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Източникът на мотивация: 
ключът е в теб!

Някои хора чакат да дойде онзи специален човек, който да промени живота им. Други чакат дадено обстоятелство 
да се случи и да им донесе радост. А трети се надяват на нова работа, нов дом или нов период.

По този начин има риск любимият човек да бъде превърнат в идол, да се развие работохолизъм, да се изградят 
непостижими очаквания към хората наоколо или предстоящите ситуации и в крайна сметка да последва 
разочарование.

Лична отговорност е човек да се грижи за собствената си мотивация и удовлетворение като се научи да управлява 
емоциите си и да насочва в правилна посока мислите си.

Лична отговорност е човек да разбере кои са силните му страни и кои слабите, какво му носи радост и какво не, 
какво го вдъхновява и какво го потиска и съответно да се грижи редовно за това душата му да бъде във възможно 
най-доброто състояние.

Съзнателно или не, всеки от нас сее в живота си и в последствие - жъне посятото. Ако например четем само черна 
хроника, нищо чудно да бъдем негативно настроени. Ако имаме навика да се самосъжаляваме, нищо чудно да не 
успяваме в делата си. И обратното е вярно - ако сме склонни да търсим възможности, по-лесно и повече такива ще 
откриваме.  Ако се концентрираме повече върху положителното около себе си, ако сме с благодарно сърце, дори 
когато има трудности, ще ги преминем по-леко.

Но какво става когато даден човек е решил например, че съпругът/съпругата му са източникът на щастие. Ако 
такъв човек все още е неженен, намирането на партньор ще се превърне във фикс идея. Ако пък вече има 
партньор, очакванията към него/нея ще са смазващи. Непосилно е дори за най-добрия и най-веселия човек 
постоянно да ни разбира във всичко перфектно, през цялото време да е в готовност да развеселява или да 
успокоява. Подобни очаквания буквално изсмукват. Неслучайно дори ги наричат с израза “емоционален 
вампиризъм”. Взаимоотношения, в които единият човек е с такъв тип възприятие, са изключително изтощаващи.

Подобен сценарий може да се получи както със съпруг/съпруга, така и с близките и приятелите, ако на тях се гледа 
като на източници на мотивация и щастие. А това, което се случва за човека, държащ тези очаквания е, че става 
себецентричен, изискващ или склонен да използва. Умаловажава се или напълно се забравя фактът, че всеки има 
потребности, чувства, граници… Всичко това прави невъзможно изграждането на равнопоставени 
взаимоотношения. 



Нека разгледаме и сценария когато вътрешната ни мотивация зависи от обстоятелства.

“Само да завърша и тогава…”, “Само да започна онази работа и тогава… “, “Само да мога да изкарвам повече...”, 
“Само да си купя кола…”, “Само да се омъжа/оженя…”, “Само да дойдат децата....”, “Само да пораснат децата…”, 
“Само да се пенсионирам…”  Така животът се изнизва между пръстите ни и вместо човекът да усеща насладата от 
него и да благодари за сезона, в който е в момента, той гледа втренчено в бъдещето и идеализира предстоящи 
ситуации… Във всеки един период има от какво да сме благодарни, във всеки един период има какво да направим, 
за да осмислим дните си, във всеки един ден можем да открием поне малко радост. Стига само да поемем 
отговорността за собственото си щастие. 

Ако откриеш, че понякога си сред тези, които чакат хора, обстоятелства, сезони, спри да чакаш и направи своя 
ход… Спри да чакаш срещата с лицето Х, за да се почувстваш щастлив. Спри да чакаш да ти увеличат заплатата, 
за да започнеш новото начинание. Спри да чакаш да дойде уикендът, или лятото, или Коледа… Днес е това, с 
което разполагаш. Днес може да бъде прекрасен ден. Направи го такъв, с това, с което можеш.

Тази книга цели да даде практични и мотивиращи идеи, които можете да приложите веднага.



1. Спортувай! 

Дори 15 минути на ден, времето за спорт се отплаща като повишава тонуса, намалява стреса и укрепва тялото. 

2. Облечи любима твоя дреха

Днес носи красива дреха. Нека е така - без повод - просто за да си доставиш радост.

