
 

 

МОДУЛ 8: „БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И ЛИЧЕН ЖИВОТ В ДИГИТАЛНАТА 

ЕРА“ 

Въведение  

Мобилните устройства, цифровизацията на работата и онлайн комуникацията 

позволяват по-голяма гъвкавост по отношение на това кога и къде хората могат да 

работят. Преди 10-15 години, когато започна да се въвежда работа от разстояние с 

помощта на цифровите технологии, тя се разглеждаше като възможност за 

подобряване на баланса между професионалния и личния живот. По-малко от две 

десетилетия по-късно, след като пандемията COVID-19 всъщност наложи 

цифровизацията и работата от разстояние навсякъде, където това е възможно, вече 

можем да видим последствията. Сега вече познаваме по-добре действителните 

последици от цифровизацията върху баланса между професионалния и личния живот, 

които обикновено не са толкова положителни, колкото се очакваше. Проучванията, 

които проведохме в рамките на проекта STRESS-LESS, показаха, че много хора се 

оплакват от стрес, свързан с невъзможността да намерят добър баланс между 

професионалния и личния си живот в резултат от дигитализацията. 

Основната причина за това е, че ако не управляваме разумно начина, по който 

използваме технологиите, те могат да размият границите между работата и личния 

живот. Ето какво установиха изследванията за тези ефекти на технологиите: 

• Благодарение на цифровите технологии се разви очакването да бъдем 

постоянно онлайн и на разположение. 

• Смартфоните също допринасят за натиска да бъдем винаги на линия. 

• Цифровизацията може да доведе до трудности с психологическото откъсване от 

работата през свободното време. 

Размиването на границите между работата и останалата част от живота ви може да 

има два основни отрицателни ефекта върху вас:  

• първо, нямате възможност да се възстановите, да презаредите енергията и 

ресурсите си, защото работата е постоянно в ума ви и  

• второ, може да доведе до отдалечаване от значимите връзки в живота ви (като 

приятели и семейство).  

В резултат на това ефективността и ефикасността на работата ви ще намалеят и може 

да се стигне до отрицателни последици за цялостното ви благосъстояние. 

Ето защо екипът на проекта Stress-Less посвети този модул на преоткриването на 

баланса между професионалния и личния живот в дигиталната ера и на възможността 

да се върнат границите там, където им е мястото. Цифровите технологии и работата от 

разстояние наистина имат потенциала да ни помогнат дори да подобрим баланса 

между професионалния и личния живот, но трябва да сме осъзнати и 

дисциплинирани, за да го направим. 

https://www.stress-less-project.eu/novini/osnovni-rezultati-ot-izsledvaneto-na-stress-less
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В този модул ще споделим с вас какво можете да направите за себе си, за да 

подобрите баланса между работата и личния си живот във връзка с използването на 

цифровите технологии. Ще ви помогнем да развиете правилната нагласа и уменията 

да поставяте граници. За тази цел ще използваме някои уроци от древната философия 

на стоицизма. Не е ли нужно да сте стоик, за да не проверявате електронната си поща 

или месинджъра си веднага като се събудите? 

Философията на стоиците ще ви помогне да развиете баланса между професионалния 

и личния живот не като еднократно постижение, а като начин на мислене. При 

постоянните промени в живота ни това е по-скоро процес - непрекъснато упражнение, 

което изисква от нас да бъдем бдителни, внимателни, самоосъзнати и 

самоконтролиращи се.  

Според древногръцките философи стоицизмът се състои в това да контролирате 

собствените си импулси и да намерите баланс. Това е философска школа, основана в 

Атина от Зенон през III в. пр. Хр. и е съсредоточена върху налагането на четирите т.нар. 

кардинални добродетели: самоконтрол, смелост, справедливост и мъдрост. Стоиците 

вярвали, че развиването на тези добродетели помага на хората да живеят по-

щастливо. По-късно много римляни на важни ръководни постове, дори императори, 

намират пътя към стоицизма и неговите добродетели. Римският император Марк 

Аврелий е един от известните стоици, както и Зенон, Епиктет и Сенека. Всички те са се 

опитвали да отговорят на въпроса: Какъв е най-добрият начин да се живее? 

В дейностите на този модул ще намерите 7 урока от стоицизма за подобряване на 

баланса между професионалния и личния живот, които са много приложими и за 

справяне с дигиталната трансформация. Ще намерите и още 2 стратегии, които могат 

да ви помогнат да подобрите баланса между професионалния и личния живот по 

отношение на цифровизацията. 

