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тест за концентрация 
и фокусиране

1. Мисълта ми често блуждае, докато се опит-
вам да се съсредоточа.

2. Когато се концентрирам върху нещо, бързо 
се уморявам.

3. Когато съм изправен пред отегчителни 
или трудни задачи, рядко си помагам със 
специфични стратегии или мотивационни 
техники.

4. Другите хора винаги ми пречат да се съсре-
доточа.

5. Когато имам най-много нужда да съм кон-
центриран, се чувствам най-разсеян.

6. Не знам в кой период от денонощието съм 
най-продуктивен, поради което не програ-
мирам най-трудните си задачи за времето, 
когато умът ми е в най-добра форма.

7. Опитвам се да върша няколко неща едно-
временно, като постоянно скачам от едно 
на друго.

8. Никога не си поставям цели и задачи преди 
началото на някаква дейност.

9. Докато работя, често отскачам в социални-
те мрежи.

10. Повтарям едно и също нещо по много 
пъти, защото често губя нишката на 
мисълта.

11. Не мога да се концентрирам, ако някой 
бъбри наоколо.

12. Импулсивно избирам посоката на мислене 
и действие.

13. Лесно се отегчавам от дадена работа.

14. Упорито напредвам в дадена работа, без да 
правя дори кратки почивки.

15. Работната ми среда не предразполага към 
концентрация.

16. Върша дадена работа, докато я свърша – 
никога не си определям краен срок.

17. Докато работя, постоянно ме гнети мисъл-
та, че някъде другаде хората се забавляват, 
а аз не съм там.

18. Често забравям какво трябва да постигна 
и кое е следващото нещо, което трябва да 
свърша.

19. Вниманието ми задържат само нещата, 
които наистина са ми интересни.

Задачите в този тест имат за цел да покажат нивото на вашата способност да се концентрирате. 

 Твърдо ДА  ДА Не мога да НЕ Твърдо НЕ
   преценя   

 1 2 3 4 5
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20. Страдам от натрапчиви мисли.

21. Често се мотая, докато върша нещо.

22. Работното ми място е спретнато и подре-
дено.

23. Радко ми се случва да работя на място, 
където да не се разсейвам от различни 
звуци и образи.

24. Постоянно се въртя на стола – просто не 
мога да стоя спокойно на едно място.

25. Този тест е отегчителен.

Общо точки: 

РЕЗУЛТАТИ

76 – 100 точки
Като цяло се радвате на добра концентра-

ция и обикновено добре подреждате работното 
си място, за да няма от какво да се разсейвате. 
Въпреки това понякога губите форма и не мо-
жете да се концентрирате. Поради това ще ви е 
от полза да правите по някоя кратка почивка и 
да се възползвате от техниките, описани в на-
стоящата глава, които ще ви активират, когато 
жизнената ви енергия бележи спад.

101 – 125 точки
Умът ви е остър като бръснач и притежа-

вате отлична самодисциплина и способност да 
се концентрирате. Разполагате с богата гама от 
стратегии и вътрешни ресурси за преодолява-
не на трудни ситуации. Справяте се и с най-
неблагодарната работа, защото си поставяте 
ясни цели, използвате ефективно времето си и 
отговорно подреждате работната си среда, за 
да няма от какво да се разсейвате.

25 – 50 точки
Имате крещяща нужда от стратегия за 

засилване на концентрацията. Вероятно се 
затруднявате да започнете да изпълнявате ня-
каква задача и се тревожите от невъзможност-
та да се фокусирате върху работата. Лесно се 
изморявате и се разсейвате; времето все не ви 
стига да завършите започнатото. Бързо се отег-
чавате и обвинявате другите, че ви пречат да се 
концентрирате.

