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Обща характеристика на дисертационния труд.
Дисертацията съдържа общо 243 страници, от които 174 страници текст и 69
страници приложения, в които 18 фигури и 17 таблици и приложен речник на
използваната терминология в обем от две страници. Библиографираните източници,
използвани в дисертационния труд са общо 93, 49 от които са на хартиен носител и 44
онлайн.
Увод. Обосновкa на научната стойност и значимост на темата.
Последните два века са изключителен феномен в човешката еволюция и
адаптация – особено в социален и емоционален аспект. Причината, за което е
вълноломната дигитализация, променила почти до клетъчно ниво усещанията,
потребностите, бита и ценностите на съвременния човек. Изследвайки темповете на
развитие в кривата на времето и откритията от 1800 година насам, категорично може да
бъде заключено, че по-голямата част от стълбовете на съвременния свят са открития
именно в тази времева рамка. Първите опити за масови влакови конструкции са
осъществени едва преди около двеста години, първият телефон създаден от Александър
Бел1 вижда бял свят само преди сто четирдесет и пет години. Последните десетилетия
задават такава бързина на развитие, че изкривяват адаптивния алгоритъм и естественото
темпо на еволюция и развитие, които човечеството познава и е развивало стотици хиляди
години назад във времето.
Новите технологични удобства водят до непознат ред за личността, изцяло нов
бит, задават нови роли в семействата и общностите. От психологическа гледна точка,
настъпилата масова асоциализация през последните 15 години е с характера на
епидемологична обстановка2, която изисква особено внимание и мерки, за да спомогне
на хората да се адаптират здравословно към новото дигитално пространство и да
контролират присъствието си там, за сметка на това в реалния живот. На този проблем
посвещава много от трудовете си известният канадски лекар, специалист по неврология,
психиатрия и психология и един от най-задълбочените изследователи на причините за
зависимости от различен характер – доктор Габор Мате. Дигиталната зависимост е сред
най-големите заплахи на ХХI век. И борбата с нея изисква повече от притъпяване на
симптома, тя налага грижа и откриване на причините довели до тази зависимост. Един
от основните проблеми, с който личността не успява да се справи в този грандиозен
1
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технологичен подем е все по-изолирания начин на живот, към който новите устройства
водят.
Човекът е започнал своето истинско усъвършенстване, когато е открил групата,
когато се е научил да използва сигурността на племето и успешно е организирал реда,
така че да оцелее, а в последствие и да се развие до степен, в която да удовлетвори своите
пориви за естетика. Актуалният статус на човека днес е все по-далеч от тази сигурна
принадлежност, днес той е в сериозна заплаха да се усеща като „чужденец“ в собствения
си свят, дом, на работното си място и в социалния кръг. Голям брой социологически
изследвания3 показват завишения индекс на депресии, зависимости и психически
проблеми, особено изразени в корпоративния свят. Според статистиката по-голямата
част от служителите, страдат от депресия или друга форма на неудовлетвореност и
когнитивен дисонанс. Ползата от разрешението на тези проблеми не е насочена
единствено към растежа на бизнеса, но и към социалната среда и обществения климат,
защото тези служители са преди всичко личности, с които светът дели една обща
реалност. Човекът в своята колаборация с другите е в условия на неимоверно
предизвикателство в съвременния бит. Идеята за взаимоотношенията е трудна за
проумяване и лесна за пренебрегване, защото звучи клиширано, твърде познато, сякаш
това го знаем добре и няма защо да му отделяме повече внимание, някак остаряло и найвече неапетитно като актуална тема, защото изисква усилия и не е грандиозна новина, за
която медиите да отделят време и пространство. Това предизвикателство не е готово
поведение, което да бъде научено от някое реалити, реклама или дигитална среда.
Изграждането на взаимоотношения изисква една особена сила, която е много близка до
творчеството и креативността. Добрата новина е, че веднъж привлечен човекът към тази
самоактуализация и усъвършенстване, трудно може да се лиши от удовлетворението и
познанието, което носят инвестираните в тази посока усилия и време, както и от
влиянието върху себе си и света, които дава работата с вътрешния ни свят. Особено
важен е въпросът как да бъде постигнато това своеобразно разширяване на личността,
когато тя е в състояние на стрес, на липса на време, на ниски нива на енергия и с
липсваща воля за подобрения. Опит за решение на този фундаментален за съвремието ни
проблем, е и задачата, която в настоящия дисертационен труд се поставя като водеща, а
именно – да се спомогне балансирането на личността чрез подкрепа в пътя на нейната
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самоактуализация. Инструментът на това заздравяване на личността е интегрирането на
изкуството в живота на хората.
Една от водещите теории в бизнес оптимизациите гласи, че 80% от продукцията
се постига с 20% усилие.4 Това установява италианският икономист Вилфредо Парето
още в началото на XX век. Повече от сто години минават, за да бъде потвърдена и към
днешна дата валидността на твърдението му. Особено интересно е да бъде изследвано
приложението му в актуалния за настоящата тема проблем - постигането на подобрение
в усещането за щастие и удовлетвореност в съвременния човек. Ако приемем, че в 20%
от времето, в своята професионална роля, човек върши 80% от същинската си работа, ще
получим, че от 8 часа това са само 96 минути. Вземайки 20% от това активно време, което
да бъде посветено на процесът за самоусъвършенстване – това означава само 20 минути.
Теоретично в тези 20 минути с активна работа могат да бъдат постигнати 80% от
резултатите, които водят до ефективността на желаната цел.
Все по-малко хора поставят осъзнато цели пред самите себе си. Засмукани в
инерцията те следват задачи, не цели и то наложени отвън, а не автентични. В
настоящето си ежедневие човекът се е отдръпнал значително от стремежа за връзка със
самия себе си. Отчуждаването от вътрешен свят и ценности води до редица негативни
последствия.5 Това до известна степен създава предпоставка за загуба на смисъл в
личността. Средата, в която се намира личността, е основна предпоставка за
култивирането или редуцирането на личностни специфики.
Корпоративната среда и особено организационната структура е феномен, който
влиза в много пряка корелация с човешката удовлетвореност и ценност в настоящето.
Личността се слива с организационната си роля до много висока степен, което я прави
неустойчива и изключително зависима от работния климат и среда. Автокомуникацията
се измества от външни стимули, приоритети и условия и на лице излиза моралният и
ценностен конформизъм.
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I Глава
1.1 Анализ на състоянието на проблема и научна новост
Обществото днес е обърнато изключително много към бързите резултати, към
видимите постижения в кратки срокове. Така функциониращо, мисленето предполага
развитието на „джънк“ култура и поведенчески механизъм. Терминът “junk” идва от
английски език и дава определение за нещо без стойност и ценност. Най-често понятието
се свързва с определен вид храна, която е с много добро пазарно позициониране, но не
съдържа нищо полезно. Това, което я прави предпочитана е нейната достъпност. Тази
тенденция се пренася от начина на хранене към предпочитанията за целия алгоритъм на
живот, който човекът на съвремието е заставен да изгражда. По подобен начин се
интегрират бързи, готови, добре „опаковани“ и лесно продаваеми рецепти за успех,
щастие и реализация. Появяват се мигновени решения в лицето на атрактивни
мотивационни трейнинги за личностно развитие, които въздействат силно и са
изключително мотивиращи в момента на тяхното преживяване. Проблемът е в
устойчивостта на това вдъхновение – то трае не повече от няколко дни. Тези
мотивационни събития представляват отрязък от конкретна методика, интегриран в
трейнинг, без етичното и ценностно детерминиране на дълбочината и времевата
обхватност на хуманния терапевтичен процес. Безброй книги ежегодно заливат пазара с
алгоритми за готов, бърз успех само в няколко стъпки, бързо влизане във форма и
постигане на кариерни и личностни успехи. И проблемът не е, че ги има, а че не са
достатъчни. Защото след като човек е посетил подобно събитие, видял е успешния модел,
осъзнал е колко лесно е да се постигне прост и балансиран, дори успешен живот, а едва
след няколко дни реалността го кара да преживее катастрофа. И резултатът финално е с
обратен ефект. Личността затвърждава с още по-голяма сила усещането си, че не е
успешна, че не се справя както привидно другите могат. Консуматорът на подобни
стратегии изпадна в капана на изходната ситуация, с нови желания и същото чувство за
вътрешна празнота и неудовлетвореност. Този фокус на работа е свързан със
симптоматиката на проблема, а не с причината. Търсенето на мигновени решения и
резултати кара хората да преекспонират очакванията си от подобни предложения, което
ги настройва в посока на свръх позитивизъм, който срещайки реалността, драматично ги
връща дори крачка назад от началното състояние. Този порочен кръг на изкуствен
позитивен фокус често задълбочава проблема, защото решенията, които се получават, са
отново външни, готови и зададени, което не отстранява основната автентична причина
4

