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Казвам се Магдалена Пюскюлева
АРТтерапевт, психолог, художник.
Автор съм на книгата "Силата на
седемте изкуства"- наръчник за
здраве и личностно развитие.
Осем години частна практика чрез
методиката на АРТрапията.
В
практиката
си
използвам
рисуване, музика и образни приоми
за откриване на проблема. Често за
решаване им препоръчвам приятни
занимания като готвене, танци,
фотография и други.
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Още съм изследовател- дълго време
съм посветила да изучавам езика на
рисунките и това е моята СУПЕР
СИЛА.
Умея да разчитам посланията на
рисунките, които ми показват какво е
състоянието на човек на ниво
несъзнавано.
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Била съм доброволец към СБАЛОС Варна
като 2017г. подпомагаме психосоциална
подкрепа на онкоболни и техните
семейства.
2016г. проведох изследване с АЕГ
апарат как АРТтерапията въздейства
при клинично здрави и онкоболни.
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Има диагнози, които никой не иска да чуе. Повечето хора имат
близки или познати с поставена диагноза най-вече рак, или са
потърпевши лично. Били са свидетели през всякакви морални и
финансови изпитания и каквито и да е трудни решения, които
трябва да вземат всеки ден. Решения, в които залог е животът на
любимия човек.
Проблемите с които се сблъскват са:
липса на здравна система, финансиране, тежки изобри, които
трябва да се правят;
блокажи, страхове - страх от диагнозата, страх от болница,
страх от тежки решения;
желани резултати - спокойствие в мирно време, най-доброто
лечение при диагноза, финансова стабилност
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Какво е АРТтерапия?
Често ме питат какво е арттерапия. Сега ще ви запозная със
същността и произхода ѝ. Човек просто трябва да се съгласи, че
себепознанието и разбирането на личността и на болестта
приближават човека към цялост. В кои случаи човек може да се
обърне със заявка за работа през този метод?
Първо и най-важно е дали човекът е готов за промяната.
Ако търси пълно личностно и духовно развитие. В тези случаи той не
си поставя терапевтични цели, а единствено цели, свързани с
неговото желание за развитие.
Ако търси психологическа промяна, която да облекчи неговите
оплаквания, да доведе до промени в живота му, да подпомогне
разбирането на вътрешния му свят.
Ако желае да работи със специфично телесно състояние и
обусловеността му от психологически или духовни причини.
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Работата по този метод би била ефективна, ако човек е
склонен, от една страна, да изследва и разглежда
проблемите си като част от себе си, от личната си история
и избраните от него начини за справяне, а от друга страна
–ако е склонен да разглежда своята лична история в
контекста на по-широка психологическа и духовна
цялостност. Важно е и дали за него е приемлива, желана и
подходяща
работата
в
променено
състояние
на
съзнанието. Създател на арттерапията е Карл Юнг, който
изобретява техника, наречена активно въображение. Но
самият термин арттерапия е въведен от художника
Адриан Хил: аrt на англйиски означава изкуство, therapеia
на гръцки означава лечение. Когато в средата на ХХ в.
британският художник Адриан Хил попада в белодробна
клиника, забелязва, че заниманията с изкуство му помагат
да се възстанови по-бързо. Решава да помогне и на други
пациенти с „лекуващото“ изкуство. Създава термина
арттерапия, който се оказва изключително подходящ и се
приема добре.
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"Целебната

силата на
изкуства в
онкологията."
Как помага и в кои случаи?
За кого е полезно?
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Освен хората засегнати от онкологично заболяване,
страдат и техните близки. При тях Страховете от
загуба се засилват. Те са съпричастни и оплашени
може би повече, от самите болни.
По принцип Арттерапията се прилага като превенция
към всякакви заболявания. Но стига да се започне на
време.
Ефекта често е на принципа Анти стрес- терапия.
Доказано намалява силата на психичния стрес,
както и да приемем диагнозата. Много често се
включва защитен механизъм на ОТХВЪРЛЯНЕТО,
особено от близките.
Доказано АРТтерапията намалява нивата на срес и
при самите болни, както и по-лесно приемане на
собственото си състояние такова, каквото е и да се
вземат адекватни мерки за справяне.

