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Какви са основните социални и психологически 
предизвикателства при създаване на подходяща 
училищна среда?  За мен лично е много важно децата да 
чуват и виждат в училищната среда онова, което е и у дома – 
ценности, правила, граници, уважение, което е много трудно, 
но не невъзможно, ако учителите са мотивирани по подходящ 
начин, класовете не са прекалено многобройни и водещо в 
образователния подход е не унифицирането, а развитието 
на индивидуалния потенциал на детето. Всичко това изисква 
съвместна работа между училището и семейството, за да 
се избегне прехвърлянето на отговорности едни към други, а 
поемането им с голямата, осъзната подкрепа на държавата 
за разумна образователна програма, която не да задушава 
децата, а да ги кара да бъдат любопитни изследователи.

 
Какво е въздействието, което се очаква да бъде 
оказано от подходящия интериор в училищната сграда?  
Обкръжаващата среда е от изключително значение, 
защото е съвсем естествено в светли, слънчеви стаи 
при широки коридори, с индивидуални работни места, 
отделни класни стаи за различните видове дейности, с 
чистите и поддържани тоалетни децата да се чувстват 
истински спокойни, естествено мотивирани и свързани 
с жизнения си потенциал. Интерактивните дъски ще ги 
подготвят за бъдещите им презентации, а наличието 
на двор и спортна база са вече лукс в големия град, но 
дават възможност да отделим децата от телефоните и 
таблетите, което е наложително, за да си почива психиката 
им. Обиграването на цветовата гама и поставянето на 
истински художествени произведения, както и на природни 
пейзажи, ще подпомогнат деликатно учителите в овладяване 
на нивото на тревожност сред децата. Зная, че засега не 
е предвидено време, но ако учениците имаха възможност 
повече да работят различни техники буквално с ръцете си, 
с природни материали, глина, хартия, това би им помогнало 
да направят по-добра връзка с тях самите и емоциите им. 
Много важно е за малките и за тийнейджърите да виждат 
направеното от тях, да се гордеят с него, родителите 
им да го забележат. Затова проектите, изложбичките, 
презентациите им са от особено значение за израстването 
им като уверени личности. Не на последно място е 
наложителното възпитание на учениците на подпомагане 
на планетата в общото й състояние: разделно събиране на 
боклука, пестеливо използване на водата и тока, засаждане 
на растения и тяхното отглеждане, приложни проекти за 
опазване на природата – тук училището може да е много 
полезно, защото на практика децата там прекарват повече 
време, отколкото у дома

 
Вашето арт терапевтично пространство е в ателието 
на вашия дядо, известния Николай Шмиргела - скулптор, 
художник, създател на криптата към храм-паметника 
„Св. Александър Невски“ и директор на Националната 
художествена галерия. Разкажете ни малко повече за 
това специално пространство.  Мястото наистина е 
специално, защото е проектирано от дядо ми за скулптурно 
ателие на две нива, с прокрадваща се през оберлихт 
светлина и оригинални дървени врати, които те карат 
да склониш глава на влизане както в храм. Дълги години е 
било пресечна точка за среща на различни идеи и творци 
и е било място за развитие на духовността. По стените 
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е основател на Център Ателие „Н. Шмиргела“, където работи 
като терапевт. В практиката си с деца и възрастни умело 
съчетава арт терапия, гещалт терапия, фамилни констелации, 
пясъчна терапия. Рисува с пръсти акрилни платна и пише 
към всяко от тях слова. Автор е на книгите „Многоточия“ 
и „Откровения“. Казва, че мирогледът й се определя от една 
източна мъдрост: „На живота, който просветлява моя път към 
истината – аз съм длъжен да помагам във всеки труден миг“. 
Инициатор на Дните на доброто – в помощ на идеята деца с 
двигателни проблеми да бъдат качвани в планината.

са консервирани оригинални надписи от гости като 
поетите Роберт Рождественски, Белла Ахмадулина, Андрей 
Вознесенски.

Не исках да е музей заради динамиката  на времето ни. 
Дълги години занимания за деца, деца и родители, деца от 
социални институции оживяваха и зареждаха атмосферата 
му. 

