
Карта на 
надеждата



Какво прави една 
страна щастлива?

Организацията на обединените нации (ООН) 

дава отговор с годишния си доклад за 

щастие, класиращ общо 156 държави. 

Основните „съставки“ за благополучие 

включват по-дълъг живот, повече социална 

подкрепа, доверие в правителството, по-

висок БВП на глава от населението и 

щедрост. 



Световната анкета на Галъп  
измерва щастието с въпроси 
в 14 области

✓ бизнес и икономика

✓ ангажираност на гражданите

✓ комуникации и технологии

✓ разнообразие (социални 

въпроси)

✓ образование и семейства

✓ емоции (благополучие)

✓ околна среда и енергия

✓ храна и подслон

✓ управление и политика

✓ право и ред (безопасност)

✓ здраве

✓ религия и етика

✓ транспорт

✓ работа



Световен доклад за щастието

1. Дания
2. Швейцария

3. Исландия

4. Норвегия

5. Финландия
…

129. България

1. Норвегия
2. Дания

3. Исландия

4. Швейцария

5. Финландия

…

105. България

1. Финландия
2. Норвегия

3. Дания

4. Исландия

5. Швейцария
…

100. България

1. Финландия
2. Дания

3. Норвегия

4. Исландия

5. Нидерландия

…

97. България

1. Финландия
2. Дания

3. Швейцария

4. Исландия

5. Норвегия
…

96. България



Биохимия на 
щастието



Невротрансмитери

Щастието има своята биологична основа, 

изразяваща се в действието на т.н. „хормони на 

щастието“ – ендорфини, серотонин, допамин и 

окситоцин. Те са невротрансмитери – химически 

агенти, които повлияват предаването на 
информация между нервните клетките. 

Милиарди невротрансмитери работят 

постоянно, за да поддържат мозъка ни 

функциониращ, като участват в управлението на 

всички функции на организма. Те се образуват в 

мозъка и в две жлези, свързани с него – епифиза 
и хипофиза. Количеството им е непостоянно и по 

лесен начин всеки може да повиши секрецията 
им. Това ще ни помогне да сме по-щастливи.



Серотонинът се отделя, когато се чувствате 

значими или важни. Припомнянето на минали 

важни постижения позволява на мозъка да ги 

преживява отново.

✓ Припомняйте си постижения и победи, 

които сте постигнали в миналото. 

✓ Медитирайте. 

✓ Благодарността като духовна практика ни 

напомня, че сме ценени и имаме за какво 

да благодарим на живота. 

✓ Излагайте се на слънце.

Серотонин



Допаминът ни мотивира да предприемем 

действия за постигане на цели, желания и 

потребности, увеличавайки удоволствието, 

при постигането им.

✓ Разбийте големите си цели на малки 

подцели. Това ще предизвиква 

освобождаване на допамин при 

достигане на всяка една от тях.

✓ Празнувайте всяка малка победа.

Допамин



Ендорфините се освобождават в отговор на 
болка и стрес. Те спомагат за облекчаване на 

тревожността и депресията, допринасят за 

общото здравословно състояние на организма 

като повишават имунитета.

✓ Спортувайте активно 

✓ Смейте се и мислете позитивно

✓ Консумирайте шоколад и люти храни.

Ендорфини



Окситоцинът създава чувство на 

интимност, доверие и изгражда здравите

взаимоотношения.

✓ Често е наричан "хормон на 

гушкането", защото лесно можете да 
си набавите окситоцин, като 

прегърнете някого.

Окситоцин



Най-щастливите 
страни в Eвропа



Финландия

столица:

Хелзинки

население:

5 539 377

площ:

338 424,38 km²



Финландия

Наемете си финландец, за да 

откриете тайната на щастието!

Не, това не е шега, а реално 

съществуваща програма, 

носеща името „Наеми си 

финландец“.

Във връзка с проучването на ООН,

Финландия е разработила 

инициатива за разпространение 

на щастието. Програмата 

позволява на финландците да се 

превърнат във „водачи към 

щастието“, за да запознаят всеки 

желаещ с връзката с природата. 

Те вярват, че именно тя прави 

човек много по-щастлив.



Дания

столица:

Копенхаген

население:

5 792 202

площ:

42 925,46 km²



Дания

Arbejdsglæde е дума, 
която събира в себе си 

датското отношение към 
работата и означава 
буквално „щастие в 

работата“ – нещо, което 
е от жизненоважно 
значение за добрия 

живот на скандинавците. 
Думата съществува 

единствено в 
нордическите езици.



Норвегия

столица:

Осло

население:

5 536 515

площ:

385 207 km²



Норвегия

Friluftsliv или свободен 
живот на въздух или живот 

на открито. Това е 
философски термин, 

популяризиран от 
норвежкия драматург 

Хенрик Ибсен в поемата 
му „По възвишенията“ от 

1859 г., в която описва 
колко ценно е за духовния 

живот и за цялостното 
благо на човека да 
прекарва време на 

отдалечени от хората 
места. 



Испания

столица:

Мадрид

население:

46 752 013

площ:

505 990 km²



Испания

Испанците разбират щастието 
като постигане на хармония в 

живота,преживяване на позитивни 
емоции, чувство за 

свобода,удоволствие и добро 
здраве.

91% от испанците се смятат за 
щастливи хора. Тяхната рецепта 

е: „Слънце, море, вкусна храна и 
хубаво вино, музика, танци, 

безброй празници, семейство, 
приятели, чувство за хумор, 

повечко почивка“. Всичко това ги 
кара да са винаги усмихнати, 
добронамерени, спокойни, 

позитивни и сърдечни.



Великобритания

столица:

Лондон

население:

67 545 757

площ:

242 495 km²



Великобритания

За времето, чая и английския 
хумор...

Известни със своя хумор, 
англичаните го превръщат в 

основен аспект на своя живот 
и култура. С него върви и 

посланието да не се 
приемат сериозно нещата в 
живота и да се подхожда с 

ирония към всичко. Да 
търсим комичното навсякъде 
около нас и в самите себе 
си, е рецепта за щастие.



Италия

столица:

Рим

население:

60 359 546

площ:

301 338 km²



Италия

Dolce far niente или 
сладостта да не правиш 

нищо. Въпреки че е 
трудно да се определи 
кога точно фразата е 

била използвана за 
първи път, изразът се 

появява в печатна 
форма в мемоарите на 

Казанова, известният 
италиански авантюрист 

от XVIII век. 



Колко щастлива 
е България?



България

столица:

София

население:

6 951 482 

площ:

110 994 km²



България

България се нарежда на 

96-то място в класацията на 

най-щастливите страни 

през 2020 г. За радост, за 

последните четири години 

страната ни е напреднала 

с 33 позиции към щастието.

Според доклада, основната 

причина да се чувстват 

българите щастливи е това, 

че могат да разчитат на 

някого при затруднение.



Благодарим за 
вниманието!