за възникване на проблемното състояние в личността, а тушира симптома и повтаря
модела, в който е възникнал самият проблем и като дългосрочен резултат го задълбочава
в още по-голяма сила.
Предметът на настоящото изследване обхваща двупосочен процес на работа с
личността, насочвайки се, от една страна, към ограничаващите вътрешни вярвания и от
друга страна, към запознаването на личността с възможности, развиващи нови
възприятия и себеусещания, открити с помощта на терапевтични преживявания чрез
създаването на изкуство. Посоката на работа може да бъде определена като насочена
„отвътре навън и отвън навътре“, показвайки с това цикъла на цялостна работа върху
многопластовото личностно пространство. В практиката се интегрира и елемент на
психосоматика, чрез който да бъдат развити осъзнато и в цялост духа и тялото.
Личността вентилира и осмисля себе си в първия етап на програмата, обхващаш работата
в посока „отвътре навън“. В конкретния метод това се постига посредством арт
терапевтични сесии. Тази фаза отговаря на въпроса: „Какво се случва вътре в мен?“. В
този фокус е изкарването на участника от състоянието на реактивност, конформизъм и
инертност. Този етап е поле за автокомуникация, смирение, търсене на въпроси и
отговори, осмисляне и равносметка.

Втората част на създадената в настоящата

дисертация методика, засяга работата с личността в посока „отвън навътре“. В тази част
се дава възможност в безопасна и подкрепяща среда участниците да изпитат изцяло нови
преживявания и усещания за ролята на техния Аз. Този етап е терен за тренировка на
вътрешните усещания, където се придобиват нови умения и вярвания за света, другите и
собствения Аз, постигнати чрез създаване на изкуство. Тази част отговаря на въпроса:
„Какво ново искам да изпитам в света?“
В тази двупосочност би могло да се обобщи, че в настоящата дисертация са
поставени цели, които обхващат две нива на работа с личността, а именно –
индивидуално и социално. Първото - екзистенциално-феноменологичното, изследва
индивидуалното значение на преживяването. Второто е в лицето на социалния
конструктивизъм, който измерва реализацията на личността чрез света, включващ
неизменно другите.6
Методът цели да извади човека от екзистенциалния вакуум, в който се намира, и
да го подсети за възможностите на удовлетвореност, които дава самоактуализацията и
намирането на пътя към нея. Основен проблем днес са фрустрациите, но не от сексуален
6
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характер, както по времето на Фройд, а фрустрации от екзистенциален характер. В
настоящата реалност, по думите на Виктор Франкъл, хората не страдат толкова от
чувство за непълноценност, както по времето на Адлер, колкото от дълбокото чувство за
загубване на смисъла, което е свързано с усещането за пустота.7 Това е основна причина
за редица социални проблеми, както и за това хората да са депресирани, невротични,
мрачни, апатични, склонни към зависимости – хранителни, алкохолни, наркотични и
други. Следването на наложени и неавтентични за личността ценности води до
неудовлетвореност и неосъзнат отказ от отговорност за развръзката на собствения живот
на човека. Основен проблем е проявената в изключително висока степен реактивност в
хората за сметка на забравената проактивност. Ако приемем, че животът представлява
стимул, на който човекът реагира, можем да допуснем твърдението на Виктор Франкъл,
че между стимула и реакцията има пространство, в което човекът има свободата да
избира. Това се подкрепя и от редица други автори, които обръщат внимание на размера
на това пространство, който в голяма степен се предопределя от нашето възпитание и
поведенчески навици. Обикновено то е пропорционално по размер на получената в
детството

подкрепа

и

безусловна

любов.

Макар

социално

или

генетично

предопределено, това пространство търпи трансформации и динамика, които могат да
бъдат двупосочни – градиращи или деструктивни за него. В този избор се състои
възможността за себеактуализация. Активният избор е детерминиран от предприемането
на проактивни действия. Това означава поемане на отговорност за собствения живот,
където поведението е функция на решения, а не състояние, наложено от външни,
неуправляеми фактори. Проактивните хора имат устойчива ценност, която определя
отговора им към заобикалящата среда. Това ги прави сравнително независими от
груповото или корпоративно мислене, което унифицира личността. Реактивността, в
контраст с това поведение, представлява инертно съществуване, в което често се
определят като външни и неуправляеми причините за състоянието и живота на
личността. Реактивността прави личността зависима в много висока степен от социалния
климат. Щастието, удовлетвореността, себевъзприемането при реактивните хора се
определя от това как другите се отнасят към собствените им личности, как останалите
определят поведението или качествата им. Това дестабилизира личността и прави
потенциала й ограничен до нивото, което другите очакват или изискват.

7

Динев. В., Философска антропология, София 2002, стр. 121

6

Последното десетилетие е коректив за необходимостта от превенция и работа с
личността с цел запазване на нейната стабилност, цялост и възможност за актуализация.
Депресията,

отчуждаването

от

вътрешния свят

и

потребности,

инертността,

конформизмът, апатията са само част от показателите на днешната реалност. Според
„Световната Здравна Организация“
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повече от 300 милиона души са засегнати от

различна форма на депресия. Въпреки огромния информационен поток, даващ терен за
вземане на мерки, едва около 10% от засегнатите, според същата изследваща
организация, предприемат необходимото лечение. Футурологичните концепции
предвиждат, че поне 15% от възрастното население ще изпита депресия в даден момент.
Това е особено изразено в света на бизнеса, където попадат по-голямата част от това
население. Загубите като последствие от подобни състояния на личността са
многоспектърни. Организацията на бизнеса често подпомага това състояние.
Структурите на повечето компании в голяма степен потискат и правят хората реактивни,
отдалечени от истинските си усещания, от желанията и мечтите си. Много изследвания
свързват удовлетвореността и стреса с нивата на самоактуализация. Тази зависимост е
валидна не само за продуктивността на работното място, но и по отношение на
ефективността и степента, до която личността максимизира потенциала си. В подкрепа
на необходимостта от себереализация е и идеята на хуманистичната психология, чиято
основна

