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Търпението е едно от най-важните
качества, които човек трябва да
притежава. За да бъдеш търпелив, трябва
да умееш да контролираш
ситуацията, себе си и емоциите си, да си
силен и устойчив.
Търпението е добродетел и е оценявано
като най-ценното съкровище.

• В психическия живот думата „търпение” изразява сила, която
противодейства на дадено напрежение, външно или
вътрешно.
• Търпението не е неволя, то е качество на разумния човек.
Само разумният човек търпи.
• Когато човек придобие търпение, всичките му работи се
оправят.
• Търпението е основа на живота. Няма ли търпение, човек не
може да свърши никаква работа.
• Търпението е най- великото качество, най- благородната черта
в човешкия характер.
• Търпение – да издържите на всички противоречия и да
изслушвате всички.

ТЪРПЕНИЕТО Е СЪВКУПНОСТ ОТ
ДОБРОДЕТЕЛИ:

НАУЧЕТЕ СЕ НАВРЕМЕ ДА РАЗПОЗНАВАТЕ ПРИЗНАЦИТЕ НА НЕТЪРПЕНИЕТО:

• напрежение в мускулите, стягане;
• неспокойствие, несдържане на едно място;
• раздразнителност, нервност, гняв;
• безпокойство, чувство за несигурност, усещане, че времето изтича;
• сприхавост и прибързаност.
Като цяло нетърпението е напрежение и нервничене, затова се опитайте да успокоите тялото
си. Отпуснете мускулите си, седнете, релаксирайте като бавно вдишвате и издишвате.
Съзнателно намалете темпото – започнете да говорите бавно, да се движите бавно, пуснете си
успокояваща музика или отклонете вниманието си с нещо.
ДАЙТЕ СИ СМЕТКА ЗА ИСТИНСКАТА ПРИЧИНА ДА СТЕ НЕТЪРПЕЛИВИ.

• Наблюдавайте се, когато губите търпение и си записвайте в какви ситуации се случва. Запитайте се:
„Кое всъщност ме кара да бъда толкова нетърпелив?“
• В някои случаи може да ставате нетърпеливи, когато сте преуморени, гладни или ядосани.
• А може би се притеснявате, че времето лети и се ужасявате при мисълта, че няма да успеете? От какво
се страхувате? Нима животът ви зависи от това? А може би се опитвате да докажете нещо на някого?
• Или ненавиждате сегашната действителност и искате час по-скоро тя да се промени?
• Дали не сте прекалено зависими от желанията си?
Помислете си – във всяка ситуация ли реагирате така? Възможно е да реагирате така по навик
или да сте изнервени като цяло.

УСЕЩАНЕТО, ЧЕ „НЯМА ВРЕМЕ“ И ЧЕ ЖИВОТЪТ ИЗТИЧА, Е ПРОСТО НАГЛАСА.

• Ако сме с такава нагласа, колкото и време да имаме, все няма да ни стига. А усещането, че
пропускаме нещо, постоянно ще ни съпътства. Затова променете нагласата си: Времето е
илюзия, вие имате цялото време на света. Това, което искате, ще се случи тогава, когато сте
готови.
• Не е необходимо да пришпорвате нещата, както не е необходимо да карате едно дете насила да
расте: Отпуснете се, правете това, което е необходимо и се доверете на Вселената.
Вие ще постигнете това, което трябва и ще получите това,
необходимо в точния момент.
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Осъзнайте, че целта, към която нетърпеливо се стремите, не е най-важното, не
Всичко.

е
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В повечето случаи е по-важно не постигането на нещо, а уроците, които
научавате.
Помнете, че животът е непрекъснат процес на обучение.

СЪСРЕДОТОЧЕТЕ СЕ ВЪРХУ САМИЯ ПРОЦЕС. ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ЕМОЦИОНАЛНАТА ОБВЪРЗАНОСТ С РЕЗУЛТАТА.

Ако посадим семенце, от което очакваме да поникне цвете и започнем да разравяме пръстта
постоянно, за да видим дали има резултат, не само че цветето няма да порасне по-бързо, но изобщо
няма да порасне.
НЕ ТЪРСЕТЕ ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ.

