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СТРАТЕГИЧЕСКА ТРЕНИРОВКА ЗА ЖИВОТА 

РАБОТНА КНИГА  

ВЪЗВРЪЩАНЕ 

НА БАЛАНС 

ОТНОВО В 

ТВОЯ ЖИВОТ 

 
 

От Галина Янчова 

КАКВО РАБОТИ В БЪРЗО ДВИЖЕЩИАТ СЕ СВЯТ? 

Можем ли да намерим баланс в живота или това е 

само мит? 
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Работна Книга - Баланс на живота 

Как да се постигне баланс на живота в един свят, 

който става по-бърз 

 

Днешният бързо развиващ се свят прави по-трудно от всякога да се постигне 

баланс в силно небалансирания начин на живот за милиони хора от цял свят. 

Но какво, ако е възможно да се спре нежеланият цикъл на стрес, умора и 

разочарование и да се върне балансът във вашия живот? 

Наистина ли е възможено да се възвърне балансът на живота, или това е само 

жесток и безсърдечен мит? 

Преди няколко години научих (по трудния начин), че нищо в живота не е 

толкова хаотично, колкото изглежда. Нищо не си струва, за да си навредя на 

здравето. Нищо не си струва да се храня в стрес, тревожност и личен хаос. 

В миналото имаше моменти, в които физически (и психически) се изчерпвах, 

защото работех 12-16 часа на ден + грижене за децата и дома. Трябваше да се 

сблъскам с толкова труднусти докато разбера, “че винаги има нещо, което 

може да се промени и има нещо, което може да се направи.” 

Това твърдение резонира в мен на много дълбоко ниво и стана от тези, които 

определят живота. 

Всеки от нас има избор как да инвестира (или губи) времето, което ни е 

дадено. 

Всички ние имаме моменти, когато позволяваме на другите да ни наранят, и 

да ни накарат да реагираме емоционално, особено в отчаяние или гняв 

(например когато не получаваме нещата, които искаме.) Често съжаляваме 

по-късно за тези думи казани в гняв и си казваме, че никога няма да го 

направим отново и да се държим така. 

 

Тези които се учат да управляват себе си  в живота, които се учат да 

оправляват тяхното време са тези, които обикновено постигат неща. 
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Има една поговорка, която казва: 

"Който може да управлява себе си, е личност, която е в състояние да 

управлява една нация. " 

Ние имаме нашите кутии в които сами сме влезли и не поглеждаме отвън 

тях. Когато начина ни на живот е под силен стрес , много заети ние не 

търсим вън от нашите "кутии", освен ако нещо не ни разтърси. 

Въпреки, че всички ние имаме различни тълкувания на това как изглежда 

балансът между работата и личния живот, повечето хора по принцип 

споделят една и съща идея за това какво означава баланс на живота: Да 

разполагаме с времето, с което можем да правим нещата, за  които 

сме страстни, извън фокусираната среда. 

За някои хора балансът на живота може да означава повече време със 

семейството, повече време да се посвети на самоусъвършенстване или дори 

повече време да прекарате във фитнеса, за да подобрите  физическото си 

тяло. 

По време на нашето кратко пребиваване на планетата Земя, има няколко 

случая когато изпитваме големи проблясъци на лично прозрение, велики 

моменти на истината, които променят нашия живот завинаги. 

Повечето от тези преживявания са резултат от най-значимите ни неуспехи в 

живота, а не от най-големите ни успехи. Често от неуспехите, които толкова 

много от нас се  учат, са трайни уроци, които напълно трансформират нашата 

перспектива към живота. Хората често приемат, че постигането на баланс на 

живота е свързано с радикални промени в живота, но това рядко е вярно. 

Радикалните промени в живота винаги ще отнемат време и често могат да 

бъдат трудни за изпълнение. 

