
Силата на емоционалните убеждения

Между емоциите и значението съществува връзка. Можете да
ги разглеждате като двете страни на една и съща монета, два аспек-
та в едно-единствено преживяване. Емоция без експлицитно зна-
чение се възприема като чужда на поведението ни и е като прос-
ловутия косъм в супата. По-рано в този урок обсъдихме отразява-
нето в емоцията на някаква ценност, която може да е явна, или не. 

От друга страна, познанията и убежденията нерядко изглеж-
дат абстрактни и далечни в живота ни. Например помислете за
физиката или математиката. За повечето хора такива дисциплини
са лишени от емоции, те ни оставят студени. Когато са запитани:
„Какво чувствате, когато вярвате, че гравитацията ни държи на
земята?“, обичайният отговор е: „Абсолютно нищо“. Следова-
телно може би си струва да изследваме защо много хора все пак
изпитват емоции по отношение на физиката и математиката. 

Точно както постъпихме по отношение на разбирането за
значението на емоциите, можем да съживим всяко убеждение,
свързващо го с преживяването. Правейки това, работим в друга-
та посока, търсейки онова, което прави убеждението емоционал-
но. Следователно как можем да превръщаме интелектуалните
убеждения в емоционални? Как можем да въплъщаваме убежде-
нията, давайки им място в живота си като нещо „емоционално“8,
нещо, което ни привежда в движение, за предпочитане в посока-
та, в която искаме да вървим? 
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Нека вземем например темата „положително мислене“. Мно-
го хора са били вдъхновени от концепцията и са преминали през
следния процес. Първо, чели са книга9, пълна с фантастични
идеи. След това са използвали утвърдителни изказвания (всекид-
невно повтаряне на положителни твърдения към себе си), надя-
вайки се да развият силата, нужна за постигане на контрол върху
емоционалните си реакции и за лично овластяване. Много хора
обаче не постигат целта си с тези твърдения. Защо е така? 

Този въпрос има два отговора. 

Всяка емоция, която преживявате, е поредица от невропси-
хологически стъпки. Последователността трябва да се разчупи.
За да направим това, в първия урок обсъдихме техниката на ди-
социацията. 

Повтарянето на положителни твърдения и убеждения само
по себе си не гарантира въплъщаването или „емоционализиране-
то“ на тези убеждения. Ето една по-ефективна техника. 

Техника: емоционализиращи убеждения

Стъпка 1. Формулирайте своите убеждения. 

Прочетете или чуйте убеждение, което ви прави впечатле-
ние, което ви кара да се замислите: „Това е представата, която мо-
же да промени живота, емоциите и психичното ми състояние.“
Като начало, напишете убеждението, с което искате да работите.
Точно както предлагат някои курсове по положително мислене,
можете да закачите листа на стената и да си го четете всеки ден. 

Стъпка 2. Натоварете убеждението с последствия на по-
веденческо равнище. 

Придайте на това убеждение значение, като идентифицирате
положителните му последствия – за себе си и за другите, за ваша-
та организация, общност, свят. Тъй като използването на убежде-
нието като филтър ще е целта ви, уверете се, че то има само по-
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ложителни последствия на всички равнища. Има ли някакви нови
преживявания, в които можете да изпитате как ще се чувствате,
ако вярвате в това? Как се чувствате, когато го осъзнаете? По-
мислете за следващата седмица и се запитайте: „Как вярването в
това влияе върху начина, по който ще се държа в бъдеще?“, „Как
трябва да се държа, за да пусна в действие това убеждение?“,
„Ще интерпретирам ли събитията по различен начин, ако убежде-
нието е вярно за мен, и как ще стане това?“

Стъпка 3: Натоварете убеждението с цел. 

Потърсете допълнителни аргументи, елементи на доказател-
ства, за да подкрепите това убеждение: след като то си е на мяс-
тото, как си представяте себе си, другите, човечеството, света и
взаимоотношението ви с тях? Каква е гледната ви точка за живо-
та? Какво трябва да е вярно, за да гарантира, че тази представа
ще стане вярна за вас? Какви ценности внушава това убеждение
и къде ще ги разположите във вашата ценностна йерархия? (Вж.
упражнение 2.5, с. 1.)

Стъпка 4. Заредете убеждението си с емоции.

Представихме този процес в предишната глава. Референтно
преживяване е събитие в живота ви, когато дадено състояние или
убеждение вече е действало, когато вече сте го вярвали или сте
го преживявали. Потърсете референтно преживяване и отново се
асоциирайте, връщайки се умствено към него така, както сте го
преживели на времето. Почувствайте до каква степен убеждени-
ето вече е присъствало като физическо преживяване, как сте се
чувствали на времето с него. Чуйте го да резонира в съзнанието
ви. Убеждението е действало като презумпция. Като се асоциира-
те с него, то отново се превръща в преживявана реалност вместо
да е чисто интелектуален израз. 

Стъпка 5. Закответе у себе си това убеждение по най-под-
ходящия начин. 