powerofsevenarts.com

Според проф. Цанев най-любопитната тенденция в определени
професионални среди е засиленият интерес към арттерапията от
страна на хората, занимаващи се с изкуство – арттерапия,
обърната и към психологията на твореца.
Има дълга история за това как изкуството или изобразителната
дейност може да служи като инструмент за диагностика на
определени заболявания и симптоми. Важно е доколко
интерпретацията ще е строго клинична или доколко ще има
баланс между съзнавано и несъзнавано в информацията. Има
школи, които се занимават с търсене на скрития свят на
рисунката. Това е друга реалност в изкуството, свързана с онова,
което е закодирано в него. То може да е свързано с нас самите
или с връзките ни с останалите – в социален, психологически и в
психо-физически план, като физиология и емоции. Не само
нашето съзнание, но и нашият организъм ни подава сигнали,
винаги сме в момент на автокомуникация. И това важи с пълна
сила за съвременния човек – отчужден от самия себе си, от
своята симптоматика. Той „репресира“ своите тяло и душа. А
изкуството е канал, по който тази информация може да достигне
до него и да бъде разбрана.
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Съвременният човек често преживява депресия, която е задължителна
за здравето му според някои изследователи. Според мен депресивните
състояния са търсенето на Душата към промяна. Ако забраним на
хората да преживяват депресия, ние убиваме тяхното емоционалноинтелектуално развитие. Този дисбаланс, или криза, може да бъде
коментиран като заболяване, но и като оздравяващ процес. Промяна
има само чрез криза – принципът на птицата Феникс. Тя е
трансформиращият елемент към промяна, където нещо старо в нас
умира и нещо на ново се възражда. Изобразителната дейност също
има подобен характер.
В днешно време арттерапията е форма на психотерапия, отделна от
т.нар.
„креативни
терапии“,
която
използва
материали
от
изобразителното
изкуство.
Комбинира
традиционни
психотерапевтични теории и техники с разбиране на психологичните
аспекти на творческия процес. При арттерапията целта не е
естетическото качество на произведението, а свободният израз на
психични съдържания. Творческият процес се използва, за да помогне
на клиентите да се справят по-добре със стреса, да отработят
травматични преживявания, да повишат когнитивните си способности,
да имат по-добри взаимоотношения със семейството и приятелите си и
да бъдат способни да се наслаждават на жизнеутвърждаващото
удоволствие от творческото преживяване.

powerofsevenarts.com

Правенето на изкуство се счита за
възможност за изразяване на себе си,
автентично
и
спонтанно,
използвайки
въображение, преживяване, което във
времето
може
да
доведе
до
себеосъществяване,
емоционално
коригиране и възстановяване.
Арттерапията се различава от други форми
на психотерапия по това, че е налице
тристранен
процес
между
клиента,
терапевта и образа, или създадения продукт.
По този начин тя предлага възможност за
изразяване и комуникация и може да бъде
изключително полезен метод за хора, които
намират за трудно да изразяват своите
мисли и чувства вербално.
Арттерапията е широкоспектърен метод на психотерапия, който се използва за повлияване (лечение) и
психотерапевтична корекция чрез изкуство и творчество. Най-често се използват рисуване, грънчарство,
музика, фотография, писане, четене, актьорска игра, аз ползвам и кулинарно изкуство, а спектърът от проблеми,
при решаването на които се прилагат, е също достатъчно широк: от междуличностни конфликти през реакции
на загуби (посттравматично стресово разстройство), психосоатични разстройства до кризисни състояния.
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Как помага?
Арттерапевтичната работа помага за поясното изразяване на преживяванията,
проблемите и вътрешните противоречия.
Това е особено полезно при хора, които не
са в състояние да дефинират или
отказват да говорят за травматичното
преживяване. Фантазията, изобразена на
рисунка или чрез глинени фигурки,
много често дава тласък за работа с
терапевтирания и облекчава започването
на свободното изговаряне на проблема.
Терапевтичната роля сама по себе си е стара колкото света. Навсякъде, където хората са се раждали,
страдали и умирали, е съществувала необходимост от лекуващи практики, които целят да облекчат и
успокоят изпитващите болка. В предмодерните култури тези практики са насочени както към душата, така
и към тялото. От антропологична гледна точка всъщност може да се каже, че чак в сравнително
съвременната история на човечеството се развиват лекуващи практики с изцяло физически характер.
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Преди
появата
на
модерността
в
културите по цял свят лекуването се
приемало като включващо едновременно
физическите и психическите измерения.
Разграничението между тяло и душа
много рядко се прави в абсолютния
смисъл. Не само душата се е разглеждала
като въплътена, но и тялото само по себе
си се е възприемало като одушевено,
одухотворено. По този начин изобщо не е
било възможно тялото да се лекува
отделно от душата – отделено от сферата
на
смисъла
и
ценността,
които
предполага едно понятие за psyche.

