
20 практики за
повишаване на

щастието

ИЗБЕРИ
ЩАСТИЕТО СИ!



Щастието е място, което изграждаме в ума, сърцето и
душата. Повечето от нас могат да напишат дълъг списък с
всички неща, които искаме в живота си, вярвайки, че всеки
път, когато премахнем нещо от списъка, ще станем малко
по - щастливи. Междувременно някои от най - щастливите

хора на земята са тези, които нямат почти нищо в
материални притежания. Това е така, защото щастието е
място, което изграждаме в ума, сърцето и душата, което
означава, че можем да прекараме там толкова време,

колкото сме избрали - след като сме разбрали как да
стигнем до там. За да изпитвате по - често положителни

емоции, като радост, вълнение и мир, както и по - дълбоки
чувства на смисъл, удовлетворение и истинска житейска

цел, проправете своя път през този списък от 20 начина да
увеличите щастието си. 

 



Независимо от вашите цели, единствените двама
души, с които трябва да се сравнявате, са
човекът, който сте били в миналото, и човекът,
който искате да бъдете в бъдеще. Всяко друго
сравнение е нищо друго освен пагубно, защото
вие сте вие, а те са те. Всеки от нас е на свое
уникално пътуване, без възможност за размяна.
Добре е да се възхищаваме на напредъка на
другите и да черпим вдъхновение от техния
успех, но колкото по - рано започнем да се
фокусираме върху това как можем да растем, без
сравнение с другите, толкова по - скоро ще бъдем
истински щастливи.

1. СПРЕТЕ ДА СЕ
СРАВНЯВАТЕ С
ДРУГИТЕ
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Нашите отговори на събитията в живота ни
оказват далеч по - голямо влияние върху
щастието ни, отколкото самите събития.
Преминаването през трудни времена всъщност
може да бъде добро за нас - ако реагираме на
ситуацията положително и конструктивно. Да
останем психически стабилни през всеки момент
на бедствие ще ни остави по - устойчиви и
мотивирани да направим положителни промени в
живота си. Ако обаче позволим на негативните
мисловни цикли да ни завладеят, няма да имаме
място за растеж. Отрицателните мисли се
създават от нас и когато ги разпознаем какви са,
имаме силата да ги премахнем. Ако обаче не ги
държим под контрол, негативните мисли ще ни
изморят и в крайна сметка ще започнем да
вярваме, че са истини. Ангажирането с
ежедневна медитационна практика е фантастичен
начин за култивиране на спокоен и присъщ ум.

2. БЪДЕТЕ ТУК И СЕГА
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Какво обичате да правите? Ако вече знаете каква
е вашата страст, правете повече от нея! Толкова
е важно да отделите време за нещата, които
обичате, а ако сте особено зает човек - насрочете
го! Това е твоят живот и няма да продължи
вечно. Ако тепърва ще откривате какви са
вашите страсти, сега е моментът да разберете -
опитайте нови неща, отидете на приключения и
бъдете отворени, за да откриете това, което
обичате най - много. Страстите ви ще викат,
просто трябва да сте сигурни, че слушате.

3. ОТКРИЙТЕ ИЛИ
ПРЕОТКРИЙТЕ СВОЯТА
СТРАСТ
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Ние трябва да получаваме достатъчно,
качествено сън всяка вечер, само за да може
тялото ни да функционира оптимално и да
поддържа добро здраве и благополучие. Тъй като
доброто здраве и благополучие са една от основи
на щастливия живот, осигуряването на добър
нощен сън - всяка вечер - е чудесен начин да
увеличите щастието си. Изтощеният човек никога
не е щастлив човек!

4. СПЕТЕ ДОСТАТЪЧНО
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Парите не могат да купят щастие ... но могат да
купят преживяване, което ще обогати живота ви и
ще ви помогне да откриете страстите и целта на
живота. Вместо да бързате да купувате най -
новата технологична джаджа, запитайте се дали
тези неща наистина ще добавят стойност към
живота ви по начина, по който може да се получи
ново изживяване. Независимо дали
преживяването, което купувате, е под формата на
пътуване, образование или личностно развитие,
ще имате много по - голяма възвръщаемост на
инвестицията си.

5. КУПУВАЙТЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, А НЕ
ПРЕДМЕТИ
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Не приемайте живота твърде сериозно! Смехът не
само сигнализира за щастие, той всъщност
произвежда повече от него. По-точно,
физическият акт на смях произвежда ендорфини,
които са химикалите на мозъка, известни с
ефекта си на добро усещане. Вероятно сте чували
и дори сте изпитвали, че смехът е заразен - и има
някои интересни причини за това. Така че -
прекарвайте повече време с този забавен
приятел, който винаги ви оставя без дъх.

6. СМЕЙТЕ СЕ
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Не само, че трябва да прекарвате повече време с
хора, които ви карат да се смеете, но трябва да
сте сигурни, че вашите социални кръгове са групи
от позитивни хора, които подкрепят вашето
щастие. Положителните хора не се преструват, че
никога не се случва нищо лошо, а по - скоро
търсят положителни начини за преодоляване на
трудни ситуации. Този тип хора се насърчават,
приемат се и не прекарват времето си в съдене
на други или в оплакване за всичко, което се
обърка в живота им. Може да откриете, че трябва
да промените средата си, за да защитите
атмосферата си.

7. ПРЕКАРВАЙТЕ
ВРЕМЕ С ПОЗИТИВНИ
ХОРА
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Кога за последен път видяхте заглавие с
положителна новина? Ако обръщате сериозно
внимание на новините, сега е моментът да
спрете. Не само че масовите новини са
невероятно сензационни и подвеждащи, те
винаги са депресиращи и плашещи и правят
много малко, за да ви държат в течение със
случващото се в света. 

8. НЕ ГЛЕДАЙТЕ (ИЛИ
ЧЕТЕТЕ) НОВИНИТЕ
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Отнасяйте се със същата любов, която давате на
другите, вместо да се ругаете и съботирате
отвътре. Как можем наистина да бъдем
щастливи, когато сами сме си най - големият
враг?

9. ДАЙТЕ ЛЮБОВ НА
СЕБЕ СИ

09



Когато се тревожим твърде много за това, което
всички други искат, губим поглед от собствените
си желания и цели. Опитвайки се да угодим на
всички, може да ни остави много нещастни,
изтощени и самотни. От друга страна,
съсредоточаването върху това да угаждате на
себе си ще привлече правилните хора в живота
ви, ще зареди енергията ви и ще ви позволи да
процъфтявате. Вместо да се опитвате да
угаждате на всички, обърнете част от тази
енергия към себе си.

10. ДАЙТЕ ПРИОРИТЕТ
НА ГРИЖИТЕ ЗА СЕБЕ
СИ
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Никога не трябва да забравяме силната връзка
между физическото и психическото здраве.
Упражненията не само ни поддържат в добра
физическа форма, а движението на телата ни
подобрява и психическото ни здраве - това е
научно доказан път към щастието. Подобно на
смеха, движението освобождава същите
химикали, за да се чувствате добре, така че ако
се чувствате потиснати, само 20 минути ходене
може да промени това.

11. ДВИЖЕТЕ ТЯЛОТО
СИ
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Има толкова много истина зад старата поговорка
„ти си това, което ядеш“. Физически и психически
начинът, по който се чувстваме, е отражение на
това, което консумираме. Щастието идва от
храненето на тялото ни с растителна диета,
пълноценна храна и пиене на много вода. 

12. ПОДХРАНВАЙТЕ
ТЯЛОТО СИ
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Енергията отива там, където вниманието ни е
насочено, така че голяма част от нашето
потенциално щастие е в нашия личен контрол.
Щастието предполага положителен начин на
мислене в настоящето и оптимистичен поглед
към бъдещето, така че съсредоточете вниманието
си върху всички добри неща в себе си, другите и
ситуацията си.

13. СЪСРЕДОТОЧЕТЕ
СЕ ВЪРХУ
ПОЗИТИВИТЕ
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Всеки от нас може да предложи уникален набор
от умения и таланти. Отделете малко време, за да
обмислите какво може да бъде вашето и да ги
запишете. Често сме толкова бомбардирани с
външна информация и безкрайно сравнение, че
губим поглед над себе си и забравяме, че
уникалният ни опит в живота може да осигури
стойност за другите. Напишете списък!

