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„МОДЕЛИРАНЕ НА СЕБЕ СИ“  

Всички права запазени © Снежанка М. Стоянова, 2011 

ЦИКЪЛ ОТ 12 АРТТЕРАПЕВТИЧНИ СЕСИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНС,  

СЕБЕПОЗНАНИЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ  

ЧРЕЗ РАБОТА С ГЛИНА, БОИ, МОЛИВИ, ПАСТЕЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ 

 

                   ПРЕДСТАВЯНЕ 

                                                                                                                                     

       Арттерапевтичните сесии „Моделиране на себе си” си поставят две основни задачи:                                       

      -  терапевтична – освобождаване на определени психически и енергийни блокажи чрез 

работата с глината / боите и въвличането в индивидуален творчески процес;             

      - опознаване на себе си – получаване на специфична невербална обратна връзка за нас 

самите чрез моделирането на глината /работата с боите.  

     Този метод на работа допринася за постигане на вътрешен баланс, себепознание и 

разкриване на творческия потенциал.      

     Спонтанното рисуване позволява на човек да изразява проблеми, чувства, страхове, 

желания, безпокойства по един незастрашаващ начин. Творческата работа дава възможност 

за общуване както със символи, така и вербално. Образите служат като средства, които 

улесняват комуникацията, израстването и прозренията. Осъзнаването на тези образи води до 

лекуване. 

     Работата с глина разкрива на човек други възможности да изразява себе си свободно - да 

вижда нещата триизмерно, което разширява начина, по който се гледа на живота. Развива се 

абстрактното мислене, чрез което човек може да изследва задачите на живота си от различна 

перспектива. 

     Медиумът на глината е избран поради съдържанието на земя и вода в нея. В своя земен 

аспект, глината представлява част от планетата, съдържаща паметта за сътворението й. В 

своя воден аспект, глината представлява пластичност, която позволява да се създава нещо 

ново.                                                                             
     Арттерапията е начин човек да оформя, да конструира, да обработва себе си – поведениe, 

взаимоотношения, своите образи и своята среда, да получава прозрения и да развива нови 

методи за разрешаване на своите задачи. 

     Арттерапията се основава на механизма на сублимацията - защитен механизъм, при който 

се осъществява процес на трансформация на психичната енергия от травматични 

преживявания в „социално приемливи“ постижения, предимно в творчество.  

     В процеса на арттерапията чрез подхода на творчеството се изследват несъзнавани сили и 

мотивации по темата, които от тъмното на вътрешното пространство диктуват човешкото 

поведение. Виждането, разбирането и преживяването на тези модели позволява да се случи 

интеграцията им в осъзната ни част. Рисуването и моделирането на разпознатите в процеса 

на изследване потиснати и задържани аспекти на съзнателното себе, помага на човек да се 

разграничи и дистанцира от тях. Тази дистанция променя погледа към определени ситуации, 

които преди са провокирали пагубни модели на поведение.    

     Арттерапевтичната работа създава условия за обръщане навътре към себе си и среща със 

самия себе си. Процесът на вътрешно опознаване чрез творчество е способ за 

себеосъзнаване, интеграция, изграждане на цялостност и благополучие, при който 

моделирането на материала се превръща в акт на моделиране на човешката индивидуалност.          
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      ТЕМИ ЗА РАБОТА 

1.  Коренът на Живота 

     Дървото, за да има висока корона, трябва да има силни корени. 

     Участниците се съсредоточават към онези аспекти, които изграждат фундамента на 

човешкия живот.                                                                 

2.  Среща с Мъжа и Жената в себе си 

     Целта е да се усетят двете архетипни енергии – мъжкото и женското начало, преживяни 

като  среща с мъжа и жената в себе си, с майката и бащата… 

3.  Среща с Детето в себе си 

     Участниците се навеждат на мисли за неща, забравени от детството. Изследваме нещата 

от детството си, които сме забравили и които обичаме или не обичаме, или сме скрили от 

другите и от себе си, или искаме да си възвърнем, защото ги смятаме за ценни.  

        4.  Среща с Анимата /Анимуса  

            Среща с Анимата/Анимуса, преживяно като любовни спомени. Среща със Сянката. 

