
КАК ДА РАБОТИМ ОТ ДОМА 
(В ТРУДНИ ВРЕМЕНА)



Дайте си време да се настроите за важните
неща и бъдете търпелив към себе си

Заетият ум трудно се фокусира. Дайте си малко повече време от
обикновено, за да се настроите за важните задачи, изискващи
определена степен на концентрация. Това време ще ви е
необходимо, за да може мозъкът ви да се успокои. Не бъдете
прекалено критични към себе си през този период на настройване
– почти всички преминаваме през това в момента.



Използвайте времето, през което обикновено
пътувате до работа или за среща, за да
свършите нещо, доставящо ви удоволствие

Времето, което при други обстоятелства ще прекарате в колата или
в градския транспорт, сега използвайте, за да се разходите, да
сготвите, да гледате урок по йога в Ютюб или да слушате
аудиокнига, подкаст, или пък онлайн урок. Във времена на стрес
имаме склонност да правим неща, които ни разсейват, за да
изхвърлим от ума си това, което ни притеснява. Опитвайте се да не
запълвате всяка свободна минута с тревожно изчитане на всички
апокалиптични прогнози в социалните медии или пък новините.
Съсредоточете се върху събитията, които ви се случват през деня.



Изключете телефона си

Телефоните са устройствата, които най-много ни разсейват, а и с които
не се разделяме. Както казва Сет Годин „Когато си купихте първия смарт
телефон, знаехте ли, че ще прекарвате повече от 1000 ч. годишно,
гледайки в него? Месеци по-късно, ще си спомните ли как сте прекарали
тези часове?“ Чрез телефоните си получаваме социална валидация и
обратна връзка. Докато с работата ни не винаги е така. Особено в трудни
времена, като днешните, телефоните ни са по-разсейващи от всякога. За
да не се изкушавате от телефона си, опитайте се (ако е възможно) да го
изключите, докато работите.



В България излизането от
домовете е ограничено, а и
времето тези дни не е най-
щедро откъм слънчева
светлина.
Ето защо добавянето на екстра
доза Витамин Д към храната е
силно препоръчително.

Ако излизането навън е ограничено, обмислете
възможността да включите Витамин Д като
добавка



Свършете задачите, които изискват фокусиране
сутринта, ПРЕДИ да проверите новините

Има доста проучвания за това как реагират хората на негативни новини.
Факт е, че ако само за 3 минути сутрин човек е изложен на отрицателни
новини и послания, вероятността да бъде щастлив в края на деня
намалява с 27% - не е малко, нали? Информацията, която консумираме
всеки ден има също толкова голямо значение, колкото и храната. Това е
още по-вярно що се отнася до това КОГА консумирате информацията. За
да не допуснете новините да помрачат настроението ви през целия ден,
опитайте се да ги проверявате едва след като приключите с най-важните
си задачи сутринта. Не е лесно, но от опит знам, че помага.



Планирайте времето за новини и нещата,
които ви разсейват

В допълнение към това новините да не бъдат първото нещо сутрин
(ако успеете, разбира се), планирайте времето, в което ще
наваксате. Това ще ви позволи да подходите към нещата, които ви
разсейват умишлено, а не непрекъснато да проверявате
новинарските сайтове, докато сте под стрес. Тази малка промяна
ще ви създаде усещане, че контролирате деня си.



Ако сте тревожни, работете върху задачи, които 
не изискват пълна концентрация или 
задълбочено мислене

Дните са тревожни за всички нас. Обикновено тревогите ни не
са последователни през деня – появяват се и отминават.
Когато се чувствате особено тревожен, работете върху задачи,
които не изискват пълна концентрация или по-задълбочено
мислене – използвайте тези задачи за загрявка към по-
предизвикателните, върху които ще се съсредоточите по-
късно. С напредването на деня се опитвайте да
синхронизирате сложността на задачите с настроението си.



Ако децата са у дома, споделете грижите за тях 
с партньора си, ако също работи от вкъщи

Но ако сте сами с децата,
използвайте времето рано
сутрин и късно вечер, когато
спят, в своя полза.
Осигурете им особено
възнаграждаващи
разсейвания, като напр.
филмче, когато сте на
конферентен разговор или
на важни срещи.



Станете „невидим“ за останалите 
обитатели на къщата

Ако се самоизолирате от партньора си или другите членове на
семейството, за да работите, е важно да използвате някакви
символи, за да знаят това и да не ви прекъсват без сериозна
причина. Много хора, които по принцип работят в къщи ползват
най-различни трикове, като напр. затварят вратата, ако са в
отделна стая за работа или пък си слагат слушалките, или залепват
листче на екрана на компютъра си „В момента работя“. Разбира се,
трябва да информирате близките си за тези символи, за да сте
сигурни, че няма да нарушат фокуса ви.



