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Глобалните социално-икономически тенденции, технологичният напредък и
демографските промени оказват многостранно влияние върху живота и
обществото ни. От една страна, всички ние сме засегнати и преживяваме тези
бързи промени като общество. От друга страна, ние възприемаме тези
промени по свой собствен, индивидуален и многообразен начин. 

И така, какво е необходимо, за да се превърнете в лидер на

многообразието и да възприемете лидерството на

многообразието в обучението на възрастни като нов тип

стил на работа? 

Така много често това многообразие в обучителната среда води до критични
ситуации, в които лесно могат да възникнат недоразумения и конфликти
между обучаемите или между тях и обучителите. Със сигурност това не е ново
прозрение за всеки, който работи в тази област, но повдига въпроса как
обучителите могат да подходят най-добре към нарастващото многообразие в
обучителната зала. 

Ефектите от бързо развиващия се и сложен свят, в който 
живеем днес, увеличават натиска върху някои хора да 

поддържат и да разчитат още повече на познатите 
културни ценности. Всеки път, когато възприемаме 

някого като човек, който има различни от нашите 
културни ценности, бързо може да възникне 

безпокойство (Lumby & Morrison 2010).
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Настоящото ръководство предоставя на обучителите изчерпателни насоки и
актуални знания по темата. В следващите глави ви каним да разгледате по-

подробно концепцията за лидерство на многообразието и конкретните черти
и качества, които са характерни за един лидер на многообразието. 

Ще се запознаете с концепцията за лидерство на многообразието, как да
развиете и внедрите стила на работа на лидерството на многообразието и ще
разберете по-добре как да свържете този начин на мислене с обучението на
конкретни групи възрастни обучаеми. Това ще бъде обогатено с практически
дейности, които ще ви позволят да внедрите подхода на лидерство на
многообразието в ежедневната си работа.



 Обучителите се стремят да създадат атмосфера на сътрудничество и доверие,

което позволява на обучаемите да се чувстват сигурни и приети от всички
хора, участващи в учебния процес. В светлината на нарастващо многообразие
сред обучаемите, техните индивидуални интереси, компетентности и
творчески потенциал, произтичащи от индивидуалния им житейски и
обучителен опит, обучителите много често са изправени пред
предизвикателството, ако не и претоварени от високото ниво на
многообразие на работното място. 

Как е възможно обучителите да управляват индивидуалните различия

на обучаемите и да ги превърнат в предимство, което в крайна сметка

да е от полза за цялата група?

Широкото 

възприемане на 

многообразието 

може да помогне 

на обучителите да 

създадат 

положителна и 

ползотворна 

среда за 

обучение. 

 

Широкият поглед върху многообразието
означава да се възприеме всеобхватна гледна
точка и да се вземат предвид многото
различни аспекти, които характеризират
обучаемите. Например: пол, възраст, религия,

сексуална ориентация, ценности, убеждения,

националност, културна среда, образование,

език, начин на живот, външен вид, доходи –

всеобхватният поглед към многообразието
означава, че обучителите са наясно с всички
аспекти, които са склонни да влияят на
начина, по който взаимодействаме помежду
си  (Lumby et al. 2007). 

Нашата визия акцентира върху

насърчаване на обучителите да

използват широк поглед към

многообразието за своите обучаеми.
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Многопластовият подход позволява да се разпознаят основните сили, които
действат във всеки от нас. Този подход е в състояние да дефинира широкия
спектър от измерения на многообразието, с които обучителите се сблъскват в
ежедневната си работа. В съчетание с концепцията на позитивната
психология, по-конкретно с модела PERMA, предложен от Мартин Селигман
(Seligman, 2011), това осигурява основа за разпознаване и насърчаване на
обучителите, които да развиват своите силни страни в областта на
лидерството на многообразието и да позволят на този потенциал да се
разгърне. Следването на многопластовия подход и принципа на позитивната
психология открива нови възможности пред обучителите да поемат към нов
път за вътрешно развитие и развитие на своите лидерски компетентности в
областта на многообразието. 

Ние предлагаме всеобхватен поглед върху лидерството, който

включва многопластов подход и е вдъхновен от принципите на

позитивната психология. Представената приобщаваща концепция за

лидерство на многообразието е възможен начин да се разглеждат

различията в една група като обогатяване и възможност за личностно,

социално и организационно израстване. 