Вече е доказано, че всяка болест е соматична. Отдавна се работи по твърдението, че
няма наследствени болести, а има унаследен модел на поведение. Заставам зад
това твърдение с пример, който е истинска история, но аз ще ви я разкажа като
приказка.
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Имало едно време една девойка, която се задомила. Вече като
съпруга приготвяла традиционната вечеря и както винаги
отрязвала двата края на шунката, преди да я сложи в
тенджерата да се готви. Заинтригуван, съпругът ѝ я попитал
защо прави така, а тя отвърнала:
– Не зная, майка ми я готвеше по този начин.
Любопитен, младият мъж попитал и тъща си за причината, поради която тя отрязва двата края. Отговорът бил следният
(можете ли да познаете?):
– Не зная, майка ми я готвеше по този начин.
Още по-заинтригуван, той използвал случая на една семейна
сбирка да запита бабата защо винаги отрязва двата края на
шунката, преди да я сложи в тенджерата. Тя му казала:
– Знаеш ли, моето момче, когато бях млада, семейството ми беше много бедно. Имахме само един тиган, а той беше малък да
побере цяла шунка – затова моята майка я отрязваше от двата ѝ
края.

Тази приказка беше илюстрация за това как човек може да върши неща, без да знае точно
защо. По навик ние повтаряме едни и същи модели, жестове, думи, изрази, соматики,
болести.
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Психологът Юлия Базъйлева изследва задълбочено
емоциите и хората, които не си позволяват да ги
покажат и преживеят. Тя казва: „Ако човек не може да
си позволи да преживее емоциите с помощта на
психиката, ще му се наложи да ги преживее с помощта
на
тялото,
погубвайки
здравето
си“.
Всички
психосоматични симптоми са потиснати, непозволени и
непреживени емоции. Многократно повторени, те
формират
психосоматични
заболявания.
Нашите
емоции са не само реакция на психиката, но и на телата.
Всяка емоция е съпроводена от определено усещане в
тялото.
Когато тялото реагира на емоциите по този начин, умът
дава физическо проявление на тези емоции. Те могат да
бъдат както положителни – любов, радост, еуфория, така
и отрицателни – ярост, гняв, обида, тъга. Заглушавайки
психиката си, ние принуждаваме нашето тяло
постепенно да умира. Появилият се блокаж в тялото
създава психосоматичен симптом.
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Тук е мястото да засегнем и темата ЧАКРИ. Думата чакра
на санскрит означава колело. В йога чакрите са
енергийни възли в човешкото тяло. Съществуват седем
главни чакри:
• Първа е коренната чакра. „Аз съм“. Намира се в
основата на гръбначния стълб. Тази чакра се асоциира с
божествата Индра, Брахма и Дакини, елемента Земя и
червения цвят. Активира се с оцеляването и се блокира
от страха.
• Втора е сакралната чакра. „Аз чувствам“. Намира се
близо до гениталиите. Счита се, че влияе на
сексуалността и репродуктивните функции. Тази чакра
се активира с опрощаване и се блокира от вината.
• Трета чакра е на слънчевия сплит. „Аз правя“.
Разположена е над пъпа. Свързана е с емоциите.
Управлява стомаха, черния дроб и панкреаса. Тя се
активира с приемане на себе си и се блокира от срама.
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Четвърта чакра на сърцето. „Аз обичам“. Намира
се в центъра на гръдния кош. Управлява сърцето,
кръвта и кръвообращението като цяло. Активира
се с любовта и се блокира от тъгата и апатията.
• Пета чакрата на гърлото. „Аз говоря“. Свързана е с
общуването и речта. Активира се с истината и се
блокира от лъжата и тайните.
• Шеста „Аз виждам“. Намира се на челото, между
веждите. Свързана е с хипофизата и епифизата.
Активира се чрез осъзнаване и се блокира от
илюзията за разделение. Ние сме едно цяло, един
организъм.
• Седма е хилядолистник. „Аз разбирам“. Намира се
над главата. Отговаря за космическата енергия.
Блокира се от материалното, земната привързаност.
Тя се активизира едва когато човек се освободи от
всичко земно и когато останалите чакри са в
равновесие.
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Теорията за чакрите се гради върху хипотезата, че
енергията се движи равномерно в организма ни. В седем
точки на нашето тяло съществува концентрация на
енергия, която постоянно се движи спираловидно. Тези
седем специфични точки се наричат чакри. Те присъстват
както в будистките традиции, така и в китайските и
японските практики.
Функциите на чакрите са разнообразни, те влияят върху
всички аспекти на живота ни, но основните са следните:
1) управление и осигуряване на органите на физическото
тяло с енергия;
2) връзка с тънките тела, с фините енергии, а оттам –
разнообразни психични способности;
3) връзка между различните фини тела на човека;
4) управление на енергоинформационния обмен – по-точно