51 – 75 точки
Понякога използвате стратегии, за да под-

помогнете своята концентрация, но бихте има-
ли полза, ако си поставяте ясни цели, подреж-
дате работната си среда и определяте срок за 
изпълнение на дадена задача. Когато внима-
нието ви стане неустойчиво, правете кратка 
почивка. Притежавате чувство за отговорност 
по отношение на концентрацията, но предпо-
читате да побъбрите край апарата за минерал-
на вода, вместо да затънете в работа.
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1. Научните изследвания показват, че околна-
та температура влияе върху продуктив- 
ността на работещите и че „зоната на ком-
форт“ е между 22 и 25 градуса по Целзий.

2. Всеки ден си съставяйте план за работа, 
като си поставяте амбициозни, но реалис-
тични цели. Ако прекалявате с амбициите, 
плановете ви са обречени, което ще се 
отрази зле на мотивацията ви за работа.

3. След като започнете някаква нова работа, 
страховете ви, че няма да се справите или 
че няма да ви стигне времето, постепенно 
ще изчезнат. Ако някой проект ви потиска 
с мащабите си, разделете го на по-малки 
части.

4. Вярвайте в компетентността и искреността 
на другите. Помолете ги за помощ, когато 
ви се наложи, и на свой ред споделяйте 
опита си с тях.

5. Понякога по-малкото е повече. Продуктив-
ността не се измерва с часовете, прекарани 
на работното място. Работете интензивно в 
определени интервали от време, разно- 
образявани с кратки почивки, когато забе-
лежите, че концентрацията ви започва да 
намалява.

6. Разказвайте на колегите си за целите, 
които сте си поставили, и така те ще ви 
разбират по-добре.

7. Открийте по кое време на деня сте най-
продуктивни, и тогава започвайте работа, 
дори да е в 5 часа след обяд или в 11 часа 
вечерта. Ако това ви устройва, не се опит-
вайте да се придържате към обичайното 
работно време от девет до пет.

8. Променете работната си среда. Понякога 
е достатъчно да се преместите в друга 
стая или да преминете към работа с лист и 
химикалка вместо с компютър, и ще почув-
ствате допълнителна мотивация.

9. Следвайте принципа на италианския ико-
номист Вилфредо Парето (известен и като 
правилото 80 на 20), според който в много 
случаи 80% от последствията се дължат на 
20% от причините. Помислете кои 20% 
от вашите занимания изяждат 80% от 
работното ви време.

10. Всеки път се фокусирайте само върху едно 
нещо. Изследванията показват, че когато 
вършим много работи наведнъж, продук-
тивността ни не е висока.

повишаване на 
продуктивността

Запазването на концентрацията понякога може да се превърне в сериозно изпитание. Неви-
наги си заслужава човек да се напрегне допълнително и да хвърли всичките си сили за изпълне-
нието на дадена задача. Софтуерните специалисти добре познават Закона на Брукс, според който 
„влагането на допълнителни човешки ресурси за изпълнение на закъснял софтуерен проект води 
единствено до още по-голямо закъснение“. В такива случаи идва на помощ повишаването на 
продуктивността, което означава да се ангажират по-рационално професионалните умения на 
участниците в проекта. Човек не може да увеличи броя на часовете в денонощието, но може да 
подобри начина, по който ги използва.
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Ново потвърждение на максимата, че понякога по-малкото означава повече: решаването 
на долните главоблъсканици изисква по-малко усилия, отколкото можете да си представите.

БУРЕ С БИРА

Дали повече, или по-малко от половината буре е пълно с бира? Можете 
ли да установите това, без да използвате допълнителни приспособления? 

ТРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ

Всеки от ключовете на стената от външната страна на стая 
без прозорци е свързан с една от трите електрически крушки 
вътре. Как ще установите кой ключ за коя крушка е, ако имате 
право само на едно влизане в стаята за проверка?

ДОБРИЯТ САМАРЯНИН

Според принципа на Парето в много системи съществува неравенство между броя на причи-
ните и броя на последствията. В тази задача е от значение само един ваш избор, докато от другите 
ползата е минимална. Представете си, че карате с колата си по шосе в тъмна и бурна нощ. Мина-
вате покрай автобусна спирка, където трима души чакат рейса:

1. Възрастна жена, която сякаш всеки момент може да умре.

