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ДИАЛОГ



ДИАЛОГ

ДИАЛОГ – съчетание на
умения да се слуша и 
говори
ДИАЛОГ – такава беседа, 
при която човек се отдава 
всецяло

ÄÈÀËÎÃ



Диалог започва с установяванена контакт между 
две или повече личности, с взаимно 
предразположение, спомагащо слушане и 
отговаряне

Основен признак на диалога – това е форма за 
изява на взаимно влияние

Сила на диалога – возможност за обсъждане при 
наличие на принципни разногласия между 
страните

ПРИЗНАЦИ ЗА ЕФЕКТИВЕН ДИАЛОГ

ÄÈÀËÎÃ



Установява се 
едновременно, когато 
ние точно и правилно 
изразяваме с тяхна 

помощ свое вътрешно 
състояние

Главни условия при 
установяване на 

эмоционална връзка и 
взаимно влияние –

качество и искреност на 
контакта!

Първа стъпка в 
установяване на 

контакта –
способността да се 
владееш даже в 
состояние на гняв 

или уплаха

ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ДИАЛОГ

ÄÈÀËÎÃþ



ПРЕГОВОРИ

Преговорите са 
следващо развитие 
на Диалога, когато 
се прибягва до 
сделка с цел 
преодоляване на 
различията

ДИАЛОГ
БЕСЕДА

ДИАЛОГ ИЛИ ПРЕГОВОРИ

При преговорите продължаваме да 
отстояваме своите интереси, даже 
ако знаем, че отговорът не ни 
устройва, а емоционалната връзка 
при товасе  поддържа и 
задълбочава. Процесът 
продължава, докато не се стигне до 
съгласие.

ÄÈÀËÎÃ



Аз Опонент
ПЪЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ÄÈÀËÎÃ

Интелек
т

Дух

Емоции

Тяло

Интелек
т

Дух

Емоции

Тяло

Беседа Диалог Преговори



Преговарящият трябва да открива 
препятствията, изявени от другата страна и 
да умее да ги преодолява!
Блокирането на Диалога протича на две нива: 
� Чрез блокирането се нарушава хода на 

мисълта и се зацяга предмета на 
обсъждане

� Препятствията нарушават 
фундаменталната емоционална връзка, 
необходима за диалога

Основна причина за блокиране на Диалога –
желанието да се запази дистанция, 
прекъсване или ограничаване на 
емоционалния контакт.

БЛОКИРАНЕ НА ДИАЛОГА

ÄÈÀËÎÃ



Пасивност Обезценяване

Преформулиране 
на темата

Свръхдетайлизац
ия

ОСНОВНИ БЛОКИРАНИЯ НА ДИАЛОГА

ÄÈÀËÎÃ



ПАСИВНОСТ

ПАСИВНОСТ – отстъпление 
или отклоняване от 
отговорите, проявявано в 
поведението и речта.
«Аз»-ът на такъв човек е 
сфокусиран на 
себеподтискане, а не на 
обсъждане на проблема.

ÄÈÀËÎÃ



ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ –
намаляване или 
преувеличаване, не 
проявяване на дължимото 
уважение, унижаване на 
другите или себе си.

ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ

ÄÈÀËÎÃ



ПРЕФОРМУЛИРАНЕ НА ТЕМАТА

ПРЕФОРМУЛИРАНЕ НА ТЕМАТА –
изместване фокуса на 
трансакция, за да се избегне 
това, което может да 
предизвика дискомфорт или 
силни емоции.
Преформулирането на темата 
може да бъде форма на  
защита, позволяваща да се 
запазят обичайните 
отношения към себе си, 
другите или окръжаващия ни 
свят.
Без връзка с предишните 
изказвания опонентът 
въвежда в своя система на 
разглеждане.

ÄÈÀËÎÃ



СВЪРХДЕТАЙЛИЗАЦИЯ – при 
прекалено много детайли 
диалогът не се развива 
поради многото 
подробности, при това се 
губи или маскира основната 
мисъл.

СВРЪХДЕТАЙЛИЗАЦИЯ

ÄÈÀËÎÃ



Излишна 
рационалност

Прекалена 
емоционалност

Прекалено 
обобщение

Абстракция Неискренност Нечестност

ВИДОВЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ЗА ДИАЛОГА

ÄÈÀËÎÃ



ИЗЛИШНА РАЦИОНАЛНОСТ

ИЗЛИШНА РАЦИОНАЛНОСТ–
разговорът се води 
прекалено «аналитично» и 
при него липсва топлина и 
емоционален контакт 
между събеседниците. По 
този начин се обезценяват 
чувствата, свързани с 
обсъжданата тема.