оттам произтича психологията на човека.
Седемте основни чакри се проявяват на всички нива на
човешката аура.
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В работата на чакрите са възможни разстройства; те
могат да бъдат в баланс, но и в недостиг на енергия
или в преразход. Небалансираната чакра е
неактивна, и не приема енергия. Тази област от
живота,
която
тя
засяга,
остава
без
енергозахранване,
т.е.
угасва.
Възникват
заболявания на органите, които отговарят на
определената чакра. Например, ако един човек има
недостиг на енергия в пети енергиен център, той се
затваря за комуникация със света, появяват се
заболявания на гърлото и щитовидната жлеза. И
обратното – затварянето, отказът от контакт с
хората може да доведе до дисбаланс на тази чакра и
заболявания на гърлото.
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Чакра в преразход – това е чакра, която се движи в
обратна посока, т.е.
не привлича енергия към човека, а отделя енергия от
него.
Симптоми за енергиен преразход:
I чакра – потиснатост, неувереност, животински страх;
II чакра – вътрешен дискомфорт и сексуални неврози;
III чакра – тревожност, дискомфорт;
IV чакра – депресия;
Vчакра
–
намалени
творчески
способности,
емоционална нестабилност;
VI чакра – психични разстройства, намален интелект и
воля;
VII чакра – намалена духовност и интуиция.
С времето, ако положението не се възстанови, започват
заболявания на органите, управлявани от тези
енергийни центрове.
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Казано най-просто, за да бъде всичко наред, трябва да
се стремим към това и да действаме; по този начин
хармоничният, духовен живот е този, който привежда
чакровата система в идеален ред. Когато човек води
разрушителен живот и извършва твърде много
негативни действия, чакрите не са в баланс. Човекът
остава без енергия, не може да се храни от Космоса или
от емоциите на другите хора, затова той търси
драстични
енергийни
удари
чрез
сексуална
невъздържаност, прекаляване с алкохола, преяждане
или скандали с околните, за да започнат те твърде
много да се тревожат и по този начин да отделят
енергия, т.е. да го захранват. Това са отрицателни
програми, без които човек не може да съществува – на
него му е необходима енергия; дори и негативна, но му
е необходима.
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Да поговорим за изкуствата.....
Много важен момент е да осъзнаем Защо ни се случват такива
събития? Как сме ги привлекли.
Литературното
творчество
има
връзка
с
това
през
Словотерапията. Хубаво е да обръщаме внимание на нашите
мисли, които в следствие се превръща в думи. Много често
използваме така наречените „паразитни” думи, които дори не
осъзнаваме, че изговаряме. Те толкова са обзели ежедневието
ни, че ги приемаме за част от нас. Но забравяме основното нещо
– че думите са живи и се материализират. Затова:
Внимавайте за вашите мисли, защото те стават ваши СЛОВА!
Внимавайте за думите си, защото те стават ваши ДЕЙСТВИЯ!
Внимавайте за действията си, защото те стават ваши
НАВИЦИ!
Внимавайте за навиците си, защото те стават ваш ХАРАКТЕР!
Внимавайте за характера си, защото той става ваша СЪДБА!
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В зависимост от употребата си словото може
да ви освободи или да Ви зароби още е повече.
Словото е толкова могъщо, че дори еднаединствена дума може да промени или да
унищожи живота на милиони хора. Да бъдеш
безгрешен в словото си означава да използваш
словото в твоя полза. Първо в начина, по който
се отнасяте към себе си, и по-късно – в
отношението ви към останалите хора и
особено към онези, които обичате най-много.
Защото ние сме огледала един на друг. Винаги
правим
проекция
върху
другия
и
разпознаваме единствено нещата, които
имаме и ние, без значение дали са проявени,
или не. Бъди безгрешен в словото си! Това е
първото споразумение, което трябва да
сключите, ако искате да бъдете свободни, ако
искате да сте щастливи. То е много могъщо.
Използвайте
словото
правилно.
„Бъдете
будни!” (Учителя)
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Вашето слово е силата, която трябва да
създадете. Вашето слово е дар от самия
Бог. В Евангелието от Йоан се казва
следното за сътворението на света: „В
началото беше Словото и Словото беше у
Бога и Бог беше Словото“. Чрез словото
изразявате съзидателната си сила. Именно
чрез словото давате израз на всичко.
Независимо на какъв език говорите,
намеренията
ви
се
осъществяват
посредством
словото.
Онова,
което
сънувате, чувствате и представлявате, ще
се прояви чрез словото. Словото не е само
звук или писмен символ. Словото е сила:
това е мощта, която трябва да изразите и
предадете, да осмислите и от това да
сътворите събитията в живота си” (Дон
Мигел Руиз, стр. 8).

