
Издигнете се да Преодолеете     

 
Имейл: elevatetoprevail@galyayan.net                                                      Издигнете се да Преодолеете 
Телефон: +4407754541324                                                                                https://www.galyayan.net    
                                     Copyright © 2021 Галина Янчoва. Всички права запазени! 

 

ФАКТИТЕ, ЧУВСТВАТА, ВЯРА  

 

Можем да изберем да разглеждаме живота въз основа на чувства, вяра 

или факти.  

 

1) Чувства - тези, които се ангажират да живеят по този начин, са 

емоционално неуравновесени. Те обикновено са нагоре-надолу в 

емоциите си, като „йо-йо” и отговарят емоционално към другите и 

обстоятелствата, с които се сблъскват в живота. Те са 

непоследователни и тъй като са напълно погълнати от чувствата си, 

те обикновено не са „на разположение“ и често не могат да имат 

доверие. 

 

2) Вяра - много хора смятат това за религиозна дума, но „вярата“ няма 

нищо общо с вярванията. Това е дума за действие, правене. Вие или 

излизате, рискувате с вяра, или не го правите. Хората, които 

основават живота на вярата, обикновено ще преминават между 

екстремни върхове и крайни ниски падения- те ще направят стъпка 

и ще рискуват с вяра, но след това ще се разочароват, когато нещата 

не се развият така, както са се надявали. 

 

3) Факти - да живеете живот, основан на фактите и истината за това кой 

всъщност сте. Това се превръща в здрава основа, върху която 

можете да изградите живота си. Когато станете по-основани на това, 

което сте, вие балансирате. Все още ще имате емоционални възходи 

и падения, но вече не сте водени емоционално. Вашата сигурност се 

основава на това кои сте, което означава, че за другите вие ставате 

зрели, последователни, решителни и силни. 
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Отделете няколко минути, за да размислите върху тези различни 

перспективи. Бъдете честни с отговорите, като отговорите не какво бихте 

искали да бъде, а къде сте в действителност. 

 

1. От коя перспектива живеете живот през повечето време? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Какви промени можете да направите днес, за да ви помогнат да 

живеете живот, който по-последователно се основава на истината 

кой сте всъщност? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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