За повечето от нас е по-разумно да се приеме  "стъпка по стъпка", защото 

извършването на незначителни корекции в основните ни области на живот 

може да доведе до огромно дългосрочно въздействие. 

Отговаряйки на вапросите в тази книга ще ти помогне, да разбереш кои 

области в живота ти имат нужда  да бъдат променени,  ако все още не си  

сигурн/а. 
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Хората със здравословен баланс на живот  имат ясен приоритет между 

работата (която включва кариерата им, образованието) и начин на живот 

(който съчетава тяхното здраве, отдих и връзки.) 

Никой в живота не е съвършен и никой никога няма да постигне пълно 

удовлетворение във всичките си основни области на живот. Въпреки това, 

винаги е възможно да се установи по-добър баланс. 

Житейският баланс е непрекъснат процес, който винаги ще бъде оформян от 

стратегиите, които имаме за управление на живота ни. При погрешно 

поставяне на приоритетите си можем да излезем от равновесие. 

Този въпросник е създаден, за да ви даде цялостен преглед на всичките ви 

седем най-важни житейски области. 

Вероятно познавате хора, който като погледнат  назад в животът си, в който 

са живели, казват : "Ако бях направил нещо по различен начин ... Ако само 

бях направил по-добър избор ... Ако само бях прекара повече време с моето 

семейство или деца ..... " 

Животът е пълен с безброй възможности, големи успехи и провали. 

Но ...  зависи от вас да поемете инициативата, да се възползвате от всяка 

възможност, която идва по пътя ви. Защото, ако не го направите, рискувате  

да бъдете  осъдени  на посредствен живот - и никой не иска това! 

Така че не отлагайте - завършете този въпросник за 

баланса днес! 

Някой беше казал: 

“Без ясен фокус върху нашите водещи ценности и приоритети, 

всеки от нас има реална опасност от успешното изкачване на 

много дълга стълба само за да я намери наклонена срещу 

грешната стена.” 

Ето защо си заслужава да правим  преглед на нашите основни 

приоритети редовно,  многократно. 

Има някои области в живота, които са важни за всички нас. Това 

са главно: 
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• Социални и семейни отношения 

• Кариерни и образователни стремежи 

• Пари и лични финанси 

• Физическо здраве, отдих и свободно време 

• Рутинните отговорности на живота 

• Обществен принос 

• Психично, емоционално и вътрешно благополучие 

Значението, което поставяме върху тези животи областите ще се 

различават винаги Въпреки това, е добре да запазим фокус във 

всички наши области, за да постигнат здравословен начин на 

живот. 

Въпросникът на следващите страници е бил създаден, за да ви 

даде балансиран преглед. 

След завършване ще можете да идентифицирате конкретните 

области  в, които наистина искате да направите промени. 

➢ Растете в  дисциплина. 

➢ Не приемайте статуквото. 

➢ Намерете нови начини на виждане. 

➢ Зацапайте ръцете си.  

➢ Разкажете историята си, отказвайки другите да ви 

определят.  

➢ Използвайте автентичен опит да вдъхновите.  

➢ Придържайте се към ценности, те са вашата основа.  

➢ Правете трудните решения. 

➢ Бъдете решаващи във време на  криза. 

➢ Бъдте пъргави .  

➢ Намерете истината в изпитанията уроци когато се 

проваляте. 
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➢ Бъдите  отговорни защото вие виждате , чувате и правите. 

➢ Вярвайте!  

 

Работете по въпросите и оценете отговорите си от 1 до 10, като 1 е 

"високо " значение и 10 е "ниско". 

 

 

 

1  

2  

 

3 

 4  

 

5  

6 

7  

8 

9  

10  

11  

12 

13 

 

 

___/10  

___/10  

___/10  

 

___/10  

 

___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10 

___/10  

___/10  

___/10  

___/10 

1 ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ЖИВОТА: 

СОЦИАЛНИ И СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ 

Колко важни са за вас вашите семейни взаимоотношения? 