„Притча за ехото”
Баща и син вървели из планината.
Внезапно момчето паднало, ударило се и
извикало:
- Оооооохххх!
За своя изненада чуло глас от планината,
който му отговорил:
- Оооооооохххххххх!
Любопитно, момчето попитало:
- Кой си ти?
И получило отговор:
- Кой си ти?
Разгневено, че някой само повтаря думите
му, момчето извикало:
- Страхливец!
И отговорът бил:
- Страхливец!
Тогава то в почуда към баща си:
- Тате, какво става?
Бащата се усмихнал и казал:
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- Синко, чуй! - после извикал:
- Ти си шампион!
И гласът отговорил:
- Ти си шампион!
Момчето се изненадало, но все още
нищо не разбирало. Тогава бащата
му обяснил:
- Хората го наричат ехо, но
всъщност това е животът. Той ти
връща всичко, което направиш или
кажеш. Животът ни е отражение на
нашите действия. Ако искаш на
този свят да има повече любов,
обичай повече. Ако искаш хората от
екипа ти да знаят повече, самият ти
придобивай повече знания. Това се
отнася за всичко. Животът винаги
ти дава онова, което ти си му дал.
Той не е низ от случайности, а
отражение на теб самия...

Изобразително изкуство
Рисуването е изкуството на астралния свят, на цвета на
пространството (без време), едновременно едно до друго –
на чувствата, желанията, страстите и инстинктите. Когато
рисувам, аз наистина забравям за всичко, потапям се в
един друг свят, унесена от творческия процес.
Артдиагностиката е важна и съпътстваща част от
терапевтичния метод през изобразителното изкуство. Всяка
рисунка е МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ и показва скритото в
подсъзнанието ни. Артдиагностиката се състои в умението
да четем символите, цветовете и структурата на
композицията. В моята практика клиентите често се
изненадват какво са нарисували на листа и споделят, че
обикновенно рисуват даден символ по определен начин, а в
момента на терапията рисуват изображението различно
или в различен цвят. За мен винаги е предизвикателство и
удоволствие, когато правя диагностика по рисунка. Всяка
мисъл, всяко чувство, всяко действие е облечено в известен
цвят като в дреха. Затова всички се стремят към
разнообразие.
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Как да се лекуваме с цветове?
Всяка болест може да се лекува със светлина – червена, зелена, синя,
жълта, портокалова, виолетова; според болестта се избира и
светлината. „Всяка болест в тялото излъчва определена на цвят
вибрация. Когато в проблемната област се въведе нов цвят, той
взаимодейства с вибрациите на болестта и може да допринесе за
облекчаването й. За да е ефективно, лечението с цветове трябва да е
насочено към ПРИЧИНАТА, а не само към дадения симптом.
Комбинирането на различни техники за цветовото и емоционалното
пречистване може да бъде изключително резултатно.“ (Ина Сигъл
„Посланията на тялото“; с. 321)
Според Айнщайн всеки вид материя има енергиен еквивалент във
формата на светлина. Светлината въздейства на чувствителните
клетки на роговицата на окото, но е доказано, че цветът може да се
възприеме с цялата кожа (най-големият орган в човешкото тяло),
особено с онези участъци, където са разположени биологично
активните точки- ЧАКРИ. При това всяка точка, отговаряща за една или
друга система в организма или за конкретен орган, реагира с различен
интензитет на всеки цвят. Енергията ту се активира, ту се
задържа.
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Как да работим с цветовете?
„Опитайте следното. Потрийте длани една в друга, като допирате
всички пръсти. След това поставете ръце пред себе си, леко
