
ПРОДУКТИВНОСТ ОТ ВКЪЩИ – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е И КАК ДА ГО НАПРАВИМ?  

Вече години наред работя отдалечено и в едно нещо съм сигурна – работата от 
дистанция трябва да бъде планирана отлично и в доста големи детайли.  

Да управляваш времето си САМ и да избираш кога точно ще работиш е много трудна 
задача, ако не планираш деня си предварително. Не е лесно да си изцяло господар на 
себе си – носиш цялата отговорност за това.  

Много е вероятно когато работите от дистанция да прекарвате половината от времето 
си в борба с отлагането, разсейването и управлението на енергийните си спадове. Ако 
се поддадете на разсеяността, то голяма част от продуктивното ви време ще замине в 
чувството за вина, че сте се предали и отново сте попаднали в капана на мотането в 
интернет, социалните мрежи или пък новините.   

След като COVID-19 нахлу в живота ни, много хора изведнъж трябваше тотално да 
променят начина си на работа и да започнат да работят от вкъщи, много често 
заобиколени от малки деца, партньора си и други членове на семейството.  

Е, как в така ситуация първо да се фокусираме, после да запазим фокуса си, а и да бъдем 
продуктивни?  Макар и да не е лесно, всеки трябва да намери своя начин, защото само 
по този начин ще запази работата си.  

Ако имате очаквания, че мерките, масово предприемани от правителствата по света за 
подкрепа на бизнеса и защита на работещите, ще продължат поне до пенсионирането 
ви, значи доста сериозно се заблуждавате или самоуспокоявате. След като всичко 
приключи и светът се отвори, много работодатели просто няма да има откъде да плащат 
заплатите на служителите си и ще последват масови уволнения и закриване на бизнеси, 
особено в сектори, които няма да бъдат жизнено важни за обществото. Преминаваме 
през парадигмална промяна на социалната конструкция и само силните, адаптивните и 
бързите ще успеят.  

Пожелавам го на всички и ви представям няколко съвета как да бъдете продуктивни, 
докато работите от вкъщи.  

Това е най-голямата инвестиция, която може да направите, за да имате работа утре и 
тази инвестиция трябва да бъде направена ДНЕС.  

#1 Започвайте работа възможно най-рано 

Ставането преди изгрев слънце е навик на повечето успешни хора. Много е писано за 
това, правени са стотици проучвания, книгата на Робин Шарма „Клуб 5 сутринта“ има 
милиони почитатели по целия свят. Независимо дали сте „ранно пиле“ (т.е. чучулига) 
или пък нощна сова, от гледна точка на продуктивността, в ставането рано сутринта има 
доста смисъл – нещата, които ни разсейват са по-малко и средата, в която работим е 
почти близка до пълната тишина, което от своя страна ни позволява по-лесно да се 
фокусираме.  



Вярвате или не, но един от начините да работите продуктивно от вкъщи е, възможно 
най-скоро след събуждането си, да започнете работа по задачите, които сте си 
планирани за деня. Да започнете преди да се е събудило цялото семейство, може да 
бъде ключът към постигане на истински напредък.  

Плюс това, проучванията показват, че ранното събуждане ви прави по-щастливи. 
Причина за това е сутрешната светлина - един от най-важните външни фактори, 
определящи цикъла сън/ събуждане, която подобрява настроението и минимизира 
симптоми на стрес и депресия.   

#2 Посветете сутринта си на работата, която има най-голяма стойност за вас и 
организацията ви 

Първите задачи, с които да започнете сутрин трябва да бъдат тези, които имат най-
висока стойност за работата ви и за вас. Намалете до минимум времето за планиране 
(не повече от 20 минути сутрин) и започнете истинската работа, когато сте най-активни.  

Не губете яснота и енергия да планирате часове наред какво ще свършите през 
следващите 8 часа. Ако сте чучулига, може да свършите тонове работа в първите 
сутрешни часове. Струва си сутрин да се фокусирате върху най-важните задачи за деня.  

Най-лесният и ефективен начин да се случи това е да планирате следващия ден от 
вечерта на предходния. Започнете работа веднага, след като станете от сън и 
приключите със сутрешния си ритуал.  

Аз лично всяка вечер планирам трите неща, които искам да постигна на следващия ден 
и това е Списъкът ми със задачи, с които стартирам сутрин, без да губя време.  

#3 Ако не сте „ранно пиле“, тогава работете, когато сте най-продуктивни 

Когато работите от вкъщи, важно е да разпознавате кога точно сте най-фокусирани и 
изпълнени с енергия, за да планирате деня си около тези периоди. Енергията е онзи 
критичен компонент, от който всички ние се нуждаем, за да вършим работата си най-
добре, независимо къде се намираме – дали в офиса, вкъщи или в кафето наблизо 
(поради жестоки причини, които светът все още не може да овладее, през настоящите 
дни работа от любимото ни кафене не е възможна).  

Напр., ако сте чучулига (сутрешен тип) и сте с най-свеж мозък, креативен и продуктивен 
между 9 ч. и 12 ч., използвайте този прилив на енергия, за да свършите всичко навреме.   

Ако сте сова и на мозъка ви са му необходими няколко часа, за да заработи на пълни 
обороти през деня, използвайте следобедите и вечерите. Ако сте продуктивни между 
15 ч. и 23 ч., планирайте задачите си съобразно това и направете този времеви интервал 
свое работно време.  

