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В тази част на Наръчника ще ви снабдим с „багажа“ 

(съдържанието), за да ви помогнем да работите върху 

енергията на работа.    

Ще представим следните енергийни батерии: физическа, 

умствена/ментална, емоционална и духовна енергии. 

Базираме информацията върху категориите, 

определени в книгата на Джим Лоер и Тони Шварц - "The 

power of full engagement: Managing energy, not time, is 

the key to high performance and personal renewal" by Jim 

Loehr and Tony Schwartz (1). 

В тази част са включени информация и съвети относно всеки тип енергийна батерия. Всички 

са базирани на задълбочени научни изследвания.    

Въпреки че представяме всеки тип енергийна батерия по отделно, не би трябвало да ги 

разделяте.  Всяка оказва влияние върху другите. Ето защо е най-добре организацията ви да 

отдели внимание на всяка от тях. Започнете с тази, която е най-приемлива за служители ви и 

в най-голяма степен отговаря на организационната ви култура.  

Фигурата по-долу илюстрира различните типове енергия. Отидете директно на тази, която ви 

интересува като натиснете изображението. Това автоматично ще ви отведе към работния 

лист за тази енергийна батерия.  

 

   

  

Духовна  
енергия 

 
 
 

Физиологична 
енергия 

 
 
 

Ментална 
енергия 

 
 

Емоционална 
енергия 
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ФИЗИОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ 
"Когато енергията на служителите се изчерпи, често откриваме физиологични 

симптоми, като болки във врата, гърба или раменете“.   

Tineke Lauwers – съветник по енергономична превенция   

 

 

Листът за физиологичната енергия е част от практическия наръчник за енергията на 

работното място. Той предоставя по-теоретични знания за енергията. Ако искате да 

разберете как да разработите политики за енергията на работното място, разгледайте 

Първа част на Наръчника, която описва път със седем спирки и ръководство как да 

започнете в своята организация. За повече знания относно другите типове енергия, 

прочетете съответно техните работни листи в настоящата част.  

 

ОБУЧИТЕЛНИ ЦЕЛИ 

На база на информацията в този работен лист: 

 По-добре ще разберете какво представлява физиологичната енергия и как си взаимодейства с 

другите типове  

 Ще научите повече за физиологичната енергия на работа, според научните изследвания  

 Може да помислите какво означава този тип енергия за организацията ви  

 Може да обсъдите важността на този тип енергия за организацията ви  

ЧЕТИРИТЕ БАТЕРИИ 

Когато говорим за управление на енергията на работа, най-добре е да имаме 

предвид модела на 4-те батерии. Този работен лист е за физическата 

(физиологична) енергия, т.е. за съня, почивката, физическата активност и 

храненето.  Заредената физиологична батерия дава възможност на 

служителите да инвестират в другите типове енергия, като напр. да се справят 

с емоциите на работа, фокусиране върху задачите и изграждане на социални 

контакти.   
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Знаете ли, че има различни от циркадния ритми, 

които също влияят на енергийните ни нива? ls? 

 Ултрадиански ритъм: по-кратки цикли на 

бдителност и намалена концентрация, 

които се повтарят на всеки 90 до 120 мин.   

 Инфрадиански ритъм, като напр. смяната 

на сезоните   

ЦИРКАДНИЯТ РИТЪМ 

Всички имаме в мозъка си вътрешен часовник, 

който контролира два типа хормони:  

 Кортизол: производството му ни държи 

будни  

 Мелатонин: производството му ни кара да 

спим   

Тези два хормона са винаги балансирани: кортизол 

произвеждаме сутрин и в ранния следобед, а 

мелатонин – вечер. Това оказва влияние върху 

енергийните ни модели – вж. фигурата отсреща (2).  

Производството на кортизол и мелатонин се 

предизвиква от феномени, т.нар. zeitgebers – знаци 

от средата, в която живеем, регулиращи 

вътрешния ни часовник. Важните zeitgebers са 

(слънчевата) светлина, движението и храната. 

Напр., естествената светлина, която нахлува в 

стаята сутрин е индикатор, че е време за 

събуждане и предизвиква производството на 

кортизол.  

  

ЧУЧУЛИГИ 

 Активно производство на кортизол между 4 ч. и 6:30 ч.  

 Активно производство на мелатонин между 21 и 22:45 ч.   

 Концентрация сутринта, креативност след обяд   

ГЪЛЪБИ 

 Активно производство на кортизол между 6:30 и 8:30  

 Активно производство на мелатонин между 22:45 и 00:45  

 Концентрация преди обяд, креативност след обяд   

СОВИ 

 Активно производство на кортизол между 10:30 и 11:30  

 Активно произвоство на мелатонин между 00:45 и 3:00  

 Концентрация след обяд, креативност преди обяд  

ХРОНОТИПИ 

Върховете в производството на кортизол и мелатонин при различните хора са 

различни. Като цяло, може да разделим хората на три групи: чучулиги (ранните 

птици), гълъби (неутрални) и нощни сови. Наричат се хронотип.  

 

Source: https://www.thepaleomom.com/regulating-circadian-

rhythm/ 
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ХРОНО МОДЕЛИРАНЕ 
Всеки служител има различен хронотип, което означава, че всеки служител  има връх и 

спад на енергията по различно време на деня. Ако искате да управлявате енергията си, 

съветваме ви да я използвате стратегически през деня. Направете това чрез хроно 

моделирането! Служителите могат да хроно- моделират деня си, съобразно персоналния 

си енергиен модел.   

 

 1-3-5 МЕТОД 

Методът 1-3-5 за хрономоделиране се състои от следните стъпки:  

 Направете списък със задачите си за седмицата   

 Категоризирайте ги в големи задачи (3-4 часа за работа), средни (1-2 часа) и малки 
(< 1 час). 

 За всеки ден подгответе списък със задачи, базиран на енергийния ви цикъл. 
Дайте си една голяма задача, три средни, като запълните времето между тях с 
малки.    

 

 

Помогнете на служителите си по-

добре да разберат персоналния си 

циркаден ритъм и хронотип. 

Посетете www.actauni.com и 

научете повече от обучението/ 

работилницата за Циркадната 

енергия. 

ВЯРНО ИЛИ НЕВЯРНО? 

"Креативните задачи се изпълняват най-

добре, когато енергията ви е на върха си." 

Това изявление е грешно. Служителите по-

лесно мислят нестандартно, когато енергията 

им е в своя спад. Използвайте върха на 

енергията за когнитивни задачи, а спада – за 

креативни.    

http://www.actauni.com/
https://actauni.com/bg/vsichki-kyrsove/circadian-enegry/
https://actauni.com/bg/vsichki-kyrsove/circadian-enegry/
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ВАЖНОСТТА НА СЪНЯ 

Сънят е основният механизъм, чрез който служителите 

презареждат физиологичните си батерии.  Напълно заредените 

физиологични батерии им позволяват да се презаредят 

умствено, емоционално и духовно. Следователно, добрият сън 

индиректно води до желано поведение на служителите на 

работа.   