Тъй като не всичко зависи от нас, понякога има и организационни мерки, които трябва 

да се предприемат, за да бъдат защитени личният ни живот и свободното време. Ето 

защо екипът на STRESS-LESS разработи и Обучение за обучители на тема „Дигиталния 

стрес в компанията“, където ще намерите допълнителна информация, включително за 

мерките на организационно ниво. Този модул е фокусиран към дигиталното влияние 

върху баланса между професионалния и личния ни живот, независимо дали работим 

от офиса или от вкъщи. Допълнителни идеи за намиране на баланс между 

професионалния и личния живот в домашния офис можете да намерите в модула 

Управление на стреса при работа от вкъщи. 

Можете да прослушате материала тук. 

 

 

 

https://youtu.be/i75YeGmoVgs


 

 

Дейност 1 

„Събуди се рано“ 

Да, ставането от топлото легло не е много приятно. И може да е много изкушаващо, 

особено ако работим от вкъщи, да прекарваме повече време под топлите завивки на 

леглото. Но също така е вярно, че сме по-продуктивни, ако се събудим рано. Дори да 

не сте ранобудни и 6 часа сутринта да твърде рано за вас, 7 часа може вече да е добър 

избор. Опитайте и ще разберете, че само едно ставане с час по-рано сутрин ви отваря 

толкова много продуктивно време през деня.  

От стоическа гледна точка ранното ставане ни дава спокойно време за размисъл върху 

деня, за планиране и организиране. Ако се събудите достатъчно рано, преди да 

започнат да пристигат телефонни обаждания и имейли или преди децата ви да се 

събудят, можете да мислите, да разсъждавате, да бъдете сами, да изпиете спокойно 

чаша кафе или чай. Ако обаче се събудите рано, но веднага проверите имейлите си, 

целта на тази дейност (да ви осигури време за спокойствие и самостоятелно начало на 

деня) няма да бъде постигната. Качеството на деня ви ще бъде определено от 

имейлите, които са дошли, докато сте спали, от постовете във Facebook и 

съобщенията, които са се появили междувременно. Идеята е да посветите това време 

на себе си, може би да медитирате малко, да наблюдавате красотата на света навън, 

да имате момент на смирение, без да бързате да навлизате в деня. Да, в началото не е 

лесно, но когато се превърне в навик, ще му се наслаждавате ☺. Започнете още от 

утре. 

 

Дейност 2 

"Управление на очакванията" 

Стоиците предпочитат да бъдат изненадани, че нещо лошо не се е случило, отколкото 

че нещо лошо се е случило и те не са били подготвени за него. Римският император 

Марк Аврелий сутрин си мислел за това с какви хора ще се срещне през деня. Той си 

мислел, че някои от тези хора ще бъдат завистливи, злобни, гневни. Той пише, че ние 

искаме най-доброто от хората и затова непрекъснато се разочароваме. Нещо подобно 

се случва и със съвременните хора и дигиталната комуникация. Планираме времето си 

както винаги и забравяме да включим в плана времето, което прекарваме в отговаряне 

на неочаквани имейли, обаждания, WhatsApp, Viber, Messenger и какви ли не други 

съобщения. Също така времето, което отделяме да преглеждаме социалните мрежи и 

новините, е силно подценено. Така че, за да можем да управляваме очакванията си по 

отношение на дигиталните смущения през деня, трябва да разберем какво се случва в 

действителност. Стоиците казват, че най-лошото извинение е "Не мислех, че това може 

да се случи". И така, нека разберем какво можем да очакваме по отношение на 

дигиталните смущения през деня: 



 

 

Оттук можете да изтеглите работния лист, чието попълване ще ви помогне да 

придобиете това разбиране. Попълнете данните за днешния ден или по-добре за поне 

четири дни напред, за да имате реалистични очаквания, а също и план за 

непредвидени ситуации.  

Можете също така да отговорите на следните въпроси и да преминете през 

следващите стъпки, като пишете в дневника си. 

- Колко имейла очаквахте днес ..... и колко получихте........? 

- Колко време очаквахте да прекарате в отговаряне на имейли...... и колко 

наистина прекарахте........? 

- Колко време очаквахте да прекарате в отговаряне на незабавни 

съобщения........... и колко наистина прекарахте........? 

- Колко време очаквахте да прекарате в четене на новини онлайн...... и колко 

наистина прекарахте........? 