Днес то е моето арт терапевтично пространство, 
където подкрепям малки и големи в търсенето на много 
въпроси или в справянето им със страхове и тревожност 
чрез боички, пясък, глина, разговор, констелации. Правя и 
ежемесечни уъркшопове за възрастни и деца, за семейства, 
в които изследваме емоциите и нуждите ни (повече 
подробности на  juliabankova.com, f:shmirgelacenter).

 
Може ли да споделите за себе си и вашата работа, за 
рисуването с пръсти, гещалт, пясъчната терапия и 
още…  Не съм художник по образование, защото се отказах 
преди много години да следвам пътя на дядо ми и леля 
ми (графичката Таня Владова). Но се случи така, че в един 
момент за части от секундата осъзнах, че онова, което 
нося, ще се обърне срещу мен. И сега, без притеснения от 
професионална оценка, рисувам непрекъснато с пръсти. 
Наричам картините си „късчета вселена“. Пиша слова към 
тях, които са като формули, подпомагащи осъзнаването 

на целия свят, който е в нас, защото „онова, което е горе, 
е и долу“. Изповядвам житейската философия, че сме 
творци на ежедневието си, на това уча и четирите ни деца. 
Сътворяваме всеки миг чрез простички неща, като по този 
начин сме истински художници на голямата картина-пъзел на 
живота ни.

Често клиентите ми си тръгват с моя работа и словата, 
защото те им помагат да се чувстват добре, и това ме 
прави неизказано щастлива. Това мога – това правя. В 
момента всички работи се разпродават в полза на малката 
Кристина Недялкова. Издадох и книга, която е в полза на 
инициативата "Към върха" - деца с двигателни проблеми да 
бъдат качвани в планината.

Рисуването, писането и работата ми като терапевт 
някак си естествено се съчетават, така както и различните 
методи и школи, които използвам в срещата с клиенти. 
Пясъчната терапия е малко познат у нас юнгиански метод, 
който позволява чрез фигурките, поставени в пясъчното 
сандъче, не само без думи да се срещнем с блокажите и 
страховете си, но и да намерим вътрешен ресурс, за да се 
справим с тях. Арт терапията по един изключително щадящ 
и креативен начин дава възможност да нарисуваме мъката 
си или да осъзнаем чрез цветовете каква точно емоция 
в момента ни блокира. От глина можем да направим най-
голямото си притеснение и след това да 

Рисувам непрекъснато с 
пръсти и наричам картините 
си „късчета вселена"
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го трансформираме в нещо различно или да се разделим 
с него. Гещалт школата изследва във внимателен диалог 
проблемите, емоциите, нуждите ни „тук и сега“, защото 
всичко, което пренебрегваме, потискаме (съзнателно или не), 
е в нас самите, в тялото ни и „крещи да бъде забелязано“, а 
моделите на поведение, за да оцелеем в различни ситуации 
още от детството, в един момент започват да ни пречат и 
спъват.

Много обичам да рисувам по поръчка, защото тогава се 
свързвам косвено с хората, опитвам се да усетя емоциите, 
които те биха изпитали, и нуждите им от мекота и 
спокойствие. Когато рисувах за два морски хотела, се 
сливах с вълната от радост и лекота, щастие и интимност, 
които би трябвало да витаят по време на една ваканция, 
и ми беше истински приятно и любопитно да видя образа 
на тези чувства върху платното. Ако рисувам за домашен 
интериор, ми е необходимо да видя доминиращата гама, 
точно за кой кът са предназначени, не само за да са в унисон 
с общата енергетика, но и ако необходимо, да я подсилят или, 
напротив, хармонизират...

 
Какви са характеристиките на съвременните ученици 
и техните потребности?  Независимо дали са в училище 
или у дома, децата са личности с много крехка психика, с 

огромната нужда от обич, с много и всякакъв вид емоции, 
които все още не разпознават и не знаят как да се справят 
с тях, с дефицит от вниманието на ангажираните им 
родители. Учениците са претоварени от образователната 
програма, доста притеснени от очакванията на 
семейството към тях и не на последно място доста 
тревожни от изискванията, отправени към тях… Ако 
добавим и бесния темп на развитие на технологии, който 
е отражение на развитието в най-общ план… на малките и 
мъничко порасналите ежедневието не е никак леко.

