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КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КНИГАТА

Дълбоко вътре в себе си повечето от нас искат да бъдат здрави, щастливи, да 
общуват с хора и приятелите, семейството и общността да ги ценят.

В книгата приемаме, че никой не е съвършен – ти имаш силни страни и сла-
бости, допускаш грешки; обичаш да правиш определени неща и не ти харес-
ват други; и както всички останали, и ти понякога се нуждаеш от чужда по-
мощ. Четейки, ще узнаеш, че си силен и интелигентен, дори и да не го осъзна-
ваш през цялото време.

Настоящата книга ще ти позволи да разбереш, че си издръжлив – вече при-
тежаваш силата вътре в себе си, за да се изправиш, когато не ти потръгне, 
или се наложи да се бориш. За щастие, включената информация ще ти помог-
не да се почувстваш по-самоуверен, да откриеш вдъхновение, да правиш разу-
мен избор и да общуваш с хората по истински и смислен начин.

Основната мисъл, която ще доловиш от написаното, е: Ако знаеш как се 
чувстваш, може да правиш мъдър избор и да действаш, за да създадеш своя 
мечтан живот.

В книгата са представени факти, идеи и упражнения, подходящи за теб:

● Знай – давай си сметка за своите тяло, ум, 
обкръжение, желания и чувства.

● Избери – върху какво да се съсредоточиш, как да гледаш на света, 
как да общуваш и какъв начин на живот искаш да водиш.

● Действай – за да организираш умно да  времето си, 
да си взаимодействаш с хора, да си поставяш цели и да вършиш неща, 

които ще те направят щастлив и преуспяващ.

Не се налага да четеш книгата в строга последователност от началото 
до края. По-скоро прелисти страниците и виж какво може да бъде уместно в 
живота ти днес. Прочети най-напред съответния раздел.

И тъй като книгата е написана за теб, възползвай се от възможността да 
осведомиш своите родители, учители и други възрастни за своите чувства 
и начини да избираш.

Готов ли си? Да започваме!
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● усещането, че можеш честно да изразиш себе си пред другите

● знанието как да се справиш с промените в настроението, 
безпокойството и стреса

● добрите взаимоотношения

Но би могъл да добавиш и:

● чувството, че те е грижа и може да дадеш полезен принос 
за хората в живота си или за планетата

● да бъдеш част от общност

● наличието на духовна връзка

Чрез книгата ще анализираш различните страни на своето благосъстоя-
ние и същевременно ще изследваш достъпни средства, за да почувстваш в 
по-голяма степен контрола при оформянето на своето битие. 

Ще бъдеш подтикнат да помислиш какво е нужно, за да продължиш напред, 
когато обстоятелствата станат трудни. Надявам се, че ще откриеш начи-
ни, които ще улеснят размисъла как да си създадеш желания живот – сега и в 
бъдеще, докато растеш. 

Какво контролираш

В живота ти има неща, които успяваш да контролираш, но е важно да осъзнаеш, 
че съществуват и много други, на които не можеш да влияеш.

Например, вероятно не си в състояние да контролираш състава на своето 
семейство, къде живееш – сам или с родителите си, и колко пари изкарват. 
Може би ти се струва, че нямаш власт и влияние върху качеството на храна-
та, която ядеш, или на въздуха наоколо, в какво училище учиш или върху прог-
рамата на родителите си.

Има обаче и неща, дето може да контролираш, а те ще ти помогнат да се 
чувстваш по-добре – колко спиш, ядеш, учиш, играеш или общуваш с околните. 
Ако съумееш да прецениш какво би могъл да контролираш в живота си, ще си 
в състояние да поемеш отговорност и ще се мотивираш да промениш разум-
но споменатите неща, за да станеш по-силен, по-здрав и по-щастлив.

Какво те кара да се чувстваш добре

Благосъстоянието предполага да се чувстваш добре по отношение на тялото и 
ума, на връзките, общността и на света (на планетата).

Някои опорни точки в твоя живот ти носят сигурност, правят те щаст-
лив и те обвързват с други хора. Те включват:

● пребиваването в среда и сред хора, на които имаш доверие

● доброто емоционално и физическо състояние

● достатъчно енергия, за да преживееш деня 

● нормалното възприемане на поредица от емоции – щастие, тъга, гняв, 
разочарование, вдъхновение, уплаха, вълнение
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У П Р А Ж Н Е Н И Е

КАКВО МОГА ДА КОНТРОЛИРАМ

Необходимо време: 5 МИНУТИ
Място: ТИХО МЯСТО, КЪДЕТО МОЖЕ ДА МИСЛИШ

Нужни материали: ЛИСТ ХАРТИЯ И ХИМИКАЛКА ИЛИ МОЛИВ 

Погледни списъка с неща, които вероятно са част от живота ти:

● Моето семейство

● Моята стая 

● Моят дом 

● Моите приятели 

● Моето училище 

● Моите съседи 

● Моето тяло 

● Моето здраве 

● Какво ям и пия 

● Как се движа 

● Колко време спортувам 

● Колко дълго спя

● Колко време прекарвам в писане 
на домашни

● Колко време отделям за занимания 
извън учебната програма (спорт, 
музика, танци или други)

● Как прекарвам свободното си време

● Моето настроение

● Моите чувства

● Моите цели

● Моите думи

● Как се отнасям към другите

Помисли за нещата от списъка, които можеш да контролираш или да им влияеш.

