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Картините разкриват дълбоко стаени емоции
Юлия пред едно от платната в ателието си

Арт терапия
за душата
Юлия Банкова ни превежда през лабиринта
на нашите скрити емоции
Текст Цветана Царева

К

акъв е цветът на тъгата? Колко болка може да поеме
парче глина? С каква сила свети радостта? Арт терапевт, съчетаващ различни методи и школи (арт терапия, гещалттерапия, фамилни констелации, пясъчна терапия), Юлия
Банкова ни кани да открием отговорите в ателието є. От
години тя подкрепя малки и големи да изследват стаените си
чувства, да стигат до най-отдалечените кътчета на психиката
си и да освобождават светлината отвътре навън. В нейното
ателие буцата, заседнала в гърлото ти, може да се трансформира в безобидна топка глина, а проблемите в семейството да
бъдат видени в сандъчета с пясък. Под меката светлина тук постепенно разбираш кой си, какво наистина желаеш и как можеш
да промениш пътя си.
Юлия ме посреща в ателието си деликатна и усмихната.
Стените са покрити с платната, които тя рисува с пръсти.
В тези картини и в думите, които ги придружават, мнозина
откриват ключ за въпросите си и лек за болката си. Приходите
от продажбите отиват в помощ на 13-годишната Криси, родена
със спина бифида – състояние, което причинява тежки двигателни проблеми. Юлия е съпричастна към кауза, в която доброволци помагат на деца с двигателни затруднения да стигнат до
планината.

Терапията като прегръдка

За мен терапията е хигиена за душата. Знам, че на онези, които
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прекрачват прага на ателието, им е трудно. Наясно съм, че
да тръгнеш към себе си е нужен кураж. В моменти като тези
имаме нужда от подкрепа, от присъствие, дори от прегръдка,
а не от оценка или критика. Моята задача като терапевт е да
резонирам с болката и тежестта, които хората усещат, и да ги
подкрепям, докато открият корените и причините. Научих колко
важно е да чуеш със сърцето си проблемите им и дори онова,
което нямат смелостта да изкажат.
Терапевтът и клиентът изследват проблема заедно.
Терапевтът обаче не е приятел, който ще те успокои, а огледало, което ще те отрази. Той няма да ти позволи да останеш в
миналото, към което си „залепнал“. Вместо това ще се опита да
те върне „тук и сега“, за да си зададеш важните въпроси.

Говори с нея

Психиката ни не може да говори, тя има нужда от символ, за да
се изрази. Уникалното в арт терапията е, че ни дава възможност да поставим проблема чрез символи, рисунки или глинени
фигурки. Изваден на повърхността и разпознат, проблемът вече
няма същия интензитет и може да бъде разрешен по щадящ
начин. Моята роля не е да тълкувам символите, а да подкрепям
децата и възрастните да намират сами отговорите.

Разяреният бик и сребърната тъга

В пясъчната терапия конфликтите, чувствата и желанията
излизат през фигурки, които поставяме в сандъчета с пясък
(в ателието на Юлия има колекция с хиляди дребни предмети,
от които всеки си избира - бел. ред.). В черния бик децата

В ателието на Юлия са изложени работи на клиентите є

почти винаги виждат лошия
учител, усмихва се тя.
Работата с различни арт
материали също освобождава
скритите емоции. Наскоро
едно момченце нарисува тъгата си като сребърно петно
и тя престана да бъде потисната, задържана и страшна.
Млада жена пък свърза топката глина, която мачкаше в
ръцете си, с буцата, която
от дълги години е заседнала
в гърлото є. Държа глината
дълго, докато се реши да
се раздели с онова, което є
тежеше.

Искаш ли да помълчим заедно

Много често казвам тези думи в ателието. Но докато едно
дете може спокойно да ми обърне гръб и да мълчи 40 минути,
възрастният няма тази смелост и свобода. Ние често се
страхуваме да останем насаме с някого, особено със себе си.
Затова бързаме да се обградим с много хора, поставяме си
хиперзадачи, постоянно се грижим за другите, пускаме телевизора да гърми. Тишината ни плаши, защото в нея маските
падат.

Преводач на езика на любовта

Освен на себе си добре е да задаваме въпроси на партньора във
връзката, в брака. Когато не питаме другия как се чувства или
пък той не е научен да споделя, идват обвиненията. Понякога
казваме раздразнено: „Ти вечно закъсняваш!“, „Ти не ми помагаш!“,
„Ти мислиш за другите!“ Ако обаче заявим нуждата си по различен начин – например: „Имам нужда да те виждам, да ми говориш, имам нужда от споделени моменти“, другият ще я чуе. И
връзката ще има огромния шанс да се захрани, защото трябва
да бъде захранвана осъзнато.

Работата с арт
материали освобождава
скритите емоции,
вярва Юлия

Среща на върха

Всяко докосване до другия е
ценно, защото се оглеждаш,
пренареждаш, осмисляш и се
учиш и от най-простичките
неща. Но има срещи, след
които няма как да останеш
същият.
Срещнах 13-годишната
Криси за първи път преди
няколко години под връх
Мусала, баща є я носеше
нагръб. И сълзите ми потекоха наудържимо... Въпреки
че е родена със спина бифида, въпреки двигателните
си затруднения, многото
операции и болката, през
която е преминала, тя излъчва огромна топлина и обич! Когато
си около Криси, разбираш, че силният дух е над ежедневните
препятствия, над това да си различен, над невъзможността
да тичаш с другите деца. И нейната мъдрост, спокойствие и
естественост те променят.
Родителите на Криси – Вики и Захари, са създатели на организацията „Към Върха“, която помага на деца с двигателни
проблеми да стигнат до планината. Когато обявят акция, се
събират десетки доброволци и понасят децата нагоре – на
шейни, на колички, дори на ръце. И знаете ли, планината не
приема всекиго. Но пред тези деца тя прикляква, смирява се и
отваря сърцето си. Децата с двигателни проблеми нямат нужда от съжаление, а от това да бъдат видени, чути и зачетени
като личности.
Картините на Юлия Банкова може да откриете в арт терапевтичното пространство „Николай Шмиргела“ на ул. „Паренсов“
30. Дарителската сметка за 13-годишната Криси, родена със
спина бифида, е BG20BPBI 79424005838602,
титуляр Виктория Христова Недялкова.
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