Колко сте доволни от семейните ви взаимоотношения? 

Аз имам близки взаимоотношения с  родителите си и отношенията ни са 

здрави. 

Аз имам близки взаимоотношения с децата си и отношенията ни са 

здрави. 

Хората, които имат най-голямо значение в живота ми, ме приемат. 

Колко важни са за вас социални взаимоотношения? 

Колко сте доволни от социалните си взаимоотношения? 

Имам близки приятелства с хора, с които мога да бъда. 

Имам добра социална мрежа / част от социалните групи. 

Като цяло съм добър в свързването с нови хора. 

Разбирам се със съседите си и хората в моята област. 

Колко сте доволни от вашата романтична връзка? 

Колко сте щастливи с цялостното качество вашите взаимоотношения? 
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Бележки: Напишете лично изявление за  област във вашите 

взаимоотношения, в които искате да направите промени: 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Човекът запазва баланс, равновесие и 

чувство за сигурност само докато се движи 

напред. - Максуел Малц 
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1 
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3 
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___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10 

___/10  

 

___/10  

 

___/10  

___/10 

2 ОБЛАСТ НА ЖИВОТ: КАРИЕРА И ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

АСПИРАЦИИ 

Колко важни за вас са кариерните постижения? 

Как постигате кариерните си постижения до момента? 

Как изпълнявате настоящата си работна среда? 

Колко очаквате да работите всеки ден? 

Дали кариерата ви стимулира и ви развива като личност? 

Имате ли здравословен баланс между работата и живота? 

Вашата кариера напредва ли напред и получавате ли възнаграждeния? 

Колко важни са вашите работни взаимоотношения? 

Колко сте доволни от настоящите си работни взаимоотношения? 

Вашата работна среда положителна ли е и подкрепяща? 

Намирате ли удовлетворение и удовлетворени ли сте в сегашната си 

кариера? 

Колко спешно бихте искали промяна в кариерата си? 

Ако умреш днес, доволен ли си от наследството, което ще оставиш след 

себе си? 
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Бележки: Напишете лично изявление за  област / и в 

кариерата или образованието, което искате да направите: 

 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

___/10 

___/10  

 

___/10  

___/10  

___/10 

3 ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ЖИВОТ: ПАРИ И ЛИЧНИ ФИНАНСИ 

 

Колко важно е да сте финансово ефективни за вас? 

Доколко сте доволни от настоящата ви  финансова ефективност? 

Имате ли достатъчно пари, за да посрещнете настоящите си желания? 

Имате ли достатъчно пари, за да посрещнете настоящите си нужди? 

Знаете ли какви са вашите точни разходи всеки месец? 

Винаги ли знаете какво има в банковата ви сметка. 

Колко важно за вас е да сте щедър към другите? 

Колко щедри сте към другите? 

Доколко сте доволни от това, колко давате на другите? 

Колко важeн за вас е благотворителният принос? 

Доколко сте доволни от начина, по който в момента давате за благотворителeн 

принос? 

До колко искате да излезете от зоната си на комфорт и да поемете нови рискове, 

за да генерирате повече приходи? 

До колко ви притеснява настоящата ви финансова ситуация? 
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Бележки: Напишете лично изявление за  област / и в кариерата или 

образованието, което искате да направите: 

 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Успехът е лош учител за  

живота . Той съблазнява умните хора 

да вярват, че не могат да загубят. 

- Бил Гейтс 
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___/10  

 

___/10  

 

___/10  

 

___/10  

___/10  

 

___/10  

___/10  

___/10  

___/10 

___/10  

___/10  

___/10  

___/10 

4 ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ЖИВОТ: ЗДРАВЕ, ОТДИХ И ЗАБАВА 

 

Колко важно е за вас да установите  здравословен баланс между работата и 

живота? 

Доколко сте доволни от текущия си баланс между работа и учене / начин на 

живот? 

Колко важно е вашето физическо здраве за вас? 