Запиши ги на листа хартия.

Всеки от нас може да контролира различни неща в живота и понякога те са 
обусловени от разнообразни обстоятелства. Бъди честен със себе си по въп-
роса за това, което знаеш, че направляваш сам или е възможно да предлагаш 
на други хора, върху какво си в състояние да влияеш и за онова, дето е извън 
твоя контрол. 

Засега самото съставяне на списъка ще ти помогне по-сериозно да си да-
деш сметка за страни от твоя живот, които си в състояние да промениш 
или да нагодиш, когато е необходимо. Докато четеш книгата, е препоръчи-
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телно да се опиташ да се съсредоточиш върху нещата, на които може да 
влияеш.

Истина е, че понякога владееш или променяш обстоятелства в живота си, 
но друг път е невъзможно. Да предположим, че си се разболял и лекарят ти 
препоръчва почивка – няма как да контролираш заболяването в дадения мо-
мент, но ако решиш да следваш медицинските предписания, скоро ще се по-
чувстваш по-добре.

И настроенията ти ще се менят – ще се чувстваш щастлив, разочарован, 
депресиран и самотен – само за един ден. Но ако знаеш, че настроенията ид-
ват, а после отминават и дори понякога е възможно да им въздействаш, си-
гурно денят ти ще стане малко по-приемлив.

С оглед на ония неща, които не можеш да контролираш (независимо дали ви-
наги, или просто от време на време), предварителното планиране как да си 
осигуриш по-голяма безопасност, ще улесни живота ти. 

Хубаво е да помислиш с кого да се посъветваш, за да подобриш положение-
то. Вероятно ще се обърнеш към родителите си, към брат или сестра, учи-
тел или към училищен съветник. Не е изключено те да не успеят да променят 
кой знае какво, но поне ще разбереш, че някой знае повече за твоето състоя-
ние. И няма да се чувстваш толкова самотен, както ти се е струвало в нача-
лото.

Ти си в безопасност

Безопасността е една от най-съществените ти нужди.
Има два начина да чувстваш безопасността: физически и емоционално.
Физическото усещане за безопасност означава да си спокоен в обкръжение-

то на хората, с които живееш или си взаимодействаш през деня. То предпола-
га да се чувстваш сигурен и да не те преследва никакъв страх, когато оти-
ваш на училище или се разхождаш в квартала. Означава и да си в безопасност 
сред други хора, както и да не се притесняваш за организма си.

Надявам се, че не ти се налага да мислиш прекалено за безопасността все-
кидневно. Ала, докато растеш, би било мъдро да знаеш как да създадеш за се-
бе си колкото е възможно по-благоприятна среда. 

За много деца физическата безопасност не съществува. Не е справедливо, 
защото всяко дете заслужава да живее на сигурно място. За да се чувстваш 
физически във възможно най-голяма безопасност, най-добре помоли за помощ 
възрастни, на които имаш доверие. Попитай родител, учител или наставник 
как да прекарваш дните си колкото се може по-спокойно.

Хубаво е да правиш разумен избор във всички случаи – как отиваш до учили-
щето, с какви хора предпочиташ да се срещаш и къде ходиш в свободното си 

време. И ако някои индивиди те карат да се безпокоиш – например хулигани 
от класа или дори възрастни, които не би трябвало да те наранят, обърни се 
към съветник или към доверен човек за помощ.

Има възможност да предприемеш стъпки, за да се усещаш по-уверен в тяло-
то си. Би могъл да помагаш и да насочваш родителите си какви храни е най-по-
лезно да се ядат; да пиеш повече вода и да спиш по-дълго. Спортувай всеки ден 
и открий начини да влееш по-голяма сила в организма си. Може да пробваш ди-
хателни техники за успокояване, да се научиш да медитираш и да долавяш сиг-
налите на тялото си, за да се справиш с тревожността. Ако обаче не се 
чувстваш сигурен в себе си или от отношението на околните, понякога ще се 
наложи да промениш общуването и да кажеш Не. Не е изключено да ти се стру-
ва доста плашещо, но имаш пълното право да заявиш Не на когото и да е.

Емоционалното усещане за безопасност означава да си спокоен в компания-
та на други хора и да споделяш чувствата си с тях. От време на време е наис-
тина много трудно да постигнеш емоционална сигурност – възможно е да се 
ужасяваш от перспективата да изразяваш мненията си, да разкриваш рани-
те и надеждите си пред другиго. Може да се разочароваш от приятели или от 
семейството. Или пък да те обзема страх в присъствието на определени 
личности. Нормално е.

