
Разпознаване на емоциите 

Умението за емоционален самоконтрол е може би най-ценното умение, 

което някога можете да придобиете. 

Понякога хората трудно идентифицират емоциите си и обикновено това се 

дължи на една от следните причини: 

• Бяхме накарани да мислим, че чувствата ни нямат значение. 

• Бяхме накарани да се страхуваме да изразяваме емоциите си. 

• Накараха ни да се чувстваме виновни, ако нашите емоции (или 

желания) са неудобство за другите. 

• Бяхме обезкуражени да чувстваме или да изразяваме конкретни 

емоции. 

Поради нашето кондициониране някои хора спират да изразяват 

емоциите си и често ги потискат (държат в себе си). Други хора отиват още 

една крачка напред и спират да си позволяват да ги имат. И в двата случая 

това може да доведе до намалена способност да разпознават как се 

чувстват. 

Дори хора, които не са се научили да потискат или изключват определени 

емоции - дори и да усещат нещата дълбоко - те просто никога не са били 

обучавани за своите емоции и затова не могат да ги идентифицират ясно. 

Ако искате да възвърнете отново силата си да управлявате собственото си 

емоционално състояние, трябва да можете: 

• Забележете, че изпитвате емоционално състояние, 

• Определете какво е то, 

• Знаете какво да очаквате, 

• Знаете как да повлияете на ново емоционално състояние, 

 

Емоционални състояния 

Емоционалните състояния всъщност са 2 различни неща: 

1. Състоянието на физиологичните „чувства “, които изпитвате 

2. ЕМОЦИЯТА е психологическата интерпретация или „етикет “, който 

поставяте върху състоянието 

 



Изпитваме сложни състояния, съставени от химични и хормонални 

взаимодействия, които предизвикват различни реакции в тялото. Нашите 

емоции са интерпретациите, които правим на тези преживявания - или 

етикетите, които им даваме. 

И така, въз основа на това, за което говорихме в Мислите Създават 

Емоции, трябва да добавим няколко стъпки към процеса. 

 

 Състояние 

 Ситуационна интерпретация (мисъл) 

 Състояние 

 Интерпретация на састоианието (етикет) 

 Емоция 

Това означава, че тялото реагира първо на мисълта, след това умовете ни 

интерпретират реакцията, обозначават я и се ражда емоция. 

Можем да имаме физиологични чувства, които не са емоции. Можем да 

се чувстваме горещо, студено, гадно или енергично. Но когато ги 

интерпретираме, че имат смисъл, ние ги превръщаме в емоции. 

Емоциите буквално означават действие. Всяко емоционално състояние е 

предназначено да ни накара да направим нещо и често го правим. 

Емоционалното ни състояние влияе на поведението ни, но не го 

причинява. Когато сме ядосани, има по-голяма вероятност да бъдем 

агресивни, но нашите когнитивни (мисловни) процеси ни позволяват да 

вземаме тези решения. 

 

Картата не е територията. 

Етикетите, които даваме на емоциите, са като кутия или карта. Това, което 

е отпечатано на кутията, може да сигнализира какво има вътре, но НЕ е 

това, което е вътре. Точно както картата може да опише дадена 

територия, тя обаче НЕ е територията. Картите са опростени, неадекватни 

и в крайна сметка недостатъчни. Би било като да ядеш меню. 

 



По същия начин това, което наричаме „гняв “, думата, не е опитността. 

Казвайки, че „обичаш “, някой едва ли преживява някаква справедливост. 

Всъщност всички думи са просто указатели, сочещи към смисъла. Думата 

„дърво“ не е дърво. 

 

И така, какво Е емоция, ако не е карта? Е, това също не е "нещо". Виждате 

ли, етикетирането на преживяване като емоция го прави да изглежда като 

СЪЩЕСТВИТЕЛНО. Ето защо много хора вярват, че емоциите са неща, 

които ИМАТ или които им се случват.  

Истината е, че емоциите са глаголи (емоцията е глаголът) - те са ПРОЦЕС. 

Страхът е процес на страх, който представлява поредица от усещания, 

които се появяват по определен модел. Страхът прави много стъпки от 

наблюдение или съзерцание до обработка и интерпретация; след това 

към физиологична реакция и ЧУВСТВО и накрая да го обозначим като 

страх. 