2. Стар приятел, който някога ви е спасил живота.

3. Партньорът на вашите мечти.

В колата имате място само за един човек – кого ще вземете?
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контрол върху 
вниманието

Вниманието и концентрацията са изключително важни качества, които ни помагат да въз-
приемаме, обработваме и запомняме нова информация. Контролът върху вниманието е способ-
ност да избираме върху какво да се съсредоточим и какво да пропуснем, способност ефикасно 
да променяме това, върху което се фокусираме. Това до голяма степен определя нашата същност. 
Испанският философ Хосе Ортега и Гасет казва: „Кажи ми на какво обръщаш внимание, и аз ще 
ти кажа какъв човек си.“

Контролът върху вниманието включва преди всичко предните части на мозъка, в това число 
предната част на мозъчната кора, и е в пряка връзка с оперативната памет. Този дял от мозъка е по-
голям при възрастните и по-малък при децата, защото те все още растат, но дори и в напреднала 
възраст не е късно да развием способността за контрол върху вниманието. Нарушенията на тази 
способност се свързват със състояния като синдрома на дефицит на вниманието (СДВ със или без 
хиперактивност) и с аутизма.

С контрола на вниманието се свързва един от основните когнитивни фактори за появата на 
тревожност, или казано с други думи, ако успеете да контролирате по-добре своето внимание и го 
насочите по-стабилно към това, с което се занимавате, ще туширате и чувството си на тревожност.

Най-добрият начин за засилване на контрола върху вниманието е практиката: изпълняване на 
задачи, които ще ви мотивират да не се разсейвате. В това отношение е важно да подредите работ-
ната си среда по подходящ начин, както и да притежавате съответната нагласа. И не забравяйте, че 
според научните изследвания самодисциплината е по-важен фактор за правенето на академична 
кариера от коефициента на интелигентност. И така:
1. Елиминирайте всичко, което може да ви разсее – изгасете телевизора, спрете музиката и 

изключете мобилния си телефон. Опростете заобикалящата ви среда – ако работите на бюро, 
махнете от там всякакви напомнящи бележки и разхвърляни по него предмети.

2. Разделете работата си на сравнително равни части, като на всяка отделите по 15 – 45 минути 
с кратки почивки между работните сесии.

3. Дайте си ясна сметка ЗАЩО изпълнявате тази задача и каква полза ще има от нея за вас и за 
останалите ви колеги.

4. Поставете си ясни цели, за да знаете във всеки момент КАКВО вършите, и да наблюдавате 
напредването ви към целта.

5. Разбийте работата на компоненти, за да не ви затрупа  и за да не бъдете демотивирани от 
нейния обем. Наведнъж работете само по един от въпросните компоненти.
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ПРЕБРОЙТЕ КВАДРАТИТЕ

Колко квадратчета има на тази рисунка? 92% от хората се провалят на този елементарен тест 
за проверка на вниманието!

КОЛКО НА БРОЙ СА БУКВИТЕ И?

Колко са на брой буквите И в долните изречения? Прочетете ги само по веднъж и в рамките 
на 60 секунди запишете вашия отговор.

1. Тези файлове са резултат от многогодишни изследвания, съчетани с натрупания богат 
практически опит.

2. Настоящият експеримент е пример за необичаен вид забавление – броене на определени 
букви в произволни изречения.

3. Не е трудно да пропуснеш някои от по-специалните моменти в живота – много хора пра-
вят тази грешка.

СМЕСЕНИ СИГНАЛИ

Това упражнение включва блокирането на един или повече външни сигнали, за да можете 
да се фокусирате върху други. Повечето хора имат богат опит в това отношение. Членовете на 
вашето семейство например едва ли ще ви обърнат внимание, ако гледат нещо интересно по теле-
визията, играят на видеоигри или четат нещо.