- Колко време очаквахте да прекарате в социалните мрежи...... и колко наистина 

прекарахте........? 

- Колко време очаквахте да отделите за решаване на технологични проблеми с 

цифрови инструменти (напр. настройка на принтер или инсталиране на нов 

софтуер, научаване как да използвате нов софтуер)...... и колко време наистина 

отделихте........? 

След това следвайте стъпките: 

1. Каква е разликата между очакваното и това, което всъщност се случва? 

2. Можете ли утре да премахнете част от допълнителното, не планирано време? 

3. Допълнителното, не планирано време, което не може да бъде премахнато, 

трябва да бъде включено в дневния ви план. Помислете как можете да направите 

това. 

Повече за планирането на деня и определянето на приоритетите можете да намерите 

в модулите Стратегия Една задача и Управление на стреса при работа от вкъщи.  

 

Дейност 3 

"Изживейте моменти на покой" 

"Всички проблеми на човечеството се дължат на неспособността на човека да седи 

спокойно в една стая сам", пише френският философ Блез Паскал. 

Мъдростта на стоиците подсказва, че трябва съзнателно да създаваме моменти на 

покой, което означава свобода от смущения. Съвременните изследвания в областта на 

психологията на позитивните преживявания, както и на продуктивността, също 

установяват, че когато сме най-щастливи, а също и най-продуктивни, ние не правим 10 

неща едновременно, а само едно, в което сме напълно потопени. Помислете за 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Worksheet%20Manage%20Expectations%20BG.pdf


 

 

моментите, в които сте били най-балансирани. Какви са били те? Вероятно сега 

мислите за моментите на покой. Най-често тези моменти на покой не се случват от 

само себе си. Трябва да отделим време за тях през деня. Не е достатъчно да ги 

оставим за двете седмици в годината, когато сме на почивка. Трябва да имаме 

всекидневни моменти на покой, когато не ни връхлитат милиони различни цифрови 

стимули, когато не се опитваме да правим много неща едновременно. Както би казал 

Сенека: „Умът е като мътна вода, за да придобием яснота, трябва да оставим водата да 

се уталожи.“ Намерете днес поне 10 минути за покой. Изключете новините, седнете 

сами в пълна тишина, отидете да плувате или се разходете.  

Или можете да направите една майндфулнес практика. Ето една кратка практика. 

Нарича се "STOP" и ето какво означава тази абревиатура: 

 

S = Спрете (Stop) 

Ако имате нужда да засилите вниманието си, просто спрете това, което правите, за 

кратък момент. 

Т = Вземете (Take) 

Направете поне 3 дълбоки вдишвания, за да се заземите и да насочите вниманието си 

към настоящия момент. 

О = Наблюдавайте (Observe) 

Наблюдавайте какво се случва с мислите, емоциите, дишането и бързо сканирайте 

тялото си за всякакви усещания. 

P = Продължете (Proceed) 

Продължете с това, което сте правили, като направите съзнателен избор или действие. 

Практиката за осъзнатост STOP може да се направи бързо, но тя е мощен инструмент 

за връщане към равновесие и възвръщане на баланса, когато е необходимо. 

 

 



 

 

Дейност 4 

"Фокус върху същественото" 

Научете се да казвате НЕ на неща, които нямат значение. Всеки път, когато казваме 

"да" на нещо, дори да е нещо малко като имейл или съобщение, ние едновременно с 

това казваме "не" на друго нещо, което може да е по-важно. Имайте предвид, че 

нашето време е най-ценният ни ресурс и той е ограничен. Ако действаме реактивно, 

т.е. реагираме на всичко, което ни поднася дигиталният свят, тогава казваме "да" на 

нечии други цели, а не на своите собствени. Сенека е казал: "Истината не е, че ни 

остава малко време да живеем, а че пропиляваме голяма част от него." Времето в 

"дигиталната ера"  изглежда, че лети по-бързо от всякога, поради многото разсейващи 

фактори, предлагани от технологиите. Сенека също така е казал, че "Животът е дълъг, 

ако знаете как да го използвате". Просто трябва да се съсредоточим върху това, което е 

от съществено значение. Трябва да помним, че времето, което отделяме за едно или 

друго нещо, трябва да е пропорционално на неговата стойност (Марк Аврелий). Трябва 

да се запитаме:  

• От съществено значение ли е това? 

• Трябва ли да го правя?  