Ако откриеш дори само един човек, на когото да се довериш, това ще на-
прави живота ти доста по-добър. Понякога е необходимо време, за да се по-
чувстваш удобно и приятно в нечие обкръжение. И най-плашещото чувство 
на света е да кажеш на някого, че не се виждаш в безопасност, или някой, кого-
то обичаш, или пък познаваш, не ти вдъхва сигурност. Направиш ли го обаче, 
би могъл да промениш живота си – ще съумееш да проявиш храброст и да про-
мениш своето съществуване или това на някого другиго.

Обичащите възрастни, приятели, братя и сестри, учители и съветници са 
добри хора и е уместно да се обърнеш към тях за помощ, когато ти е нужна. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Е

ЗА КАКВО МОГА 
ДА ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ДНЕС

Необходимо време: 5 МИНУТИ
Място: МЯСТО, КЪДЕТО МОЖЕ ДА МИСЛИШ

Нужни материали: ХАРТИЯ И ХИМИКАЛКА ИЛИ МОЛИВ

Състави списък – как и какво да предприемеш, та активно да се грижиш за себе 
си, за другите или за околната среда. Раздели списъка на три части. 

Лесно: Впиши поръченията, които са лесни за теб, и ще ги свършиш 
самостоятелно. Тук ще стане дума да оправяш собственото си легло, да пиеш 
достатъчно вода, да се обаждаш редовно на баба си.

С нужда от помощ: Изброй начинания, с които мислиш, че ще се справиш, 
но е възможно да се нуждаеш от малко помощ за осъществяването им. 
Например: да си направиш закуска за училище или да заредиш миялната 
за съдове след вечеря. Помисли кого да помолиш да те подкрепи.

Един ден: Накрая напиши неща, за които не вярваш, че са постижими за теб 
тъкмо сега, но след време би се заел с тях! В тази част от списъка вероятно 
ще попаднат следните действия: да се грижиш за по-малкия си брат 
или да караш колелото си до училище. Засега не се тревожи кога ще съумееш 
да пристъпиш към изпълнението им – само изрази намерението си (желанието), 
че един ден ще си готов! 

Стани организиран

Вероятно животът ти е изпълнен с много и различни дейности – училище, по-
мощ вкъщи или грижа за по-малки братя, спорт, танци, бойни изкуства, работа, 
музика, както и разходки с приятели или с роднини. Някои хора обичат да запъл-
ват дните си с всевъзможни занимания и да имат компания, докато други пред-
почитат да останат насаме, да четат книга, да играят видео игри, да стрелят 
в баскетболния кош или да се забавляват с играчки.

Тъй като животът продължава, ще си длъжен да правиш все повече и пове-
че неща и ще имаш и нови отговорности. Внасяйки промени в програмата си, 
важно е да прегледаш какво предстои и да си гарантираш, че ще имаш доста-
тъчно време за всичко, което трябва да вършиш. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Е

СЪЗДАЙ СИ НАВИК ЗА ПЛАНИРАНЕ

Необходимо време: 10 ДО 15 МИНУТИ
Място: ТИХО МЯСТО, КЪДЕТО МОЖЕ ДА МИСЛИШ
Нужни материали: ЛИСТ ХАРТИЯ И ХИМИКАЛКА

За настоящото упражнение просто се съсредоточи върху следващата седмица. 

Напиши дните от нея от лявата страна на листа.

Под всеки ден начертай линия на страницата. Остави място за бележки 
за всички дни. 

Сега проследи мислено дните и впиши какво трябва да свършиш. Например, 
ако знаеш, че си на училище от 8 ч. сутринта до 3 ч. след обяд, напиши го.

После добави заниманията и задълженията, които ти е известно, 
че се повтарят всекидневно. Примерно, ако след училище във вторниците 
ходиш на уроци по пиано, отбележи: 3.30 до 4.30 след обяд – урок по пиано. 
Или в случай че предпочиташ спорта, запиши тренировките за дните, в които 
трябва да се посветиш на спортуването. Евентуално под понеделник, вторник 
и четвъртък написваш 3.30 до 5 след обяд – баскетбол.

Очакват ли те специални събития като мач, рецитал или празненство 
за рождения ден на баба ти, спомени ги в съответните дни.

И сега, ако си наясно, че ти е необходимо време, за да се упражняваш 
да танцуваш или да свириш на флейта, погледни дните и часовете, които 
са свободни, и впиши репетициите там. 

Налага ли ти се да подготвяш уроци и домашни, обмисли кога ще се заемеш 
с тях.

Ако семейството ти се придържа към определен час за вечеря 
или за всекидневно, или пък за седмично задължение, непременно добави и него.

Помни, че имаш нужда от сън, за да си щастлив и здрав. Посочи по кое време 
искаш или е нужно да си лягаш, за да спиш най-малко по 9 часа всяка нощ. 

След като попълниш всичко, което знаеш, че трябва да направиш, погледни 
своя лист.

Запитай се дали си щастлив със своите занимания. Би могъл да проведеш 
разговор с родителите си или с възпитател, за да си сигурен, че всички 
сте единодушни по въпроса за благоприятното равновесие в живота ти.
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Рожден ден
на Ава

 с преспиване
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