Ако прикриете процеса под етикет с думи, в крайна сметка вярвате, че 

емоциите не са под вашия съзнателен контрол. След като признаем, че 

гневът е процес, ние осъзнаваме, че имаме власт над него. 

Диаграма за идентифициране на емоции: 

По-долу са дадени 6 често срещани емоции и описания на емоцията, 

физиологичното състояние и често срещаните поведения. 

Тази диаграма ще ви помогне да получите обща представа за признаците 

и симптомите на всяка емоция, за да ги улесните за идентифициране; по-

конкретно, по-лесно да се идентифицират по-рано. Имайте предвид, че 

всеки човек изпитва всяка емоция по различен начин и може да не 

изпитате всички характеристики. 

 

 

 

 

 



ЕТИКЕТ ЕМОЦИЯ СЪСТОЯНИЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ЩАСТИЕ Интензивни, 
положителни чувства 
на 
благополучие, 
удоволствие, 
доволство, наслада, 
радост, 
оптимизъм и 
благодарност. 
Потвърдително, 
положително 
мисли и умствена 
яснота. 

Високо вдигната 
глава (поза), 
широко отворени 
очи, усмихнати, 
смях, отпускане на 
мускули, език на 
тялото-отворен 
 

Приятен глас, 
приятелски, люлеещи 
се ръце, танци. 

СКУКА Ниска интензивност, 
неприятни чувства на 
апатия, 
безпокойство, 
безразличие, 
празнота и 
разочаровани. 
Фаталистично 
мислене  
или да искаш нещата 
да са различни 

Ниска енергия, 
отпусната  
поза, ухилен или 
намръщен, 
очи ниско, бавно  
дишане. 

Почиваща (отпусната) 
глава, 
въртене, зяпане 

ТРЕВОГА Неясни, неприятни 
чувства 
на стрес, 
безпокойство, 
стрес, опасения и 
нервност. Мисли за 
несигурност и 
безпокойство, 
състезателни мисли, 
трудност при 
концентриране и 
запомняне 

Безпокойство, 
изпотяване, лепкави 
ръце, прегърбени 
рамене, преглъщане, 
ускорен дъх, 
стрелящи очи, 
пеперуди в стомах, 
гадене. 

Пристапване от крак 
на крак, хапане на 
устните, треперене, 
раздразнителност, 
свръхбдителност. 

ГНЯВ Интензивни, 
неудобни чувства на 
враждебност и 
нараняване. 
Чувство извън 
контрол. 
Мисли за вина и 
негодувание. 
Затруднено мислене 

Мускулно 
напрежение, 
главоболие, 
стегнат гръден кош, 
увеличено 
сърцебиене, 
повишено кръвно  
налягане, тежко 
дишане, 

Силен глас, 
крещи, псува, 
сарказъм, разхожда 
се. 
Понякога проявява  
агресия, удряне на 
стена, хвърляне 
обект или 
ругаене на човек 



ясно или 
рационално. 

свит юмрук, 
набрачкано  
чело, свита челюст, 
изпотяване, 
треперене, 
зачервени бузи 

ТЪГА / ДЕПРЕСИЯ Чувство на силна 
болка и 
тъга, вина, 
недостойност, 
разочарование, 
безпомощност, 
загуба, скръб, 
изтръпване, 
безсмислие, 
загуба на интерес. 
Победен 
мислено, трудност 
при  
концентриране и 
запеметиаване 

Отпусната поза и 
прегърбени рамене, 
издалжено  
лице, бавни 
движения, 
дразнене, болки в 
тялото, 
плач, треперене, 
кръстосване 
ръце, умора, 
разстройство на  
стомаха, монотонен 
глас. 

Свиващи се на топка, 
лежащи наоколо, 
отдръпване, 
раздразнителност. 

СТРАХ  
 

Интензивно чувство 
на страх, 
предстояща гибел 
или паника 
поради възприемана 
опасност или 
заплаха. Параноичен 
и хипер 
фокусиран върху 
обекта на страха 

Повишена сърдечна 
честота, 
повишено кръвно 
налягане, 
бдителни очи, 
повдигнати вежди, 
лепкав, изпотяване, 
ускорено дишане, 
пеперуди в 
стомах, треперещ 
глас. 

Замразяване, 
бягство, скриване 

 

 

 