ÄÈÀËÎÃ



ПРЕКОМЕРНА
ЕМОЦИОНАЛНОСТ – когато 
емоциите ни принуждават 
да говорим и вършим това, 
за което после може да  
съжаляваме.

ПРЕКОМЕРНА ЕМОЦИОНАЛНОСТ

ÄÈÀËÎÃ



ПРЕКОМЕРНО  ОБОБЩЕНИЕ

ПРЕКОМЕРНОТО ОБОБЩЕНИЕ
означава да се преувеличава 
справедливо твърдение, 
довеждайки го до абсурд.
Те са безсмислени, 
неумерено всеобхватни и 
неуместни. Често съдържат 
думите «винаги» и «никога». 
Например: «ти винаги 
закъсняваш на стрещи!».
Общите твърдения подменят 
същността на беседата и я 
отклоняват от 
първоначалната тема.

ÄÈÀËÎÃ



АБСТРАКЦИЯ – когато 
беседата  се отклонява 
прекалено от темата и 
насоката на мисълта се 
губи, или пък идеите и 
понятията нямат отношение 
към конкретното събитие, 
не съответстват на 
реалността и са всъщност 
прекалено философски.

АБСТРАКЦИЯ

ÄÈÀËÎÃ



НЕИСКРЕННОСТ

НЕИСКРЕННОСТ – избягване 
на спорния въпрос или 
увъртане около темата! 
Предметът на обсуждане се 
избягва. 

ÄÈÀËÎÃ



НЕЧЕСТНОСТ – липса на 
желание за разкриване, 
изопачаване на чувствата, 
отсутствие на автентичност.

НЕЧЕСТНОСТ

ÄÈÀËÎÃ



„Наказателни
картoни“ Игра «Да, но…»

Забрана на «Да, 
но…»

Правило на 4-те 
предложения

ТЕХНИКИ НА ИЗЯВА НА БЛОКОВЕ В ДИАЛОГ

ÄÈÀËÎÃ



«НАКАЗАТЕЛНИ КАРТОНИ»

НАКАЗАТЕЛНИ КАРТОНИ – при 
среща или дискусия този, 
който блокира диалога, 
получава от осталите 
участници «червен картон».
Този подход помага на 
участниците в диалога да 
осъзнаят своите изказвания 
и да остават напълно 
въвлечени в разговора, ако 
искат да бъдат чути и 
разбрани.

ÄÈÀËÎÃ



ИГРА «ДА, НО…» – тази игра 
показва, че думите могут 
както да блокират 
творчество и контакт, така и 
да им съдействат.

ИГРА «ДА, НО…»

ÄÈÀËÎÃ



ЗАБРАНА НА «ДА, НО…»

ЗАБРАНА НА «ДА, НО…» – то е 
формулировка на класически 
пример за блокиране на 
ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ.
� «ДА, НО…» – отличен 

начин да се каже: «Не».
� Много по полезно е да се 

каже: «ДА, И…» или просто
� «И…» – такова начало ще 

способства развитието, а 
не отхвърлянето мисълта 
на говорившия.

ÄÈÀËÎÃ



ПРАВИЛО ЗА 4-ТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ИЗРЕЧЕНИЯ) – направете така, че на 
хората да им бъде лесно да ви 
слушат и разбират. Всеки изказващ 
се е длъжен да произнесе не повече 
от 4 предложения (изречения) (ако,
разбира се, не се прави 
презентация).
Това правило кара хората да 
обмислят добре мисълта си, и 
принуждава участниците в диалога 
да разбират по-добре говорещия.
Правилото не означава, че 
предложенията (изреченията) 
винаги трябва да са четири! Става 
въпрос за способност към ясна и 
целенасочена обмяна на мнения. 

ПРАВИЛО ЗА 4-ТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ÄÈÀËÎÃ



Създателят на теорията на Диалога Пол 
Грайс е формулирал няколко полезни 
принципа:
1. ПРИНЦИП ЗА КОЛИЧЕСТВОТО.
2. ПРИНЦИП ЗА КАЧЕСТВОТО.
3. ПРИНЦИП ЗА АКТУАЛНОСТ.
4. ПРИНЦИП ЗА ЛИЧНО УЧАСТИЕ.
5. ПРИНЦИП ЗА НЕМНОГОСЛОВНОСТ.