3. Спри да отлагаш!

Намери нещо, което отдавна отлагаш. Днес е денят за него. Дори задачата да изглежда неприятна - захвани се с нея и след завършването й ще 
получиш облекчение и удовлетворение. 

4. Украси в къщи

Не е нужно да е нещо голямо. Може да сложиш сезонна украса, да поставиш нова картина стената или да направиш леко разместване.

5. Разходи се в парка

30-минутна разходка в парка ще ти помогне да си починеш умствено, да се раздвижиш и да се заредиш. Ако климатичните условия за тази идея 
са неподходящи, можеш да смениш датата.

6. Чети книга

Може да опиташ с книга на тема, от която обикновено не се интересуваш… Ще бъде обогатяващо.

7. Излез с приятели

Или ако няма как да стане на деня, планирай такова излизане за следвашите дни…

8. Обади се на приятел, с който отдавна не сте се виждали

Да се сетиш за някой без конкретен повод е винаги приятна изненада за човека от среща.



9. Започни нещо ново

Може да бъде научаването на нов език, започването на блог, а защо не и на частен бизнес.

10. Изхвърли непотребен предмет от вкъщи

Тази идея от потвтарящите се неколкократно. Ако решиш да я изпълняваш, ще видиш как до края на програмата ще си се освободил от доста 
ненужни неща и около теб ще е по-подредено.

11. Управлявай финансите си

Съставянето на бюджет често е асоциирано с лишения или оскъдност. Целта на бюджета обаче е не лишаване, а по-добро управляване. Днес 
потърси информация за различни начини за водене на личен бюджет, избери този, който ти изглежда най-подходящ за теб и опитай!

12. Днес направи дарение

Не е необходимо да е голямо. Просто трябва да бъде към някой, за който наистина вярваш, че има нужда и нека бъде от сърце!

13. Заговори някой непознат

Може да бъде напълно непознат човек, а може и да е някой в офиса или в квартала, който просто бегло познаваш, но с  когото обикновено не 
разговаряш. Счупи леда, направи крачката… Понякога така се раждат ценни приятелства.

14. Отиди на място, на което никога не си ходил

Може да е нещо наблизо… Например музей, в който не си ходил или магазин, от който не ти се е налагало да пазаруваш… Нашето 
предизвикателсво е да избереш нещо необичайно.

15. Приготви любимо ястие

Любим сладкиш от детсвото или здравословно смути, топла супичка или свежа салата - каквото и да избереш -  приятно хапване

16. Вземи си горещ душ или вана

Чудесен начин да се отпуснеш и да се приготвиш за сън преди лягане… Според някои експерти взимането на горещ душ или вана редуцира 
тревожността, както и усещането за самота. Също така това ще подобри кръвообращението и ще намали стреса.



17. Днес изслушвай

В училище ни учат да пишем, да четем, да се изразяваме, но никой не ни обучава на едно не по-малко важно за комуникацията умение – 
слушането.

Ще попита някой – какво е толкова сложното в слушането, за да го учим, не го ли умеем по рождение, не е ли единственото условие слухът 
ни да е добър? От друга страна, между хората често стават недоразумения, нерядко някой казва, че се чувства неразбран, дори – 
пренебрегнат…

Да изслушваш не е толкова лесно…

Следват няколко съвета, които ще ни направят по-добри слушатели:

Нека поддържаме добрата си концентрация … Трудно ще бъдем добри слушатели ако редовно не си доспиваме, ако мислим трескаво за 
множество свои грижи и проблеми, ако сме твърде натоварени с работа или твърде погълнати дори от забавления (които първоначално се 
е очаквало, че ще ни разтоварят)… Добра концентрация се поддържа като имаме своето тихо време, като сме с добра преценка кои неща 
са наистина важни и на кои не е нужно да обръщаме толкова внимание… Нека се стремим да не се захващаме с дейности, които не са ни по 
силите или които не са наша работа. Балансът в живота не е нещо само за нас самите, но и за тези около нас, към които ще бъдем по-
отворени, по-разбиращи и по-търпеливи…

Нека да бъдем бързи да слушаме…
“Нека бъде всеки човек бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи.”                                   (Яков 1:19)

