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Как да бъдем ефективни и да имаме високо представяне 
без стрес, потопени в Четвъртата индустриална 

революция на дигиталната епохa?



Предизвикателството

Днешният свят е сложен, изискващ и постоянно променящ се. Възможността за бърза промяна и

комуникация не само разкрива нови възможности, но и води до по-високи изисквания към продуктивността и

нарастващо натоварване. Информационните и комуникационни технологии позволяват преодоляване на

пространственото разделение, което води до достъпност по всяко време и на всяко място.

Какво може да се направи, когато хората с висок потенциал трябва да продължат да работят с максимална

скорост и при предизвикателни, постоянно променящи се обстоятелства? Как могат да поддържат високо

ниво на продуктивност и в същото време да останат спокойни, релаксирани и фокусирани?

Преглед

TLEX Управление на ума за здраве и високо представяне e mindfulness програма, която включва

самоуправление и управление на ума. В основата на програмата стоят практически упражнения за

управление на ума, набор от техники за релаксация и дихателни упражнения, както и техниката SKY.

Ползи

• Повишена устойчивост: Да останеш спокоен, релаксиран и фокусиран в предизвикателни ситуации.

• Повишена гъвкавост: Да бъдеш в състояние да продължиш да се движиш и да действаш, докато 

отстъпваш, за да идентифицираш динамичните нужди и възможности в сложни и променливи времена.

Управление на ума за здраве и високо представяне

Въздействие върху благосъстоянието, представянето и социалната 

свързаност

93% от участниците са 

съгласни, че техниките на 

TLEX ще имат положително 

въздействие върху техния 

работен ден.

83% от участниците 

потвърждават факта, че 

техниките на TLEX увеличават 

способността да останат 

фокусирани върху работата.

90% от участниците са 

съгласни, че техниките на 

TLEX увеличават 

способността им да запазят 

спокойствие в трудни 

ситуации

Направихме проучване сред 1128 участници от 30 страни :

90%

93% 83%

КАКВОКАЗВАТ УЧАСТНИЦИ:

85% от участниците са 

съгласни, че техниките на 

TLEX увеличават 

способността да слушат и 

приемат различни гледни 

точки.

85%



Управление на ума за здраве и високо представяне

Съдържание

Програмата Управление на ума е разработена с цел повишаване на благосъстоянието и 

самоефективността в ежедневния живот и практикуване на умения за справяне с 

предизвикателствата с фокус, смелост и енергия.

Част от процесите:

Програма: 

Позитивна нагласа на работа 

Нагласата ни влияе върху готовността ни за промяна и 

върху качеството на взаимоотношенията на работа.  

Цел: Разбиране и използване на силата на правилната 

нагласа за постигане на индивидуални упехи и успехи в 

екипа. 

Създаване на структури на работа, 

благоприятни за нашия ум. 

Техники за по-добро управление на времето и по-голяма 

продуктивност на работното място. .

Цел: Научаване за влиянието на работните структури 

върху представянето 

Техники за справяне с ума 

Научно доказани техники за релаксация, които 

повишават способността да останем едновременно 

фокусирани и спокойни. 

Цел: Преживяване на състоянието на ума (FLOW); 

научаване как да се предизвика FLOW 

Баланс между работа и личен живот

Количеството спрямо качеството на времето: 

Научаваме как да бъдем повече в настоящето и да се 

наслаждаваме повече на времето си. 

Цел: Да се научим да използваме пълноценно времето си 

на работа и вкъщи. 

ДЕН1 | 18.30 -21.00ч.

Посрещане и въведение в темата Стрес и 

енергия

Обстоятелствата и моето възприятие

Mindfulness- практически техники

ДЕН2 | 18.30-21.00ч.

Mindfulness - техники

Моята ежедневна mindfulness практика

Mоята визия и вдъхновение

Имплементиране в ежедневието: 21 

дневно предизвикателство

ДЕН3 | 18.30-21:00ч.

Баланс между работа и личен живот &

присъствие във всекидневния живот

Mindfulness - техники

Науката за дишането & Mindfulness техники

Създаване на доверие в моята среда

Място
ул. „Г.С. Раковски“ 140

През входа на магазин „Зелен Био“
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TLEX клиенти:

Константин Драгов

Константин провежда програми за управление на стреса и самоусъвършенстване през

последните 15 години. По професия е строителен инженер и е завършил Университета в 

Ню Хемпшир. Има магистърска степен по строителство и управление на проекти от

Калифорнийския университет в Бъркли, САЩ.

Зоран Имширагич 

Зоран провежда обучения по управление на стреса за последните десет години в 

световен мащаб. Той е експерт по графичен софтуер и сертифициран Adobe инструктор, 

специализиран за обучения в компании. Образованието му е Хотелиерство.

Обучители:



Регистрация:

TLEX България

Teл: +359 893 062412
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