Като например: 

 Добре отпочиналият служител е по-ангажиран на работа. 

(3) 

 Служителите с добро качество на съня е по-вероятно 

имат иновативно поведение на работа от тези, чийто сън 

е некачествен. (4)  

Сънят е критично важен за доброто здраве. Хроничното 

недоспиване се свързва със сърдечно-съдови болести, бъбречна 

недостатъчност,  затлъстяване и проблеми с имунната система.  

ХИГИЕНА НА СЪНЯ 

Повишете хигиената на съня на служителите си, като им предоставите следните съвети:  

1. Избягвайте алкохола и кофеина 1 до 2 часа преди лягане.   

2. Поддържайте спалнята си хладна и тиха.    

3. Уверете се, че не виждате алармата си, за да заспите, без да сте притискани от времето.   

4. Избягвайте екрани 1 до 2 часа преди лягане.    

5. Не стойте в леглото ако сте будни: леглото трябва да бъде асоциирано само със съня.   

6. Нека последното ви хранене да е 2 до 3 часа преди сън. Избягвайте както тежките храни, така и 

празни я стомах.  

7. Поддържайте спалнята хладна (около 18-19°C). 

8. Уверете се, че физическите упражнения са приключили 2 или 3 часа преди лягане, за да може 

мозъкът ви ви напълно да се отпусне.  

Посетете www.actauni.com и 

разгледайте обучението ни за 

Съня, за да научите повече за 

хигиената  и процеса на съня.   

 Насърчавайте служителите да се отнасят сериозно към съня си. Добрият 
нощен сън ще повиши много повече производителността, в сравнение с 
дългата работа през нощта, без възможност за достатъчно сън след 
това. (4) 

 Ако утре ви е важен ден на работа, най-добре е да се поспите малко по-
дълго. Но лягането по-рано от обикновено не е лесна работа, особено 
ако имате някакъв стрес през следващия ден. Опитайте се да планирате 
важните срещи за малко по-късно през деня, за да се успеете да се 
наспите достатъчно сутринта.    

http://www.actauni.com/
https://actauni.com/bg/vsichki-kyrsove/%d1%81%d1%8a%d0%bd%d1%8f%d1%82/
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СМИСЪЛЪТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 

ТЕХНОЛОГИИТЕ 
Дигиталните устройства и технологии за здравословен стил на живот (сън, физически упражнения и 

хранене), от ви помагат да поддържате енергийните си нива са в своя разцвет. Те могат да повишат 

разбирането ви и да ви предоставят съвети за по-здравословен стил на живот. Въпреки това, тъй като 

все още прохождат, тези технологии крият в себе си и известна несигурност.  Ето някои съвети как да 

използвате дигиталните технологии:   

 Преди да си закупите смарт часовник или гривна, внимателно проучете какво измерват и дали това 

съответства на нуждите и целите ви.   

 Проверете дали измерванията и алгоритъмът им са научно валидирани. Описан ли е съответният 

продукт в научни публикации или пък е рекламиран от научни институти?   

 Не разчитайте само на измерванията и анализа на устройството, без да отчитате как вие всъщност 

се чувствате. Ако гривната, която среди съня ви сочи, че не сте спали добре, но вие се чувствате 

напълно отпочинал, вярвайте на себе си.   

 Не ги използвайте за диагностициране.  Ако имате проблеми със съня, обърнете се към личния си 

лекар, за да ви препоръча специализирана помощ.  

 Examine the privacy conditions associated with the wearable's use. They will tell you if any personal 

information about you is shared that you may not want to share. 

Добре ли е организацията ви да предложи подобни 
устройства на служителите се, за да направи стила им на 
живот по-здравословен?   

Да, може да предложите подобни устройства на служителите 
си, но не трябва да ги използвате, за да събирате данни за тях. 
Важно е да ги информирате как точно да използват и 
интерпретират информацията, получена от тях, като им 
организирате кратко обучение или раздадете инструкции.  

Дигиталните технологии може да са благословия или проклятие. Може да 

ни разсейват на работа, но и да направят наистина трудно откъсването от 

работа. Те ни насърчават да живеем здравословно, но понякога ни пречат 

да предприемем тези здравословни действия.  Влияят на съня ни.  

Отнасяйте се критично, като от време навреме преосмисляйте начина, по 

който ги ползвате. Организацията ви може да предоставя повече 

информация на служителите си по тази тема.   
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Посетете www.actauni.com и 

научете повече от обучението ни 

Стил на живот за важността на 

физическата активност.    

 

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 

Физическите упражнения подобряват когнитивната функция, психичното здраве 

и паметта, намаляват стреса, тревожността и депресията.  Все причини да 

насърчавате служителите си да зареждат физиологичната си батерия с повече 

здравословни физически упражнения.    
 

 

 

Триъгълникът на физическата активност, разработен от Фламандския  институт за здравословен 

живот препоръчва какви и колко физически упражнения да правим на ден и седмица. 

Помислете върху това…  

 Колко далеч от навиците на живот в организацията ви са тези насоки? 

 Защо организацията ви смята, че е важно да бъдат следвани тези препоръки?   

 Защо е необходимо организацията ви да ангажира служителите в повече физическа 

активност?   

 

 

"Физическата активност 

често остава на втори план, 

когато хората са уморени, но 

тя всъщност ги енергизира.“  

Tineke Lauwers – съветник по 

ергономична превенция 

http://www.actauni.com/
https://actauni.com/bg/vsichki-kyrsove/life-style-workshop/
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КАК ДА СМЕ В ДОБРА ФОРМА, АКО 

ЦЯЛ ДЕН НА РАБОТА СМЕ СЕДНАЛИ 

Чували ли сте израза „Седенето е новото тютюнопушене“? Сутрин 
пътувате до работа с автомобил, цял ден седите на бюрото ти, а вечер 
лягате на дивана… За много хора денят се развива точно по този начин. 
За щастие, има много лесно решение за прекъсване на модела, нещо, 
което всички ние знаем, а именно, физическата активност. Така, че, 
насърчавайте служителите си да спортуват, като следвате тези 
простички съвети:  

1. Пътувайте до работа с колело или пеш. Помощта за закупуване 
на велосипед може да направи чудеса. Организацията ви може 
да предложи и наем на велосипеди, за да насърчи хората да 
идват така на работа.    

2. Ако хората идват на работа с кола, трамвай или автобус, 
насърчавайте ги да паркират възможно най-далеч или да слязат 
от публичния транспорт на предната спирка, за да повървят поне 
малко.   

3. Разхождайте се, докато говорите по телефона.   
4. Наръчвайте хората да вървят по стълбите, като слагате забавни 

съобщения на всяко стъпало.   
5. Минете през най- близката тоалетна, преди да тръгнете.  