конструкция

е

разглеждането

на

личността

като

възможност

за

себеактуализация. Тази гледна точка насочва психологическия и терапевтичен подход
към нови ценности и разбиране за човешката същност, възможност и потребност.
Тенденцията все повече се измества в посока към задоволяване на потребността от
себереализация. В обществения и корпоративния свят тази необходимост се заявява все
по-силно и е все по-централна. Тази идея тръгва от философията на Ейбрахам Маслоу,
който твърди, че мотивацията се активира от различни потребности, спрямо нивото, на
което е личността. Корпоративната култура развива своя функция не само на финансово
възвръщаем ресурс към своите служители, но и такъв по отношение на намиране на
признание и ценност.
Ревизията на ортодоксалната теория за мотивацията, която прави Ейбрахам
Маслоу през 50-те години на изминалия век, поставя нови граници и приоритети в
човешката потребност. Подобно на тази дръзка промяна е необходимо да бъде направен
и днес един изцяло нов прочит на вътрешния двигател на личността. Важните въпроси
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за същността на човешката природа, които повдигат автори като Ейбрахам Маслоу, Карл
Роджърс, Роло Мей, Михай Чиксентмихай, Виктор Франкъл, Антъни Сютич, Станислав
Гроф, и Стивън Кови, се опират до идеята за позитивната човешка природа и
неограничен потенциал. Според техните идеи човешкият потенциал дава възможност да
се достигне търсеното и желано състояние, стига човекът да работи осъзнато в тази
посока. В перспективата от възможности в изконната същност на човека, тези автори
намират решението за дисбаланса, който хората все по-често изпитват като вътрешно
състояние. Това състояние е формулирано изключително конкретно от Виктор Франкъл
като „чувство за безсмисленост“9. Дори и привидно здрави, устойчиви и удовлетворени
хора, често са на прага на нездрави емоционални състояния. Това е описано от автора
като ситуация, в която психиатрите днес са заставени да работят с „неболни“ пациенти,
които се оплакват от чувство за безсмисленост. Според изследванията това състояние
наречено от него като „екзистенциален вакуум“ обхваща до 80% от по-младите
представители на населението и то предимно високо интелигентни и образовани. Според
Франкъл съществуването като човек е нарушено дотолкова, доколкото себереализацията
и намирането на собствения смисъл не са изживени и осъществени.
Изкуството е инструментът, с който в настоящата дисертация установяват
възможности за постигане на промени и подобрения в усещанията на личността. Вторият
голям аспект, в който се разглежда ползата от интеграцията на изкуството в живота на
човека, е най-ранното детско развитие. В периода до 36 месечна възраст се оформят
невронните връзки10, създаващи потенциалната база, използвана от човека през целия му
живот. Работата с изкуство е инструмент в най-ранното детското развитието в помощ на
изграждането на редица умения: двигателни, социални и емоционални в спектъра на
креативност, любопитство, концентрация, увереност, самочувствие и способност за
вземане на самостоятелни решения. Стимулирането на детските сетива с помощта на
изкуството повишава умението за авторефлексия при децата, правейки ги поинициативни и креативни. Дигитализацията, която все по- обхватно завладява личния и
професионален свят на всекиго, често пъти прави личността пасивна, наблюдаваща и
затворена. Изкуството в конкретната методология е разглеждано като превенция в
справянето с апатичността и екзистенциалния вакуум, който стимулира активността и
показва на детето причинно- следствените връзки от това то да бъде проактивно и
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създаващо. Удовлетворението от създадената картина е начин то да овладява умението
да предвижда резултата. Художествените практики помагат в развитието на
пространствено мислене и усещането за естетика и красота, стимулирайки редица
сензорни усещания. В процеса на създаване много важен момент е критерият за справяне
със задачата, когато говорим за изкуството в контекста на образователните изисквания.
Както в поставянето на оценка или анализ в арт терапевтичната практика, така и в
процеса на рисуване, е необходимо да бъде интегриран подход за работа с децата, който
се основава на индивидуалното и субективно значение. Често фактът, че дадено дете не
се справя наравно с останалите и постига визуално различни резултати, поставя
автоматично ниска оценка на работата на конкретното дете. Ако работата се следи в
проекция на целенасочено развитие и стимулиране на дадени умения, сравнявайки
детето единствено със собствените си постижения, то развитието в процеса и ползите от
него биха били умножени и максимизирани за конкретното дете, обслужвайки целите на
терапията или стимулирането на желаното поведение.
В днешния изключително пренаситен с информация свят сме заплашени от
изцяло готови решения във всяка област. Образователната и социална реалност е
устроена така, че все по-рядко се откриват стимули за децата да създават, импровизират,
експериментират и мислят самостоятелно. Изкуството е част от отговора за решението
на този проблем. Изборът на правилни артистични занимания стимулира проявите на
различните таланти у детето. Те трябва да бъдат провокирани, насърчавани, за да се
изявяват самостоятелно в бъдеще. Изкуството не бива да натрапва готови модели или
образци, които децата сляпо да следват, а да насочва към избори, които детето да прави
само. Изкуството е най-вече спонтанно изразяване и в тази посока е ролята на
насърчаването на децата в трейнингите на създадената методология. Именно това е
основната цел на арт програмата, адаптирана за най-малките: да се научат да мислят, да
се изразяват свободно, да споделят своите идеи и да бъдат както активни в създаването
на реалността в контекста на своя свят, така и социално отговорни. В аспекта на тази
реалност се поставя въпросът за възможността, която дава ролята на човека като „Homo
Faber“, а именно да бъде творец, създател на собствената си среда, реалност и смисъл.
Възможността за творене и развитие на личността в перспектива на моралната, етичната
и естетична човешка функция, осмисля свободата и прави разликата в ценността и
смисъла в живота.
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1.2 Предмет, обект и цели на изследването
Предметът на настоящето изследване е ползата от себеактуализацията за
личността, разгледана като детерминант на усещането за удовлетвореността, ценността
и смисъла за съществуване на личността.
Обектът на изследването е управлението, изборът и възможността за
максимизиране на човешкия потенциал в ракурса на неговото оптимизиране, с помощта
на изкуството, стимулиращо креативността, спонтанността и активността.
Целта на работата е да се създаде нов достъпен за съвременния човек, ефективен
метод за личностно развитие, наречен крунотерапия, който използва първо силата на
безусловната подкрепа и второ стимулите на изкуството като терен, в който личността
развива и тренира себе си. Разработката включва освен стандартните утвърдени формати
на арт терапията и иновативна инверсна форма на класическата арт-терапия. В нея
изкуството се използва като средство за интеграция на нови умения и усещания. Тази
инверсна форма е наречена арт коучинг поради характера на своята основна
методологията. Арт коучингът се реализира чрез задълбочаване на участниците в
избрана от тях определена форма на изкуството, с което се тренират редица умения,
развиващи се посредством активността в творческия акт и усещането за подобряване на
уменията, което клиентът придобива с напредъка на своите артистични способности.
Изкуството в случая се използва за фон, на който се осмислят и преживяват емоции и
ситуации от реалните житейски казуси, пред които личността не успява да се справи по
желан начин. Методът се комбинира с предхождаща го класическа арт терапевтична
работа в подкрепа на търсения по-дълбок резултат на цялостно подобрение на личността.
Работата има висок социален ангажимент. Ползите на метода от социална гледна точка
биха могли да се разгледат на три нива.

1.

Ниво личност: подобрява се усещането на Аз-а за собствените

възможности, което определя по-високите нива на увереност, позитивизъм и
смелост

в

намирането

на

автентични

позиции,

свързани

с

личната

удовлетвореност и ценност;
2.

Ниво група: като рефлексия, позитивната интеграция на осъзнатост –

хармонизирането на личността – се пренасят върху прекия социален кръг. Найвероятните проявления на положителното развитие на личността са предвидени в
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посока на проява на по-висока толерантност, емпатия, съпричастност,
кооперативност и социалност;
Корпоративно ниво: най-големият сегмент не само в реалния живот, но и в

3.

настоящия проект е ангажиран с подобрението на организационния климат.
Корпоративният човек, в света на съвременния бизнес, търпи репресията и
организационния натиск, които заличават връзката му със самия него. Това прави
личността, по-манипулируема, примирена, негативна и неудовлетворена. Като
резултат обществото се сдобива с отчуждени, инертни, затворени, асоциални и
неангажирани хора, които се оставят друг да ръководи живота им, да взима
решенията вместо тях и да поема отговорност. Една от целите на метода е да бъде
полезен за сближаването на личността със самата себе си, осъзнавайки
собствените си потребности и ценност. Това като резултат би довело до по-висока
вероятност личността да реализира потенциала си. От друга страна, целта на
личностното подобряване е осъзнаване и прекъсване на груповото корпоративно
мислене, което ограничава интуитивността за автентичните потребности.

1.3 Задачи, формулирани в дисертационния труд
Задачите, които си поставя работата са свързани с това:
•

Да се установят, формулират и докажат ползите от работата върху развитието на

личността чрез интегрална методология базирана на комбинацията от арт терапевтични
и коучинг техники.
•

Да се създаде експериментална група в безопасна, подкрепяща и стимулираща

среда, където първо да се отвори личността за авторефлексия посредством арт
терапевтични техники и след това да се тренира преодоляването на автоцензурите с
подходящи арт коучинг методи.
•

Да се използват различни форми на изкуство, осъществяването на които да

стимулира активността на личността и увереността й, че може да създава, постига,
подобрява и придобива нови умения - първо в трейнинга, а като резултат на това и в
реалния живот.
Търсеният ефект от трейнинг програмата е да актовността в нея да интегрира
нагласи

в

личността,

които

толерират

усъвършенстването

и

процесите

автокомуникация като подобряване на собствената личност и среда на живот.
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на

Удовлетвореността на ниво личност не е самоцел. Работата има идеална цел в
идеята за спомагане на изграждането на едно по-хуманно, етично, толерантно и
хармонично общество, етнос и свят. Идеята изхожда от позицията, че една здрава,
устойчива, осъзната, познаваща и развиваща себе си личност, би била много поудовлетворена и социално полезна. Малките крачки в тази посока биха могли да
възбудят интуицията, нагласите и усещането на човека към по-добро. Подобряването е в
измерение на усещането на собствената личност, в конфигурацията й с другите и
възприемането на света като предизвикателство, очакващо съответната реакция. В този
смисъл „реакцията“ към света или влиянието, което упражняваме върху него биха били
значително по-хуманни и позитивни, когато е обърнато внимание на вътрешния свят и е
постигнато едно по-балансирано състояние.