ПРИНЦИПИ НА ДИАЛОГА

ÄÈÀËÎÃ



ПРИНЦИП за КОЛИЧЕСТВОТО

Вашето изказване трябва 
да бъде дотолкова 
информативно, доколото е 
необходимо спрямо 
ситуацията, контекста и 
потребностите на 
участниците в обсъждането.

ÄÈÀËÎÃ



Вие сте длъжни да сте 
уверени, че вашето 
изказване е ясно, 
интересно, понятно, 
конкретно, информативно и 
правдиво. Не 
преувеличавайте и не се 
отклоняйвайте встрани.

ПРИНЦИП ЗА КАЧЕСТВОТО

ÄÈÀËÎÃ



ПРИНЦИП ЗА АКТУАЛНОСТ

Вашите изказвания трябва 
да са по темата, да 
отразяват общата същност, 
да бъдат важни, уместни, 
убедителни и значими в 
дадената ситуации, т.е. да 
имат принос в общото дело!

ÄÈÀËÎÃ



� Избягвайте неясни и 
нееднозначни изрази

� Бъдете кратки и 
последователни

� Обърнете внимание на 
погледа, на усмивката, на 
позата, на впечатлението, 
което правите, на 
маниерите си и на 
постановката

� Будете автентични, 
спонтанни и естествени

� Колкото по-непринудено се  
държите, толкова по-лесно 
се включвате в диалога!

ПРИНЦИП ЗА ЛИЧНО УЧАСТИЕ

ÄÈÀËÎÃ



ПРИНЦИП ЗА НЕМНОГОСЛОВНОСТ

Този принцип се отнася за 
структурата на вашите 
въпроси и отговори. 
Диалогът изисква пълно 
внимание. Когато говорите, 
изразявайте се ясно и 
кратко. Помнетете за 
правилото на 4-те 
предложения!

ÄÈÀËÎÃ



Китайският иероглиф 
«слушам» 聽 означава 
още и «подчинявам се» и 
се состои от иероглифите:

«ухо» 耳,
«съсредоточен поглед» 
目,
«едно» (一) «сърдце» 心
= «всички сердца».

И всичко това е 
необходимо, за да можем 
наистина да се слушаме.

聽
耳

目 一

心

УМЕНИЕ ЗА СЛУШАНЕ

ÄÈÀËÎÃ



Умението да слушаме е първата стъпка 
към ефективен диалог!
� По тази причина Преговарящите 

задават множество вопроси. Те знают, 
че вопросите проникват по-дълбоко в 
душата, отколкото нотациите.

� Преговарящите отделят по-голямо 
внимание на думите си и 
впечатлението, което те създават.

Умението да  слушаме и отговаряме лежит 
в основата на эфективния диалог!

УМЕНИЕ ДА СЛУШАМЕ

ÄÈÀËÎÃ



Най-задълбочено 
слушане. Человек 
слуша и говори 
буквално с  «цялото 
тяло»; Затова е 
необходимо да 
умеем внимателно 
дасе отнасяме не 
само к ъм думите, 
но и към «езика на 
тялото»  на 
събеседника..

Внимание към 
усещанията 

От изказванията 
(чрез думи и 
фрази) се 

извлича смисъл, 
и в този процес  
вземат участие 
тяло, емоции, 
интелект и дух.

Интерпретация

Когато сообщението 
е разбрано, то се 
преценява от  
гледна точка на 

съдържащите се в 
него доказателства и 
факти. В резултат на 
това слушателят се 
согласява или не с 

говорящия.

Оценка

Вербалното и 
невербално 
поведение на 
слушателя 
показва на  

говорещия, че 
сообщението е 
прието и че, 
осознавайки и 
обмисляйки 
чутото, 

слушателят е 
готов да отговаря.

Отговор

ОСНОВНИ НАВИЦИ ПРИ СЛУШАНЕ

ÄÈÀËÎÃ



� Да се слуша «ПАСИВНО» означа, че 
позволяваме на разума да блуждае и да се 
отвлича, а емоциите  – да пораждат скука.

� Да се слуша «АКТИВНО» е точно обратното -
да сме въвлечени в беседата, да 
концентрираме на нея цялото си внимание, 
да се съсредоточаваме с всички душевни 
сили!