Лидерството на многообразието следва да се разбира като подход, ориентиран
към ресурсите и силните страни, фокусиращ се върху насърчаването на
индивидуалното развитие както на обучителите, така и на обучаемите. Ако
обучителите възприемат подход, който се корени в положителна нагласа, това
ще повлияе положително и на техните обучаеми: резултатите на обучаемите и
тяхната мотивация за учене, както и цялостното им благосъстояние, се
повишават. 

Този положителен стил на ръководство на 
многообразието ще доведе до повишаване на 

ангажираността в процеса на обучение.  (Ebner, 2018). 
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Този подход предлага на обучителите възможността да включат различни
интервенции и решения на различни нива в процеса на обучение. В
следващите глави ще бъдат изложени теоретичните основи на предложения
стил за работа. Обединяването на многопластовия подход с концепцията за
позитивна психология е иновативен подход за насърчаване на този начин на
мислене у обучителите. Каним ви да изследвате този нов тип стил на работа,

като се впуснете в пътешествие за личностно и професионално израстване.



МНОГОПЛАСТОВИЯТ 
ПОДХОД И 

ЛИДЕРСТВО НА 
МНОГООБРАЗИЕТО
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Начинът, по който обучаващите се реагират на обучителите и на това как е
структурирано груповото взаимодействие, зависи до голяма степен от
индивидуалния опит на обучаващите се и от техните очаквания. Разбираемо е,

че обучителите не могат да отговорят на всички очаквания на своите
обучаеми. Преди всичко обучаемите следва да са готови да приемат и да се
доверят на предложената програма за обучение. 

Разработването на стил на обучение по лидерство на многообразието е
сложен процес, който изисква непрекъсната вътрешна работа – той е тясно
свързан с поведенческите модели и затова е необходимо време, за да се
вкорени в нашата практика. Това е начин на мислене, който помага на
обучителите да се справят по-ефективно с все по-динамичните и
разнообразни обучителни групи. 

СЪЗНАТЕЛНО 
НИВО 

ПОЛУСЪЗНАТЕЛНО 
НИВО

ПОДСЪЗНАТЕЛНО 
НИВО ДЪЛБИННО НИВО

Разграничаваме следните пластове:
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Многопластовият подход помага да се разпознават и 
оценяват по-добре поведенческите модели на 

обучаемите в разнообразна групова среда, тъй като 
при взаимодействието с разнородни целеви групи 

влизат в действие много пластове. Като се възползват 
от информацията на отделните пластове, 

обучителите не само ще могат да оценят по-добре 
собствената си роля в процеса, но и ще израснат в 

професионален и личен план.



Този пласт съдържа фактите, цифрите, поведението и всичко, което можем да
усетим с петте си сетива. Това е нивото, на което обучаемите задават въпроси,

не желаят да допринасят или се карат с друг обучаем. Това е мястото, където
виждаме поведение, при което не се разговаря с друг учащ или не се правят
неудачни забележки. Фактите са неутрални, но въз основа на нашето
тълкуване и възприемане ние им придаваме определено значение.

Това е пластът, в който възприемаме поведението на
обучаемите. Представя фактите, които са видими на
повърхността, като физическите и поведенческите аспекти
на обучаемите. В случай на критични ситуации при
обучение в това ниво виждаме поведението, което
обозначаваме като изключващо други хора.

Повечето обучители ще действат и ще се намесват на това ниво на
взаимодействие. Ако осъзнаят, че това е „само един от слоевете“, който е
активен в дадената ситуация, обучителите могат по-добре да разберат и
оценят индивидуалните нужди и способности на обучаемите. Те ще осъзнаят,
че има и по-дълбоки проблеми, които влияят на ситуацията с обучаемите на
тази повърхност. Обучителите ще подхождат по адекватен начин към
критичните ситуации в обучението. Те ще се възползват от подходящи
методи за намеса и ще избягват избора на неефективни действия. 
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Лидерите на многообразието са наясно , че

обучаемите имат уникални нужди и

компетенции. 

Следователно това е пластът, в който ангажираме нашите

обучаеми да станат активни агенти/участници на собствения си

учебен процес. Мотивираме ги да допринесат със своите

знания и личностни качества, оформяйки качеството на

взаимоотношенията в групата. 