• Защо трябва да го правя?  

• Ами ако откажа и не го направя? 

Тази дейност ви предлага днес и през следващите дни да започнете да си задавате 

тези въпроси за рутинните и нерутинните си дейности през деня. Правете го 

съзнателно поне 10 пъти на ден, докато се превърне в навик за вас. 

 

Дейност 5 

"Търсете доброто" 

"Задачата на философа: да хармонизираме волята си с всичко, което се случва, така че 

нищо да не се случва против волята ни и всичко, което желаем, да се случва." - Епиктет 

Пътят към умиротворението според стоиците е да не се надяваме събитията да се 

случат така, както ние искаме, а да приветстваме събитията по какъвто и начин да се 

случат. Епиктет също така казва, че "Не нещата ни разстройват, а нашите оценки за 

тях". Тази идея се споделя и от Шекспир: "... нищо не е добро или лошо, но мисълта ни 

го прави такова." 

Помислете например за това, когато сте в задръстване или когато интернетът спре и не 

можете да правите каквото сте планирали за известно време. Това не е добро или 

лошо, просто се случва. Въпросът е как избирате да използвате това време. Дали се 

изнервяте, че нещата не са се случили по план, или приемате и се възползвате по най-

добрия начин от това, което ви е под ръка. Дали използвате тихото време без интернет 



 

 

за задача, която изисква съсредоточаване, или за да си починете и да възстановите 

енергията си? 

Дейност: във всяка ситуация, с която се срещате във връзка с цифровата работа, или не 

само, която инстинктивно бихте оценили като лоша или неприятна, спрете и се 

вгледайте по-дълбоко в нея. Помислете какво е доброто в нея? Как можете да 

извлечете най-доброто от нея? 

Ако искате да разберете по-добре как и защо да се въздържате от оценяване на 

събитията, можете да прочетете този кратък откъс от книгата "Ти си умен, успешен, но 

дали си щастлив" на Радж Рагунатан. 

 

Дейност 6 

"Разходка" 

Сенека би казал, че трябва да правим дълги разходки на открито, за да освежим ума 

си. Аристотел е водил лекциите си, докато се е разхождал. За Ницше се казва, че е 

ходил пеша до 8 часа на ден. Дарвин се е разхождал 3 пъти дневно, считал е 

разходката за храна за мозъка. Всеки ден трябва да включва разходка. Ходенето пеша 

има много психологически ползи и ползи за ума, в допълнение към ползите от 

движението. Можете да провеждате телефонни разговори, докато се разхождате. 

Също така добра идея е да направите медитация докато ходите. 

Предлагаме ви една водена медитация, която можете да използвате за днешната си 

разходка. 

 

Дейност 7 

"Вечерна равносметка " 

Ранното ставане и планирането на деня е важно, но според стоиците вечерната 

равносметка е също толкова важна. Сенека сядал и се питал кои лоши навици е 

излекувал през деня, на кои изкушения е устоял, в какво конкретно днес е бил по-

добър от предишния ден. Добра практика за вечерната равносметка е воденето на 

дневник. Воденето на дневник е много полезно за цялостното ви усещане за 

благополучие. Добре е също така да си водим бележки за напредъка в подобряването 

на начините ни за справяне с претоварването и натрапчивостта на технологиите. 

Предлагаме ви да започнете да си водите дневник още днес, поне за известно време 

на хартия, за да свикнете да правите този ежедневен преглед. Ето някои въпроси, на 

които може да искате да обърнете внимание в дневника си: 

• Значими неща, които се случиха днес, и защо се случиха 

• Неуспехите, които имахте днес  

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Good%20Thing%20Bad%20Thing%20BG.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/Good%20Thing%20Bad%20Thing%20BG.pdf
https://youtu.be/dRlo6KWrjr0


 

 

• Нови неща, които опитахте днес 

• Добри дела, които направихте днес 

• Добри неща, които се случиха днес 

• Какво успяхте да подобрите днес в начина, по който се справяте с 

дигитализацията и технологиите?  

• Какво можете да подобрите утре? 

