
РЪКОВОДСТВО 



Не си задавай въпроса от
какво се нуждае светът.
Запитай се какво те кара
да се чувстваш жив, излез
и го направи. Защото

светът се нуждае от хора,

които живеят истински.

Х А Р Ъ Л Д  У И Т М А Н

ИНСТРУКЦИИ
Както казва Робин Шарма - мозъкът е прекрасен
слуга, но ужасен господар. Неговата роля е да ви е
в услуга, но когато не се направлява, тогава
завзема контрол. 

Много лесно е да бъде направляван - когато му
зададете посока, в която да мисли. Посока, която
ще ви донесе добавена стойност, ще ви помогне
да научите повече за себе си и за вашите реални
нужди и  желания. 

Осъзнаването и себепознанието са в основата
на личния и професионален успех.

Разбъркайте
картите и без да
гледате изтеглете

една карта. 

Разгледайте
всички карти и

изберете въпроса,

който най-много
ви резонира в
момента.

или

(картите като инструмент за развитие)



Прочетете въпроса, който ви се е паднал или сте
избрали. Помислете върху него и обърнете
внимание на всичко, което ви идва наум. Сега
мозъкът ви мисли насочено - направлявате го.

Бихте могли да използвате техниката „свободно
писане“ и в рамките на 10-на минути да
записвате всички мисли, свързани с изтегления
въпрос. Не е нужно да ги подреждате, просто се
освобождавате от тях на хартия. 

Свободното писане има:

    медитативен ефект;

    освобождава простраство в мозъка за нова        

ииинформация;

   позволява да погледнете на нещата по-

ттобективно.

Прочетете си цитата за вдъхновение от
другата страна на картата. Ако не ви се
отговаря на въпроси, може просто да си
теглите по една карта и да се
вдъхновявате от цитата й.

Ако желаете използвайте позитивното
утвърждение, което се намира под
въпроса. Това става като го изричате
многократно всяка сутрин и всяка вечер
пред огледалото или го пишете много
пъти на лист хартия.

Силата на позитивните утвърждения е,

че създават нови невронни възки в
мозъка и могат да трансформират или
заменят ограничаващите вярвания в
овластявящи вярвания.



Всеки участник изтегля произволна карта от тестето и отговаря на въпроса, който му се е
паднал -  упражнение за повишаване на самопознанието и опознаване на хората от
обкръжението ни (приятели, група по интерес или колеги от екипа).

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: съчинете история или приказка, използвайки въпросите на
няколко или всички участници в играта.

Използвайте въпросите на всяка избрана карта като опорни точки, за да създадете
своята история около тях. Например, ако сте 3ма души - вашата история ще се базира на
3 въпроса. Ако сте 5ма - историята ви ще се базира на 5 въпроса. Колкото повече са
въпросите, толкова по-предизвикателни и забавни стават историите.

По ваш избор, за опорни точки може да използвате самите въпроси, отговорите дадени
от участниците, ваши отговори или комбинация от горните.

С ДЕЦА, ПРИЯТЕЛИ ИЛИ ЕКИП 
ЗА СТИМУЛИТАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА
(препоръчително за групи до 5-6 души, при деца групи до 3 деца*)

*Деца над 7 годишна възраст, които могат да четат. Ако някой въпрос не им е ясен или ви се
стори прекалено сложен - изтеглете или изберете друг въпрос. Децата може да го правят и
сами, докато намерят въпрос, който им резонора.



РАЗКАЗВАНЕТО НА ИСТОРИИ
Историите са един от най-ефективните методи за предаване и запомняне на
информация. За да сме добри разказвачи, е нужно да следваме определени
стъпки. Има много модели за разказване на истории, ние ви предлагаме най-
простичкия, които да може да започнете да използвате веднага:

Това упражнение е идеалният фитнес за вашия мозък. Отговорите на въпроси
стимулират аналитичното мислене (грубо казано лявото полукълбо), а разказването
на истории стимулира въображението (дясното полукълбо). И като превключвате
между лявото и дясното полукълбо, вие подобрявате своята креативност и
способността си за решаване на проблеми и намиране на нестандартни отговори и
възможности.

Начало Среда / Кулминация Край / Развръзка

Представяне на героя
- кой е той, къде е,

какво прави.

За смелчаци: често пъти
има нещо, което притеснява

героят в началото на
историята - неосъзнатата

нужда от промяна.

Приключението, което
му се случва. 

За смелчаци: героят се справя
с вътрешната си съпротива,

приема предизвикателството
за промяна и започва
трансформацията си.

Краят и поука от
историята.

За смелчаци: героят се е
трансформирал и влиза в

ролята на ролеви модел чрез
всичко, което е осъзнал и

научил.