 За мен обаче е най-важен е фактът, че децата са 
отражение на семейната система. Те са огледало на нас 
самите като взаимоотношения, ценностна система, език, 
култура, вярвания, в смисъл на утвърдени постулати в 
семейството („животът е борба“, „мъжете не плачат“). И 
ако един ученик има проблеми в училище с комуникацията, 
нивото на емоционална интелигентност и споделеност, 
начина, по който възприема и се отнася към средата и 
съучениците си, е добре да се обърне специално внимание на 
първопричините, довели до неговата тревожност, гневност, 
липса на желание за контакт или търсене на внимание по 
неприемлив за съучениците му начин. В този смисъл децата 
са нашите учители, защото ако ние им дадем добър пример 
в отношенията помежду си, ако има ясни семейни граници 

и ценности, които от своя страна да създават защитено 
за детето пространство, тогава нивото на ескалираща 
тревожност би намаляло. От особено значение за всяко дете 
е у дома да бъде „забелязано“ - прегръщано, изслушвано. Вечер 
да има своите си споделени моменти с родителите. И ако 
вечерята в края на деня е ритуал, на който всеки разказва 
и на свой ред е  чут, тогава и в училище, и в живота им по-
нататък ще им е по-лесно, спокойно и уверено. В противен 
случай агресията се превръща в начин да привлекат 
вниманието на родители и учители или да се разбунтуват 
срещу ежедневието си, в което и без това са залети от 
прекалено много объркваща ги информация, която няма кой 
да им филтрира и обясни…

 
Какви са техните потребности и какви задачи трябва 
да се решават на първо място?  Топлината и уютът на 
дома включват много разговори с децата. Без теми табу. Те 
имат нужда от много споделеност и от много обяснения за 
същността на нещата. Проблемът е, че ние сме прекалено 
заети в ежедневието си, истински уморени в края на деня, 
когато може би ни се иска някой да се погрижи за нас, а не 
ние за другите… Всяко от моите четири деца, независимо 
от възрастта си, требва внимание, обич, изслушване… „но 
каквото посеем днес - това ще жънем утре“…
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Какво е мястото на съветите на експерти психолози 
и на какъв етап е добре да се случи това?  Усилията 
на колегите са огромни да подпомогнат учениците в 
проблемите им в адаптацията в началните класове при 
разрешаването на конфликтите в екипната им работа, 
когато се изграждат основни комуникативни умения. Но 
психологът не може да промени отдавна изградени семейни 
модели, особено ако не е подкрепен от родителите. Не може 
и да промени образователната система, която често е 
много трудна или остаряла за децата. Психологът може 
да подкрепи детето в търсене на много отговори, да му 
помогне да се ориентира в емоциите, които бушуват в 
душичката му, или да се опита заедно с него да намали 
нивото на тревожност относно семейни проблеми или 
училищни недоразумения, но не може да замени нуждата от 
защитено пространство, каквато е семейната среда, или 
да изземе ролята на мъдрия с много житейски опит учител. 
Но… често очакванията към терапевта са: да „поправи“ 
детето, без да се поема отговорност и да има мотивация за 
промяна от двамата родители.

За мен е от голямо значение както за възрастните, 
така и за децата онова, което наричам „хигиена за душата“. 
Не е необходимо да има болезнен казус, за да се потърси 
споделяне, съвет или просто разговор. Често, буквално за да 
оцелеем в ежедневието си, ние неглижираме собствените 
си нужди, избягваме да се свързваме с елементарни 
потребности и така, без да си даваме сметка, влизаме в 
улей, който стремглаво ни води до проблеми. С децата е 
същото - неразпозната тревожност, неясното, постепенно 
нагнетявано напрежение или тема табу могат да доведат 

до нощни страхове или паник атаки. Затова срещата с 
терапевт не означава, че ние или детето имаме нелечима 
диагноза, а е всъщност осъзната самоподкрепа за нас 
самите „тук и сега“, която ни дава възможността осъзнато 
да се развиваме, а и по този начин е и пример на децата как 
да търсят отговорите и да се справят в трудни моменти 
адекватно, без да се чувстват загубени или сами. 