раздалечени. Би трябвало да започнете да чувствате леко
изтръпване. Сега си представете, че държите голямо кълбо
червена енергия. Можете да почувствате топлината в дланите си.
Ако ви е трудно да я визуализирате, просто мислете червено.
Червеното съдържа неограничена енергия, жизненост и сила.
Идентифицирайте онази част от тялото си, в която чувствате
умора и слабост, поставете ръце върху нея и „вдишайте“
червеното, все едно се опитвате да го изпиете. После позволете на
червеното да се разлее в тялото ви, докато вие вдишате бавно и
дълбоко. Би трябвало бързо да се почувствате освежени. Можете и
да движите ръце по тялото си така, че червеното да стигне до
всичките му части.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не се фокусирайте върху червения цвят, ако страдате
от главоболие или възпаление.
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Сега опитайте същото упражнение със син цвят. Би трябвало да го усетите по
съвсем различен начин в ръцете си – обикновено той е по-лек, хладен и
експанзивен. Проверете коя част от тялото ви се нуждае от синьо и вдишайте
цвета в нея, като държите ръцете си на съответното място. Синьото действа
чудесно за успокояване на ума и за създаване на покой при работа с нервната
система. Аналогично индиговото е един от най-добрите цветове за
облекчаване на болката. Просто сложете ръце над онази част на тялото си, в
която изпитвате болка, и „вдишайте“ индиговия цвят. Позволете му да се
придвижи из цялото тяло, за да разпръсне всяка болка и тежест.“ (Ина Сигъл;
стр 35 – 36)
Можете да пробвате с всички цветове от спектъра на дъгата.
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В съвсем обобщен вид – ето как цветовете лекуват някои от
болестите:
анемия – червен цвят;
разстоен стомах – зелен цвят;
разстроена нервна система – светлосин цвят;
неврастения, силна чувствителност – всяка сутрин обливане
със сини лъчи на светлината върху главата, гърдите и стомаха;
за подпомагане на умственото развитие – жълт цвят;
за физически растеж – зелен цвят;
против страх – портокалов цвят;
за спокойствие – син цвят;
при обезсърчаване – жълт цвят;
при слаба вяра – син цвят;
за придобиване на сила – виолетов цвят;
при неразположение – розов цвят.
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Кулинарно изкуство
К„Кажи ми какво ядеш, за да ти кажа какъв си!”
Жан Антелм Брия-Саварен
По пирамидата на потребностите от Ейбрахам Маслоу храненето е
в основната стълба наред с дишане, вода, почивка, секс,
физиология. Често храненето и секса са поставяни заедно, като
храната е един от най-големите афродизиаци. Исабел Алиенде
казва, че „афродизиаците са мост между чревоугодничеството и
сластолюбието” и че „науката за стимулиращите свойства на
храните е толкова древна, че се губи в тъмата на погребани още
преди векове цивилизации. Много рецепти са изпаднали нейде по
криволиците на историята, но някои от тях са се предавали от уста
на уста.” Всичко, сготвено от любим човек, е сладострастно,
особено ако и двамата участват в приготовленията. Любовта е
афродизиак, както и разнообразието.
Същото важи и за храната – когато е сготвена с любов и е разнообразна, доставя удоволствие на всички
сетива. Неслучайно вкусовите рецептори се намират по повърхността на езика. Чрез него, обонянието и
осезанието можем да получим максимум информация и наслада от храната. В последните години доста се
набляга на кулинарията като изкуство, особено в сладкарството.
Храненето, разбира се, е важно и за здравето –
„Храната нека ви бъде лекарство, а лекарството – храна!“ е казал Хипократ.