Въведете в действие един или повече интензивни сигнали (слухов, осезателен, визуален, обо-
нятелен или вкусов) – например зрелищно телевизионно предаване, силно радиопредаване, мига-
щи светлини, смучене на лимон, неритмични удари по главата с балон или седене в студена баня. 
След това включете второ радио на станция, където само се приказва. Поставете си за задача да 
преброите колко пъти за пет минути журналистите ще използват например думата „избори“. Ще 
забележите как този „игрови“ елемент потиска негативните ви усещания (т.е. раздразнението) от 
активния сигнал (дразнител), включен в експеримента.
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как да се справим с 
натрапчивите мисли

Натрапчивите мисли са рожба на нашата тревожност и/или на негативните ни емоционални 
преживявания. Те отвличат вниманието ни, пречат ни да се концентрираме върху това, с което се 
занимаваме в момента, намаляват нашата продуктивност, неизбежно засилват чувството ни на 
тревожност и в крайна сметка това води до интензифициране на натрапчивите мисли.

Опитите да изгоним натрапчивите мисли на практика е контрапродуктивно занимание. На-
гласете таймера и затворете очи. Опитайте се поне една минута да не мислите за белите мечки 
например. Когото първата бяла мечка се появи в главата ви, отворете очи и погледнете таймера. 
Колко секунди минаха? И защо всъщност си помислихме за белите мечки, след като точно това 
не трябваше да правим? Даниел Уегнър, професор по психология в Харвардския университет, 
пионер в областта на потискането на нежелани мисли и автор на книгата White Bears and Other 
Unwanted Thoughts („Бели мечки и други нежелани мисли“), доказва, че опитите да потиснем 
някаква нежелана мисъл, водят до пристрастяване.

Затова не се опитвайте да потискате такива мисли или пък натрапчиви мелодии, които ви се 
въртят непрекъснато в главата. Вместо това поздравете себе си, че сте си дали сметка за тези ми-
сли или мелодии и сте установили, че те отвличат вашето внимание.

Уегнър предлага следните стратегии за справяне с вашите „белите мечки“:
1. Опитайте се да се фокусирате върху нещо друго! Когато сте мисловно ангажирани с някаква 

дейност, възможностите на натрапчивите мисли да нахлуват в главата ви намаляват.

2. Опитайте се да отложите мисленето по неприятната тема за по-късно. Направете списък с 
тези неща и определете времето, когато ще се занимавате с тях. След това оставете списъка 
настрани. Това ще ви помогне да не мислите постоянно за нещата, които така или иначе ще 
трябва да свършите по-късно през деня.

3. Когато е възможно, избягвайте да се занимавате с няколко неща наведнъж. Изследванията 
показват, че работата „на няколко стана“ намалява продуктивността ни с около 40%, като 
същевременно повишава стреса и чувството на тревожност.

4. Съсредоточаване върху натрапчивата мисъл. „Това е много болезнено – посочва Уегнър – но 
върши работа!“ Когато съзнателно обръщаме внимание на неприятната мисъл, е по-малко 
вероятно тя да се появи в главата ни в друг произволен момент, когато е съвсем нежелана.

5. Медитацията и съзнателното отношение засилват контрола върху мисленето и помагат за 
ограничаване на нежеланите мисли.



13

КОНЦЕНТРАЦИЯ

КАК ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ НАТРАПЧИВИ МЕЛОДИИ

Музикалната психоложка Айра Хайман от Университета на Западен Вашингтон смята, че на-
трапчивите мелодии се прогонват най-лесно чрез развързване на някои хитри анаграми. Напри-
мер: АРМИЯ = МАРИЯ, БИРА = РИБА и т.н. На напредналите в изучаването на английски език 
предлагаме някои от анаграмите на Айра Хайман:

 FINE IN TORN JEANS  –  американска актриса 
 NARCOLEPTIC  –  английски музикант  
 CRAZED I MOAN  –  американска актриса 
 ERROR ON BIDET  –  американски актьор 
 ELITE BRAIN NEST  –  физик теоретик 
 I DEMAND TV LATER  –  американски телевизионен водещ 
 A FAMOUS GERMAN WALTZ GOD  –  композитор от класическата епоха на музиката  
 MORMON IDEAS  –  американска певица 
 I RULE STAR JOB  –  американска актриса 
 HE’S GROWN LARGE N CRAZED  –  американски актьор, станал политик 
 LEAN WAR MISSILE  –  шампионка, тенис на корт 
 USE MY LYRIC  –  американска актриса и изпълнителка 

ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ НЯКАКЪВ ПРЕДМЕТ

Вземете някакъв малък и прост предмет като например чаша или парче 
плод. Съсредоточете се върху него и го изследвайте задълбочено. Опипайте 
го с ръце от всички страни, за да го почувствате, без да мислите за него. Опи-
тайте се да съсредоточите цялото си внимание върху него, без да напрягате ума 
си и да търсите аналогии с други познати предмети.

ГЛЕДАНЕ НА ЧАСОВНИК

Това упражнение е предложено от Ванда Норт и Ричард Израел, автори на 
книгата Mind Chi („Чи за ума“). Фокусирайте се върху секундарника на стенния 
часовник и при всяко преместване на стрелката повтаряйте думата „едно“, дока-
то в главата ви се появи някаква случайна мисъл. След това започнете да повта-
ряте думата „две“, докато друга случайна мисъл навести ума ви, и така нататък. 
Отбележете до кое число сте стигнали в рамките на шестдесет секунди.
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да събудим сетивата си
Често пренебрегваме петте си сетива и се лишаваме от лесния и приятен начин чрез тях да 

подобрим формата на нашия ум. Ако стимулираме активността на зрението, обонянието, вкуса, 
осезанието и слуха си, непосредствено преди да се захванем с някаква мисловна дейност, без съм-
нение ще повишим своята концентрация и готовност за адекватна реакция на изучавания обект.

ЗРЕНИЕ

Учени от Университета на Хирошима в Япония са установили, че наблюдението на снимки 
на красиви животни повишава концентрацията. Експериментите със 132 студенти от този уни-
верситет показали, че младежите се представят по-добре на когнитивните тестове, ако непосред-
ствено преди това са гледали снимки на животни бебета. Изследванията доказали, че студентите 
се справят с 44% по-добре при тестова игра от операционен тип (при която се проверява нивото 
на координация ръка-очи, както и фината моторика на участниците в експеримента). Въз основа 
на тези резултати учените стигнали до предположението, че „красивите изображения вероятно 
имат положителен ефект и мотивират доброто представяне, защото еволюционно се свързват с 
полагането на грижи и отглеждането на подрастващи или пък защото провокират социална анга-
жираност“.

Възприемането на дадени цветове има определено влияние върху нашите настроения и чув-
ства, което от своя страна предопределя и нивото на концентрация. Зеленото се смята за цвят на 
концентрацията. Ако все още не сте боядисали работното си място в зелено, можете да постави-
те на бюрото няколко зелени предмета и да се обличате в зелени дрехи, когато концентрацията 
ви е особено необходима. Но преди да се захванете за работа, се разходете за 10 минути сред 
природата. 

ОБОНЯНИЕ

Според различни научни изследвания ароматът на лютива мента подобрява концентрацията и 
повишава устойчивостта на нашето внимание. Група ученици от Синсинати, щата Охайо, които 
преди да бъдат подложени на тест, получили възможност да се насладят на аромата на лютива 
мента, показали след това резултати с 28% по-добри в сравнение с тези на контролната група.

Маточината действа благоприятно върху паметта и настроението. Ползата от тази билка за 
когнитивните възможности на човека е позната от векове. През ХVІ в. билкарят Джон Джерард 
я предлагал на учениците си, за да „изостри сетивата им“. В лабораторни условия е доказано, че 
растението активизира действието на ацетилхолина – биохимично вещество, свързано с функцио-
нирането на паметта.
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Други аромати, които също повишават концентрацията, са на жасмин, канела, ванилия, вети-
вер и розмарин (който засилва кръвоснабдяването на мозъка). Етеричните масла, които са източ-
ник на тези аромати, трябва да бъдат използвани много внимателно.