II Глава
Теоретично изследване на проблема и събиране на инструментариум за
терапевтична работа
Разработената методика за терапевтична работа има за цел да интегрира ползите
от създаването на изкуство в живота на съвременния човек. В крунотерапията са
формулирани и синтезирани принципи, подходи и методики служещи на процесите
свързани с актуализация, личностно развитие, овладяване и подобряване на навиците и
усещане на индивида за собствената личност. Интегралната гледна точка, в перспектива
на усъвършенстване на личността, обхваща различни подходи. В процеса на създаване
на програмата за развитие на личността са заимствани модели от арт терапията,
психодрамата, психосоматиката, коучинга и невролингвистичното програмиране (НЛП),
стратегиращи използването на изкуството като тренировъчен терен и ресурс, откриващ
нови гледни точки, сензитивност, себе- и светоусещане.
Дисертационният труд използва изкуството като инструмент за насочване,
постигане на цели и моделиране на динамика – на ниво личност и група. Пътят за което
е преминаване първо през разбиране на вътрешния собствен свят посредством арттерапията11, след което в методиката се надгражда с развиване на конкретни умения и
активно създаване на изкуство, в която форма се търси удовлетворяване на конкретни
потребности, специфични за клиента. Използваните методи са свързани с рисуване,
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театрална игра, интонационна и гласова терапия, фотография, креативно писане,
игровизация, спонтанно говорене пред публика. Обикновено изкуство се създава по
вътрешна потребност и подбуда. Настоящата работа поставя друг въпрос, а именно какво би станало, ако се стимулира това проявление в хора, които никога не са се
занимавали с изкуство само защото според техните разбирания не могат да се справят?
Как ще повлияе това на овладяването на една изцяло нова сфера на дейност върху
представянето им в рутинните им занимания и обичаен начин на живот? Дали
увереността, удовлетвореността, свободата, креативността, поривът за създаване могат
да се интегрират чрез практики, свързани с изкуството и овладяването на умения в
конкретната форма на изкуство? На тези въпроси търси отговор крунотерапията в
дългосрочен план. Подобно на определението за изкуство, включващо категориите
„познание“ и „удоволствие“ в тяхната корелация, методът, който бива разработен в
дисертационната работа, има за цел да обвърже именно тези две понятия –
придобиването на знания за собствената личност и удоволствието, породено от
правенето на изкуство. Нир Еял казва12, че психологическото здраве има нужда от три
неща – самостоятелност, компетентност и свързаност. Крунотерапията подсигурява
всички тези нива. Самостоятелността се изразява в създаденото за това пространство и
поощряването на това поведение чрез безопасната психологическа среда, в която може
то да бъде проявено. Компетентността в програмата на крунотерапията се постига с
тенденциозно и планирано задълбочаване в определено изкуство и в подобряването на
съответстващите за него умения от страна на участниците. Свързаността е част от
груповата работа и безусловната подкрепа и приемане, които тя дава в този формат на
методиката. Максимизирането на собствения потенциал е основна цел на трейнингпрограмата. Крунотерапията се стреми да подобри не само физическите умения в
конкретната форма на изкуство, но и да интегрира ползите от овладяването на това ново
познание в цялостното усещане на Аз-а за собствените му възможности, разбирайки ги
като такива с висок, отворен и неограничен потенциал. Фундамент в търсеното усещане,
което методиката си поставя за задача да предложи като преживяване на участниците, е
много близък до състоянието, което Михай Чиксентмихай описва като „поток“13. В
определението за това преживяване има информация и смисъл, който се използва от
психолози, изследователи на щастието и удовлетвореността, вътрешната мотивация,
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Еял Н., Ли Джули, Внимание, аудиокнига, публикувана от Ракета, 2021, глава 28, приложение
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социологията и антропологията. Това състояние е противоположно на аномията и
алиенацията. В неговото експлициране са събрани ценности и проявления на човешката
същност, които го обогатяват и подобряват. Те омиротворяват неспокойния дух на
потиснатия човек, дават смисъл, който се открива във форма, достатъчна за насищане на
жадните сетива, които не се удовлетворяват от сепарирания смисъл наличен в битовата
рутина. Близко до колективната еферверсценция, участващите в потоково преживяване
изпитват сплотеност с останалите и със заобикалящия ги свят. Практиките за подобрение
качеството на живот заимстват опит все по-често от методите за постигане на цели.
Човекът, поставен пред въпроса за смисъла на неговия живот, е основен фокус в
темата и разработената методика в този дисертационен труд. Методът прави опит да
разбуди, да даде терен за автокомуникация, да създаде нови усещания, да работи
едновременно отвътре навън и отвън навътре. Работата е насочена към правенето на
нещо целенасочено и планирано, а също и към рехабилитиране на ценността, нормалният
човешки ритъм и жив контакт между хората. Това асоциативно води към идеята, че
проактивността е единственият начин за постигане на удовлетворен и изпълнен със
смисъл живост. Тази самоактуализация може да бъде постигната с различни според
личностните ценности успехи. За едни това е професионалната реализация, за други
отношенията с близките, за трети социалното признание. Независимо какво е
постигнато, ако то е плод на вътрешната автентична ценност и кореспондира с найдълбоката морална парадигма на личността, усещането за удовлетвореност настъпва.
Интегрирайки различни умения, които стават все по-добре овладени от участниците, се
търси рефлексия върху усещането на Аз-а както за собствените си възможности, така и
за възможностите, които светът днес предлага. Основна цел на практиката е да извади
човека от конформистката възглавница, на която така удобно се намира в последните
няколко десетилетия.
Интерперсоналната психология е основен фокус в настоящата дисертация.
Методът на крунотерапията има за цел да конфронтира пасивността в процеса на
себеосъществяване и да опише катализиращи методики, спомагащи актуализацията на
личността. Основна отправна точка са различните техники и целенасоченото им
комбиниране в интегрална практика за личностно развитие. Програмата включва два
основни метода на работа. Първата фаза на практиката е с развитие на авторефлексия, с
помощта на която да се освети вътрешната динамика. Овладяването и осъзнаването на
собствените емоции изисква работа, която да провокира нови гледни точки и обръщане
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към собствената същност. Този ревизьонен етап е на ниво емоции, нагласи, поведенчески
навици и физическо състояние. Физическата култура е не по-малко важна от
емоционалната. Двете състояние са в неотменна корелация и работят в много пряка
симбиоза. Психологическите състояния често се третират чрез повлияване на центрове,
които са в полето на физиологическия контрол – хормони, ензими и други важни за
усещанията в тялото елементи. Осъзнаването по адекватен и обективен начин на
физическото състояние е важна част от контролирането и подобряването на усещането
на личността. Втората част, наречена арт коучинг е свързана със системно придобиване
на умения в определена форма на изкуство. Това подобряване и навлизане в една изцяло
нова за личността сфера интегрира дефицитните усещания, които обикновено
репресиращата външна среда не предлага. Групата е безспорния помощник в този процес
на социална адаптация и преодоляване на бариерите, ограничаващи максимизирането на
собствения потенциал за развитие.
Крунотерапията предлага и модел за работа с деца от 0 до 36 месеца, който се
осъществява посредством активността и участието и на техните родители. Причината за
адаптирането на практиката в тази възрастова група е високия потенциал, с който децата
разполагат в своето най-ранно развитие. От друга страна това е групова подкрепа и за
майките, които са най-честия придружител на децата. Стимулите на изкуството
подготвят личността за всеки бъдещ етап на развитие. Според Ейбрахам Маслоу
традиционното образование постига адаптивни резултати в децата, а негова цел би
следвало да бъде растежа и уменията за самоактуализация на детето като бъдеща
личност.