 

Дейност 8 

"Когато сме у дома, сме у дома" 

Един от основните проблеми, породени от дигитализацията, е, че много често се 

прибираме вкъщи или отиваме на почивка, но умът ни все още обработва неща от 

работата или планира неща за нея. Случва се, без дори да забележите, по време на 

почивка, случайно преглеждайки телефона си, да прегледате имейлите си и да видите, 

че е пристигнал договорът за новия ви проект. Не би трябвало да правите нищо по този 

въпрос до края на празниците, но умът ви започва да мисли: това е голям проект, 

много задачи, доста сложен, нуждае се от внимателно планиране, може би ще е 

трудно да го реализирате и т.н. Въпреки че не правите нищо по този въпрос, докато не 

се върнете на работа след празниците, умът ви размишлява върху проекта и в резултат 

на това не получава напълно заслужената си почивка. Ето защо трябва да разработим 

собствени стратегии за филтриране на свързаната с работата комуникация и 

информация през свободното време и отпуската. 

Ето няколко идеи: 

• Използвайте няколко устройства. Може да е практично и удобно да 

използвате един и същ мобилен телефон и лаптоп както за работа, така и за 

лична употреба, но ако не сте истински стоик и не можете да устоите на 

многобройните цифрови изкушения, може да сметнете, че е по-полезно да 

имате отделни устройства за лична употреба и за работа.  

• Планиране на почивката: не взимайте служебния мобилен телефон и лаптоп 

на семейната почивка.  

• Разделете работния си лаптоп на две части. Ако имате администраторски 

достъп до лаптопа си, можете да разделите твърдия си диск на две части - 

част за работа и част за свободно време. 

• Създайте отделни профили и акаунти за работа и свободно време. Ако 

телефонът ви го позволява, създайте допълнителен потребителски профил за 

свободното време и превключвайте между двата профила в зависимост от 

това дали работите, или сте в почивка. Можете също така да настроите 

отделни профили в уеб браузъра на лаптопа си – работен и личен. Или пък 

можете да използвате два различни браузъра на компютъра и телефона си, 

като разпределите единия за работа, а другия - за лична употреба. Не 



 

 

проверявайте личния си имейл акаунт през същия браузър или приложение, 

в което проверявате служебния си. Това ще ви позволи, например по време 

на отпуск, да проверявате само личната си електронна поща. 

• Научете повече за функциите на телефона си. Може би можете да създавате 

различни групи контакти. Някои от тях може да могат да се свързват с вас 

през целия ден, а други - само в работно време (iPhone например позволява 

такива настройки).  

• Когато сте в отпуск, дори и за ден-два, настройте имейла си, така че 

съобщенията да бъдат препращани на друг служител на компанията, а също 

така настройте съобщение, в което да информирате подателя, че временно 

не сте на разположение. 

• Използвайте приложение като StayFree - мобилно приложение, което 

проследява и ограничава времето, прекарано пред екрана, за да 

преодолеете пристрастяването към телефона. 

• Запишете собствените си идеи за това как да изключите нахлуването на 

работата в свободното ви време. 

Изберете идеите, които ви харесват най-много или които са приложими във вашата 

работна ситуация, и ги направете част от рутината си – през работно време и през 

почивни дни. 

 

Дейност 9 

"Разсъждавай и се променяй" 

В заключение ви предлагаме процес от 5 стъпки за въвеждане на промени в баланса 

между професионалния и личния живот във връзка с дигитализацията. Това е един вид 

процес на самоанализ, подобен на този, използван в модул "Дигитална осъзнатост": 

1. Направете пауза и помислете за това кои убеждения са общоприети, но не са 

верни и не са продуктивни за вас или ви причиняват стрес. Например: "За да 

работя добре в сферата на продажбите, трябва да съм на разположение на 

клиентите си 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата."  

2. Каква е емоцията, която идентифицираното убеждение предизвиква - чувствате 

ли се ядосани, тъжни, изпълнени с енергия?  

3. Преразглеждане на приоритетите. Запитайте се например: "Наистина ли си 

струва да бъда на разположение на клиентите 24 часа в денонощието, 7 дни в 

седмицата, и да намаля времето си за сън и почивка?".  

4. Помислете за алтернативи: можете ли да се разберете с клиентите си да ви се 

обаждат извън работно време само в спешен случай?  

5. Приложете набелязаните промени, например разговаряйте с клиентите си и им 

кажете, че във времето от 18,00 или 20,00 ч. вечерта до 8,00 ч. сутринта не сте 

на разположение. 



 

 

Преминете през този процес сега и си създайте навик да го използвате всеки път, 

когато почувствате, че балансът между работата и личния живот е нарушен. 

Преминете към следващия модул, за да се запознаете с друга тема, която ще ви помогне 
да предотвратите дигиталния стрес. 
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