ВКУС

Вместо да си приготвите обичайното кафе, опитайте да изсмучете един лимон или да изпиете 
чаша студен сок от лимон или лайм. Освен че ще ви хидратира, тя ще изостри вашите сетива.

Според резултатите от едно изследване, публикувани в списание „Сайколоджикал Сайънс“, 
вкусът на захар води до подобряване на концентрацията и самоконтрола на доброволците, участ-
вали в експеримента. Беонард Лартин, един от авторите на изследва-
нето, посочва, че „от този експеримент излиза, че глюкозата стимули-
ра въглехидратните сензори на езика“, които „изпращат мотивиращи 
сигнали на мозъка“.

ОСЕЗАНИЕ

Установено е, че някои акупресурни точки подобряват паметта 
и концентрацията, облекчават главоболието и разтоварват. Можете 
сами да приложите лек масаж на тези точки с върха на пръстите си.

(А) Точка на стоте срещи (отгоре на главата, при срещата на 
черепните кости)

(Б) Слънчевата точка (във вдлъбнатините на двете слепоочия)
(В) Порти на съзнанието (във вдлъбнатините под основата на 

черепа)
(Г) Небесна колона (около сантиметър под основата на черепа, 

върху мускулите на около сантиметър встрани от гръбначния стълб)
(Д) Точка на трите мили (на четири пръста под капачките на 

коленете и на един пръст навън от пищялната кост)
(Е) Точка на голямата вълна (в трапчинката между големия и 

втория пръст на крака)

СЛУХ

Бинауралните ритми въздействат върху мозъчните вълни с цел подпомагане на концентра-
цията (или с цел да ви се приспи по-бързо – зависи от вашето желание). Тези ритми възникват 
при произвеждането на звуци в двете уши с леко различаваща се честота. Те стигат до ушите 
с помощта на стереослушалки. Процедурата може да се извърши преди или даже по време на 
когнитивно занимание. Ютюб е добър източник на такива звуци; търсете на ключово понятие 
binaural beats concentration.

А
Б

В В
Г Г

Д Д

Е Е
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дигитални фактори за 
неустойчиво внимание

Съвременният човек става все по-зависим от дигиталните технологии, чието прекомерно из-
ползване според някои психолози като д-р Лари Розен ще става все по-често причина за различни 
ментални заболявания.

В своята книга iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and Overcoming Its Hold 
on Us („Електронни заболявания: осъзнаване на зависимостта от технологиите и преодоляване на 
тяхната обсебваща хватка“) д-р Розен предупреждава: „Мнозина от нас се намират на ръба на забо-
ляване, причинено от дигиталните технологии“ заради „начина, по който вече сме станали зависими 
от тези технологии и медии“. Тези заболявания се проявяват със симптомите на редица психологи-
чески разстройства като: „нарцисизъм, обсесивно-компулсивно разстройство, депресия, дефицит 
на внимание, социална фобия, разстройство на антисоциалната личност, хипохондризъм, телесен 
дисморфизъм, шизофренни състояния и воайоризъм“. 

Страдате ли от дигитално разстройство?
Ако отговорите положително на пет от долните въпроси, вероятно имате такъв проблем.

1. Чувствате ли тревога от липсата на 
възможност редовно да проверявате 
електронната си поща и да влизате в 
социалните мрежи?

2. Проверявате ли съобщенията в телефо-
на/таблета си в леглото преди сън?

3. Сядате ли често на тоалетната чиния 
заедно с лаптопа си?

4. Проверявате ли непрестанно пощенската 
си кутия, да не би някой да ви е писал 
през последните 30 секунди?

5. Сменяте ли повече от два пъти месечно 
снимката си във Фейсбук?

6. Казвате ли онлайн неща, които не бихте 
посмели да кажете в лицето на други 
хора?