5.  Среща със Себе си     

     Среща със Себе си, личността, „Аз“-а. Изследваме себе си като страничен наблюдател 

тялото, позите, движенията, състоянията... 

        6.  Среща с полярната личност 

            Среща с нашата полярна личност - харесвания и нехаресвания. Тъмният и светлият образ   

 в нас са като двете страни на една монета. Игра на Светлина и Сянка. Чрез глината имаме  

 възможността да измоделираме нещата, които не харесваме в себе си и после да ги  

 трансформираме в това, което ни харесва да сме и да имаме…  

        7.  Чудовище 
     Участниците изследват проблеми и поведения, които ги водят към поражения. Дава се 

възможност да проектират страховете и разстройствата си върху скулптурите. Целите 

включват разрешаване на проблеми и придобиване на по-голямо себеосъзнаване.                                                                                             

    Отново имаме кратка среща със Сянката. 

        8.  Трансформация  

            Единственото неизменно нещо в живота е Промяната. Промяната е самото наше   

 съществуване, едно непрестанно движение. Фокусът при това занятие е върху промяната и   

 как да се адаптираме към промените в живота. 

        9.  Проява на Волята (Скулптура на Живота) 

            Участниците в тази сесия имат възможността да изследват своите мечти и истински 

желания или висшата цел на съществуването си и как да проявят волята за реализацията им. 

Насърчават се да оценят своите силни страни. 

      10.  Общуване в група   

            На тази сесия вниманието е насочено към желанията и нуждите. Участниците могат да   

 изследват, как се договарят с другите за това, което желаят от живота. Набляга се на   

 груповото взаимодействие и фокусът е върху уменията за общуване. 

      11.  Дървото на Живота 

            Вниманието на участниците се насочва към състоянието на благодарност за всичко,  

 което сме, за живота си и за всички възможности, които имаме, за да живеем, да се радваме  

 и да еволюираме.   

      12.  Среща с Висшия Аз  
            Участниците се навеждат да мислят върху въпросите: Какво искам от себе си? Накъде  

 съм поел? Какво ми харесва в пътя ми и какво мога да променя? С какво живота ми може да   

 бъде полезен на света?... 
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     Снимки и клипове от работата на участници в арттерапевтичните сесии “Моделиране на Себе си“ 

могат да се видят на следните линкове в Google+: 

https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums  

и във Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1584604974&sk=photos&collection_token=1584604974%3A23

05272732%3A6 
 

              ОРГАНИЗАТОР И ВОДЕЩ:  Снежанка М. Стоянова 
     Скулптор-художник, сценограф, докторант към катедра „Психология на изкуството, художествено 

образование и общообразователни дисциплини“, НХА, София. 

 

              КОНТАКТ: 
www.snejankastojanova.com, arioto@abv.bg, 0896656207   

https://www.facebook.com/profile.php?id=1584604974 

https://plus.google.com/100229120178064905990/posts?partnerid=gplp0 

Интервюта: 

http://www.bnptv.info/tv/index.php/kultura/2010-05-17-06-38-45/3072-2012-03-06-14-53-34 (чрез Internet 

Explorer) 

http://www.bnptv.info/tv/index.php/kultura/2010-05-17-06-38-45/3086-2012-03-09-13-25-14 (чрез Internet 

Explorer) 

https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums/6059297785369061857/605940913269719

1586?pid=6059409132697191586&oid=100229120178064905990 

https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums
https://www.facebook.com/profile.php?id=1584604974&sk=photos&collection_token=1584604974%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=1584604974&sk=photos&collection_token=1584604974%3A2305272732%3A6
http://www.snejankastojanova.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1584604974
https://plus.google.com/100229120178064905990/posts?partnerid=gplp0
http://www.bnptv.info/tv/index.php/kultura/2010-05-17-06-38-45/3072-2012-03-06-14-53-34
http://www.bnptv.info/tv/index.php/kultura/2010-05-17-06-38-45/3086-2012-03-09-13-25-14
https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums/6059297785369061857/6059409132697191586?pid=6059409132697191586&oid=100229120178064905990
https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums/6059297785369061857/6059409132697191586?pid=6059409132697191586&oid=100229120178064905990
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