Друга особеност според Маслоу за постигането на себеактуализацията е

потапяне в настоящето. Това изисква неподправен и отдаден фокус, който децата
притежават и спонтанно реализират в играта. С възрастта се губи това умение и започва
работата с готови предразсъдъци и бариери, спиращи състоянието на отдаденост и
спонтанност към активността. Непринуденият характер на детската нагласа към
заобикалящия ги свят ги поставя в позиция, която е изключително благоприятна за
култивирането и осъществяването на креативността. Основната гледна точка в
направлението, създадено от Маслоу е в компесаторния фокус към активността на
човека, който той разширява. Виждайки именно тази липса в психоанализата и
бихейвиоризма, авторът насочва вниманието на изследванията си върху потенциала за
самоактуализация на личността. Въпреки, че е възпитаник на функционалната
психология, занимаваща се със съхранението на личността, той осъзнава нейните
слабости по отношение на подкрепата за развитие. В подкрепа на новия психологически
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аспект се поставя не само болестта, но и здравето на личността в проекция на
реализиране на нейния максимален потенциал. Лансира се и идеята за подвижност и
пластичност на личността.
В подкрепа на отключващата сила на изкуството е и виждането на австрийския
психоаналитик и историк на изкуството, Ернст Крис, според който творческият процес е
именно този, който слива и прониква в граничната точка между Аз-а и несъзнаваното.
Активността според него в две основни фази. Първата, елаборация, е свързана с
организацията и целенасоченото намерение за решаване на даден проблем. Втората фаза
е инспирацията, характеризираща се с вдъхновение и пълно отдаване. В нея има силно
чувство за сливане с активността, отдаване и разгръщане на цялостния Аз. В този момент
Аз-ът е единен с всички в и около себе си, включително със собственото несъзнавано.
Крис определя Аз-а като носещ потенция за саморегулация в процеса на регресия чрез
създаване на вдъхновения в самия процес. По-интересното обаче е, че този процес има
възможността да бъде абсолютно контролируем. Това авторът нарича „регресия в услуга
на Аз-а“14, която е временна, изцяло доминирана от Аз и обхващаща рамките на
творческата инспирация и акт. Творенията съдържат посланията на несъзнаваното, които
са използвани и преминали под контрола на Аз-а. Потискането на креативния импулс се
случва по естествен начин с напредване на възрастта. Така устроеният живот предоставя
редица лесни възможности, с които да се потисне този порив. Социалните навици учат
хората все повече да демонстрират и все по-малко да бъдат. А изкуството е акт на
самоактуализация и е свързан с вътрешните потребности, а не с външните. За съжаление
модерният, технологичен, успешен и рационален човек все по-малко успява да
идентифицира своите вътрешни потребности и ценности, които са първият пламък на
творческия акт.
Високата степен на креативно функциониране на мозъка на децата в най-ранна
възраст до голяма степен обяснява защо най-малките губят бързо интерес към играчки с
определена функция. Бързо се разучава въпросната функция и любопитния дух отвежда
детето до предмет или обект, който провокира автоматично мозъчната активност към
процес на креативност. Такъв стимул може да бъде една обикновена кутия. В нея детето
би могло да разпознае мечтани за него неща – тайно съкровище, къща, космически кораб,
специална кола и куп други неща, които недовършеният вид на кутията провокират в
неговото въображение. Ролята на изкуството в най-ранния етап на развитие на децата е
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от решаващо значение за изграждане не само на тяхната мозъчна архитектура, но и
социална и емоционална вътрешна динамика и устойчивост. Изкуството, в достъпната
му за децата форма, е терен, на който те да преживяват огромни палитри емоции и
усещания, кореспондиращи с техния физиологичен апарат, отговорен за развитието им.
Лесни за контакт с децата творчески форми са рисуването, разказването и слушането на
истории, измислянето на приказки, ролеви игри. Активността в тази посока е с огромен
принос към изграждането на бъдещата личност, ползите от което са дългосрочни и в
обхват на много области – образователна, здравна, социална, финансова. Косвени ползи
биха могли да бъдат многопластови: по-малка престъпност, по-добра реализация на
човешкия потенциал и по-високи лични доходи и нива на удовлетвореност и щастие.
Юнеско цитира в свой текст на тема „Ранно детско развитие“ 15. Възрастта до третата
година е определяща за целия капацитет от невробиологична гледна точка, който детето
развива и ще използва в своя зрял период. Уменията на личността, емоционалната и
социална интелигентност до голяма степен се определят от средата, в която детето ще
даде шанс или ще остави латентни свои генетични дадености. Според много учени
човешкият вид ражда бебетата си преждевременно, в сравнение със зрелостта на
останалите живи същества. Според зоолози детето има изоставане с около десет –
единадесет месеца, в сравнение с другите бозайници, които непосредствено след
раждането си могат да се изправят, дори да направят няколко крачки, следвайки своята
майка. Преживяванията в първите години определят начина, по който личността
проектира себе си в средата и я бележи за цял живот. Толериращата среда е начин да се
максимизират възможностите, които генетичния потенциал на детето определя.
Принципът, който приема толерантна към нуждите на детето нагласа е матетиката.
Матетиката е обратен на дидактиката принцип на обучение, използван в педагогическия
подход на Мария Монтесори, считан за революционен. В този процес се набляга на
интереса и нуждите на детето тук и сега, вместо да бъде следвана концепцията, зададена
от очакванията на учителя като нужди. Наблюдението е основния инструмент в тази
практика. На принципа на учене, водено от интереса на детето, подходът помага детето
да се справи с това, от което към момента има нужда, вместо да се прекъсва интереса на
детето към заниманието, за да се пренасочи към планираната активност. Задачата на
педагога е да помага на детето в неговото самостоятелно напредване по пътя на
познанието, вместо да го учи на единствено на предварително определени неща. Ролята
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на обучаващия е подкрепяща, не водеща. Неговата задача е свързана с подсигуряване на
среда, подходяща и развиваща уменията и интересите на детето. Според разбиранията на
Мария Монтесори всяко дете има права и потребност от своя лична, индивидуална
програма за обучение. Работата й доказва постижимостта на това дори в мащаб на група
от над четиридесет човека. Индивидуалното обучение се базира на избора на детето в
среда, която целенасочено и съзнателно е формирана и подготвена за целите. Според
много педагогически теории интересът на детето може да се засили от свободата на
избора. Този избор не е хаотичен, приоритет е предложените стимули да бъдат в обсега
на потребностите на детето, да бъдат полезни и нужни. Свободният терен и толериращо
експеримента отношение, могат да стимулират творческата смелост, да създадат
непосредствено усещане за увереност и справяне, които да са основата на една здрава,
устойчива и иновативна личност в бъдеще.

III Глава
Дизайн на методологията
Дизайнът на създадената методика е фокусиран върху важността на условията,
които предлага средата, като детерминант за развитието на личността. Макроанализът на
тази условност и актуалната реалност на съвременния социален човек показват, че няма
достатъчно възможности, подкрепящи автентичната самоактуализация на личността. В
социокултурния контекст съвременното общество е силно повлияно от тенденциите,
които се налагат външно като ценност и норми. Отчуждаването от собствената вътрешна
потребност и автентична ценност са извън обсега на популярните днес масови
активности и модерни практики. Както водещият белгийски психолог и психоаналитик,
Пиер Дако, казва: „Тъжно е да се наблюдава колко много хора не представляват нищо в
сравнение с онова, което биха могли да бъдат!“