Бързи да слушаме… Какво значи да слушаме бързо? Може ли да се слуша бавно или бързо? Свързано е с предния съвет. Ако умовете ни 
са спокойни, ако не са погълнати от нашите собствени мисли, ще бъдем отворени и на разположение за хората около нас. Ще сме способни 
лесно да започнем диалог, лесно да “превключим” на вълната на човека срещу нас и лесно и бързо ще сме в готовност да разговаряме. 
Като допълнение към предната точка – дори ако в момента имаме свои неща за мислене, както е случаят, нека не мислим за тях като за 
възможно най-важното нещо, в което непременно трябва да сме фокусирани. Нека сме отворени да видим какво се случва и при другия..

 
Нека да не бързаме да отговаряме
…. Ето и втората част от Библейския стих. В стремежа си отговорят на събеседника си възможно най-бързо, някои хора пропускат да 
слушат какво говори другият и вместо това, обмислят какво ще кажат те в последствие. По-нетърпеливите дори не изчакват реда си, но 
прекъсват събеседника си или говорят заедно с него, направили вече заключение.

По този начин можем да достигнем в ситуации, в която двама души водят паралелно монолози, но така и не се достигат един друг.

В крайна сметка, целта на диалога е не да дадем възможно най-скоростно отговор. Представете си в други области това да се случва – 
например на изпити целта да ни бъде да сме максимално бързи, без да се интересуваме дали даваме верен или грешен отговор. Би било 
абсурдно. Подобно нещо се случва и в комуникацията когато не изслушваме, а бързаме да говорим.

Кога да бъде времето ни за размисъл? Ако нямаме мнение или отговор, най-доброто което можем да направим е след като вече сме 
изсушали човека, да му кажем, че имаме нужда да помислим и да дадем след това отговор. Често нещата, които са за по-сериозно 
обмисляне, не са за един разговор, а за поредица от такива.

Нека да не мислим, че знаем всичко
…. Ако сме с отношението, че всичко ни е ясно, че няма какво на нас да ни се обяснява, автоматично ставаме лоши слушатели и трудни 
събеседници. Освен това по този начин се самозалъгваме. Дори учителят говорещ на учениците от първи клас, който несъмнено има 
повече знания и повече опит, се нуждае от обратната връзка от учениците, понеже всеки ученик по различен начин възприема и с различно 
темпо. Ако учителят не се съобрази със спецификите на детето, по-трудно ще го обучава, а тези специфики са нещо, което няма как да знае 
предварително… Трябва да ги научи на място…

Подобно е във всеки един диалог. Ако просто сме там за да “кажем речта си” ще пропуснем много от другия и дори да имаме знанията, 
шансът да ги употребим правилно е много малък ако не изслушваме и не разпознаваме добре контекста, в който сме.

Едно често изкушение, което се отнася към този съвет е т. нар. “автобиографично слушане“. Чуваме за дадена ситуация и веднага отсичаме 
– “о, да – знам за какво говориш, и при мен стана така и така ..“, а в последствие вместо доизясняване на повече детайли, следва нашето 
мнение…

Освен това, при този тип мислене, че знаем всичко, събеседниците ни често ще губят усещането, че са равнопоставена страна в диалога, 
което може да ги отблъсне в последствие.

Нека основната ни цел да бъде да разберем
… Целта на диалога не е да дадем най-светкавично отговор, често не е просто да “обучим” другия, не е да се хвалим, нито дори да стигнем 
непременно до съгласие или решение. Цел номер 1 на диалога е да разберем другия… Тогава ще е доста по-лесно да стигнем и до 
съгласие или решение в крайна сметка. Мислейки по този начин ще задаваме повече въпроси, отколкото мнения даваме, ще казваме по-
малко излишни неща и човекът срещу нас ще чувства от наша страна интерес и уважение.

Слушането може значително да подобри взаимоотношенията ни и да опрости живота ни. Може би не е така лъскаво и впечатляващо 
умение, като публичното говорене например, но бих казала, че е по-важно. Не всеки е говорител и не всеки ще е такъв през целия си живот. 
Но всички ние, редовно комуникираме помежду си. И качеството на тази комуникация определя до голяма степен и качеството на живота ни.