14. НАПИШЕТЕ
СПИСЪК С ВАШИТЕ
УНИКАЛНИ УМЕНИЯ И
ТАЛАНТИ
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Сега, когато имате своя списък с уникални
умения и таланти, помислете как можете да
започнете да ги използвате в ежедневието си.
Когато успеем да използваме уменията си, за да
помагаме на другите или да допринасяме за
нещо, което наистина ни интересува, ние се
радваме на дълбоко чувство за смисъл и цел в
живота си.

15. ИЗПОЛЗВАЙТЕ
СВОИТЕ УНИКАЛНИ
УМЕНИЯ И ТАЛАНТИ
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Извеждането на мислите ни на хартия (или на
екран ...) е чудесен начин да избавим ума си от
всички ненужни бъркотии и да осигурим повече
място за щастие. За още повече успех, всеки
запис в дневника трябва да включва 3 неща, за
които сте благодарни, както и ежедневна мантра. 

16. ВОДЕНЕ НА
ДНЕВНИК
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Ако очаквате да постигнете големи цели за
кратко време, вие се настройвате за провал.
Докато всеки ден правите малка крачка към
целта си, ще изпитвате чувство на
удовлетворение, гордост и цел - сякаш вече сте
успели. Получаването на малка доза от тези
чувства всеки ден е всичко необходимо, за да сте
сигурни, че в крайна сметка ще постигнете целта
си. Наслаждавайте се на всяка малка стъпка и ще
пристигнете на местоназначението си, преди да
го осъзнаете.

17. ПРАВЕТЕ МАЛКИ
СТЪПКИ КЪМ ЦЕЛТА
СИ
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Скорошни изследвания показват, че
психологическата гъвкавост е ключът към по -
голямо щастие и цялостно благополучие. Това
означава, че никога не трябва да се опитваме да
заглушаваме негативните емоции, докато ги
изпитваме, тъй като отвореността за всякакви
емоционални преживявания води до по -
смислено съществуване. Вместо това трябва да
се стремим към щастлив живот, вместо да се
опитваме да се чувстваме щастливи през цялото
време - което е напълно нереалистично!
Преживяването на пристъпи на стрес, тъга и
безпокойство в краткосрочен план не означава,
че няма да бъдем щастливи в дългосрочен план,
защото щастието е нещо, върху което можем да
продължим да работим и да се подобряваме с
течение на времето. Понякога ... всичко, от което
се нуждаем, е малко плач - и това е добре.

18. ОТДАЙТЕ СЕ НА
ЧУВСТВАТА СИ
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Какво наистина има значение за вас? Ако нямаше
пари, какво бихте направили с времето си? Може
би щяхме да се движим и да се храним, и да се
виждаме с близки наши хора? Или може би щяхме
да се борим за по-големи цели като правата на
животните или екологията? Независимо какви са
вашите лични ценности, няма по - голямо чувство
за удовлетворение, баланс и увереност, от това
да живеете в съответствие със собствените си
ценности. Ако нещо ви пречи да направите това,
независимо дали става въпрос за работа, връзка
или друга ситуация - способността ви да изпитате
истинско щастие зависи от решението ви да
направите необходимите промени.

19. ПОЗНАВАЙТЕ
ЦЕННОСТИТЕ СИ И
ЖИВЕЙТЕ СПОРЕД ТЯХ
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Въпреки че щастието се създава отвътре, ние
можем да му помогнем, като направим
заобикалящата ни среда щастие. Честото
прекарване на време сред красотата на
природата, независимо дали става дума за плаж,
гора или собствена градина, е един от най -
лесните начини да увеличим щастието си. Вкъщи
можем да избираме повдигащи аромати и музика
и да изпълваме пространството си с живот и
цвят, като отглеждаме стайни растения и
показваме изкуството, което обичаме. Чистото и
свежо жилищно пространство е чудесно място за
прекарване на време, докато работим върху
щастието си отвътре. Не забравяйте, че щастието
е гъвкаво и развиващо се състояние, което
създавате в ума си. Това означава, че имате
силата да го защитавате, разширявате и
укрепвате. Може да откриете, че вече правите
много от горните точки, но всеки от нас ще има
няколко области, които може да подобри, когато
става въпрос за щастието ни.

20. ПРЕКАРВАЙТЕ
ВРЕМЕ СРЕД ЧИСТА И
СПОКОЙНА СРЕДА
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