ако отговорът е да, значи сте 
на път да ги постигнете; 

 В края на дена и на седмицата, помислете до колко реалистични са били поставените 
цели. Дали са били твърде малки и лесно сте ги постигнали? Или пък са били твърде 
големи и плашещи? Имате ли точна представа колко време, внимание и енергия са ви 
били необходими, за да постигнете тези 3 цели? Анализа на това, доколко реалистични 
сте били в плановете си, ще позволи това правило с течение на времето да ви е все по- 
полезно.  
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УПРАЖНЕНИЕ № 4 БИОЛОГИЧНИЯТ ВИ ПРАЙМ-ТАЙМ (БПТ)   
 
 
Какво представлява биологичният прайм-тайм или най-доброто ви време? 
 
Ако сте чучулига, ще имате повече енергия сутринта. Ако сте сова – късно вечерта. След като 
изпиете чаша кафе може да получите внезапен прилив на енергия, която малко по-късно 
драматично да спадне. И ако сте като повечето хора, енергията ви спада в ранния след обяд, 
след като е скочила в резултат на голям обяд.  
  
Времето, през което вашата енергия е в своя най-висок връх представлява вашия биологичен 
прайм-тайм (Сам Карпентър, „Работете системата“) 
 
 
Какво ще получите от това упражнение: ще разберете колко добре управлявате трите 
съставки на продуктивността – времето, енергията и вниманието, така че да знаете стартовата 
си позиция и да се пренастроите така, че да свършвате повече неща всеки ден.  
  
Упражнението ще се изплати многократно: проследете енергийните си нива, за да определите 
своя БПТ и водете дневник, за да оцените колко добре управлявате времето и вниманието си.  
  
 
Енергия 
За да проследите енергийните си нива, както и времето си, ви е необходим само лист хартия, в 
който са изброени часовете от дена и дните от седмицата.  
Ние ви предлагаме образец, който може да ползвате, планиран е за 1 седмица. Разбира се, 
чувствайте се свободни да направите собствен такъв или пък да ползвате сходна компютърна 
апликация.  
  
Време 
На всеки кръгъл час, в допълнение към това да отбележите колко енергия имате в момента в 
скала от 1 (най-ниско) до 10 (на-високо), запишете си и: 
 

- Какво правите в момента. 
- Колко минути приблизително през този част сте отлагали да свършите нещо.  

 
Ето ви и няколко съвета за това упражнение, които може да са ви от полза:  
  

- В допълнение да следите как прекарвате времето си с химикал и хартия, ако работите 
много на компютър има няколко наистина добри апликации, които могат да ви 
помогнат да проследите как сте инвестирали времето сиМ 
RescueTime (Rescuetime.com—free; PC, Mac, and Android), and Toggl (Toggl.com—free up 
to 5 people in a team; PC, Mac, iPhone, Android). RescueTime автоматично следи времето 
ви в бекграунда на компютъра ви, Toggl ви позволява да го правите ръчно.   
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Може да следите как използвате времето си и енергийните си нива само няколко дни, обаче 
упражнението ще ви е най-полезно ако го направите за седмица. А за да разберете модела на 
своите енергийни нива е добре да ги проследите за 2 или 3 седмици.  
  
Дневник на времето ни 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя 

5:30        

6:00        

6:30        

7:00        

7:30        

8:00        

9:00        

9:30        

10:00        

10:30        

11:00        

11:30        

12:00         

12:30        

13:00        

13:30        

14:00        

14:30        

15:00        

15:30        

16:00        

16:30        

17:00        

17:30        

18:00        

18:30        

19:00        

19:30        

20:00        

20:30        

21:00        

21:30        

22:00        

22:30        

23:00        

23:30        

24:00         

00:30        

1:00        

1:30        

2:00        

2:30        

3:00        

3:30        

4:00        
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4:30        

5:00        

 
Дневник на енергията ни 
В скара от 1 до 10, където 1 е най-ниска, а 10 – най-висока 
In scale from 1 to 10 where the 1 is the lowest and the 10 is the highest  
 

Час П Вт Ср Ч П С Н П Вт Ср Ч П С Н 

5:30               

6:00               

6:30               

7:00               

7:30               

8:00               

9:00               

9:30               

10:00               

10:30               

11:00               

11:30               

12:00                

12:30               

13:00               

13:30               

14:00               

14:30               

15:00               

15:30               

16:00               

16:30               

17:00               

17:30               

18:00               

18:30               

19:00               

19:30               

20:00               

20:30               

21:00               

21:30               

22:00               

22:30               

23:00               

23:30               

24:00                

00:30               

1:00               

1:30               

2:00               

2:30               

3:00               
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3:30               

4:00               

4:30               

5:00               

 
Може да свалите Дневника на енергията и Дневника на времето от Resources section. 