 

СЕДЕНЕ                                            СТОЕНЕ ПРАВ 

Ако организацията ви се колебае да инвестира в бюра, които позволяват работа прав, прочетете тези 
научно доказани факти: 

1. През типичен работен ден, служители с бюро, позволяващо работа прав, стоят прави между 60 и 
90 минути и средно седнали със 100 минути по-малко (7) 

2. В края само на една работна седмица, служителите, които сменят седящата и стоящата позиции 
на всеки 30 минути, страдат забележимо по-малко от болки в гърба и по-малко се изморяват от 
колегите си, които непрекъснато седят. Работещите прави служители са и по-продуктивни от 
другите. (8) 

3. Забележка: стоенето твърде дълго прав също не е добро решение: подчертайте ползите от 
смяната на позициите (9) 
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Триъгълникът на храната на Фламандския институт за здравословен живот дава 
препоръки за здравословно хранене и колко често трябва да се храним.  
Помислете върху… 

 Колко далеч са тези насоки от хранителните навици на организацията ви?   

 Защо мислите, че е важно да ги следвате?   

 Какво трябва да направи организацията ви, за да се хранят служителите ви по-
здравословно?  

 

 

ХРАНЕНЕ 
Според Евросатат 2019,  51% от възрастното европейско население е с наднормено тегло, а 16% е 

със затлъстяване. Наднорменото тегло се свърза и с нивото на образование: колкото по-ниско е 

образованието, толкова по-висок е шансът за проблеми с теглото.  Ето защо е време да се 

обърне повече внимание на здравословното хранене като начин да заредим физиологичните си 

батерии.  

 

 

Посетете 

https://ec.europa.eu/eurostat/data

browser/view/hlth_ehis_bm1e/defa

ult/table?lang=en за повече 

статистически данни за 

отделните европейски страни.    

  

 

Посетете www.actauni.com и 

научете повече от обучението 

ни Стил на живот за храненето, 

топ храните за мозъка и др. 

полезни съвети.    

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_ehis_bm1e/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_ehis_bm1e/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_ehis_bm1e/default/table?lang=en
http://www.actauni.com/
https://actauni.com/bg/vsichki-kyrsove/life-style-workshop/
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ПРЕДЛОЖЕТЕ ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА 

 Насърчавайте консумацията на вода, защото всички не пием 

достатъчно. Не се притеснявайте да пиете вода от чешмата, ако е 

годна за това. Съвет: раздайте на служителите бутилки за 

многократна употреба, с интересни надписи.  

 Заменете газираните напитки в машината за напитки в офиса със 

здравословни алтернативи като вода, напитки от ядки, (местен 

органичен) сок или диетични напитки. Ако е необходимо, може 

постепенно да подменяте напитките, за да повишите дела на 

здравословните. Уверете се, че здравословните напитки са на 

нивото на очите. Това ще окуражава хората да ги ползват по-често.   

 Предлагайте безплатни плодове на работа.  

 Уверете се, че здравословните опции в служебното кафе са по-

евтини от нездравословните. Често е точно обратното.  

 На този уебсайт ще откриете още много материали и полезно 

съдържание, които да ползвате за целите на организацията си: 

https://www.eufic.org/en/healthy-living 

 

СЪГЛАСНИ ИЛИ НЕ? 

"С какво служителите се хранят или 

консумират като напитки на работа е тяхна 

лична отговорност.“  

СЪГЛАСНИ ИЛИ НЕ? 

"Организацията има важната роля да даде 

пример и да покаже на служители си какво е 

здравословна храна, както и да ги подкрепи в 

здравословния им избор.“    

 

 

https://www.eufic.org/en/healthy-living
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ПОВИШЕТЕ ЗНАНИЯТА ЗА 

ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ 

Да предлагаш здравословна храна е едно, но да накараш служителите да се възползват 

от тази по-здравословна опция, съвсем друго. За да постигнете реална промяна в 

поведението, трябва да дадете смислена причина на служителите си защо да го правят. 

Опитайте някои от следните идеи:  

 Споделяйте научни факти и данни. Напр., "Замяната на една подсладена напитка 

дневно с неподсладена алтернатива, ще ви спести 140 kcal. Това са 51,000 kcal 

годишно!" (10) 

 Поставяйте на видно място мотивиращи и лесни за запомняне цитати. (10) 

 Предоставяйте безплатни или много по-евтини здравословни алтернативи на 

нездравословните храни. Също вижте и съвета ни за вода от чешмата или 

безплатни плодове. Направете здравословните избори в организацията си по-

лесни от другите (10, 11) 

 Информирайте служителите си за хранителната стойност на продуктите, които 

им предлагате. Уверете се, че етикетите лесно се разбират и ясно показват защо 

изборът е по-здравословен. (10, 11) 

За да постигнете по-ефективна поведенческа промяна, най-добре е да информирате 

служителите си за здравословното хранене точно преди да направят избора си (напр. в 

служебното кафе или на вендинг машината). (6) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Понякога здравословният избор не е толкова лесен. За щастие, 

технологиите могат да ни помогнат в това. Има различни 

приложения, които ви позволяват да сканирате бар кода на 

покупките си, за да видите хранителната им стойност. Проверете 

в Apple Store или Google Play Store за приложения, които работят 

и в България.   
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СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЗАПОЧВАТ 

РАБОТА РАНО, РАБОТЯТ ДО КЪСНО 

ИЛИ НА СМЕНИ 

ХРАНЕНЕ 

Важно е до обръщате внимание на хранителните навици на работещите 
на смени, тъй като те консумират с 56 kcal повече на ден от работещите 
редовна от 9-до-5 смяна.   

В допълнение, работещите на смени, които имат 5 или повече нощни 
смени на месец поемат с 47 kcal повече на ден от хората с по-малко 
нощни смени. (12) Ето защо е важно да се уверите, че дневните и 
нощните смени са разпределени така, че да не влияят върху 
хранителните модели на служителите. (13)  

Съветваме организации, предлагащи храна на служителите нощна 
смяна да предлагат здравословни опции, за да избегнат излишния 
прием на калории.  (14) 

СЪН/ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Работата на смени има негативно влияние върху моделите на съня (15), 
ето защо е важно служителите на смени да се възстановят достатъчно, 
преди да се върнат на работа.  

Служителите, доволни от работния си график рапортуват, че се 
възстановяват значително по-добре от тези, които не харесват графика 
си (16). Едно от възможните обяснения е, че удовлетвореността 
отразява работен график, който съответства на другите фактори в 
личния им живот, като напр. циркадния ритъм, времето със 
семейството и приятелите, хоби и физически упражнения, 
възможността да посещават любимите си хранителни магазини. Всички 
тези фактори от личния живот помагат на служителите да заредят 
батериите си и да се върнат на работа с чувство на отпочиналост. (17) 

Организацията ви също може да помогне, като планира смените по 
начин, съобразен във възможно най-голяма степен с естествените 
модели на служителите. Смените, които се променят по часовниковата 
стрелка (напр. дневна-веречна-нощна-сутрешна-дневна) са по-
здравословни от обратните на часовниковата стрелка (дневна-
сутрешна-нощна-вечерна-дневна).   

 

 
СЪГЛАСНИ ИЛИ НЕ? 

