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 ФОКУС НА ДЕНЯ  

 Индекс на щастие 
Позитивна психология или 
истината? 



ТЕОРИЯ НА ЩАСТИЕТО 

 Една теория в изследванията на психологията предполага, че всички имаме 
„зададена точка“ на щастие, което до голяма степен определя цялостното ни 
благосъстояние. Ние се колебаем около тази зададена точка, ставаме по-
щастливи, когато се случи нещо положително или обратното, след което се 
връщаме в равновесие. 
Но тази настройка до известна степен може да бъде нулирана. Въпреки че нашите 
общи нива на настроение и благополучие са частично определени от фактори като 
генетика и възпитание, приблизително 40 процента от нашето щастие е под наш 
контрол, според някои експерти, и голям набор от изследвания в областта на 
позитивната психология показа, че щастието е избор, който всеки може да 
направи. Както казва психологът Уилям Джеймс, „Най-голямото откритие на всяко 
поколение е, че човек може да промени живота си, променяйки отношението си“. 



ТЕОРИЯ НА ЩАСТИЕТО 

 Според Рик Хансън, невропсихолог и автор на Hardwiring Happiness, мозъкът ни е 
свързан да запаметява всичко лошо - както той казва, мозъкът е като велкро за 
негативни преживявания и тефлон за положителни. Това „пристрастие към 
негативността“ кара мозъка да реагира интензивно на лоши новини, в сравнение с 
това как реагира на добрите новини. Но можем да се противопоставим на 
негативните пристрастия на мозъка, коитот ни задействат да формираме по-силни 
лоши спомени от добрите,  като оценяваме и задържаме тези мънички позитивни 
моменти. 



ТЕОРИЯ НА ЩАСТИЕТО 

Професорът по психология на Университета в Уисконсин Ричард Дейвидсън 
открива в своите изследвания, че медитативната практика може да помогне за 
изместване на мозъчната активност от дясната предна част на мозъка (свързана с 
депресия, тревожност и притеснение) вляво, което е установено, че корелира с 
чувствата на щастие, вълнение, радост и бдителност. 



ИНДЕКС НА ЩАСТИЕТО 
Смяташ ли, че си щастлив човек? А смяташ ли, че трябва да са задоволени определени 
условия, за да бъдеш щастлив? Какво всъщност е щастието?  
Всяка година в света и локално се измерва индекс на щастието и за 2018 резулатите за 
България са 56 от 100 възможни точки. Тоест ние българите сме почти щастливи :)  
Сега ще направиш свое собствено точкувано проучване, за да видиш своя личен индекс на 
щастие.  
С нарастване на възрастта, стойностите на индекса на щастие се понижават, но с два сериозни 
срива: първи – след 30 г. възраст, и втори – след 70 години, показва българският индекс на 
щастието. С повишаване на образователното равнище нараства и индексът на щастието.  
Ще позволиш ли на възрастта да срине твоето щастие или напротив, ще използваш уроците на 
времето, за да се установиш в една красива и подхранваща душата ти реалност?  



 ТВОЯТ ИНДЕКС НА ЩАСТИЕ 

А сега измери твоят личен индекс на щастие като дадеш едно число от 0 до 100 
(като 0 е напълно нещастен, а 100 напълно щастлив)  на следните показатели:  

Субективно благосъстояние 
Удовлетвореност от живота 
Психично здраве 
Физическо здраве 
Баланс на времето 
Достъп до култура, изкуство, образование през целия живот 
Включеност в местната общност 
Социална подкрепа 
Качество на околната среда 
Стандарт на живот 
 Работа 

Събери всички числа и ги раздели на 11, за да намериш своя личен индекс на 
щастие.  



КАКВО Е ЩАСТИЕТО… 

Щастието не е стремеж, не е крайна цел, а е пътят, заедно с всичко, което той 
включва. То е състояние на съзнанието, което е подплатено с благодарност. Това не 
означава, че когато животът ни е мед и мляко, то тогава ще бъдем щастливи.  
В днешно време, когато голяма част от хората с в примката на материалното 
робство, като хаместери, които постоянно въртят колелото, сякаш не остава време за 
важните неща, които могат да допринесат за нашето дълбоко усещане за щастие. 
Тогава как да избираме щастието, като осъзнато отношение към живота?  



ЗАЩО ПОЗИТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ НЕ РАБОТИ 

Позитивната психология, която изгря напоследък ни предлага модалност, която 
обещава да ни извади от страданието.  
Повтарянето на положителни утвърждения, които да заместят старите отровни 
модели обаче работи само условно.  
Старите модели са вградени в подсъзнанието, а повтаряйки едно утвърждение 
съзнателно ние всъщност не стигаме до нужната дълбочина и всичко остава на 
повърхностно ниво.  



ВГРАЖДАНЕ В ДЪЛБОКИТЕ ВОДИ НА ПОСЪЗНАНИЕТО 

Помниш ли, подсъзнанието ти започва да става достъпно само в алфа състояние 
(8-13.9Hz). Ако си в бета ((14-30Hz) и се опитваш да препрограмираш старо 
твърдение, нищо няма да се получи. Алфа вълните са достъпни чрез медитация. 
Затова тези 30 минути на ден са абсолютния минимум на фона на останалите 
часове активност в денонощието.  
Иначе си оставаме в старите програми, в старото минало и състояние на 
безпомощност.  



МЕДИТАЦИЯТА 

Слушай Сутрешната медитация и започни денят си на чисто.  
През деня слушай медитацията Щастие и почувствай озарението 

Разполагаш с голям набор медитации за през деня - всеки ден прави твоя микс според 
нуждите ти.  

Вечерта започни да си пишеш в тефтера минимум 5 неща, за които си благодарен/а днес + 
синхроничните събития от деня.  