16

Човекът, забързан в инерцията, не

отдава нужното внимание на потребността от ред и осъзнаване на вътрешния си свят и
на динамиката, която той създава в него. Емоционалният баланс е задача на осъзнатия и
отговорен към своя растеж човек. Комерсиалната идея и природа на почти всички
продукти и услуги, които заливат човечеството с главоломна сила, лишава личността от
среда, в която е възможна интуитивната самоактуализация. Начинът на живот възпитава
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в хората усещане за външна сила и приоритет, които отнемат личната отговорност за
вземане на решение и постигане на контрол върху собствения живот. Съвремието ни
поставя в такива ситуации, че се чувстваме безсилни пред корпоративните,
политическите или социалните условия, в които живеем. Това до някъде е така, но
именно личната отговорност и проактивност са решението. Пътят към отговорността е
авторефлексията, която е все по-чужда на съвременната личност. Тя е показател за
изходната точка на личността. Да знаем от къде тръгваме е част от пътя към желаната
цел. Модерните професии, с техния приоритетен за човека социален или финансов статус
и необходимостта от материално благополучие, обособяват в голяма степен сериозната
липса на подкрепящата среда, заменена от наложената и инертна такава. Днес сме
свидетели на мащабна и изключително мощна дигитализационна и медийна вълна, която
ощетява толеранса към свободното развитие на непринудената, спонтанна, автентична
и хуманна личност. Бягайки от детинската илюзорна идея да се предложи именно такава
подкрепяща и стимулираща среда, спомагаща и хуманизираща света в неговата цялост.
Практиката, предложена в настоящата дисертация, се насочва не идеалистично към
всички, а реалистично единствено към онези, които вече изпитват нужда за нещо
надграждащо и дълбоко в собствения им емоционален свят.
Крунотерапията е интегрален метод, обединяващ експресивната арт-терапия и
поведенчески арт коучинг техники, отнасящи се до организацията, стратегическото
планиране и осъществяване на по-здравословен и балансиран живот. Методиката на
работа интегрира по системен начин практики с цел постигане на максимално
удовлетворяващ ефект за преминалите през програмата. Резултатите, които чрез метода
са поставени като цел в настоящата дисертация, е постигането на дълготрайни ползи за
личността, най-вече фокусирани върху нейната устойчивост и удовлетвореност от
реализирането й в реалния свят. Важни в процеса са подобренията във вътрешното
усещане, което не само може генерално да спомогне за осъществените житейски
промени, но и да се превърне в състояние, което да доведе до нови навици, използвани в
обикновените ежедневни ситуации.
Първата фаза на програмата съдържа арт терапевтични техники, които да
помогнат на хората да се адаптират към новите стимули и да променят своя фокус. Това
е основополагащата и най-важна крачка в този етап. В ежедневната подредба на
ангажименти и опита за жонглиране между всички задачи и трудности, човекът губи
навика да се спре и да чуе вътрешния си глас, нужди, емоции, състояния и потребности.
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Той е отдалечен от умението си да може да се разграничава от външното, от
материалното, от наложеното. Инерцията на цялата настояща реалност довежда до
състояние, в което човекът се откъсва от инстинктите си и се идентифицира само с онова,
което масово се предлага и изисква от него, а именно материализация на всички –
ценност, успех, отношения, лично удовлетворение и дори самоактуализация. Външните
ценности подтикват личността да изпитва неустоима потребност да успее, въпреки че не
знае в какво конкретно. Съвременният човек изпитва силно желание за превъзходство
над останалите, иска да е повече от всички, но не знае защо, а често и не знае в какво
друго, освен в материалното. Тази пагубна надпревара отнема автентичността и
насладата от пътя на израстването, фокусирайки вниманието само и единствено към
резултата, без да се регистрират усилията, вложеното отношение, време и наученото в
пътя на личния растеж. Встъпителната част от методиката на крунотерапията има за
задача да помогне на хората да видят себе си, живота и другите от нова гледна точка, с
която да разпознаят нови възможности и предизвикателства. Дистанцията, от която арттерапията позволява да бъде погледната собствената личност, отваря интересна
възможност за участниците. А именно да прозрат много по-обективно механизмите в
себе си и ситуацията, в която се намират, така че да могат максимално трезво да преценят
къде точно според тяхната ценност са – емоционално, социално, духовно, физически и
професионално. Това осъзнаване и поставянето на основите на авторефлексията са
задачите на този въвеждащ етап от практиката. Той е ангажиран с концентрация върху
собствената ценност и ясното й разграничаване от външната консуматорска нужда, която
лъжливо води поведението и емоциите на неосъзнатата личност. Класическите арттерапевтични техники в първите сесии дават възможност на участниците да излязат от
транса на ежедневната репресия, да усетят истински себе си, болките си, вълненията,
нуждите, енергията си и тази на групата. Да открият сходствата с болките и радостите на
другите участници в групата. Приемането на специфичния авторефлективен начин на
работа е необходимо условие, за да бъде възможно, първо, излизането от
екзистенциалния вакуум и инертен транс и второ, за да се реализира градиране на
желанието за експеримент с различни форми на изкуството, които изискват повече
активност, спонтанност и откритост и които водят до други умения и сетивност в
личността. Бариерите, резервираността, страхът от споделяне, искреността и
спонтанността са естествена част, присъстваща в началото на всеки групов цикъл, която
с търпение, подкрепа и правилно формиран групов климат се преодоляват успешно след
няколко срещи.
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Групите, към които е насочена практиката, са с широк възрастов диапазон, найчесто за хора между 20 и 65 години, активно работещите или търсещи професионална
реализация, които изпитват неудовлетвореност, тревожност, страдат от състояния като
депресия, усещане за несигурност или просто липса на смисъл. Възрастовият диапазон е
широк, поради факта, че възрастта сама по себе си не е основен критерий, какъвто е
именно усещането на личността и етапът на израстване, в който се намира. Трейнингът
не е предвиден за хора с по-сериозни форми на психически девиации. Групите са
насочени предимно към хората преживяващи стрес от ежедневната забързана рутина,
които са станали жертва на инерцията и конформизма, наложени като изискване на света
отвън и най-вече в корпоративните механизми, където прекарват основната част от
времето си. Разпространението и опитите за работа в тази посока се сформираха след пет
годишни наблюдения върху интереса към масовата вълна от популярни практики,
свързани с рисуване в обособени арт барове, популярни днес под формата на „Рисуване
и вино“. След десетки подобни срещи и анализ на ефекта на творческата дейност върху
участниците се разви идеята за надграждане на подобни активности в арт трейнинги с
допълване на подкрепящо отношение в групи и методично надграждане на уменията,
свързани с развитие на цялостния артистичен апарат.
Разработената методология предоставя възможност за широко приложение в
различни области като:

Стимулиране в най- ранно детско развитие на:


Двигателна система



Когнитивни връзки и невронна архитектура



Емоционална култура



Социализация /паралелна игра/



Интерес към изкуството.

Личностно развитие:


Определяне на ядрени ценности



Изграждане на здравословна самооценка



Изграждане на приоритети



Визионерство и стратегическо планиране на собствения потенциал.

21

Професионално развитие:


Кариерна промяна



Кариерна терапия /при постоянна неудовлетвореност, въпреки смяната
на работни места и роли/



Стратегическо планиране на кариерната пътека



Развитие на меки и твърди умения.

Подкрепа в кризисни ситуации на специфични
социални групи като:


Следродилни депресии



Майки в адаптивен период на връщане на работа



Семейства в кризи.

Подобряване на корпоративния климат и среда чрез
повлияване на:


Лидерски стилове и поведение



Лична и междуличностна ефективност



Асертивна комуникация



Ефективно (активно) слушане



Креативност и автентичност



Емоционално осъзнаване



Емоционално овладяване



Управление на промяната



Решаване на конфликти



Балансиране на работа – личен живот



Антистрес практики.

Преди стъпването към същинската групова работа се взима предвид един важен
предварителен

преглед и подготовка на „ресурса“,

който групата

съдържа.

Предварителният дизайн на групата е необходим, с цел подсигуряване на среда, в която
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всички могат свободно и открито да общуват и оказват подкрепа един на друг. В
практиката са заложени няколко подхода на работа, които класическата арт-терапия
включва17:
•

интер-персонален

•

аналитичен

•

интегративен

•

вътрешно психическа групова терапия.
Методът на работа в крунотерапията е широко интегрален, обхващащ

разнообразен арт-терапевтичен арсенал и разнообразни коучинг стратегии. Процесът,
през който програмата води участниците, пресъздава естествения цикъл на порастването
на човешкото същество и личност. Всичко започва с наблюдение на собствения ресурс и
заобикаляща среда, преминава през опита и експеримента за работа с различни стимули
(емоционални, социални и физически) и завършва с автономност в активността и
проактивността на личността, в която съзнателно и стратегически се постигат в
задоволителна степен целите – лични и професионални.

IV Глава
4.1 Експериментално изследване
Експерименталната

част

беше

реализирана

в

разнообразни

форми

на

крунотерапията – индивидуални, групови, отворени – социални, затворени корпоративни и детски. В корпоративна среда бяха проведени 5 трейнинга в периода
2020 -2021 година в град София. Те се осъществиха в различен формат, включващи
рисуване и импровизационна театрална игра. Компаниите, в които се проведоха бяха
международни, средно големи (със служители до 250 човека), в сферата на
информационните технологии и в логистичния бизнес, работещи и на територията на
България.
В свободен отворен формат, в център за личностно развитие „У дома“, град
Перник се проведоха два трейнинга за личностно развитие, в периода 2020 – 2021 година.
Анонсирането им беше направено публично в социалните мрежи – Faceboок и LinkedIn.
Общия брой на включилите се в тях е деветнадесет участника. Групите бяха с

17

Панкова Р., 2012, История и теория на арт-терапията, София: НХА, стр. 159
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хетерогенен състав по признак на пол, възраст, професионална роля, образование и
интерес
За целите на емпиричните изследвания бяха използвани количествени и
качествени методи. На база на направения теоретичен анализ за успеваемостта на вече
съществуващи методики, спомагащи актуализацията на личността, са формирани
критерии за оптималност, които очертават практическата дефиниция и дизайн на
експерименталната част. Предвид голямата част на неопределеност, която предполага
обекта на изследване и активно променящата среда, в която той се намира и влияе върху
изследваните в участниците показатели, се налага комбинирана методика, позволяваща
директното, конкретно и субективно отразяване от страна на участниците. То е
постигнато чрез директно споделяне от страна на участниците за усещанията им по
време и след трейнинга, както от непосредствения, така и от дълготрайния ефект от
преживяното в програмата, в случаите, в които сесиите за тях са били повее от една.
Единият от използваните инструменти е методика за изследване на Аз-образа,
разработена от доц. Иван Паспаланов. Този въпросник беше предоставен на деветнадесет
участници в групи за личностно и професионално развитие, в които се приложиха
подходите на крунотерапията. Методиката на Паспаланов позволява количествено и
качествено изследване на Аз-образа и не изисква специален ключ.
Стандартизираният