Най-важното е, че можете да увеличите енергията си като работите СЪС своето тяло, а 
не СРЕЩУ него, като го насилвате да се вмести в нечий друг биологичен часовник, 
различен от вашия вътрешен часовник.  



По-добре е да концентрирате енергията си в определен период, отколкото произволно 
да я хабите в случайни отрязъци от време.  

За да се възползвате от най-продуктивните си периоди, планирайте най-трудните си 
задачи за времето, в което ще имате най-много енергия и хъс да ги свършите.  

#4 Предварително се подгответе за една успешна сутрин   

Планирането на следващия ден в края на предходния работен ден ще ви спести куп 
изгубени часове сутрин и ще намали драстично стреса. Първият тих час сутринта е 
идеален да се фокусирате върху стойностните си задачи, без да бъдете прекъсвани.  

Опитайте го днес. Ако резултатът ви хареса, опитайте са да го правите всеки ден през 
следващата седмица. След една седмица ще решите дали си струва да включите този 
ритуал на планиране от предходната вечер в ежедневната си работна рутина.  

За мен работи отлично от години.   

#5 Организирайте деня, така, както бихте го направили при нормални обстоятелства  

Когато работите от вкъщи, на практика управлявате всичко – календара си, проектите, 
задачите и почивките. Без подходяща организация, много бързо ще изгубите фокус и 
ще прегорите.  

За да следвате графика си, разделете на определени периоди от време какво точно и 
кога ще го правите. Използвайте някой онлайн инструмент (може да е календара или 
пък алармата на телефона), за да ви напомня кога е време за релакс или пък за 
започване на нова задача. Ако сутрешните ви часове в офиса са отделени за определен 
тип задачи, планирайте по същия начин времето си вкъщи. Това е в случай, че 
организацията на работата ви в офиса е съвпадала с вашия естествен циркаден ритъм. 
Но ако случаят не е такъв– то използвайте времето, през което ще работите от вкъщи, 
за да моделирате времето си по начин, който в максимална степен е синхронизиран с 
циркадния ви ритъм.  

Облечете си дрехи, с които да си напомняте, че сте на работа. Това означава удобни 
работни дрехи, не пижама. Има много голяма вероятност това да ви накара да се 
чувствате будни, свежи и продуктивни. Това е и един малък трик, чрез който да 
разделите работата си от останалата част от живота ви.  

На забравяте почивките! Те ще ви позволят да се освежите и възстановите. Когато 
живеете в офиса си, не е много трудно да потънете в работа. Изключвайте се, когато се 
предполага да правите това. Планирайте почивките си така, както е най-добре за вас – 
на „пазара“ на съветите за персонално израстване и продуктивност има безкрайно 
много предложения в тази посока. Дали ще работите 60 мин. и ще почивате 10 или пък 
53 и ще почивате 17 – няма никакво значение. Важно е да изберете ритъм, който в най-
голяма степен отговаря на вашия персонален работен цикъл.  

#6 Опитайте се да отделите работен кът у дома 



Когато работим от дома е много лесно да си останем в леглото с лаптопа и да си мислим, 
че работим. 

За да подобрите ефективността си, опитайте се да отделите работен кът. Това 
значително ще подобри продуктивността ви – мозъкът ви пространствено ще се 
обвърже с този кът като с място, където работата се случва. Като работите всеки ден на 
едно и също място, мозъкът ви започва да го асоциира с работата. Разбира се, има и 
други теории, според които работите по-ефективно на различни места, но важното в 
случая е пространствено да разделите работата от личния си живот.  

#7 Минимизирайте шума, за да се фокусирате  

Работата от вкъщи е придружена със звуци и шум, които постепенно могат да станат 
непоносими – трафик, шумовете от улицата, часовника в другата стая. Ако имате малки 
деца, то неминуемо чувате как си играят в съседната стая или направо до вас.  

Какво да направите? Едно добро решение е да ползвате звукоизолиращи слушалки. А 
ако можете да се съсредоточите на музика – слушайте през тях музиката, която ви 
помага за това. Правете го най-вече по време на най-продуктивния си период, както го 
нарича Крис Бейли (автор на книгите „Проект продуктивност“ и „Хипер фокус“), вашият 
биологичен „прайм тайм“.   

#8 Поддържайте социалните си контакти  

Психолозите казват, че връзката с други хора ни прави щастливи, здрави, продуктивни 
и нормални. Ето защо, поддържайте връзки с приятелите и колегите си. Виртуални 
срещи, телефонни разговори, мейли – всичко е позволено. Намерете своя начин да се 
забавлявате с приятелите си. Слава Богу, съществуват безкраен набор от възможности 
като Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, WhatsApp, Facebook Workplace и 
Trello и какво ли още не, които ви позволяват да не се чувствате така изолирани. Защото 
всички изследвания стигат до един извод – позитивната социална подкрепа подобрява 
устойчивостта и справянето със стреса. Така, че – редовно се чувайте с колегите, 
приятелите, семейството ви (ако сте разделени с някои от своите близки) или пък 
съседите си.  

Работата от вкъщи може да бъде доста сериозно предизвикателство за много хора.  

Как вие избирате да посрещнете това предизвикателство в голяма степен ще определи 
продуктивността ви, психическото ви здраве и в крайна сметка – щастието ви.  

 

Жечка Калинова 
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