Ако сте осъществили правилно предишните стъпки, вече
трябва да сте в състояние да имате достъп до това убеждение по
всяко време. Същевременно, ако то е толкова находчиво, колко-
то искате да бъде, ще желаете да го имате без дори да мислите, не
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е ли така? Искате да го преживявате, да дишате с него, да го де-
монстрирате във всяко поведение и дейност, във всяка среда.
Следователно свържете го в съзнанието си с нещо, което прави-
те автоматично, без да мислите, например дишането или сърдеч-
ния си ритъм. В крайна сметка те продължават, дори когато спи-
те, нали? Ние също се надяваме! 

Прилагане на логическите равнища за засилване на вашата емо-
ционална интелигентност

Вече показахме по-горе как неврологичните равнища са
свързани с вас, така че: 

– Можете да видите как те са структурирани и по какъв на-
чин емоциите са свързани с тях. 

– Можете да променяте логическите равнища и правейки то-
ва, всъщност да управлявате емоциите си.

– Вашите по-високи логически равнища (визия, мисия и
убеждения) са ключът към себемотивирането. 

Освен това можете да идентифицирате неврологичните нива
у другите хора и дори в организациите. Такива наблюдения са по-
лезни в отношенията с хората, с които взаимодействате. Можете
да разнищите логическите нива в разговор или например да изпо-
лзвате базисните ценности на другия, за да засилите емоционал-
ната връзка помежду си. Можете да му покажете, че такива цен-
ности имат значение и за вас и да ги вземате предвид, когато ис-
кате да му обясните или да го попитате нещо. 

Пример:
Базисната ценност на Джон е

мир
Базисната ценност на Питър е

щастие

Търсене на помощ Ако ми помогнеш сега, ще те
оставя на мира.

Дори не можеш да си представиш
колко щастлив ме правиш с по-
мощта си.

Даване 
под наем на къща в
Ардените

Там наистина е тихо и спо-
койно.

Цялото ти семейство може да е
щастливо там.
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Приложение 1: Неврологични равнища в организациите

Можете да използвате модела на неврологичните равнища с
отделни хора, например в контекста на тяхната работа, както и с
групи и с фирмата като цяло. 

Използване на ниво фирма

Идентичност

Изявлението за мисията изразява идентичността на органи-
зацията. Доброто изявление описва какъв е бизнесът, какво дър-
жи заедно хората в организацията. 

Пример: 

„По-добри неща за по-добър живот. 
Ние сме основаваща се на науката и на технологията 
компания с персонал, произвеждащ продукти, които 

променят всекидневния живот.“10

Ценности и убеждения

Организацията освен това има нужда от ясен набор от цен-
ности и убеждения, които се споделят от целия персонал и които
ръководят решенията на фирмата. 

Примери на ценности, важни за дадена организация: 

Фокусиране на нашия бизнес. 

Отдаденост на опазването на околната среда. 

Овластяване на хората.

Идентичността и ценностите на организацията често се
представят в нейния годишен доклад. Същевременно доказател-
ството за тортата идва от нейното изяждане! Проверете как тези
твърдения са приложени на практика: уменията и поведенията в
организацията съответстват ли на нейната мисия, ценности и
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убеждения? Организацията последователна ли е в приложението
на своите ценности и убеждения? (Какво ще включат в годишния
си доклад след няколко години? Решенията на борда съответстват
ли на техните ценности и убеждения?) 

Индивидуална употреба

Пример: търговец. 

– Среда: Тази област е съвършен пазар за продажба на мои-
те продукти. 

– Поведение: В търговските си разговори задавам редица
въпроси, обяснявам...

– Умения: Овладял съм всички техники. 

– Убеждения: Ако продавам повече, тогава заплатата ми ще
се повиши. 

– Идентичност: Аз съм компас, показващ пътя към решения-
та, от които хората се нуждаят. 

– Духовност/свързаност: Очаквам светът силно да се про-
мени през следващите пет години заради продажбите на
компютри. 

Хората в организацията

И накрая проверяваме как логическите равнища на организа-
цията и на индивида са свързани едно с друго. Това води до въп-
роси като: „Идентичността на даден индивид съответства ли на
мисията на организацията?“, „Личните му ценности и убеждения
съчетават ли се с тези на организацията?“ 

Например, когато дадена орга-
низация се стреми към удовлетво-
ряване на клиентите и дългосроч-
ни отношения с тях, може да пос-
тавя под съмнение ползата от нае-
мането на агресивен търговец, чи-
ято цел е колкото е възможно по-
голям оборот. Или организацията
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„46 % от хората, които са на-
пуснали работните си места
през миналата година, са го
направили, защото не са се
чувствали оценени в работа-
та си.“

Министерство на труда, САЩ



не е напълно честна за ценностите си, или рано или късно търго-
вецът и организацията ще влязат в конфликт. Като служител ве-
роятно ще е по-добре да се запитате дали организацията и вие си
подхождате. 
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