• Много често си мислим, че нищо не сме постигнали и че времето, което сме отделили, е било
безцелно.
Но всъщност не е така, защото в нас се извършват промени и разбираме за тях доста, след като са
започнали. Когато няма видим резултат, това не означава, че няма резултат. Щом правите нещо, вие
вече сте постигнали успех.
ПРИЕМЕТЕ СЕГАШНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

• Когато състоянието на нещата в момента не ни удовлетворява и мразим сегашната реалност, ние се
изпълваме с гняв и нетърпение да я променим час по-скоро. Всяко забавяне, всяка пречка
предизвикват у нас негодувание или чувство за вина.
Затова е важно да приемем сегашната действителност и да открием нещата, за които трябва да
сме благодарни. Само така – с любов и признателност можем да се освободим от това, което не
харесваме.
• Действайте и се наслаждайте на всеки етап. Престанете да мислите за резултата.

МИНУТИ ЗА ДИСКУСИЯ

А вие нетърпеливи ли сте? Кога проявявате нетърпение и как го
овладявате?
За какво според вас ни е нужно търпението? Какво можем да
постигнем с него?

ВРЕМЕ Е ЗА ТЕСТ

ПЛАТОН Е КАЗАЛ: "В ОСНОВАТА НА
ВСЯКА МЪДРОСТ Е ТЪРПЕНИЕТО".
.

Търпелив човек ли сте?
Отговорете на предложените въпроси и ще узнаете притежавате ли това качество или лесно могат да ви
изкарат от равновесие.

1. Ваш приятел закъснява за среща, мобилният му телефон ви обяснява, че „в момента няма връзка с този номер”.
Вашата реакция?
а) Запазвате спокойствие – на всеки може да се случи – 1 т.
б) Започвате да нервничите, като се опитвате да се успокоявате, че може би батерията на телефона е паднала – 2 т.
в) Побеснявате и сте готови да го залеете с гнева си – само да се появи! – 3 т.
2. Звъните на номера на Вашия мобилен оператор, линията обаче е заета и автоматично съобщение през две
секунди ви приканва да изчакате. Вашите действия?
а) Оставате на линия, но усещате как раздразнението ви расте – 2 т.
б) Никакъв проблем, ще почакате – 1 т.
в) Затваряте с намерение да позвъните по-късно – 3 т.
3. Как реагирате, когато рекламен блок прекъсне любимото ви предаване?
а) Пропускате го, като през това време се занимавате с нещо друго – 2 т.
б) Гледате го заради идеята, че от време навреме се появява и полезна информация – 1 т.
в) Превключвате веднага на друг канал – 3 т.

4. Отивате на кино, но на място разбирате, че филма, който сте искали да гледате, е утре. Какво ще
предприемете?
а) След кратко колебание си купувате билет за друг филм – 3 т.
б) Отлагате посещението за утре – 1 т.
в) Решавате как да постъпите в зависимост от настроението си – 2 т.
5. В градския транспорт случайно ви настъпват. Как реагирате?
а) Не обръщате внимание – 1 т.
б) Не отдавате значение, но само ако човекът, който го е направил, ви се извини – 2 т.
в) Бурно се възмущавате и настоявате за извинение – 3 т.
6. Изберете твърдението, което е най-близко до начина ви на мислене:
а) „Търпението – това е изкуството да се надяваш." – 1 т.
б) „Ако се храним само с едната надежда, можем да умрем от глад” – 3 т.
в) „Търпението е прекрасно качество, но с времето ни прави равнодушни – 2 т.
7. Приятел ви разказва нещо, като започва отдалече и дълго не може да стигне до същността. Вашите действия?
а) Слушате, без да го прекъсвате, защото смятате, че детайлите са важни – 1 т.
б) Тактично се опитвате да насочите разговора към темата – 2 т.
в) Прекъсвате го и питате направо за какво става въпрос – 3 т.

8. Любимият ви човек изглежда потиснат от няколко дни, но не бърза да сподели с вас каква е причината. Как
реагирате?
а) Не го притискате, а само показвате, че сте готови във всеки един момент да го изслушате – 1 т.
б) Обиждате се, защото решавате, че ви няма доверие – 3 т.
в) Въздържате се да го разпитвате, но мислите през цялото време за причините за неговото настроение – 2 т.