Да си добър слушател означава да разбираш 
същността на изказванията. Даже ако някое 
изказване ви се струва грешно, то можете да 
зададете въпрос: «Защо така мислите?».
Помнете, че вашата цел е да поддържате 
контакт със събеседника и да разберете 
неговите мисли! И за това е важно да се 
развие мисълта на говорещия, а не тя да се 
блокира или изкривява!

АКТИВНО И ПАСИВНО СЛУШАНЕ

ÄÈÀËÎÃ



ПРАВИЛА  ЗА УСТАНОВЯВАНЕ 
НА ПЪРВИ КОНТАКТ



Установете 
контакт със 
самия себе 
си.

«Дяволска 
работа»

фаза на първа 
реакция

Това е катастрофа, 
трябва избягам

«Боже 
мой»

Фаза на 
разблокирване

«И защо всичко това  
винаги се случва само с 
мен»

«Така, и…» Фаза на  
преосмисляне

«Като че ли всичко това 
може  да се поправи»

«Е, 
добре…»

фаза на 
префокусиране

«Аз не бива да допускам  
това да разтрои  моя 
живот и кариера, а трябвя 
веднага да направя така, 
че …»

«Съгласен 
съм»

Фаза на 
превключване

«Сега аз всичко  ще  
изправя»

Движете се от«Дявол да го вземе" към «Аз съм съгласен"

ÏÐÀÂÈËÀ ÍÀËÀÆÈÂÀÍÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÎÍÒÀÊÒÀ



Превключване на слушането

ÏÐÀÂÈËÀ ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ  ÏÚÐÂÈ  ÊÎÍÒÀÊÒ

слушате, но не чувате

первото впечатление 
определя възприятието

изкривено възприятие

наши превзети 
представи



Превключете се към слушане. Практически стъпки

ÏÐÀÂÈËÀ  ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÚÐÂÈ ÊÎÍÒÀÊÒ

Спомнете си 
за 
проблемния 
човек

5 причини, 
които 
обясняват  
поведението
Обясненията 
влияят на 
възприятието

Истинските 
причини за 
поведението



Създайте усещане в опонента, че вие го разбирате

ÏÐÀÂÈËÀ  ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÚÐÂÈ  ÊÎÍÒÀÊÒ

Да се определи 
емоцията

Да се озвучи 
емоцията

Да се получи 
реакция

Да се предложи 
решение



Бъдете заинтересовани, а не интересни

ÏÐÀÂÈËÀ  ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÚÐÂÈ ÊÎÍÒÀÊÒ

Интерес

Да бъдеш

Не уверен

Да 
изглеждаш

Уверен



Създайте чувство в хората, че вие ги цените

ÏÐÀÂÈËÀ  ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÚÐÂÈ  ÊÎÍÒÀÊÒ

Важност Ценност Внимание



Помогнете на хората да изразят емоциите си и мислите

ÏÐÀÂÈËÀ  ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÚÐÂÈ  ÊÎÍÒÀÊÒ

Да се определи 
дистреса

Да се даде израз 
на емоциите

Да се осъществи 
контакт

Да се продължи 
общуването



Избавете се от противоречията

ÏÐÀÂÈËÀ  ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÚÐÂÈ ÊÎÍÒÀÊÒ

Да се определи 
дали има 
дисонанс

Да се открият 
признаците

Да се корегира 
поведението

Да се получи 
обратна връзка



Откровенността е вашето спасение

ÏÐÀÂÈËÀ  ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÚÐÂÈ  ÊÎÍÒÀÊÒ

Бъдете 
откровени

Огледално 
отражение

Желание за 
помощ

Съввместно 
решение



Дръжте се по-далече от злобните хора

ÏÐÀÂÈËÀ  ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÚÐÂÈ  ÊÎÍÒÀÊÒ

«Лепки»

„Драки“

«Паразити»

«Нарциси»

«Психопати»



ТЕХНИКИ за УБЕЖДАВАНЕ



От съпротивление към 
изслушване

От изслушване към обмисляне

От обмисляне към желанию 
нещо да се направи

От желания за 
действие към самото 
действие

От действието към чувство за 
удовлетворение от направеното 

и към продолжаване  на 
действието

Цикъл на убеждаването

ÒÅÕÍÈÊÈ  ÍÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ



Човек престава просто да слуша и започва да мисли, 
преминава от «да, но...» към «да, разбира се!»

«Какво трябва да се 
направи?»

«Да, но…»

«Да, разбира се!»
«Какво да се 
прави като е 
невъзможно?»