7. Често ли ви се случва да си внушавате, 
че телефонът в джоба ви вибрира, без 
това да се случва в действителност?

8. Прекъсвате ли работата си, за да прове-
рите пощата или да влезете в социалните 
мрежи?

9. Използвате ли мобилния си телефон по 
време на шофиране (макар да нямате 
хендсфри)?

10. Пращате ли съобщения посред нощ в со-
циалните мрежи, че не можете да спите?
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Изследванията показват, че учениците, които влизат във Фейсбук средно по веднъж на 15 
минути при учене, се представят по-слабо при изпитване. Постоянните проверки за съобщения 
в дигиталните ни устройства се превръща в обсебващ навик, определен от Ем Ти Ви като „страх 
да не пропуснем нещо“ (FOMO – фиър ъв мисинг аут), а от д-р Джим Тейлър от Университета на 
Сан Франсиско – като „тревожност поради липса на връзка“ (DA – дискънективити анкзайъти).

Тревожността, която ни обзема, когато дигиталните технологии не са ни под ръка (когато 
трябва да изключим смартфона си в театъра например и вече не сме свързани с интернет); неспо-
койният сън заради използването на технологиите преди лягане; а какво да кажем за усилията, 
които мнозина полагат, за да представят себе си по най-добрия начин в социалните мрежи – всич-
ко това води до задълбочаване на психичните разстройства.

Следователно как да се концентрираме в работата си, когато дигиталните технологии и соци-
алните медии постоянно ни разсейват? Ето три начина за намаляване на личната зависимост от 
тези технологии:

ПРЕКАРВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ СРЕД ПРИРОДАТА

Дори няколко минути сред природата действат успокояващо на мозъка и това възстановява 
нормалното му функциониране и възможности. Учени от Мичиганския универси-
тет са установили, че гледането на снимки с природни красоти в продължение на 10 
минути носи на психиката ни същия ефект като истинския контакт с природата.

СЛУШАЙТЕ МУЗИКА

Д-р Розен отбелязва: „Музиката активира същите реакции на задоволство в мозъка 
както храната или сексът. Наблюдения върху мозъка показват, че при слушане на музи-
ка (дори за кратко време) неговото нормално функциониране се възстановява“.

РАВНОСМЕТКА, ИЗКЛЮЧВАНЕ, ПОВТОРНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И 
ВЪЗРАЖДАНЕ

В това се състои планът от четири стъпки на журналиста Дениъл Сийбърг, специализирал се 
в природните науки и технологиите. 

Равносметка: дайте си сметка колко дълго време прекарвате в интернет.
Изключване: прекъснете достъпа си до дигиталните технологии за известно 

време, за да се отърсите от лошите си навици.
Повторно присъединяване: постепенно възстановете връзката си с техноло-

гиите, но внимавайте и подредете така живота си, че вие да имате контрол върху 
технологиите, а не те върху вас (например оставете таблета и смартфона в другата 
стая, за да не ви отвличат, когато имате да свършите важна работа, върху която трябва да 
се фокусирате изцяло).

Възраждане: възстановете живия контакт с хората за сметка на виртуалния.
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правилото „още пет“
ТЕСТ ЗА СИЛА НА ВОЛЯТА

1. Когато върша нещо трудно:
А) Се опитвам да го приключа колкото се 

може по-бързо, за да си вдигна краката 
върху бюрото.

Б) Се наслаждавам на предизвикателство-
то.

В) Се притеснявам, че няма да мога да го 
свърша / разваля ми се настроението 
/ плащам на друг да го свърши вместо 
мен.

2. Когато се опитвам да се приспособя към 
нов режим (на хранене, на работа, на 
финансиране):
А) Стриктно спазвам правилата.
Б) Позволявам си понякога да кривна, без 

да се самонаказвам за това.
В) Бързо се предавам на съблазните и 

след няколко дни се отказвам от новия 
режим.