Комуникирайте повече с екипа си

Обикновено присъствието на други хора е мотивиращо. Ако
изведнъж преминавате от ежедневно общуване с колегите си лице
в лице към работа от вкъщи, може би ще се усещате с понижена
енергия през деня. Ето защо, положете съзнателни усилия, за да
комуникирате по-пълноценно с екипа си. Ако обикновено
изпращате съобщение до някого в Слак, вместо това вдигнете
телефона и му се обадете. Ако пък обикновено говорите с някого
по телефона, предложете видео конферентен по Скайп или Зуум,
или каквато платформа за видео комуникация използвате.



Не дръжте чипс в дома си! 

Ако в къщи имате чипс – или други нездравословни закуски – ще ги 
ликвидирате за ден-два. Ако прекарвате по-голямата част от 
времето си вкъщи, е много важно да изхвърлите всички снаксове и 
други нездравословни, но изкушаващи храни от дома си. Хората се 
шегуват, че корона калориите не се броят, но някак си дълбоко в 
себе си усещам, че това май не е точно така ;-) Нездравословните 
закусчици изпиват енергията ви малко по-късно, като ви правят по-
малко енергични и намаляват продуктивността ви. 



Всеки ден си правете списък със задачи

Списъкът със задачи, който ще си правите
всяка сутрин е чудесен и простичък начин да
подредите деня си. Не се изкушавайте да
включвате твърде много задачи в него.
Опитайте „Правило 3“ – един доста
продуктивен ритуал, при който всяка сутрин си
поставяте 3 цели и в края на деня проверявате
колко от тях сте изпълнили.



Правете физически упражнения всеки ден
Ако сте принуден да се самоизолирате, ежедневните физически
упражнения не са само добра идея или пожелание, а по-скоро
нещо, което задължително трябва да правите. Физическите
упражнения подпомагат умственото ви здраве, като балансират
химическите процеси в мозъка ви, дават ви енергия и са един от
най-добрите открити до момента начини да се освободите от
стреса. Ако работите от дома си, вероятността всеки ден да имат
все по-малко и по-малко физическа активност е много голяма.
Поръчайте си какъвто и да е фитнес уред – въже за скачане,
гирички и пр. Или пък изтупайте праха от забравените фитнес
уреди (подарени за някоя Коледа) и накарайте сърцето си да бие
по-бързо.



Правете физически упражнения всеки ден
Или пък правете упражнения само с тялото си. Открийте любимите си
фитнес уроци онлайн (бел.: ние от Идеин препоръчваме
https://www.fitnessblender.com/, но може да ползвате всяка друга
апликация). Ако това е позволено или пък имате двор, разхождайте се
половин час навън всеки ден. Когато е възможно, правете физически
упражнения поне 30 мин. на ден. Една интересна тактика е ако следвате
ритуала 60/ 10 (Робин Шарма), който организиране на работния ден в
няколко цикъла от 60 минути работа и 10 минути почивка, ползвайте
тези 10 минути, за да правите физически упражнения – сметнете го, без
да усетите ще сте се движили поне 40 мин.! Започнете деня си с
физически упражнения – двадесет минути първата ви работа сутринта –
ефектът е поразителен! Кортизолът се изчиства, повишават се допамина
и серотонина, метаболизмът се ускорява. В резултат от това сте по-
фокусирани, по- продуктивни, изпълнение с енергия и контролирате
стреса.

https://www.fitnessblender.com/


Създайте си ритуали, от които зависите 

Постепенното затваряне на света около нас, като че ли прекратява
и всички наши дневни ритуали. Ето защо е важно да си създадете
нови ежедневни ритуали в живота, за да го направите по-
предсказуем, последователен и за да чувствате, че имате контрол
върху работния си ден.
Няколко предложения: определете си време за ставане сутрин и
време за лягане, измислете си вечерен и сутрешен ритуал,
въведете си работно време, определете час, в който ще вечеряте
със семейството си, направете си работен кът. Бъдете креативни!



Внимателно избирайте музиката, която ще 
слушате 

Най-добрата музика, за да сте
продуктивен има 2 основни
характеристики: тя е едновременно
семпла (т.е. не ни разсейва) и
позната (така, че да не мислим
много, докато я слушаме). Ако не
можете да се съсредоточите докато
слушате каквато и да е музика,
просто работете в тишина.



Изберете си едно устройство, което ще ви 
служи за разсейване

Ако имате повече от един компютър, вкл. таблет – използвайте го
само като устройство за разсейване. По този начин ще използвате
само едно устройство, за да проверявате новините, социалните
медии или пък съобщенията от приятели. Това ще ви позволи по-
добре да се фокусирате на основния си компютър, когато дойде
време за работа.



Проследявайте времето си 
За да го направите, записвайте в бележник (или пък на файлче)
какво сте правили през деня, в блокове от 15 мин. Друга техника,
която аз лично предпочитам, е след приключване на всяка задача,
да записвам точното време, в което съм я приключила и да си
правя кратък коментар. Разбира се, съществуват и много
апликации, които може да ползвате, що се отнася до регистриране
на работата ви на компютъра. Този простичък ритуал въвежда
допълнителен слой от внимание в деня ви. Когато сте наясно с
това, което правите, ще прекарвате времето си далеч по-
интелигентно и ще помните голяма част от него.

Междувпрочем, това е една от любимите техники на екипа на
Идеин.