ПРИМЕР 1:
история за 
начинаещи и деца

Какво търсиш в живота? - Червената Шапчица търсеше начин да си набере горски
ягоди. Тя толкова много ги обичаше, че беше готова да направи каквото и да е (дори да
се срещне със свирепия вълк), за да си набере и похапне от тях.

Ако получиш вълшебна пръчица за един ден, за какво би я използвал? - въпреки,

готовността си да срещне свирепия вълк, Червенета Шапчица продължаваше да се
страхува от него. Затова тя си мечтаеше да има вълшебна пръчица, която да и даде
супер сила - да стане силна като Пипи Дългото Чорапче и да може здраво да натупа
вълка.

За какво би съжалявал ако не го напрвиш? - въпреки, че нямаше супер сила, а
обожаваше горски ягоди, Червената Шапчица много щеше съжалява ако нещо й се
случеше и не успееше да занесе на любимата си баба топъл хляб и масло. Затова този
път реши да последва съвета на майка си не влиза в гората, за горски ягоди. 

Препоръчително време
15 - 25 минути



ПРИМЕР 2:
история за смелчаци

Какво търсиш в живота? - Джо имаше всичко,

което искаше - добре платена работа, спортна 

кола, социален статус, приятели. Но въпреки това, не беше щастлив. Животът му беше
лишен от смисъл. Нещо трябваше спешно да се промени. Въпросът беше - какво?

Ако получиш вълшебна пръчица за един ден, за какво би я използвал? - Магия би
свършила работа, една вълшебна пръчица щеше да реши проблема. Но вместо това,

Джо получи шумна експлозия в среда на хола. Насред бъркотията пулсираше облята в
синя светлина сфера. Тя говореше направо в главата му. Обесняваше му за неговата
мисия...за бъдещето на света...за ролята му на предводител... някаква тотална лудост, а
само преди минути животът му беше така подреден. Какво да направи?

За какво би съжалявал ако не го напрвиш? - Въпреки откачеността на ситуация, Джо
щеше да съжалява ако поне не изследваше дадената му възможност. А ако всичко това
беше реално - то идеята да е част от нещо по-голямо от себе си определено го
блазнаше. Джо отхвърли предразсъдъците си и реши да приеме предизвикателството
и да се гмурне в приключението, което му се предоставяше.

Препоръчително време
20-30 минути



НАРИСУВАЙТЕ ОТГОВОРА
Препоръчително време

15-20 минути

Друг начин, който работи прекрасно при възрастни и деца, стимулира
личната интерпретация и изява, заедно с творческия потенциал, е
отговорите на въпросите да бъдат скицирани/рисувани. Няма значение
какво е нивото ви на рисуване, важно е вие да знаете какво рисувате.

Така се предизвикват визуални картини, които силно стимулират дясното,

творческо полукълбо. 

При рисуването в група или екип може да подходите по няколко начина:

Всеки рисува отговора си – го показва го на другите и те трябва да познаят
какво е нарисувал или какъв в бил въпросът. Много добро упражнение за
"разчупване на леда" или загрявка, когато участниците са изморени или са
дошли претоварени на среща или обучение. Гарантира много усмивки.

Всеки да си изтегли по един въпрос, да нарисува отговора и после да го
сподели и обсъди в групата или екипа.

всички да нарисуват отговора на един въпрос и после отново да го споделят
и обсъдят в групата или екипа.

*В зависимост от времето, с което разполагате може да въвлечете всеки от участниците или  да
ги разделите на групи по около 5-6 човека.



В ЕКИП ИЛИ ГРУПА ЗА СЕДМИЧНИ 
СРЕЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЯНЕ 

НА ОБУЧЕНИЯ
Дайте на всеки да си изтегли карта, или вие им раздайте. След това

всеки участник е нужно да се представи, на базата на изтегления
въпрос в рамките например на 30-на секунди. 

Друг вариант е участниците да отговорят на въпроса, като го свържат с
тяхната работа или проект. На седмични планировки може да питате на

база на въпроса, който са изтеглили какво са свършили.

Препоръчително време
10-15 минути



Креативността е просто да свържеш точките.

ЖЕЛАЕМ ВИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И КРЕАТИВНОСТ!
Споделяйте вашите истории на нашия и-мейл: hey@learn-to-
inspire.com. Най-добрите от тях, ще публикуваме и наградим.

Контакти: 
hey@learn-to-inspire.com

Намерете ни на:

www.learn-to-inspire.com

www.transformika.org

www.playcraft.co

С Т И В  Д Ж О Б С

http://www.learn-to-inspire.com/
http://www.transformika.org/
http://www.playcraft.co/