тест

за

самооценка,

който

участниците

попълват

непосредствено преди и след преживяването в трейнинга има сравнителен характер и
използва групата преди първия трейнинг като контролна група, която не е имала досег в
съзнателната си зряла част от живота със създаване на изкуство. В тази фаза се изследват
усещанията за самооценка в обичайните за участника условия. След приключването на
трейнинга се попълва същия въпросник, за да се установи дали има промяна в нагласите
на личността по отношение на усещанията за собствения Аз. Тук групата е използвана
вече като експериментална, която отразява непосредствения ефект от преживяването на
формата. За да се избегне ефекта на Хоторн, изследването се комбинира с още един метод
- интервюта с всеки участник направени непосредствено след вече проведените групови
срещи.
Проведеният анализ дава основание да се потвърди допускането, че ще се открият
статистически значими различия в реалния Аз-образ на изследваните лица преди и след
проведения трейнинг. Това е така, доколкото е установена значимо по-висока
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самооценка при изследваните лица след проведения трейнинг, в сравнение със
самооценката преди него.
Също проведеният анализ показа, че след провеждане на трейнинга се
установяват статистически значими различия в посока градация в: способността за
оригинално мислене, склонността към импровизация, склонността към търсене на
новото, общителността, способността за разбиране на другите, възприемчивостта към
идеите на другите, увереността в себе си и упоритост, в сравнение с резултатите преди
трейнинга при участниците в изследването.
Интересно

е,

че

след

трейнинга

статистически

значимо

намалява

чувствителността и чувството за съдбовност, в сравнение с резултатите преди трейнинга
при участниците в изследването. Това подкрепя достоверното повишаване на оценката
на реалния Аз, минимизирайки социално желателни нагласи в даването на отговори. В
дискусията някои от участниците споделиха, че високата чувствителност ги изчерпва и
ги прави неспособни да приемат ежедневните предизвикателства като спорове и
конфликти в работата или личния живот по спокоен начин. Отговорността отредена на
„съдбовността“ е прехвърлена в по-висока степен към собствената личност след
трейнинга, която осъзнава своя потенциал и сила в интеракцията на трейнинга и в
живота.
Във фиг. 1 са визуализирани регистрираните промени в съответните категории,
измерени преди и след провеждането на арт трейнинг.
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Фиг. 1 Графично представяне на статистически значимите различия в компонентите
на реалния Аз-образ на изследваните лица преди и след трейнинга

В допълнение на количествения анализ са предоставени и резултатите от
качествените изследвания. Тя бяха проведени чрез метода на отворени интервюта и
наблюдение, които потвърждават резултатите получени от количествения анализ на
методиката, а именно:

o

Крунотерапията и арт коучинг методът работят ефективно, когато бъдат

прилагани към мотивирани за промяна и развитие хора.
o

Работата с изкуство в среда, с изявена емпатична групова култура, оказва силно

катализиращ ефект върху формирането на положително усещането за справяне и
удовлетвореност в личността.
o

Създаването на изкуството действа благотворно върху общото състояние на

личността, показвайки подобрени резултати във всички аспекти – психологически,
емоционален и социален.
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В формата на крунотерапия, адаптиран за най-ранно детско развитие бяха
проведени 81 групови занимания с деца от 0 до 36 месечна възраст, в периода 2019 –
2021 година под името „Бебешка Арт Работилничка18“. За терен на практиката бяха
използвани следните детски клубчета за игри: „Stuart Little Kids Zone“, гр. София, кв.
Лозенец и “Popsy Café & Kids Club”, гр. София, кв. Бъкстон. Занимания бяха проведени
и с разрешението на Община Перник, на открито, в централните паркови зони на града.
Заниманията се проведоха със сравнително регулярен характер, всеки четвъртък и петък,
без месеците Август и Декември, както и съобразно карантинните ограничение
вследствие на извънредната Covid-19 ситуация в периода 2020-2021. Капацитетът на
групите беше до 10 деца с по един придружител, което подсигури усещане за групова
динамика и едновременно с това даде възможност за компактна работа само с един
водещ, който да разпредели вниманието си между всички участници.
Методът използван за оценка ефективността на арт трейнинга в тази възрастова
група е наблюдение и сравнение, което изведе следните резултати:
•

Около 30% от участниците в групите бяха редовни посетители на заниманията в

продължение средна около една календарна година. Това позволи наблюдение над
адаптацията и реакцията на възприятие на активността както от децата, така и от техните
родители. Установи се, че всички деца, които посещават регулярно груповата активност
проявяват ясни признаци на бърза адаптация и повишаване на времето на концентрация,
което имат към дейността. Интересен е фактът, че децата, които не проявяват интерес
към рисуването в първите едно или две занимания, но продължават да посещават
работилниците, се заинтересоват във 100% от случаите през следващите няколко
занимания. Което потвърждава ефектът на постоянството в предлаганите възпитателни
стимули. След като детето е поело нужната информация на заобикалящата го среда,
изучило е интересните за него стимули в нея и я е възприело като вече позната, тогава се
наблюдава и проява на интерес и към заниманието с рисуване.
•

Около 10 % от децата на възраст до 24 месеца (при децата на възраст между 24 и

36 месеца не се регистрира нито един случай с подобно поведение) проявяваха съпротива
в първия контакт с боята. Наблюдаваше се явно нежелание за директен контакт с боята
и избягване на изцапване на ръцете. В 100% от случаите това пасивно към заниманието
поведение се променя към активно, след не повече от две до три последователни
посещения. Резултатът е показателен за високото ниво на адаптивност и преодоляване
18
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на усещането за дискомфорт, в полза на експериментаторския подход и импулса за
опитване на нови неща.
•

Бяха установени зависимости между поведението на родителите и това на децата.

В групите, в които родителите не са концентрирани, говорят помежду си с други
родители, неангажирани са с това, което казва водещия, не са активни с четката и не
проявяват видим интерес към рисуването, децата са по- разстроени, по-шумни и понезаинтересовани от активността в сравнение в случаите, в които родителите проявят
интерес и децата следват родителя в активността и търсят постепенно разрастване на
полето на обхват в активността, като искат все повече автономност в процеса. В
случаите, в които родителите са усмихнати, спокойни и настроени за игри и споделено
време с детето си, заниманията преминаваха вдъхновено, сплотено и синергично.
Резултатът потвърждава ролята на децата като огледало на възрастните и ориентир за
нуждата от корекции в собственото ни поведение като възпитатели и зрели хора.
•

Беше забелязан интерес при над 60% от децата да рисуват заедно (в групи по две

или три деца) в споделен лист/платно. В над 90% от случаите на такова коопериране,
децата „домакини“ реагираха спокойно и оставяха новодошлите да рисуват в някоя част
от техния лист. Това би могло да говори за висока степен на отдаденост и концентрация
на детето, което не се ангажира със случващото се извън обсега на неговата активност
на листа. От друга страна поведението е възможно да потвърждава естествената
социална нужда, която се корени в човешката природа. В тази ситуация изкуството би
могло да бъде разпознато като катализатор за социална адаптивност, чрез който се дава
поле за изява едновременно както на собствената потребност от заявяване, така и тази от
страна на другите.
•

Наблюденията показаха, че 100% от децата с придружител „бaвачка“ (не пряк

роднина - баба, дядо, майка, баща) са с много по-ниски нива на концентрация към
активността в сравнение с децата придружавани от своите майки. В над 50% от които
случай, поведение на тези деца е изключително близко до хиперактивното.
•

Беше направен експеримент с три групи деца, в който на терена с платна бяха

предоставени едно до друго пред всяко дете по едно чисто бяло платно 100 х 100 см. и
още едно, но с вече нарисувани ярки цветни части в него. Частично нарисуваните платна
бяха направени в такава пропорционалност, че бялата, чиста част, да е поне 1/2 от цялата
площ на платното, за да създава усещане за възможно за запълване свободно
пространство. Цветовете на листата бяха ярки – жълто, червено, зелено и синьо. Изборът
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на 100% от децата беше чисто белият лист. Нито едно от общо 35 деца в различните
експериментални групи не отиде към започнатия с цветни елементи лист. Това би могло
да бъде препратка към желанието на човекът да създава в цялост, да открива, да
индивидуализира в своята активност.
•