"Отговорност на 

служителите е да си осигурят 

добър баланс работа/личен 

живот. Тяхна е вината, ако не 

са добре отпочинали преди 

работа.„  

Посетете www.actauni.com за да 
повече информация и упражнения в 
обучението ни Работа на смени.    

http://www.actauni.com/
https://actauni.com/bg/vsichki-kyrsove/shiftworkers/
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ПРОФЕСИИ С ГОЛЯМО ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ И 
ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО 

В професиите с голямо физическо натоварване, като селското стопанство или 
строителството, е важно да имаме представа колко енергия е необходима на служителите ни, 
за да изпълнят определена задача. Напр., строителните работници изгарят много повече 
калории, когато работят изкопни работи в сравнение с измерванията. Температурата и 
влажността също трябва да се вземат под внимание. Такъв общ преглед ще ви позволи да 
определите граници на продължителност на дадена задача и да дадете на служителите повече 
контрол върху физическата им енергия, за да предотвратите изтощение. (18) 

Носенето на защитно облекло също изсмуква енергия от физиологичните батерии на 
служителя. Теглото и пропускливостта на облеклото водят до по -висока телесна температура, 
така че тялото буквално изгаря повече енергия. Напр., дрехите на пожарникарите тежат 
средно с 6.54 кг. повече, което повишава метаболизма им с 10%. В резултат, тялото започва да 
се поти, за да контролира температурата, а това води до риск от дехидратиране. (19) 

Организацията трябва да обръща достатъчно внимание на последствията от носенето на 
защитно обрекло върху физическата енергия на служителите и да ги насърчава да се хранят и 
поемат достатъчно течности, както и да си вземат редовни почивки.  

 

 
ПРОФЕСИИ С ГОЛЯМО ФИЗИЧЕСКО 

НАТОВАРВАНЕ СЪЩО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ФИЗИЧЕСКА 

АКТИВНОСТ ИЗВЪН РАБОТА 

Служителите с физически натоварени професии не 

винаги имат енергия за физическа активност извън 

работа. 

Въпреки всичко, физическото натоварване извън 

работа оказва положително влияние върху здравето 

на всички служители, така че има ползи и за хората 

на тежкия физически труд. (20) 

Физическото натоварване на работа увеличава 

риска от продължителни отпуски по болест, докато 

физическата активност извън работа фактически 

намалява този риск. (21) 
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ПСИХИЧЕСКА/ МЕНТАЛНА ЕНЕРГИЯ 
"Ако не релаксирате достатъчно през деня, натоварването ви само ще се 

увеличава“.  

An Thys – съветник по превенцията 

ЧЕТИРИТЕ БАТЕРИИ 

Когато говорим за управление на енергията на работното място, 
най-добре е да имаме предвид модела на четирите батерии. В този 
работен лист ще представим батерията на умствената или ментална 
енергия, която се отнася до енергията, използвана от служителите, 
за да се фокусират върху задачите и да игнорират разсейванията на 
околната среда. Менталната енергия също изисква енергия и от 
другите батерии: напр., може да се концентрирате по-добре, ако сте 
си отпочинали добре и задачите съответстват на персоналните ви 
ценности.  

. 

Този работен лист е част от Наръчника за работа върху енергията на работа. Той включва 

теоретични познания за енергията. Ако искате да научите как да започнете да прилагате 

собствена политика за енергия на служителите, разгледайте част 1 на Наръчника, където ще 

намерите указания как да стартирате в своята организация. За да научите повече за другите 

типове енергия, прочетете частите, съдържащи информация за тях. 

ОБУЧИТЕЛНИ ЦЕЛИ 

На база на тази част: 

 Ще разберете по-добре какво представлява менталната енергия и как си 
взаимодейства с другите типове  

 Ще научите повече за менталната енергия на работа и какво казват научните 
изследвания за нея 

 Ще осмислите какво означава този тип енергия за организацията ви  

 Ще обсъдите важността на този тип енергия за организацията ви  
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РАБОТНА СРЕДА С ДОСТАТЪЧНО 

РЕСУРСИ 
 Моделът Изисквания/Ресурси на работа казва, че работната ни среда се 

състои от пречки или изисквания на работата (фактори, които изцеждат 
енергията и мотивацията) от една страна, а от друга – от работни ресурси 
(фактори, които ни енергизират и мотивират. (22) 

 Когато работната среда поставя много изисквания и малко ресурси, това 
може да доведе до усещането за стрес в служителите 

 Въпреки това, ако служителите имат достъп до достатъчно ресурси, те 
могат да елиминират или да намалят негативното въздействие на работните 
изисквания 

 Ресурсите също така повишават ангажираността на служителите и директно 
водят во положителни резултати и благополучие на работа 

  

ЗАПОЧНЕТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА И 

РЕСУРСИТЕ НА РАБОТА  
 Как организацията ви да започне да анализира изискванията и 

ресурсите на работа?   

 Първо, опишете изискванията към и ресурсите, с които 

разполагат служителите на работа.   

 След това, помислете как може да редуцирате изискванията и 

да подсилите ресурсите.   

 Включете служителите в процеса от началото до края-  

 Това ще ви даде по-задълбочена картина и съответно повече 

подкрепа, когато започнете работа върху темата.  

 Включването на служителите ще ви позволи по-добре да 

отговорите на нуждите и изискванията им.   

 

Посетете www.actauni.com и 
научете повече от обучението ни  
Енергията на работното място как 
да генерирате повече ментална 
енергия на работа.    

http://www.actauni.com/
https://actauni.com/bg/vsichki-kyrsove/work-energy/
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РАЗПОЗНАЙТЕ ТАЛАНТА 
Служители, които спят достатъчно, правят физически упражнения и се хранят добре, 
които са мили с колегите си и пр., все още може да имат ниски енергийни нива, ако не 
вършат работа, подходяща за талантите им. В този случай менталните батерии 
постепенно ще се изпразнят.   
  

 Попитайте служителите кои задачи ги енергизират и колко време инвестират в тях. 
Обмислете преорганизиране на задачите, ако е необходимо.  

  Служителите постоянно израстват. В определен момент (напр. по време на срещата 
за оценка на работата), проверете дали отговорностите им все още ги енергизират 
в достатъчна степен или имат нужда от нови предизвикателства.  

 Вие излъчвате енергия. Забелязвайте знаците в служителите си и се отнасяйте много 
сериозно към тях. Напр., ако забележите, че служителят е поставил голям знак, че 
стартира нова задача, попитайте го как върви и поработете заедно, за да разрешите 
възможни проблеми.  

ЕКИПНО МОДЕЛИРАНЕ 
Извлечете максимума от екипите си чрез екипното 

моделиране (23)!  

 За всеки член на екипа проучете кои задачи ги 

енергизират и кои изсмукват енергията им.   

 След това комбинирайте индивидуалните профили и 

преразпределете задачите, според талантите в екипа.   

 По този начин екипното моделиране прави всекиго 

победител.    

" Работодателят и отделът 
по ЧР трябва да открият 
талантите на служителите 
и как биха могли да ги 
използват за позицията и 
работата им." 