 
Как да илюстрираме казаното с подходящи примери от 
практиката?  Ежедневните негативни новини по радиото и 
телевизията, липсата на внимание от родителите, честото 
отсъствие на един от тях, промяна в местоживеенето, 
смяна на училището, раждане на още едно бебе или загубата 
на някого от семейството, раздялата на родителите 
или конфликтите в училище, изискванията и очакванията 
за отличен успех и при матурите и класиранията за 
гимназиите и университетите като правило са трудно 
преодолими за децата моменти, когато е необходимо да сме 
особено внимателни и подкрепящи нуждите на психиката 
им, които често самите ученици не разпознават. Може 
да се появят нощни кошмари, страх да остават сами в 
стаята, отказ да контактуват с други деца, неочаквани 
гневни изблици, спад в интересите от всякакво естество, 
нежелания да се храни или обратното… В такива моменти 
работата през фигурките, които са символният език на 
децата, или рисуване на бушуващите емоции или глинените 
образи на страховете много щадящо и доста ефикасно 
ги подпомага да се освободят от онова, за което дори не 
подозират, че са задържали и носят.  

Първата ми среща с Криси беше под връх Мусала. Баща ѝ я 
носеше на гръб. Тя сияеше.

И сълзите ми потекоха неудържимо. Топлината и 
обичта, които излъчваше, ме накараха да осъзная, че има 
съдба, в която волята на силния дух е въпреки огромните 
трудности, болка и ежедневни препятствия, въпреки 
това да си различен, въпреки невъзможността да тичаш 
с другите деца, да станеш… Учител за всички около теб в 
училището, наречено живот. 

В срещите си с Криси някак неусетно се смиряваш, 
защото егото ни не би могло да се справи с онова, през 
което тя е преминала и ѝ се случва ежедневно. Ставаш 
по-добър, защото любовта буквално струи от очите ѝ, а в 
нашето обезумяло ежедневие ние дори не поглеждаме себе 
си. И когато тя те успокоява, че „всичко ще бъде наред“, 
разбираш колко грешна може да е ценностната ни система. 
Странно благословен си да научиш от нея най-важния урок: 
колко безценен и прекрасен е този ни живот, „тук и сега“, и 
как ежедневието ни зависи от избора, който всеки от нас 
прави: как точно да го изживее. След среща с Криси никога 
не си същият.

А Криси продължава да изкачва стръмната пътека 
към Мусала (и не само), много бавно, олюлявайки се на 

КЪМ ВЪРХА!
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА 
РАЗПРОДАЖБА, ОРГАНИЗИРАНА 
ОТ ГАЛЕРИЯ „ФИНЕС“

патериците, и сякаш с всяка нелека стъпчица нагоре 
преосмисля моето с вас съществувание…  

Иначе Кристина Недялкова е на 13 години. Диагнозата 
спина бифида е причината още на втория ден след 
раждането си да претърпи първата си животоспасяваща 
операция за затваряне на гръбначния стълб. Следват много 
изпитания от различен характер за нея и сплотеното 
ѝ семейство. И въпреки че никак не е лесно, Криси свири 
на пиано, изучава усилено математика и английски, а 
в ПГ „Константин Фотинов“ в гр. Самоков няма дете, 
което да не я познава и обича. Тя е основният участник в 
инициативата „Към Върха“ – деца с двигателни проблеми 
да бъдат качвани в планината, защото с примера и заряда, 
който носи, окуражава и подкрепя не само малките деца 
в колички, но и нас, големите, които уж нямаме патерици, 
а все ни е трудно. Окуражава да не се отказваме по Пътя 
и че не е важно дали можеш да ходиш, а дали се развиваш 
вътрешно на всички нива като човек: подкрепящ, обичащ, 
любящ…

Поклон!
Юлия Банкова

Целта на благотворителната 
разпродажба, организирана от 
галерия „Финес“, е да се съберат 
средства, които да подпомогнат 
семейството на Криси в 
осъществяването на двете 
животопроменящи операции в 
Германия, чиято цел е тя да стъпи 
правилно на земята, за да е по-
стабилна и да се предотвратят 
по-нататъшни последствия и за 
други органи на тялото ѝ.
Най-голямата мечта: стъпка без 
патерици… към върха.
 
Банкова сметка за набиране на 
дарения:
BG20BPBI 79424005838602
Титуляр: Виктория Христова 
Недялкова
 
В галерия „Финес“ ще бъде 
поставена и кутия за дарения.
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