Театрално изкуство
Аз го наричам „черешката на тортата”, защото е сбор от
всички изкуства, изброени дотук, и придава завършен образ
на цялостното ПРЕЖИВЯВАНЕ.
Театър от гръцки означава място за зрелища. Това е вид
сценично изкуство, което се състои от изиграване на сценарии
или истории пред публика, при което се използва съчетание
от реч, жестове, музика, танц, звук и зрелище. В допълнение
към стандартния разказвателен диалог театърът може да се
види под формата на опера, балет, мимика, кабуки, китайска
опера, куклен театър и пантомима.
В основата на драматичното действие стои конфликт, чието
разрешение или неразрешение провокира размисъл. Целта на
театъра е да предизвика у зрителите катарзис. Като всяко
изкуство, той представлява покана за разговор – елемент от
един безкраен диалог. Основните жанрове в театъра, които
познаваме, са Комедия, Трагедия и Драма.
Често през ролята ние индиректтно отработваме, травми,
състояния и случки.
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Музикалното изкуство
От
най-ранните
епохи
на
човешката
цивилизация
официалната медицина успешно използва музиката като
лечение на много заболявания. В процеса на историческо
развитие музиката е била възприемана и интерпретирана по
различни, непрекъснати и динамични промени. На въпроса
как музиката влияе и въздейства на емоциите на хората
отговор откриваме в древните предания и легенди.
Първият лечител с музика е Орфей смислово означава ОНЗИ,
КОЙТО ЛЕКУВА СЪС СВЕТЛИНА (от финикийски аура – светлина,
и рафос – лечение). Орфей е имал прочута медицинска школа.
Силата на музикалното въздействие е била обект на
наблюдение и проучване още от незапомнени времена. В
древността хората знаели, че музиката притежава тайнствена
сила и благотворно въздействие върху душата и тялото на
човека. Във всички времена музиката на различни народи и
племена по света е играла и продължава да играе главна роля
в лечебната сфера. В процеса на историческото развитие на
обществото начинът, по който е била възприемана и
интерпретирана музиката, е търпял непрекъснати и
динамични промени.
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Васил Найденов - Казано честно, Всичко ми е наред
Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред
Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред

Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред

Да опитаме всички заедно.
Едно, две, раз, два.

Имам нормално кръвно налягане,
не пия хапче за сън преди лягане.
Ходя на театър, изложби и кино,
не прекалявам с ракия и вино.

Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред
Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред

Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред
Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред

Живея във собствена боксониера,
в която спокойствие и аз да намеря.
И приятелка имам, ех, красавица не, не е,
но за по-хубава да мечтая не смея.

Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред
Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред

Казано честно, всичко ми е наред,
тъй че спокойно си гледам напред.
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