«Само ако 
можех…»

Има нещо, което е 
невъзможно да се 
направи, но ако го 
направите, ще 
постигните ли успех?
Само ако бих могъл 
да го направя…., но 
това е невъзможно.
Добре, но какво е 
нужно да се направи, 
за да стане това 
възможно?

Неочакван вопрос

ÒÅÕÍÈÊÈ ÇÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От 
сопротивления к 

слушанию
От слушания к 
обдумыванию

От обдумывания 
к желанию 
сделать

От желания 
сделать к 
действию

От действия к 
чувству радости 
от сделанного



Чевек престава да се съпротивлява и започва да 
слуша, преминава от «никой не разбира» към «вие 

разбирате...»

Реализация на решението

«Аз мога поспоря…»
«Единственият начин ли 
е да се направи това?» Пуснете каскада от «Да»

Магически парадокс —
това е изобретателност 
на ума, когато човек 
действува така, като че 
ли неговата цел е право 
противоположна на 
това, което той иска да 
постигне
Постига се чрез 
каскада от «Да»
По-този начин се 
печели доверие

Магически парадокс

ÒÅÕÍÈÊÈ ÇÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От СЪПРОТИВА 
към слушане

От слушане към 
обмисляне

От обмисляне 
към желанию да 

се направи

От желание да 
се направи към 

действие

От действие към  
удовлетвореност 
от направеното



Изменя се динамиката на отношенията, човек 
прества да се съпротивлява и е готов да направи 

нещо за вас

Съвместно решение

Поставете се на мястото на събеседника

«Какво го 
огорчава/ядосва?»

«Така че аз да го 
почувствам?»

Емпатичният удар е 
мощен инструмент за 
намеса в ситуация, 
когато двама души, 
важни за вас, са в 
конфликт вместо 
нормално да общуват, 
или когато поне един от 
тях е по-заинтересован 
в раздора, отколкото в 
изслушването.

Eмпатичен удар

ÒÅÕÍÈÊÀ ÍÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ



Чрез емпатията човек престава да се съмнява във 
вас, и в него се появява желание да действа.

Да се поднесат извинения 
извинения

Три разочарования
«Все така ли? Ако нет, 
то какво именно не е 

така?»
Да се изкажат три 
разочарования

Обратният удар е 
всъщност агресивна 
версия на емпатичния 
удар, когато се 
използва подход,  
противоположен на 
този, който хората 
очакват и ще ги 
завари неподготвени.

Обратен удар

ÒÅÕÍÈÊÈ ÇÀ  ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От сопротива 
към слушане

От слушане към 
обмисляне

От обмисляне 
към желание 
нещо да се 
нправи

От желание да 
се направи към 

действие

От действие към 
чувство на 

удовлетвореност 
от направеното



Человек, намиращ се във възбуда, престава да се 
съпротивлява и започва да слуша благодарение на 

пониженото ниво на възбуда.

Съвместно решение

Определете ситуацията
«Вие наистина ли 
така мислите?»

Изястнете 
реалния проблем

Зададеният въпрос 
със спокойна 
интонация, кара 
хората склони към 
преувеличаване да 
преразгледат своята 
позиция

«Вие наистина ли така мислите?»

ÒÅÕÍÈÊÈ  ÍÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От сопротива 
към слушане

От слушание към 
обмисляне

От обмисляне към 
желаниенещо да се 

направи 

От желание да 
се направи към 

действие

От действие към 
чувство на 

удовлетвореност от 
направеното



Расстроеният или озлобен човек се успокоява и е 
готов да престане да се съпротивлява, той започва 

да слуша и обмисля вашите думи.

«Кога да започнете?»

«Хм…»
«Наистина 

ли?» «И…» «Какво да 
направим?»

«Хм...» е силно 
средство за понижаване 
на напрежението.
«Хм...» се произнася с 
тон, който може да бъде 
изтълкуван като: 
«разкажи ми по-
подробно, аз ще те 
слушам, защото ти за 
мене си важен, как и 
твоите проблеми»

Силата на «Хм…»

ÒÅÕÍÈÊÈ  ÇÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От сопротива 
към слушане

От слушанине 
към обмисляне

От обмисляне 
към желание да 
се направи нещо

От желание да 
сенаправи към 

действие

От действие към 
чувство на 

удовлетворение 
от направеното



Човек обмисля вашето признание за някой слабости 
и преминава към желание направи това, което ви е 

нужно 

Признаването на 
факта помога да се 
неутрализира 
проблемът в три 
ключевых етапа:

Заключение

Неутрализация

Въведение

Признането на фактите е вашето спасение

ÒÅÕÍÈÊÈ ÇÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От 
сопротивления к 

слушанию
От слушания к 
обдумыванию

От обдумывания к 
желанию сделать

От желания 
сделать к 
действию

От действия к 
чувству радости 
от сделанного



Человек не просто обмисля вашите думи, но е готов 
и да действува, защото отношенията са се 

превърнали от безлични в лични.