В групите по време на спонтанното рисуване на децата водещият имаше

възможност за близко, спонтанно и директно общуване с всеки родител, в което се
разменят опит и идеи за стимулите и ползите, които изкуството предлага на децата и
възрастните. Този директен контакт позволи да бъде установено, че в 100% от случаите,
в които се наблюдават деца с изключително високо ниво на концентрация, прецизност и
преживяващи видима наслада от процеса, родителите им показват много висока обща,
емоционална и социална култура.
•

Между 60% и 70% от участващите родители проявяват интерес към рисуването

като се наблюдава „борба“ за четката и платното между детето и родителя. Това
сигнализира изключително ясно за високата потребност и естественото влечение на
хората към изкуството. Първите няколко експериментални занимания показаха това
желание на родителите, поради което в следващите арт трейнинги бяха подсигурени и
материали за рисуване и на родителите. Резултатите показаха още едно интересно
развитие. Когато имаше предвидени отделни материали за родителите те полазваха
значително по- нисък интерес към рисуването на отделен лист и с отделна само за тях
четка, в сравнение с рисуването върху общ лист с детето и с обща четка. Тази
информация може да бъде тълкувана в няколко аспекта:
o Родителят има особено силно желание да „коригира“ рисунката
на своето дете, за да постигне то по-добри естетически резултати в
групата;
o Родителите снемат автоцензурата си през листа с рисунка на
своето дете, където могат свободно да работят с усещането за
доминантност или за по-високи нива на справяне спрямо
резултатите, показани от техните деца на листа.
o Родителят изпитва потребност да участва в създаденото от
детето, затвърждавайки ролята си на водещ в процеса на
възпитание.
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Дори и само в няколко поредни занимания се наблюдава разликата в поведението
на едно и също дете. В 100% от случаите се регистрира адаптация и видим прогрес в
социализацията и интереса към активността, подобрява се и концентрацията в
заниманието. Децата се приобщават, свикват да работят кооперативно и се забавляват –
все повече, като показват значително повишаване на времето, прекарано в
концентрирано рисуване.

4.2 Приноси на научния труд
Базирани на емпиричните резултати от проведените практики във формата на
крунотерапията, могат да бъдат заключени следните приноси от настоящият
дисертационен труд:
1. Бяха проведени задълбочени наблюдения върху актуалното възприятие на
формата „арт-терапия“, на база на които се надгради методология, отговаряща на
търсения от хората съвременен формат;
2. Анализира се в широк диапазон настоящата нужда от трейнинги в
подкрепа на личностното развитие. Беше установено какво се търси от хората, а
също и какво липсва, за да се постигнат ефективни и трайни резултати. Установи
се, че комерсиалните събития за личностно развитие не водят до желаните
резултати, но представляват интерес за голяма част от хората на възраст между 25
и 55 години. Срещата между тези две точки се взе за основна рамка на настоящата
методика за работа наречена крунотерапия, направила опит за запълване на
дефицита в процеса на подобна дълготрайна подкрепа;
3. Изведе се общ профил на масово срещания неудовлетворен човек в
корпоративните структури. Предложени бяха инструменти посредством, които да
се работи в посока подобряване на това усещане чрез:
3.1) свързване с вътрешната динамика посредством арт-терапия
3.2) развитие на личността и уменията, навлизайки в определена
сфера на изкуство, чрез което личността придобива усещане за увереност и
справяне;
4. Установена беше особено силна потребност от творене, създаване на
някаква форма на изкуство в съвременния човек. Особено силен е интересът към
рисуване, фотография и импровизационна театрална игра;
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5. Разработена беше авторска програма за личностно развитие, която има
успешно приложение в разнообразни формати и която съчетава в себе си
класически терапевтични и коучинг подходи, допълвайки ангажираността с
актуалните потребности на съвременния човек;
6. Разработен беше инверсен вариант на класическата арт-терапия, наречен
арт коучинг, в който изкуството се използва не за изваждане и формулиране на
вътрешни емоции и механизми, а за интеграция отвън навътре на конкретни
умения, навици и усещания в клиента, необходими за изграждането му като поздрава и устойчива личност. Постигането, на което се случва с постепенно
подобряване на артистичните уменията на клиента в дадена форма на изкуство.
Процесът е съпроводен с подкрепа и симулации на ситуации, които репликират
това излизане от зоната на комфорт и в реалния живот;
7. Разработи се стимулираща най-ранното детско развитие активност, която
доказа своите ползи за социалните, двигателни и емоционални умения както при
детето, така и при отглеждащия го родител, участващ в груповото занимание;
8. Експериментира се с адаптирането на форматите на арт-терапията и този
на крунотерапията и се установи тяхната ефективност като мощен инструмент за
постигане на кариерна ориентация и кариерна терапия;
9. Потвърди се с пълна категоричност, че формулирана като „терапия“ всяка
методика за личностно или професионално развитие се отхвърля от повечето
корпоративни структури на нашия пазар. Причината, за което е не начинът на
работа, а формулировката на събитието. В същинската работа на терен с групата се
приема изключително добре арт-терапевтичният подход, както и този за
крунотерапията, но с условието, че е представен като арт трейнинг или озаглавен с
интересно за таргет групата име, по възможност с конкретно решение на актуален
за хората проблем и не съдържащ думата „терапия“;
10. Доказа се актуалността и изключително лесната приложимост на
методиката за изследване на Аз-образа, разработена от доц. Иван Паспаланов към
разнообразни групови формати. Попълва се бързо и хората видимо се заинтригуват
от самоанализа, който самите въпроси провокират по време на попълването му.
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Заключение
В никой друг период в човешката история не е имало толкова много
автоматизация и дигитализация, която да освобождава подобно впечатляващо
количество време. Но времето се освобождава не само от нещо, а и за нещо. Човекът днес
изпада в една наистина "неудобна" ситуация. Той е разкъсан между лудостта на работния
ритъм и въпроса за това какво да прави в свободното си време. За жалост най-честият
отговор е апатия и бездействие. Наличието на интерес към нещо, към някого, към себе
си, към развитието в нещо, дава приток на такава енергия, че човек изпада в състояние,
в което всичко работи на максимална скорост - мисъл, усещане, креативност,
метаболизъм, имунологичен апарат, харизма. Креативните практики се налагат все
повече като необходими не само в спектъра на личностното търсене, но и в това на
корпоративния свят. По потребност на все по-усложнената емоционално личност на 21
век, творенето дава възможност за запълване на онзи дефицит, от който страда почти
всеки човек днес – усещането за смисъл.
Изучаването на смисъла и собствената същност, самотата, тревожността и
обезверяването ще са конфликт, изправен пред човека, независимо от епохата и времето.
Основен остава въпросът как човекът, осъзнаващ себе си и актуалния свят около него, да
направи така, че посредством собствените си решения да извоюва сам уважението и
вътрешната си свобода и да живее съгласно своята цялостност. Една от най-важните
ценности на крунотерапията е стремежът й към хуманност и безусловна подкрепа. В този
устрем се дава толеранс към една особена противоречивост и в същото време здравина
на критично мислене, в която методът и предлаганите в него идеи се разграничават от
догматизма. Целта на крунотерапията е съвременният човек да бъде поставен в условия,
в които да възстанови връзката със самия себе си, да расте и да се развива уверено, да
търси своя постоянна самоактуализация в непрекъснатото подобряване на практиките си
и да намира социална подкрепа в този труден процес. Както Роло Мей заключава, „това
диалектично взаимоотношение между убеждението и съмнението е характерно за
висшите видове смелост и разкрива лъжливостта на опростеническите дефиниции, които
отъждествяват смелостта с обикновения възход“19. Пътят към актуализация и
пълноценно усвояване на всеки – човешки или методологичен потенциал – е процес, не
крайна цел. Спре ли, достигне ли лимита си, е изчерпан и приключен. Светът е устроен
така, да бъде в постоянен процес, в движение, в постоянно развитие, така работи
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Мей Р., Смелостта да твориш, Изток-Запад, София, 2017, стр. 22
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космосът, вселената, животът, човекът, така работи и терапията – нищо не спира своя
път в една определена цел. Преминаването през различни цикли и етапи е част от реда и
хаоса, които съществуват в единство. И всяко игнориране на едното ще обезличи и
отнеме смисъла на другото. Това е и причината да се създаде този дисертационен труд с
идеята за подкрепящата практика на крунотерапията. С нея се прави опит да бъде
помогнато на повече хора, да подобрят или просто да приемат собствената си същност.
Може би в това търсене, в този опит се потвърждава всичко, което се смята за нереална
човешка проекция – безкрайност и съвършенство – или просто се прави опит за
достигането им в един обикновен, ежедневен, истински човешки път, постигнат чрез
силата на подкрепата и изкуството.
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