18. Легни си рано

Опитай също да приключиш с всички разговори или задачи свързани с ползването на мобилни устройства или компютри поне час преди да си 
легнеш. Добра идея ще е и да си вечеряш рано. А като допълнение...

19. Слушай успокояваща музика преди сън

За да има ефект, обаче, постарай се да си легнеш рано…

20. Избери навик, който води до успех

Поинтересувай се и намери често разпространени навици на успешни в живота хора. Избери един от тях и го прилагай през 
следващата седмица.

21. Планирай филмова вечер

Чаша горещ шоколад, най-меко кресло и любим филм… Едно от любимите ми неща особено за студените вечери.... А защо да не включиш 
семейството или приятелите?

22. Включи се в доброволческа дейност

Може да е почистване на парка, помощ в църква, хранителна банка или нещо друго.

23. Изкорени лош навик или порок

Да си говорим отново за навици, но този път за вредните… Всички ние имаме лоши навици - може да е закъсняване, успиване, прекаляване със 
социалните мрежи, лоша хигиена или пък порок като пушене, злоупотреба с алкохол, склонност към лъжа… Избери един навик или порок и през 
следващия месец положи старания да го преодолееш. Още днес направи стратегия как да се справиш с него. Ето няколко идеи какво може да ти 
помогне: потърси близък човек, който да те държи отговорен за прогреса ти. Поговори с хора, които вече са преодолели същия или подобен 
проблем. Ако нямаш такива познати - потърси истории на хора във форуми, в интернет. Намери нещо, с което да заместиш лошия навик. Успех!

24. Приготви здравословна вечеря

Нека включва достатъчно плодове и зеленчуци, а и също - постарай се да вечеряш възможно най-рано.

25. Днес мечтай структурирано

Отдели време да помислиш и да запишеш петте неща, които искаш да постигнеш в живота си. Изследванията показват, че записването на 
мечтите върху лист хартия вече увеличава шанса те да се сбъднат…



26. Прости

Лесно е да се каже, но понякога е толкова трудно да се направи. Често това изисква да се откажем от гордостта си, егоизма си, желанието 
за възмездие. Истината обаче е, че често хората не могат да простят и защото не знаят какво е прошката.

Да простиш не означава да отречеш стореното зло или да го омаловажиш.

Първата стъпка в това да простиш, е да признаеш, че наистина срещу теб е било извършено зло. Всъщност ако не признаеш това, няма да 
има за какво да прощаваш. Един защитен механизъм, който често се включва е човек да започне да омаловажава или дори да отрича. Така 
сякаш е по-лесно да “преглътнеш” болката. Често за да не рискуваме да изгубим някое взаимоотношение, опитваме да оправдаем някак 
пред себе си човека, да намерим позитивното. Със сигурност най-вероятно човекът е действал не съвсем осъзнато, дори може би с добро 
намерение. Вероятно и ситуацията може да се обърне за добро. Но това съвсем не означава, че неправилното и нараняващо отношение е 
нещо нормално. Когато започнем да наричаме злото добро, рискуваме да замъглим собственото си възприятие и да започнем системно да 
приемаме в живота си лошо отношение. Тук достигаме е до втория мит за прошката:

Да простиш не означава да дадеш позволение и в бъдеще да се отнасят с теб нараняващо.

Ако например човек, на който си доверил тайни неща, ги разпространи, това да простиш не е равносилно на това да продължиш да му 
споделяш. Докато той не изгради характер и не докаже, че е способен да му се има доверие, не е нужно да се поемат рискове с такъв човек. 
Прошката означава да спреш да търсиш сметка за миналото и да си отворен, че е възможна промяна в бъдещето.

Да простиш не винаги означава да възстановиш взаимоотношението до предното му състояние.

Причина е възможно да бъде това, което разгледахме и в предната точка – човекът може на този етап да няма изграден характер годен за 
доверие. Друга причина може да е, че човекът не е потърсил искрено прошка. В този случай не е нужно той да направи крачката, ние можем 
дори без да го е искал, да простим. За възстановяване на взаимоотношението, обаче са нужни и двете страни.