Kristien Tirez – съветник по 
превенция на психологически 

проблеми 
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МОДЕЛИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС 
Традиционно задълженията в длъжностната характеристика се определят от мениджмънта. Въпреки това, 

служителите също могат да предприемат инициатива, за да помогнат при определяне обхвата на работата 

им. Това се нарича моделиране на работния процес: служителите сами правят промени в работата си, за да 

я направят по-подходяща за себе си. (24) 

Amy Wrzesniewski, един от основателите на теорията за моделирането на работния процес, обяснява 

концепцията в това video. 

Работата типично се състои от ... 

• Енергизатори: вашите силни страни, потребности и интереси   

• Отнемащи енергия: емоционален, физически или когнитивен натиск/ стрес   

За да съответства работата ви на талантите и хронотипа ви, трябва да създавате повече енергизатори 

и/или да намалите нещата, които изсмукват енергията ви.  

Посетете www.actauni.com и 
научете повече в обучението ни за 
Моделиране на работни процес.     

КАК ДА НАСЪРЧИТЕ МОДЕЛИРАНЕТО НА 

РАБОТАТА   

 Подкрепете служителите по-добре да разберат какво ги енергизира и какво изсмуква 
енергията им на работа.    

 Дайте на служителите си достатъчно свобода и увереност да се ангажират с процеса на 
моделиране. Ограничаващият работен контекст (малко автономност, зависимост) има 
тенденцията да ограничава нещата, които изсмукват енергията, но не създава 
енергизатори, макар те да водят до повече ангажираност в работата! (25) Но и в 
подобен работен контекст трябва да насърчавате моделирането на работата, 
доколкото това е възможно. 

https://www.youtube.com/watch?v=C_igfnctYjA
http://www.actauni.com/
https://actauni.com/bg/vsichki-kyrsove/job-crafting/


19 
 

 

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ ЗА ПО-

ДОБРО ЗДРАВЕ 
Вярвате или не, но физическата активност е изключително важна за презареждане на 

менталните ви батерии. Нека служителите ви да знаят, че:   

 Ако работата ви вече включва много физическа активност, това е чудесно. 

Означава, че вече презареждате физиологичните си батерии.  

 Но за да заредите и менталните, трябва се ангажирате с физическа активност 

извън работа. Физическата активност на работа зависи от длъжността ви: ще 

вървите до принтера, през трамвая, за да проверявате билети или ще водите 

пациенти до операционната зала. Когато сте ангажирани във физически 

дейности извън работа, мозъкът ви също си почива и съзнанието ви се 

избистря.  

 Така че, има огромна разлика между 1000 стъпки в коридора на работа и 

същите 1000, но навън сред природата.  

АКТИВИЗИРАЙТЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ 

Тези съвети ще ви помогнат да насърчите служителите си да се ангажират в повече физически дейности 
извън работа!  

 Гъвкавото работно време, ограниченото време за срещи (напр. само между 9 и 16 ч.) или участието 
в планирането на работните смени, може да направи комбинирането на работата и физическата 
активност много по-лесно.   

 Организацията ви може да предлага спортни дейности. Те могат да варират от клубове по 
колоездене до спортни състезания за индивидуални участници, екипи, отдели или региони, или пък 
инвестиране във фитнес зала.  

 Отбелязвайте спортните успехи на служителите си във вътрешен бюлетин. Следвайте тематични 
дни, като Международния ден на спорта на 6 април или пък Световния ден на колоезденето на 3 
юни.  

 Може да организирате спортни предизвикателства, по възможност за екипи. Най-добрият екип 
получава за награда здравословен обяд.  

 

" Служителите, вече ангажирани в 

много физически дейности на 

работа трябва да бъдат 

насърчавани да правят упражнения 

и извън работа, за да презаредят 

както менталните, така и 

физиологичните си батерии." 

Tineke Lauwers – съветник по 

превенция 
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ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА 
Чакате ли до края на деня, уикенда или предстоящата ваканция, за да си поемете дъх от работа? Ако е 
така, всъщност е твърде късно. Почивките през деня са изключително важни, за да избегнете преумората. 
Даниел Пинк, различава различни типове възстановяващи почивки (26):  

1) Микро почивки: по-кратки от минута почивки, които не са свързани с работата, като напр. да 
помечтаете, да погледнете навън, да си вземете нещо за пиене или да отидете до тоалетната.   

2) Почивки за раздвижване: опитвайте се да раздвижвате тялото си на всеки час, като повървите за 
5 минути или направите упражнения за разтягане.  

3) Почивки сред природата: природата има възстановяващ ефект върху енергийните нива. Излезте 
навън сред природата за малко свеж въздух. Ако ви е трудно, растение в офиса също има 
положителен ефект.  

4) Социални почивки: от време на време вземайте социални почивки, за да общувате с близки (или 
не толкова близки) колеги. Опитайте се да не говорите за работа.  

5) Ментални почивки: опитайте се да си дадете ментален тласък чрез медитация, контролирано 
дишане или гледане на интересно или смешно видео.  

Обедната почивка също е важно време, през което да оставите работата си зад вас и да презаредите 
батериите за остатъка от деня. Свързаните с работата почивки, като напр. да си проверите мейла, да 
направите списък със задачи, да почистите бюрото си, да обсъдите проблеми в работата и да си поставите 
нови цели, също намаляват умствения товар.  

Почивките редуцират преумората и подобряват здравето в краткосрочна и дългосрочна перспектива. 
(27) Организацията ви трябва да насърчава персоналните стратегии за почивка, за да могат служителите 
да вземат най-подходящите за тях почивки.  (28) Напр., насърчавайте служителите да планират, да 
помислят кога и за колко време ще вземат почивка, както и какво точно ще правят докато почиват.  

 

 

НАЙ-ЕНЕРГИЗИРАЩИТЕ ПОЧИВКИ (29) 
Най-енергизиращите, свързани с работата почивки, са следните: 

 Учене на нещо ново 

 Фокусиране върху това, което най-много харесвате в работата си   

 Поставяне на нови цели 

 Нещо, което ще направи колега щастлив   

 Искане на обратна връзка 

 Отделяне на време за благодарност към някого, с когото работите   

 Размишления върху смисъла на работата ви  

Най-енергизиращите почивки, които не са свързани с работата: 

 Медитация 

 Излезте навън и раздвижете тялото си!  

Знаете ли, че в Швеция 
и Финландия 
служителите са 
задължени да си 
вземат кафе-пауза?  
Fika, което грубо се 
превежда като „пиене 
на кафе, докато си 
бъбрим“, е съзнателен 
навик да се вземат 
почивки за 
поддържане на 
социални контакти.  

 



21 
 

 

ОТКЪСВАНЕ 
 Границите между работния и личен живот на човека са размити от практики като гъвкаво 

работно време, работа от разстояние и необходимостта непрекъснато да сте на 

разположение. Това понякога прави трудно пълното откъсване от работа.  