  
  

https://ideinltd.wixsite.com/life-energy/copy-of-happiness-activity-no-1
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УПРАЖНЕНИЕ № 5 БЪДЕЩОТО ВИ АЗ 
 
Какво ще научите от това упражнение: ще оставяте все по-малко неща за утре, натоварвайки 
с тях бъдещото си АЗ, защото все повече няма да възприемате своя бъдещ АЗ като непознат.  
  
Преди да се свържете с бъдещото си АЗ, запитай се: Къде съм позициониран на следващата 
диаграма? 
  
 

 
 
След като сте определили къде попадате и ако сте установили, че се разминавате с бъдещото 
си АЗ, направете усилия, за да станете по-близки, като изпратите писмо до бъдещото си АЗ от 
сайтове, които позволяват това, като напр. FutureMe.org. Ако сте по-приключенски настроени, 
представете си бъдещото си АЗ и му измислете бъдещи спомени.  
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УПРАЖНЕНИЕ № 6 ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ    
 
Вашите горещи точки са потфолиото на живота ви. От най-високото ниво, задачите ви, 
проектите и това, на което сте се посветили, могат да бъдат категоризирани в седем основни 
„горещи точки“  (J. D. Meier, Getting Results the Agile Way: A Personal Results System for Work and 
Life) 
Според J. D. Meier, всеки ден хората инвестираме времето си (и вниманието и енергията си) в 
7 основни области:  
  
 
 Ума 

 
Напр.: 

- Учене (книги, подкаст, аудиокниги, онлайн курсове и пр.)  
- Медитация 
- Четене 
- Музика 
- Майндфулнес  
- Забавяне на темпото и по-осъзната работа 
- Освобождаване от стреса (медитация, четене, слушане на музика)  

 
 
 Тяло 
 Емоции 
 Кариера 
 Финанси 
 Взаимоотношения 
 Забавления 

 
Задайте си следните въпроси: 
 

- На какво трябва да отделя повече време следващата седмица?  
- За какво отделих толкова много време през последната седмица? 
- Какво трябва да планирам или да свърша през следващата седмица?  
- На какво трябва да обърна специално внимание следващата седмица?  
- Какви нерешени проблеми имам във всяка една от 7-те области?  
- Какви възможности имам във всяка една от моите горещи точки през следващата 

седмица?  
- Какви пречки мога да срещна по пътя към своите цели през следващата седмица? 
- В правилна посока ли вървя спрямо всички свои задължения?   
- Има ли някакви ангажименти, които трябва да прибавя или да махна? Да разширя или 

да свия?  
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Какво ще научите от това упражнение: ще видите живота си от перспектива, която никога 
преди не сте имали и ще можете да помислите върху важността на задачите, проектите и 
ангажиментите и обещанията, които поемате.  
 
Как да направите упражнението 
 
Отделете 10 минути и помислете върху елементите във всяка една от седемте области в живота 
си. Преглеждайте списъка си веднъж в седмицата, като помислите какво бихте желали да 
промените през следващата седмица. Ако не действайте изцяло в хармония с това, което е 
важно за вас, не бъде твърде строги със себе си – никой не е съвършен. Просто пренастройте 
курса, в дългосрочна перспектива ще намерите точния баланс за вас.   
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УПРАЖНЕНИЕ № 7 САМО ЕДНА ЗАДАЧА  
 
Какво ще научите от това упражнение: ще укрепнете съзнанието си, така че да сте способни 
да се фокусирате върху задачата, върху която работите в момента, което от своя страна ще ви 
позволи да свършите повече неща за същото време.  
 
Как да направите упражнението 
В утрешния ден отделете между 15 и 30 минути, фокусирани върху само едно нещо, което 
правите. Ако мисълта за това упражнение ви затормозява по някакъв начин, съкратете 
времето, през което ще се съсредоточите върху само една задача, така че да се чувствате 
комфортно и да не се съпротивлявате.   
Дали ще решите да посветите цялото си внимание в това, върху което работите или върху 
телефонно обаждане, разговор, книга или храната, която ядете, за 15 или 30 минути, 
фокусирайте само върху това единствено нещо. Разбира се, колкото по-важна е задачата, 
толкова по-полезно ще ви е това упражнение.  
Където и да се рее вниманието ви, а то ще го прави, особено в началото – нежно го върнете 
обратно. На бъдете строг със себе си, просто пренасочете фокуса си като забележите, че 
мислите за нещо друго, освен за задачата, която изпълнявате в момента.  
 
С течение на времето ползите ще се натрупат и ще ви смаят.  
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