Прошката освобождава на първо място нас самите. Вместо да гледаме назад и да търсим да съберем “дълга” от длъжниците си, когато 
простим можем да продължим напред. Дълг може да бъде нараняване, престъпление срещу нас или срещу хора които обичаме. Дълг може 
да бъде признанието, любовта или уважението, които никога не сме получили от важен за нас човек. Когато простим, преставаме да живеем 
в нараняването, спираме да търсим от конкретния човек това, което ни е било отказвано, свободни сме да продължим напред и да намерим 
в бъдещето по-добри дни…

27. Благодари

Намери поне пет неща, за които да благодариш. Понякога сме твърде фиксирани върху това, което нямаме и забравяме всъщност 
колко много ни е дадено.

28. Обади се на родителите ти

В забързаното ежедневие често пропускаме важните хора в живота си. Днес се обади на родителите си или ако има такава 
възможност прекарай време на живо с тях.

29. Моли се

Бог отговаря на молитвите - понякога като променя обстоятелствата, но по-често като променя самите нас. Молитвата не е ритуал, а 
разговор, който оставя в сърцето мир.

30. Води си дневник

Не е нужно да си с изявени писателски способности. Не е нужно и да е нещо дълго или дори редовно. Можеш да опиташ в рамките на 
тази програма. Това да изразяваш себе си на лист хартия ще ти помогне да се изразяваш и пред другите и най-важното - ще научиш 
интересни неща за самия себе си.



31. Направи си домашно СПА

Няколко идеи за процедури са гореща вана, маска за лице/коса, парна баня за лице, гореща баня за стъпалата… Може да пуснеш за фон и 
релаксираща музика.

32. Слушай музика

Създай си плейлиста с любими песни, ако вече нямаш такава и слушай докато си почиваш.

33. Следобедна дрямка

Винаги е разтоварващо да подремнеш дори за малко следобед. Ако си на работа в офис може да отложиш идеята за уикенда.

34. Пей!

Може би си с добри певчески способности, но дори и да не си - музиката радва сърцето и го прави по-добро :)

35. Играй настолни игри с приятели

Може нещо добре познато като монополи, “не се сърди човече“, “дама” или шах… А защо да не експериментираш и с някоя нова игра.

36. Отдели време за новата инициатива

Днес намери време за новата инициатива, от началото на програмата. Ако не си започнал/а такава, може да го направиш днес. Ето 
няколко предложения  - учене на чужд език, блог, ново хоби, бизнес идея….

37. Управляваш ли финансите си?

Днес е ден за равносметка как върви управлението на личния бюджет, предложено в началото на програмата. Ако все още не си 
започнал/а с тази идея - може да го направиш и сега.

38. Бориш ли се с лошия навик/порок?

В началото на програмата имаше идея свързана с изкореняване на лош навик. Днес е денят да се отчетеш пред себе си за това и може 
би да се поздравиш, може би да си дадеш нов шанс или да опиташ по нов начин… Ако не си започнал/а тогава с идеята, може да го 
направиш и днес.

Следват няколко идеи, чрез които се набляга на това, че да успеем, трябва да бъдем последователни. В началото на всяко ново 
начинание носи със себе си вълнението на непознатото, на предизвикателството. Впоследствие “свикваме” и ако тръпката на “новото” е 
била единствения ни мотиватор, риска в крайна сметка да не успеем е доста голям. Има го момента, че и обстоятелствата около нас са 
динамични и се променят. Ако днес сме имали часове свободно време да отделим за спорт например, утре е възможно да сме доста по-
ограничени. Важното е да не спираме да се движим в посоката, в която желаем. Постоянството, а не скоростта е решаваща за крайния 
резултат. Както казва Мартин Лутър Кинг: 

“Ако не можеш да летиш - тичай, ако не можеш да тичаш - върви, ако не можеш да вървиш - пълзи, влачи се, но каквото и да 
става винаги продължавай напред. “



36. Смей се!

Пусни си любима комедия, забавно клипче и погледни на живота по хумористичен начин. Чувството за хумор помага по-лесно да 
преминаваме през трудните периоди и ни прави по-добра компания. 

37. Сложи свежи цветя във вазата

Това е един толкова лесен начин да внесеш добро настроение и уют в дома си или в офиса.