Съберете точките и се запознайте с изводите от резултатите, които сте получили
8–12 точки.
Търпението е присъщо за вас качество и което никак не е маловажно – умеете да съобразявате вашите интереси и
потребности с тези на хората около вас. Не е изключено да сте миротворец по натура, стараещ се винаги да изглажда
острите ръбове и да излиза от напрегнати ситуации без емоционални сътресения.
13–18 точки.
Не сте лишени от търпеливост, но заедно с това, понякога сте склонни да се отказвате от нея под натиска на
конкретните обстоятелства. Не може да се каже, че не притежавате психическа устойчивост, но все пак, при
възможност, избягвайте критични ситуации. Ако все пак попадате в тях, винаги, при вземането на решение за
действие си спомняйте добрата стара поговорка: „Седем пъти мери, един път режи!”
19–24 точки.
Търпението е необходимо качество за постигането на всяка цел. То е от изключително значение във времена на
кризи. Стремете се да развивате това умение в себе си, както и да не предявявате завишени изисквания към
околните.

ПРИКАЗКА ЗА ТЪРПЕНИЕТО
„Разправяха ми една приказка за две слугини на
двама князе. Трябвало и двете да занесат някъде по
една кошница, тежка двадесет килограма. Едната от
тях носи кошницата и се разговаря спокойно с
другарката си, от време на време запява някоя
песен. Другата я запитва:

- Защо си толкова весела? Не ти ли тежи
кошницата, че отгоре на това можеш и да пееш?.
- Не ми тежи.

- Как тъй?
- В кошницата аз нося едно особено цвете.
- Дай и на мен от това цвете. Как се казва то?

- Търпение.“
Учителят Петър Дънов

ДА СИ ТЪРПЕЛИВ Е СИЛА НА ХАРАКТЕРА. ДА КАЛИШ ДУХA СИ, ДА ПОДЧИНИШ ЕГОТО СИ, ДА ЗАМЪЛЧИШ, КОГАТО ТИ
ИДВА ДА КРЕЩИШ, СА КАПЧИЦИТЕ СМЕЛОСТ, КОИТО ОТКРИВАШ В СЕБЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ПРОЯВИШ
ТЪРПЕНИЕ.
Търпиш, когато се раждаш. И поемаш първата глътка въздух пак с търпение.
Търпиш, когато страдаш. И знаеш, че времето лекува всичко (най-вече душата).

Търпиш, когато си влюбен, чакайки минутките бързо да се изтърколят и да видиш отново любимия.
Защото любовта е търпение.
Когато откриеш своята половинка, също търпиш. Защото семейното щастие преди всичко се основава на
доверие, уважение, любов и голяма доза търпение.
Търпиш, когато довеждаш на бял свят собствените си деца. И пак с много обич, грижа и търпение ги отглеждаш.
Търпиш, когато си болен. Защото търпението е лекарство.
Търпиш, очаквайки повишение в службата. Защото да докажеш, че си добър в това, което правиш, е търпение и
постоянство.
И НАКРАЯ, СРАЖАВАЙКИ СЕ С ЖИВОТА, РАЗБИРАШ, ЧЕ ЗА ДА СИ ПОБЕДИТЕЛ, Е НУЖНО ЕДИНСТВЕНО ТЪРПЕНИЕ.
МЪДРИТЕ ХОРА ВСЪЩНОСТ СА ТЪРПЕЛИВИТЕ ХОРА

„Човек, който е господар на търпението, е господар на
всичко останало“

Джордж Савил

"Търпението не се изразява в това да седиш и просто да
си чакаш. То е в умението да гледаш бодлите, а да
виждаш розата, да гледаш нощта и да виждаш деня.
Обичащите са търпеливи и знаят, че луната има нужда
от време, за да достигне своята пълна и най-красива
фаза."

Шамс Табризи

„Приемете темпото на природата: нейната тайна е
търпението.“
Ралф Уолдо Емерсън

Благодарим за вниманието и
търпението!