3. На другите хора по-лесно ли им е, от-
колкото на мен?
А) понякога
Б) рядко
В) винаги

4. Спазвам ли обещанията, които съм дал 
на себе си?
А) понякога
Б) винаги
В) рядко

5. Заслужава ли си здравото бачкане? 
А) понякога
Б) винаги
В) рядко

6. Най-полезният въпрос, който мога да 
задам, е:
А) защо
Б) защо не
В) защо аз

7. Когато нещо не върви:
А) Продължавам упорито напред.
Б) Анализирам положението и не ме е 

страх да сменя посоката, ако се налага.
В) Стресирам се / предавам се / обвинявам 

другите за неуспеха си.

8. Бих определил волята като:
А) Ресурс, който се изчерпва и се нуждае 

от презареждане (като резервоар за 
вода).

Б) Самовъзстановяващ се ресурс, от който 
винаги мога да черпя колкото ми е 
необходимо (като подземно езеро).

В) Нещо, което изглежда другите прите-
жават за разлика от мен.
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РЕЗУЛТАТИ

Предимно отговори А
Притежавате известна воля, но тя е крайно недостатъчна. Понякога не сте готови да се отда-

дете изцяло на работата си, за да постигнете това, което заслужавате, и все гледате да избягате 
от отговорността за провалите си. Склонни сте винаги да търсите някой друг, който е виновен за 

вашите проблеми или който би могъл да ги реши.

Предимно отговори Б
Изглежда сте доста успял човек, който умее да съчетава воля и последователност в работата, 

но и си дава сметка за допуснатите грешки и слабости. Достатъчно сте самоуверен и гъвкав, за 
да смените курса и да възприемете нова стратегия, когато това се налага. Изпитвате удоволствие 
от търсенето на креативни решения и от предвижданията къде можете да стигнете при използва-

не на определени възможности. В същото време не сте голям перфекционист.

Предимно отговори В
Трябва да се научите да се грижите за бъдещето си, като поемате отговорности в настоящия 

момент. Не разчитате на себе си, защото предишните ви неуспехи са ерозирали вашата мотива-
ция и приключенски дух. Добрата новина е, че можете чувствително да подобрите перспективи-

те пред себе си, като сте малко по-самовзискателни с помощта на правилото „още пет“.

Когато усетите, че вниманието ви става нестабилно и ви се иска да спрете, просто направете 
ОЩЕ ПЕТ – продължете работата си още 5 минути, прочетете още 5 страници, направете още 5 
упражнения във фитнеса или решете още 5 задачи по математика.

Трябва добре да разберете, че популярното схващане за човешката воля като за ресурс, който 
не е неизчерпаем, е твърде погрешно и с нищо няма да ви помогне. Това да не е кладенец, който 
може да пресъхне (освен ако не сте убедени, че нещата стоят точно така). Професорите по психо-
логия в Станфордския университет Грег Уолтън и Керъл Дуек изследвали 153 студенти в продъл-
жение на пет седмици и открили, че хората, които възприемали волята като нещо неизчерпаемо и 
самовъзстановяващо се, укрепили решимостта си, ограничавали се да консумират нездравослов-
ни храни и напитки и губели по-малко време при подготовка за изпити от своите колеги, за които 
силната воля била нещо, което в един момент се изчерпва. Затова и първата група участници в 
експеримента получила средно по-високи оценки на изпитите.

Уолтън и Дуек дават следното обяснение на този факт: „Хората, които смятат, че волята им 
може да се изчерпи, постоянно са нащрек за признаци на това изчерпване. И когато се почувстват 
уморени, те веднага се отпускат, докато другите, за които волята е неизчерпаема, са свикнали да 
приемат умората не като повод да спреш и да се откажеш, а като стимул да продължиш да копаеш 
по-надълбоко, за да откриеш нови ресурси на безценното качество“. Затова колкото по-често при-
лагате правилото „още пет“, толкова по-лесно ще стане за вас да следвате този принцип! Спокой-
но ще преминавате граници, които доскоро сте смятали и физически, и ментално непостижими, а 
това поведение ще засилва допълнително вашата отдаденост и издръжливост.