38. Планирай пътуване

Независимо дали можеш да го осъществиш в близко бъдеще или по-нататък във времето - разгледай информация за места, които искаш 
да посетиш и прегледай оферти :)

39. Планирай идващата седмица

Добави 2-3 важни неща, които трябва да свършиш през следващата седмица. Направи ежеседмичното планиране свой навик. 

40. Ароматизирай дома си

Ароматът е първото нещо, което гостите долавят. Приятният аромат е един лесен начин да освежиш дома си и да се почувстваш добре в 
него. Може да ползваш ароматизиращи спрейове, етерични масла или парченца портокал поставени във вода.

41. Направи си подарък

В зависимост от нуждите в момента и интересите ти - купи си нещо, на което ще се зарадваш. Ето няколко идеи: нова дреха, аксесоар, 
нещо за дома, техника....

42. Поднови старо хоби

Със сигурност това ще е един забавен и креативен начин да се откъснеш от грижите си в момента, да се разведриш, а и най-вероятно да 
се сдобиеш със свежи идеи. Да практикуваш отново нещо, което си обичал и в което си бил добър, ще повиши също самочувствието и 
увереността ти.

43. Документирай

Направи снимка, напиши нещо кратко за този ден или какво е провокирал той в теб.

44. Намали времето в социалните мрежи

Може би работата ти е свързана с ползването на социални мрежи или това е начинът, по който комуникираш с някои твои познати, но 
постарай се да поставиш граници на времето, което прекарваш там. Един вариант е да си сложиш аларма или напомняне, така че да не 
губиш представа колко време е изминало докато сърфираш.

45. Отиди на разходка сред природата



46. Обогати познанията си

Избери си тема, към която не си проявявал интерес до сега и обогати знанията с за нея. Това не просто ще разшири общата ти култура, но 
ще ти помогне да водиш разговори нови хора, с които може би до сега е нямало много какво да си кажеш.

47. Отиди до работа по нов маршрут

Това е още едно предложение, което цели по тривиален начин да те изведе от зоната на комфорта. Когато излизаме често от рутината и 
познатото, умът ни стои в готовност да приема нови предизвикателства и да създава креативни решения. Децата не случайно са така 
възприемчиви. Те постоянно се срещат с нови и непознати за тях неща. Мозъкът им буквално създава нови неврони. 

48. Развивай се професионално

Планирай в някоя от обедните си почивки или след работа да отделиш поне половин час да обогатиш познанията в професионалната 
сфера. Добрите професионалисти никога не спират да се учат.

49. Прекарвай време сред подходящите хора

Избягвай разговори, в които събеседниците ти се оплакват или по някакъв друг начин пречупват мотивацията ти. Разбира се, критиката на 
искрен приятел често е много полезна, но просто изразяването на негативизъм и черногледство без конструктивни предложения, не е 
полезно. Избягвай също така хора, които имат склонност да завиждат и успехите ти, биха ги подразнили, вместо да се зарадват за теб. 
Обгради се с хора, които са насърчаващи, които разпознават талантите ти и биха се радвали на успехите ти.

50. Не се тревожи за чуждото мнение

Не мисли дали всички от обкръжението ти ще одобрят целите, които си поставяш или ще харесат нещата, към които се стремиш. Вероятно 
това няма да се случи и ще има поне един възразяващ.

51. Анализирай

Отделяй време в края на деня да анализираш кое е било добре, кое е можело да се получи още по-добре. Стреми се да избягваш грешки, 
които вече си допуснал и съзнателно извличай максимума от опита си и от този на другите. 

52. Бъди милостив и към себе си

Допускането на грешки е нещо неизбежно. Трансформирай ги в уроци и избягвай да потъваш в самосъжаление или още по-лощо - да 
започваш да се укоряваш и виниш.

Вместо заключение

Надявам се този списък с ежедневни идеи за мотивация да донесат наистина за теб една нова доза насърчение, да станат повод за приятни 
преживявания и вдъхновение за реализация на твоите мечти. Ще завърша както и започнах - всеки от нас сам е отговорен за собственото си 
щастие и ключът за успеха ни се крие в самите нас!