Колко сте щастливи с настоящото си физическо здраве? 

Колко сте щастливи с физическите си нива на здраве ? 

Колко важно е да имате много свободно време за вас? 

Колко удовлетворени сте с вашето свободното време? 

Колко важен е вашият външен вид? 

Колко сте доволни от сегашния си външен вид? 

Можете да се справим ефективно с различните нива на стрес и тревожност? 

До колко се радвате на живота извън работата или ученето в момента? 

Способни ли сте да правите неща, които обичате, често? 

Имате какво да подобрите в живота си извън работата и / или обучението? 
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Бележки: Напишете лично изявление за  област / и в 

кариерата или образованието, което искате да направите: 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

"Ако се интересувате да балансирате  работата и удоволствие, 

спрете! Вместо това направете работата сипо-приятнa. "- 

Доналд Тръмп 
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___/10  

___/10  

___/10  

___/10  

 

___/10  
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5 ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ЖИВОТ: ОТГОВОРНОСТИ 

 

Колко важно е управлението на рутинните задачи в дома ви? 

Доколко сте доволни от това как се справяте с рутинните задачи? 

Чувствате ли се виновен, че плащате обичайните си сметки за домакинството? 

Можете ли да бъдете по-дисциплиниран в управлението на сметките си и други 

важни отговорности? 

Колко важно е приоритизирането на  вашите отговорности? 

Доколко сте доволни от това, как определяте приоритетите на отговорностите 

си? 

Колко важна за вас е добре управляваната домашна среда? 

Доколко сте доволни от настоящата си домашна среда? 

Колко важно е да се справяте бързо с домашните проблеми? 

Дали животът в дома ви ще бъде по-лесен, ако имате по-добра система за 

управление на вашите рутинни отговорности? 

 

Доколко се притеснявате за рутинните си отговорности? 

Колко по-лесно би бил твоят живот, ако  по-дисциплиниран 

в управлението на рутинните си отговорности около дома? 
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Бележки: Напишете лично изявление за  област / и в кариерата или 

образованието, което искате да направите: 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

„Успехът не е нищо повече от няколко прости дисциплини, 

които трябва да се практикуват всеки ден. ” 

- Джим Рон 
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6 ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ЖИВОТA: ПРИНОС И ДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО 

 

Колко важно е да се допринесете за обществото и да направи нещо различно за 

вас? 

Доколко сте удовлетворени от това, колко в момента връщате на обществото? 

Вие редовно оказвате положително въздействие върху живота на другите хорa? 

Доколко сте доволни от разликата, която правите в живота на другите 

Колко важно е да оставите зад вас значимо наследство? 

Колко сте щастливи с настоящото наследство, което бихте оставили след себе си? 

Колко насърчавате и подкрепяте тези, които са най-близо до вас? 

Твоето време се изразходва главно за теб   и за непосредствените тинужди. 

Вие се включвате и подкрепяте социални инициативи, в която наистина вярвате. 

Тези, които са най-близо до вас, намират огромна стойност във вас? 

Вашите връстници или колеги откриват огромна стойност във вас? 

Някой ден децата ви ще се гордеят с начина, по който сте живели живота си? 

Бихте могъл да положите повече усилия за подпомагане на обществото? 
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Бележки: Напишете лично изявление за  област / и в 

кариерата или образованието, което искате да направите: 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Опитайте се не да станете човек на успеха, а по-скоро се 

опитвайте да станете човек сьс стойност. "- Алберт Айнщайн 
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7 ГЛАВНА ЗОНА НА ЖИВОТ:  

ПСИХИЧНО, ЕМОЦИОНАЛНО И ДУХОВНО ЗДРАВЕ 

 

Доколко важно е да сте психически здрави (и силни) за вас? 

Колко психически здрав (и силен) се чувствате в момента? 

Колко важно е за вас да бъдете  емоционално здравослов (и силeн)? 