 Въпреки това е важно за менталното здраве на служителите да прекъсват редовно тази връзка 

и да оставят работата зад себе си, във физически и психически смисъл. Откъсването от работа 

ще ги направи по-енергични, когато се върнат на следващия ден.  (30) 

 Трябва ли работодателите да карат служителите да се откъсват от работа, като изключват 

имейл сървъра след приключване на работния ден?  

o Това може да е в помощ на т.нар. сепаратори: служители, които искат стриктно да 

разделят личния от трудовия си живот.   

o Но може да направи нещата дори по-трудни за т.нар. интегратори, т.е. служителите с по-

размити граници между личния живот и работата.  

 Като организация може да се ангажирате в отворен диалог със служителите си за откъсването 

от работа и да комуникирате очакванията си с тях. Напр., може да ги информирате, че от тях 

не се очаква да проверяват мейлите си извън работно време, за да противодействате на всеки 

неясен стандарт, който може да съществува.  

 Направете достъпни различни начини за откъсване от работа: по време на работа (като напр. 

разрешите на служителите да не са на разположение, за да приключат дадена задача), след 

работа (напр. като не искате от служителите да са на разположение след работа) и по време 

на празници (напр., като не притеснявате служителите си, докато са в почивка).  

 

СЪВЕТИ ЗА ОТКЪСВАНЕ ОТ РАБОТА 
 Уверете се, че през деня ще имате няколко почивки. 

 Предварително информирайте колегите си кога през работното време няма да сте 
на разположение, защото ще работите върху определена задача. 

 Не оставяйте мейла си отворен през целия ден. Вместо това, планирайте време през 
деня, когато ще си проверявате мейлите.  

 Приключете деня, като планирате следващия. Така ще имате едно нещо по-малко, за 
което да се тревожите.  

 Опитайте се да оставите работата зад гърба си, дори и ако работите от вкъщи. Напр., 
направете малка разходка или разчистете работното си място в края на деня.  

 Когато си вземете отпуска, уверете се, че сте предали всички текущи задачи на 
колегите си, така че да продължат да работят, докато ви няма.  

 Ръководете с пример: уверете се, че мениджърите в организацията дават добър 
пример, като не изпращат мейли извън работното време, например. 

 Мениджърите трябва да отговарят на всеки знак на служителите, който разпознават, 
напр., когато забележат, че служителят все още систематично работи след работно 
време. 

СЪГЛАСНИ ИЛИ НЕ? 

"Служителите ни са 

отговорни за откъсването 

си от работа, след края на 

работния ден.“   

ТРЯБВА ЛИ ДА НАСЪРЧАВАТЕ РАБОТАТА ОТ 

РАЗСТЯНИЕ ИЛИ НЕ? 

По време на пандемията от корона вирус, служителите и организациите 
се радваха на ползите от работата от дистанция, като напр. по-кратко 
време за придвижване, повече време за концентрация и по-добър 
баланс работа/ личен живот (за някои хора). 

Въпреки това, (само) работата от дистанция също има и своите 
недостатъци. За някои служители тя компрометира баланса работа/ 
личен живот. Може би им липсва и връзката, която по-рано са имали с 
колегите си.  

От основно значение е добрата политика за работа от разстояние, с 

ясни и точни правила.  
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MINDFULNESS: НЕ РАПИЛЯВАЙТЕ 

ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ (31) 
Mindfulness е да присъстваш изцяло тук и сега, да осъзнаваш света, без да го 
преценяваш.  Майндфулнес може да ви накара да спрете и да се замислите за 
моментите на разсейване. Когато сте напълно наясно с тези моменти, може да 
се научите как да ги забелязвате и да се справяте бързо с тях , за да продължите 
напред, без да губите фокус.  

Ето и няколко съвета как да практикувате майндфулнес на работното място. 
Повече информация ще откриете в книгата "One second ahead: Improve your 
performance at work with mindfulness (Една секунда напред: подобрете 
производителността си на работа като присъствате в момента“ (31) . 

 Фокусирани в настоящето (Mindful) срещи: отделете време, за да се 
подготвите психически за срещата, уверете се, че вие и другите 
участници „наистина присъствате“ по време на срещата и я приключете 
позитивно.  

 Присъствайте, тук и сега: когато мислите ни се отнесат нанякъде без цел, 
това абсорбират много енергия. Когато сте съсредоточени тук и сега, 
използвате енергията си много по-ефективно.  

 Правете осъзнати избори: те са това, което ще ви спести време и 
енергия, за да се фокусирате върху задачите си, без да се разсейвате или 
опитвате да се концентрирате върху много задачи по едно и също време.  

 Ускорявайте бавно: отделете минута да помислите за приоритетите си. 
Ако те са ви ясни, ще можете да подходите към тях с отворено съзнание. 

 Отделете момент, за да помислите как започва деня ви. Хвърляте ли се в 
направо в него? Започвате ли работа, без да сте закусили? Или отделяте 
минута сутринта, за да чуете тялото си, да усетите енергийните си нива и 
след това да решите какво ще правите и в какъв ред?  

МЕНТАЛНАТА ЕНЕРГИЯ И ХРАНЕНЕТО  

 След психическо усилие, понякога се налага спешно да допълните енергийните си резерви. Ако след 

подобно усилие искате да повишите енергийните си нива с хапване, често е лесно да направите 

нездравословен вместо здравословен избор (32) 

 Когато си вземете почивка след психическо усилие, ще поемете 100 kcal повече хранителни вещества, 

отколкото ако се ангажирате с физически упражнения, след умствено натоварване. (В последния 

случай ще поемете само 25 kcal повече, отколкото ако не сте имали умствено напрежение). 

Физическата активност не ви кара да се чувствате по-уморени и/ или заситени, но може да ви помогне 

да презаредите психическите и физиологичните си батерии. Ето защо физическата активност е добра 

превантивна мярка за ограничаване приема на излишна енергия сред умствено усилие.  
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ЕМЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ 
" Трябва да открием възможностите за израстване на служителите и да разпределим 
енергията си така, че да ни позволи повече фокусиране върху положителните 
елементи." 

Godewina Mylle – съветник по превенция и трудова медицина  

 

 

 
ЧЕТИРИТЕ БАТЕРИИ 

Когато става въпрос за енергията на работното място, най-добре е да 
имаме предвид модела на четирите батерии. Този работен лист 
представя емоционалната енергия, която се отнася до позитивните 
емоции и създаването на качествени взаимоотношения. Заредената 
емоционална батерия дава на служителите възможност да инвестират 
и в другите типове енергия, като например да търсят смисъла на 
работата и да и се отдават изцяло.  

 

Листът за емоционалната енергия е част от практическия наръчник за енергията на работното 

място. Той предоставя по- теоретични познания за енергията. Ако искате да разберете как да 

разработите политики за енергията на работното място, разгледайте Първа част на 

Наръчника, която описва път със седем спирки и ръководство как да започнете в своята 

организация. За повече информация относно другите типове енергия, прочетете съответно 

техните работни листи в настоящата част на Наръчника. 