Трансформация

Транзакционен спор
Трансформационен 

въпрос
Калибровка на 
реакцията

Транзакцията е обмяна 
на информация, но не 
сближаване на 
събеседниците.
Трансформационен 
въпрос: «Какъв 
единствен въпрос би 
показал на събеседника 
ми, че са ми интересни 
както той самият, така и 
неговите идеи, 
интереси и будещ 
успех?»

От транзакции към трансформации

ÒÅÕÍÈÊÈ ÇÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От 
сопротивления к 

слушанию
От слушания к 
обдумыванию

От обдумывания к 
желанию сделать

От желания 
сделать к 
действию

От действия к 
чувству радости 
от сделанного



Човекът престава относя към вас с подозрение и е 
готов да слуша

Увличане на клиента

Определете тема на разговора

«Наистина ли?» Задълбочаване 
на разговора

Един до друг —това е техника 
за поставяне на вопроси и 
задълбочаване на диалога при 
помощта на нови вопроси:
1. Вместо лекции, хората да се 

привличат в решаване на 
вопросите,  тогава те се 
раскриват и тяхната защита 
отслабва.

2. Вопросите действуват по-
добре, отколкото нотациите.

3. Това дава съзможност на 
хората сами да правят 
изводи от тяхните открития.

Един до друг

ÒÅÕÍÈÊÈ ÇÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От 
сопротивления к 

слушанию
От слушания к 
обдумыванию

От обдумывания к 
желанию сделать

От желания 
сделать к 
действию

От действия к 
чувству радости 
от сделанного



Човекът да направи това, което ви е необходимо, 
защото започва да усеща, че го разбират

Контакт с клиента

Въпрос

Пауза (пропуск) Приканващ 
жест с ръка

«Запълването на пропуси» —
това е покана за разговор, а 
не серия от въпроси, които 
могат да принудят вашият 
събеседник да  премине към 
отбрана, така се премахва 
опасността от дисонанс и 
позволява да се привлече 
събеседника, като че ли е 
прозвучала фразата: «Нека 
да си поговорим за това и да 
се опитаме да намерим 
решение».

Запълнете пропуските

ÒÅÕÍÈÊÈ  ÇÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От 
сопротивления к 

слушанию
От слушания к 
обдумыванию

От обдумывания к 
желанию сделать

От желания 
сделать к 
действию

От действия к 
чувству радости 
от сделанного



Човек бързо преминава всички етапи от цикъла на 
убеждаване, от съпротива к действие, т.к. между вас 

настъпва съгласие, което до този момент не е 
съществувало

«Да»

«Не»
«Аз нещо съм 
пропуснал?»

Подобряване на 
предложението Вие питате 

недостатъчно — до 
тогава, докато не ви 
кажат «не»

Път към думата «не»

ÒÅÕÍÈÊÈ ÇÀ ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От 
сопротивления к 

слушанию
От слушания к 
обдумыванию

От обдумывания к 
желанию сделать

От желания 
сделать к 
действию

От действия к 
чувству радости 
от сделанного



Човек с радост e готов да направи нещо за вас, 
защото вие искрено сте му благодарили или пък сте 

поискали извинение.

Колкото по-често и 
искрено вие казвате 
«благодаря», толкова 
по-малко ще ви се 
налага «да отговаряте» 
пред вашите близки.
Колкото по-често и 
искрено вие казвате 
«извинете», толкова по-
бързо вие ще намерите 
общ език с колегите и 
подчинените.

Силата на благодарността и силата на извинението

ÒÅÕÍÈÊÈ ÇÀ  ÓÁÅÆÄÀÂÀÍÅ

От 
сопротивления к 

слушанию
От слушания к 
обдумыванию

От обдумывания к 
желанию сделать

От желания 
сделать к 
действию

От действия к 
чувству радости 
от сделанного

Положителен резултат 
на действито

Признательност за 
усилията

Благодарност за 
съдействието



ВЪПРОСИ