Колко емоционално здрави (и силни) сте в момента? 

Уверени и сигурен ли сте в това кой сте като чове? 

Колко сте доволни с начина, по който в момента живеете живота си? 

Колко сте удовлетворени сте от начина, по който живеете в момента? 

Колко важно е да бъдете духовно здрав (и силен) за вас? 

Колко емоционално духовно (и силни) се чувствате в момента? 

Вие редовно инвестирате време в духовното си развитие? 

Знаете как да управлявате емоциите си. Имате добър самоконтрол? 

Вашите емоции често ще ви управляват. Вие сте недисциплиниран в 

самоконтрола? 

Отрицателните и разрушителни емоции често ще вземат „по-доброто “ от вас? 
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Бележки: Напишете лично изявление за  област / и в кариерата или 

образованието, което искате да направите: 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

„Успешният човек е този, който може да положи здрава 

основа с тухлите които са били хвърляни по него. ”- Дейвид 

Бринкли 
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ОБЩИ ВЪПРОСИ ЗА ОЦЕНКА НА ЖИВОТА: 

 

1) Обобщете какъв би бил вашият идеален живот? 

-

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Какви са основните предизвикателства (или трудности), с 

които се сблъсквате, за да върнете живота си отново в 

равновесие? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3) Какви области от живота ви работят наистина добре за вас в 

момента? (напр. семейство, работа, фитнес и т.н.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Какви незабавни промени трябва да направите, за да се почувствате 

по-балансиран? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5) Какви думи ще използват други хора, за да ви опишат? 

(По отношение на това колко сте балансирани) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЕНИЕ: 

За да завършите тази работна книга, напишете изявление за визия за всяка от 

7-те области на живота. 

Изявление за визия е просто „най-добрият сценарий“, описание на това, 

което бихте искали да постигнете във всяка от основните области на живота. 

Каквото и да напишете като ваша визия, може да се превърне вав вашата  цел 

на която да се посветите за следващите ot 6 - 12 месеца. 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗИЯ: 1. Социални и семейни отношения 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗИЯ : 2 Кариерни и образователни стремежи 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Изявление за визията: 3 Пари и лични финанси 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗИЯ: 4 Здраве, развлечения и свободно време 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗИЯ: 5 Рутинните отговорности на живота 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗИЯ: 6 Принос и връщане към обшеството 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗИЯ: 7 Психичен, емоционален и духовен 

живот 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Резюме на работна книга: 

Важно е да запомните, че балансът на живота е процес, а не 

само средство за постигане. Балансиран начин на  живот е 

много повече от просто заявяване, за нещо което искате да се 

случи, то  е повече за да покаже спецификата на това, което 

ще направите, и ще се случи! 

Освен, ако не определите конкретните цели, които имате за всеки 

от вашите основни области на живота, шансовете ви всъщност за 

постигането на тези цели винаги ще бъде малко ограничено. 

Надяваме се, че от сега вече сте си поставили някои цели. Вие сте 

важни, значими и ще подобрявате качеството на живота си (или 

други), след като сте положили упорита работа за постигането им. 

И така, въпросът, с който ви оставям е коя от вашите 7 главни 

житейските области ще ви помогне първо да започнете, да  

балансирате живота си? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Надявам се, че сте открили този ресурс толкова полезен, колкото 

и аз намерих подобна работна книга, на която попаднах преди 

години. Най-добрият начин на живот, е когато имате балансиран 

живот! За мен е привилегия да работя с вас и да ви помогна да 

постигнете това! 

За вашия бъдещ успех,  

Галина Янчова 

 

 

 

 

Къде можете да намерите да намерите Галина 

Янчoва? 

 

https://www.facebook.com/galyaetp/?modal=admin_todo_tour 

https://www.galyayan.net/ 

http://www.elevatetoprevail.com/ 

Email: elevatetoprevail@galyayan.net  
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