ОБУЧИТЕЛНИ ЦЕЛИ 

В този работен лист: 

 По-добре ще разберете какво представлява емоционалната енергия и как си 
взаимодейства с другите типове  

 Ще научите повече за емоционалната енергия на работа, така, както я описват  
научните изследвания  

 Може да помислите какво означава този тип енергия за организацията ви  

 Може да обсъдите важността на този тип енергия за организацията ви  
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ПОЗИТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ 
 Позитивната психология изучава условията и процесите, които 

допринасят за развитието и оптималната производителност на 
хора, групи, институции и организации. За разлика от 
конвенционалната психология, тя се фокусира върху 
благосъстоянието и оптималното функциониране, вместо върху 
състояния, нарушения или лошо функциониране (33) 

 Фокусът върху това какво вече работи добре насърчава 
положителните емоции. Това преживяване на положителни 
емоции, в замяна подкрепя израстването, тъй като прави 
служителите по-отворени (и взаимодействащи си) със средата. 
Така се създава положителната спирала, тъй като служителите се 
възприемат като по-силни. (34)  

 

ФАКТОРЪТ ЗАБАВЛЕНИЕ 
Факторът забавление генерира позитивни емоции и зарежда емоционалната ви енергия както на 
работа, така и в личния живот. 

 Забавлението на работа е важен работен ресурс, който води до участие и ангажираност и 
може да действа като буфер на негативните аспекти на изискванията на работата. 
Забавлението трябва да се случва спонтанно, в свободна за изразяване и изпълнена с взаимно 
доверие среда. (35) 

 Flow, или изцяло да потънеш в работата си, е състояние на ума, при което човек е изцяло 
отдаден на това, което прави и активно му се наслаждава. Това състояние се случва и на 
работа. Характеризира се с пълно потъване в работата, наслада и вътрешна мотивация. 
Случва се, когато предизвикателствата и уменията на служителите, както и възможностите, 
които предлага работната среда са напълно балансирани. Работните ресурси, като 
автономност и социална подкрепа може да ускорят това състояние, което ще доведе до по-
добра производителност и постижения (36,37) 

 Важно е да добавите и забавленията извън работа, като отделяте време за дейности, които 
ви носят положителни емоции. Те може да варират от пеене или градинарство, през танци, 
йога, спортуване, четене на книга или посещение на музей. Подобни дейности са полезни на 
две нива, тъй като генерират положителни емоции и същевременно ви дават усещането, че 
управлявате живота си.  

 

"Трябва да погледнете на работоспособността в термините на това какво служителят още може да свърши и да 

градите върху това.“  

Godewina Mylle – съветник по превенция и лекар по трудова медицина 

"Това, но което обръщате внимание, ще расте."         An Thys – съветник по превенция и психолог 

СЪВЕТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 Празнувайте успеха на работа. Когато задача е 

изпълнена успешно или сте се справили с краен срок, 

празнувайте със служителите и ги поздравете.   

 Работата често се състои от провали и нови усилия. 

Виждайте в провалите възможност за учене и 

израстване и дайте на служителя увереността, че 

следващия път ще се справи по-добре. Създайте култура 

на психологическа сигурност, която позволява на 

служителите да правят грешки и да се учат от тях. (38) 



25 
 

МОДЕЛЪТ PERMA (39) 
 Изработен е от Martin Seligman, един от основателите на позитивната 

психология 

 Състои и се от пет градивни елемента на благосъстоянието и щастието  

Positive Emotions (Положителни емоции): отнасят се до това да 

изпитваме положителни чувства като щастие, надежда, любов, 

гордост и благодарност. Тези емоции ни карат да процъфтяваме. 

Engagement (Ангажираност): това е участието в работата и 

способността да сме изцяло погълнати от нея.  

Positive relationships (Позитивни взаимоотношения): отнася се за 

различните взаимоотношения, които имаме в ежедневието със 

семейство, приятели, колеги и други хора. 

Meaning (Смисъл): става въпрос за търсене на смисъла и 

чувството за собствена ценност и значимост и за това да имаме 

цел в живота. 

Achievements (Постижения): този градивен елемент е свързан с 

осъществяването на целите, майсторството и усещането, че сме 

компетентни в това, което правим.   

Колкото повече тези градивни елементи присъстват в живота ни, толкова 
повече допринасят за позитивни резултати, също и на работното място.     

P 

M 

R 

E 

A 

СЪГЛАСЕН ИЛИ НЕ? 

"Твърде много фокус върху 

позитивите намалява 

производителността." 



26 
 

МОДЕЛИРАНЕ НА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

Моделирането на взаимоотношенията е специфичен тип 
моделиране на работата. Отнася се до промяната на 
качеството или броя взаимодействия с другите на работа 
или е комбинация от двете. (24) Напр., може да подсилите 
взаимоотношенията си на работа, като си сътрудничите по-
често с колегите. Може да презаредите емоционалната си 
батерия, като укрепите взаимоотношенията си на работа. 

БЛАГОДАРНОСТТА РАБОТИ 
 Благодарността е заразителна и може да се разпространи сред служителите в 

екипа (40) 

 Благодарността може да укрепи връзките между служителите. (41) 

 Благодарността се свързва с по-голяма удовлетвореност от работа. (42) 

 Действия, насърчаващи благодарност, като напр. да си благодарим един на 

друг или да даваме награди, имат положително въздействие върху 

служителите. (43) 

  

ЛИДЕРСТВО 
Лидерството играе важна роля за 

емоционалната енергия на служителите. 

 Мениджърите могат да предадат 

определена енергия на членовете на 

екипа и тази енергия може да има 

положителен ефект върху 

ангажираността, творчеството и 

постиженията на служителите. (44, 45) 

 Оценяващото лидерство - или 

способността да се използва творческият 

потенциал на служителите, за да бъде 

превърнат в положителна сила -  има 

положително въздействие върху 

служителите и организацията. (46) 

НЕНАСИЛСТВЕНА 

КОМУНИКАЦИЯ (47) 
Рамката на ненасилствената комуникация на 
работа влияе положително върху 
емоционалните батерии на служителите. Тя се 
състои от четири елемента. Започва с 
наблюдение и назоваване на фактите. След 
това преминава към назоваване на свързаните 
с тях чувства. След това, човек споделя 
нуждата, която е свързана с тези чувства. И на 
края се формулира искане или положително 
предложение, които да отговорят на нуждата. 
Обучението в ненасилствена комуникация за 
здравни специалисти, напр., се справя с 
емоционалните изисквания на работата им 
(48), но също има позитивен ефект и върху 
колегите им.  
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ДУХОВНА ЕНЕРГИЯ 
"Ако се грижите за себе си, но работата ви не съответства на ценностите ви, 

батерията ви ще се изтощи.“   

An Thys – съветник по превенция и психолог 

ЧЕТИРИТЕ БАТЕРИИ 

Когато става въпрос за енергията на работа, най-добре е да имаме 

предвид модела на четирите батерии. Този работен лист представя 

батерията на духовната енергия, която се свързва с енергията, която 

служителите получават, когато откриват удоволствието и смисъла в 

работата си. Духовната енергия ни помага да заредим и другите батерии, 

защото предлага допълнителна позитивност, упоритост и фокус.  

