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 КАК
А ОБЩУВАШ
БЕЗ БАРИЕРИ

ИНТЕРАКТИВНО ОН АЙН ИЗ АНИЕ



ОТ Е И МА КО ПОВЕЧЕ ОТ ЧАС С 
ПЪРВОТО ИНТЕРАКТИВНО ИЗ АНИЕ 
ОТ МАРТО ПОПОВ АКО ИСКАШ А:

    Подобриш отношенията си с твоята половинка

    Да се научиш да разбираш повече своите приятели

    Да "четеш" знаците, които хората ти дават всеки ден

    Да чуеш по-добре своя вътрешен глас

      Да преодоляваш със замах всички проблеми с     

      колегите в офиса

    Да спреш да се чувстваш разочарован от                       

    действията на другите

    Да научиш практични трикове за това как да     

      направиш хората около теб още по-щастливи

    Приятно самоосъвършенстване!

И не забИ не забравяй – работи, анализирай и подобрявай 
личността си всеки ден!



TEMA 

OCHO AHETO 

KoMyHHKaU.MSlTa 3ano1.1ea OT Hae caMIATe 

"Ha111-aa>1<HvtJ:1T pa3roaop, K0111ro npoae>K.QaMe e ro3w, KOMTO 
aoia111M CbC caMwre ce6e c111." 

B OCHOBIIITe Ha BCl-14KO CTOIII KOMYHIIIKaU.IIIATa. 3a noCT111raHe 
Ha BbTpeweH 6a11aHC 1,1 xapMOHllls:I BbB 
B3alllMOOTHOWeHl-1ATa C .Qpyr111Te, 3a BbTpeweH MIIIP Ill 
KOHTPOJl Ha,Q 061..4YBaHeTO - 6e3 6ap1,1ep111. He 3a6pass:1111, 4e 
BCM\4KO 3ano�ea OT BbTpe H8BbH. E.QBa KoraTO ce HayYIIIW 
.Qa KOMYHIIIKlllpaw npaBIIIJlHO CbC caMl-1s:I ce6e CIII, �e 6b.QeW 
roTOB .Qa npeHecew TOBa Ill B KOMYHIIIKaU.IIIATa CIII C 
ocra Han 111Te. 

https://youtu.be/Un8JgrYayU4








РАЗБЕРИ КАКВО ИСКАШ ТИ,
А ПОСЛЕ И КАКВО ИСКАТ ХОРАТА

ВВ основите на успешното общуване стоят ясно 
поставените цели на комуникация, разбирането на 
вътрешния диалог и след това на външния, 
осъзнаването на нуждите на хората срещу нас и 
намирането на вътрешния мир в резултат.

Човешката комуникация е ключът и към личния, и към 
професионалния успех.



TEMA 

C 3 

i,13rpa.cu,1 co6crseHa q,1,1nocoq,1,1s:1 

BceKvl Tpq6sa ,o.a v13rpa,o.v1 B >Kvl BOTa Cvl BbTpewHa 
KoMyHv1Ka u,v1q v1 cpv1nococpv1q, KoqTo ,o.a cne,o.sa, 3a ,o.a 6b,o.e 
nbnHou,eHeH nbTq MY v1 ,o.a ro npasv1 w,acTnv1s. Tosa Mo>+<e.o.a 
e ceHTeHu,v1q, s KoqTo ,o.a sqpsaw v1 ,o.a cv1 npv1noMHqw s 
TPY.0.Hvl MOMeHTvl; MO>Ke ,o.a e HaBvlK, KOltlTO ,o.a v13rpa,o.v1w 
v1nv1 >+<v1Te111cKa MvlCbn, KoqTo ,o.a Tvl noMara ,o.a He npona,o.aw 
B TPY.0.Hvl MOMeHTvl. 
HaMv1pa111 speMe 3a ce6e cv1, ocTasa111 ,o.ocTaTb4HO ,o.bnro 
HacaMe OTHOBO - CbC ce6e Cvl. 8Cv14KO 3ano4sa OT Te6 v1 
TBOvlTe MvlCnvl. 3Haew - aKO MIACJllAW LUaCTJllABO, LUe 6bAeW 
LUaCTJllAB. 

https://youtu.be/eSkspH3U11M












Не си мисли, че дори след дългогодишни 
взаимоотношения трябва да се разбирате с поглед. 
Винаги ще има нужда да се изговори напрежението, 
насъбрано между вас.
  Не налагай мнението си, а прави компромиси. И 
винаги, винаги се фокусирай върху настоящето! Само 
така ще можеш да изградиш смислени човешки 
взаимоотношения.

Захранвай емоционалната банкова сметка

  Стивън Кови неслучайно развива идеята за 
емоционалната банкова сметка с основна валута 
доверие. За да управляваш ефективно 
взаимоотношенията с твоя партньор, трябва да знаеш и 
че депозита и тегленето от тази сметка трябва да бъдат 
балансирани. Проявявай разбиране, отделяй 
необходимото внимание, бъди присъствен. И никога не 
взимай повече, взимай повече, отколкото можеш да дадеш в замяна.



TEMA 

• /lto6oeTa e Hai-1-ea>KHOTO H81.L10 B >KMBOTa HH!