 

Работният лист за духовната енергия е част от Наръчника за работа върху енергията на 

работното място. Той включва теоретични познания за енергията. Ако искате да научите как 

да започнете да прилагате собствена политика за енергия на служителите, разгледайте част 

1 на Наръчника, където ще намерите указания как да стартирате в своята организация. За да 

научите повече за другите типове енергия, прочетете частите, съдържащи информация за 

тях. 

 

ОБУЧИТЕЛНИ ЦЕЛИ 

На база на тази част: 

 Ще разберете по-добре какво представлява духовната енергия и как си 
взаимодейства с другите типове  

 Ще научите повече за духовната енергия на работа и какво казват научните 
изследвания за нея 

 Ще осмислите какво означава този тип енергия за организацията ви  

 Ще обсъдите важността на този тип енергия за организацията ви 



28 
 

ДУХОВНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Духовността на работното място е част от организационната култура. Означава, че организацията има 
определени ценности, които гарантират, че служителите: 

 Се чувстват свързани с другите 

 Се забавляват на работа 

 Се приемат като хора със собствени мечти и потребности 

 Вършат изпълнена със смисъл работа 
Това означава, че духовната енергия се проявява на нивото на организацията, екипа и индивида. 
Съществуват позитивна връзка между духовността на работа и слугителите, които са ангажирани и 
процъфтяват на работа. (49) 

 

ДУХОВНО ЛИДЕРСТВО 
 Духовното лидерство се отнася до ценностите, нагласите и 

поведението на лидерите, което гарантира, че служителите им са 
вътрешно мотивирани. (50) 

 Духовото лидерство е важен източник за вътрешна мотивация на 
служителите и поради тази причина подобрява 
производителността, сътрудничеството и иновативното 
поведение на работа. (51) 

 Мениджърите могат да мотивират служителите си като от време 
на време запретнат ръкави и се захванат да работят заедно с тях.  

  

Важно е мениджърите редовно да дават 

конструктивна обратна връзка на 

служителите си. По този начин, служителите 

ще знаят дали работата им съответства на 

целите, очакванията и ценностите на 

организацията.  
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ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 
 Прекарваме много време на работа, ето защо тя е част от нашата 

идентичност, от това кои сме и как възприемаме себе си. Нашата 
професионална идентичност е значението, което ние и другите придаваме на 
работата си. (52) 

 Сините якички (хората на ръчния труд), белите якички (работещите в офиси) и розовите якички 
(традиционно заеманите от жени позиции) са склонни да отделят внимание на различни измерения от 
смисъла на работата:  

o Да си част и от група и да имаш възможност да се развиваш са еднакво важни и за трите групи 
o Белите якички придават по-голяма важност на постигането на пълния си потенциал и на това да 

служиш на другите 
o Белите якички са склонни да откриват повече смисъл в работата си, в сравнение с другите две 

групи 
o Сините и розовите якички имат полза от интервенции, които подсилват смисъла и значимостта на 

работата им (53) 

  

ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЖИТЕЛИ 
 Независимо от ниските заплати и трудните работни условия, 

включващи допълнителни часове, физическо и емоционално 

натоварване, хората,  предоставящи грижи все още възприемат 

работата си като изключително достойна. Откриват това в 1) 

относителната автономност, която имат, 2) чувството, че не 

всеки може да върши тази работа, изискваща комбинация от 

технически и социални умения и 2) гордостта, която изпитват от 

постигнатите резултати (макар понякога това да е „мръсна“ 

работа). (55) 

 Sisu или финландското изкуство за вътрешна посветеност, е част 

от идентичността на миньорите, напр. Те практикуват sisu, за да 

изградят силна професионална култура, позволяваща им да 

открият достойнство и смисъла в работата си, независимо какво 

другите мислят за нея. Sisu ги прави горди с това, което работят 

и нещата, които постигат с екипа си. (56) 

КОГНИТИВНО МОДЕЛИРАНЕ 

 Когнитивното моделиране е форма на моделиране на работата, при която служителите не 
променят нищо в работата сама по себе си, но започват да я възприемат по друг начин, така 
че да и придадат повече стойност и значение. Напр., санитар в болницата приема работата си 
като важна задача, чрез която създава здравословна среда и подпомага процеса на 
възстановяване на пациента.  

 Когнитивното моделиране позволява на по-старите служители да адаптират своята работна 
идентичност към нуждите и уменията си, за да запазят мотивацията си. Това, от своя страна 
ги предпазва от усещането за разминаване между работата и личността. (54) 
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Най-добре е като организация редовно да 

комуникирате визията, мисията и 

стратегията си със служителите. Това ще ви 

позволи да споделяте определени ценности 

и да работите заедно за постигане на 

целите. Бъдете отворени за обратна връзка 

и предложения от служителите. 

Насърчавайте инициативността им в това 

отношение.  

 

СЪТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И 

РАБОТНАТА СРЕДА 

 Субективното съответствие между служителите и работната среда (работата, 
екипа и/или организацията) или възприемането на служителите за хармония с 
работната среда са по-силна предпоставка за психическо благосъстояние, в 
сравнение с обективното съответствие. (57) 

 Съществува два типа съответствие:   
o Между изискванията на работната среда и капацитета на служителя  
o Между нуждите на служителя и ресурсите на работната среда  

 Несъответствието може да доведе до физически и психологически стрес, но 
също така и до защитни механизми за справяне. (57) 

 Съответствието на ценностите играе важна роля за това как служителите се 
чувстват и представят на работа. Обективното съответствие се случва, когато 
ценностите на служителя кореспондират с ценностите на екипа и/или 
организацията. Субективното съответствие е, когато служителят изпитва 
чувството за съответствие между собствените ценности и тези на екипа и/или 
организацията. И субективното, и обективното съответствие водят до по-добри 
постижения. (58,59) 

  

АВС НА МОТИВАЦИЯТА (60) 
 За да запазите мотивацията на служителите и да се възползвате от 

потенциала им за израстване, трябва да се фокусирате върху 
психологическите им нужди.  

 Автономност (Autonomy): включва желанието да се изявяваш свободно 
на психологическата сцена. Тази потребност, напр., се удовлетворява най-
добре като позволите на служителите си свободен избор в работата и 
като им демонстрирате важността на това, което правят.  

 Принадлежност (Belonging): включва желанието да бъдеш част от група, 
да допринасяш за нея и да разчиташ на нея. Тази нужда, напр., се 
удовлетворява с ориентиран към хората лидерски стил и фокусиране 
върху социалната подкрепа и свързаност в екипа.  

 Компетентност (Competence): включва желанието да правиш нещата 
добре. Можете да посрещнете тази потребност, като инвестирате в 
талантите и непрекъснатото развиване на компетенциите, чрез учене през 
целия живот например.  
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