J7J060BTa KbM Hae C8Mt1Te 

Ha�-KpaCIIIBIIITe MOMeHTIII B >KIIIBOTa HIii B11'1Har111 Ll.le ce 
o6Bbp3aHIII C JH060BTa. Ta3111 KbM Hae, KbM napTHbOpa HIii Ill 
BClll4KIII APYrlll Ba>t<HIII 3a Hae xopa. nbpBO o6a4e B11'1Har111 
Tps:i6sa .Qa 3anO4Ba OTBbTpe. KaKTO Ill KOMYHIIIKaU,llls:ITa, Ta Ka 
111 ysa>t<eHl-1eTO Tps:t6Ba Aa 6bAe nbpBO KbM Hae. AKO TIii He 
noAKpens:iw III pa36111paw ce6e c111, KaK w.e ro npas1,1w 3a 
napTHbOpa CIII? AKO TIii He ce pa3B111Baw, KaK Ll.le pa3B111Baw 
Bpb3KaTa c1,1? 6bAIII 4eCTeH nbpBO CbC ce6e CIII, 3a .Qa 
MO>Kew Aa 6b.Qew 4eCTeH Ill C OCTaHaJ1111Te. 

https://youtu.be/wcVrckyVQYY


TEMA 

O&IQY 
nP 

06LL4YeaHeTo e npou.ec 

C�MCTBO, 
11 IWAErM 

He3aBl-1Cl-1MO AaJllll CTaBa Bbnpoc 3a o6�BaHeTO C TBOIIITe 
POAHIIIHIII, np111s:1Te11111, KOJ1er111 11111111 no3HaTl-1, Tps:i6sa BIIIHar111 
Aa noMHIIIW, 4e o6�BaHeTO e npou.ec, KOIIITO OTHeMa 
speMe. 0rHOW€Hl-1s:ITa ce rpaAs:IT Ha 6a3a KOHCTaHTHa 
KOMYH IIIKau.111s:i. 3aAaBaLI! CIII Bbnpoca "KaKBO 11CKaT xopara?". 
BceKIII IIICKa nOAKpena, JlK)60B, pa36111paHe Ill l-113CJlYWBaHe. 
Tosa e CbL.UeCTBeHo 3a ycnewHoTo o6�BaHe. He MO>t<ew 
Aa HanpaBIIIW BClll4Kl-11 xopa L.UaCTJllllBIII - IIIJllll noHe He 
HaBeAHb>K. Ho MO>t<ew aa 3ano4Hew CbC ce6e c111 1,1 c.neA 
TOBa Aa pa60TIIIW Ha,Q OTHOWeHllls:!Ta CIII C BClll4KIII OCTaHaJllll. 
He 3a6paBs:ILII, '-18 6ap.-wepaTa B o6u.weaHeTO e T83M, KOATO 
TM caM CM noCTaBAW.

https://youtu.be/ohp62lvQIvQ


Семейство

ЧовекЧовек се определя от три неща преди да вземе живота 
си в ръце - семейството, образованието и средата, в 
която се намира. И колкото повече минават годините, 
толкова повече осъзнаваш, че всъщност ти самият си 
този, който определя живота си, макар и той да е с 
поставени основи от семейството. Човек не може да 
избира семейството си. Това, което може, е да го 
раразбира, да го приема и да му прощава за грешките, 
когато има такива. 
В основите на комуникацията, както вече уточнихме, си 
самият ти. За да можеш по-лесно да разбереш своите 
изградени навици и разбирания, погледни назад към 
своето семейство и поколенията преди него, и 
анализирай. Анализирай и родителите си - поотделно и 
заедно. А след това работи и над комуникацията си с тях. 
Принципът за успешни основи в комуникацията отново 
идваидва от петте езика на любовта според Чапман. 
Утвърждаващи думи, пълноценно време, получаване 
на подаръци, помагане и физическо докосване. 
Разбира се, всеки човек има нужда от едно нещо повече 
от друго, но работейки над това какво искат точно твоите 
семейство и приятели, ти ще знаеш и какво да им 
дадеш.
Същото важи и за братя и сестри, чичо и леля, баба и 
дядо, и други близки роднини. Всички те имат нужда от 
твоето разбиране, от любовта и подкрепата ти. Не 
забравяй, че най-важно за комуникацията ти с тях е да 
им прощаваш и да им благодариш. 

Приятели

  Да създадеш онова приятелство, което да наречеш 
истинско, отнема много време. Ако комуникацията е 
дълъг процес, то заздравяването на междуличностни 
отношения към степен безрезервно приятелство, е 
двойно по-дълъг. Приятелите са многопластови. 
Отнема време да разбереш самите тях, да приемеш 
отрицателните им черти така, както приемаш и 
поположителните, и да обикнеш всяка тяхна страна. 
 







Обобщение.

ВсичВсичко, което трябва да знаеш за комуникацията, ще 
прочетеш тук. А всичко останало, ще научиш, докато 
комуникираш. Истината е, че основите на успешното 
общуване могат да бъдат положени, практикувани и 
научени, но общуването без бариери зависи само от теб 
самия. Да четеш хората не е лесно предизвикателство, 
но е въпрос на практика ти да контролираш своите 
ререакции, своето отношение и как хората те възприемат 
спрямо тях. 
Винаги поставяй целите на комуникацията, която 
водиш. И не забравяй, че целта на общуването е да 
създаваш смислени човешки взаимоотношения. Само 
така ще достигнеш вътрешен мир, ще живееш щастливо 
и ще комуникираш успешно. 
Надявам се те хващам в добро настроение и днес, но 
още повече се надявам и да те оставям в такова.



С Е И МАРТО ПОПОВ
В СОЦИА НИТЕ МРЕЖИ

https://www.facebook.com/thinkh
appymarto/

https://www.instagram.com/think
happymarto/

https://www.linkedin.com/in/marti
npopov/

hhttps://www.youtube.com/channel
/UCljyAoowyeDNAWvY1VvwF6A