Например, когато са налице процеси на изключване на някой участник,

лидерите на многообразието ще се стремят да създадат пространство за тези,

които не са включени. Те ще призоват съпричастността на обучаемите и ще ги
попитат: „Как бихте искали да работите заедно в тази група? Нека се
споразумеем за списък с правила“. Става дума за създаване на взаимни
споразумения между всички участници в учебния процес, което помага за
установяване на положителна работна атмосфера и подпомага изграждането
на положителни взаимоотношения.
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Като обучител трябва да умеете да задавате въпроси, които
приканват обучаемите да изследват този полусъзнателен
пласт. Прибягвайки до примера с установяването на групови
правила, можете да продължите да питате обучаемите: 

✔  Кое поведение оценявате у другия човек? 

✔  Как то се свързва или не с вашите собствени ценности? 

✔  Как искате да се отнасят с вас другите хора? 

✔  Кое поведение намирате за обезпокоително или не може да бъде

толерирано от групата? 

✔  Какво от себе си (т.е. какъв вид поведение) трябва да направите, за да

може нашата група да работи (напр. да бъдете навреме, да се

въздържате от злобни забележки, да говорите твърде силно и т.н.)?

Това ниво включва емоциите, убежденията, възприятията и ценностите на
човека. Това е позицията, в която включваме или изключваме други хора на по-

дълбоко ниво. Това е мястото, където имаме убеждението, че сме по-добри от
другите, че на другите не им е мястото тук или че изпитваме силна съпротива да
работим заедно. 

Поради това, че се намира под повърхността, при този пласт невинаги е
напълно ясно защо някой пренебрегва друг човек. Поведението в първото
ниво, което обозначаваме като изключване, може да бъде причинено и от страх,

несигурност или липса на увереност и не е задължително да се корени в другия,

но може да бъде и проблем на този, който се изключва (проекция). 
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Изследването на тези въпроси заедно с обучаемите ще повиши тяхната
осведоменост за това какво ги кара да проявяват определени модели на
поведение, съобразени с техните индивидуални ценности и убеждения.

Научаването на повече за това, което е под повърхността, е ценно както за
обучителите, така и за обучаемите. 

Това е и нивото, в което осъзнаваме по-колективните

културни ценности, които носим в себе си и

разпространяваме.
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Терминът „системен“ е разработен от Гунтард 
Вебер, един от създателите на организационните 

констелации, заедно с Берт Хелингер и Ян Якоб Стам  
(Stam, 2018).

Това е пластът, в който виждаме системните, енергийните и архетипните
принципи в действие. Свързвайки се с информацията в този слой, можем да
получим по-ясна представа за взаимодействията и конфликтите, които
наблюдаваме в групата.

Систематично в никакъв случай не е същото като системно!

Системно означава нещо като „свързано с цялата система“.

Тук различаваме по-дълбок неосъзнат пласт, който е предимно подсъзнателен –

ние не осъзнаваме неговото съществуване. Той включва много системни
взаимоотношения, връзки и енергия, които подхранват съзнателния слой. 
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Двадесет години системна работа и работа със семейни и

организационни констелации доведоха до формулирането на три

системни принципа:



ПРИОБЩАВАНЕ

Всяка система иска да бъде пълноценна. Затова тя се грижи всичко и всеки,

който принадлежи на системата, да заеме своето „законно“ място. Това се
отнася и за хората, събитията и частите на системата в миналото.

Всяка система има естествен ред. В семейните системи това е редът на

поколенията и този на възрастта. В други системи има порядки като
старшинство, йерархия и опит, но също и възраст. Важно е да се признае този
ред, когато се работи в дадена система.

За да оцелее, всяка система осъществява обмен със заобикалящата я среда.

Ако това даване и вземане е балансирано, системите са склонни да
процъфтяват.

Симптомите, които наблюдаваме на съзнателно ниво, могат да се коренят в
дисбаланса на тези системни принципи. Ако не всеки и всичко е включено и
му е отредено място, ако редът е нарушен или ако има дисбаланс в даването
или вземането, така нареченото системно съзнание ще се задейства и ще
намери начин да включи, да пренареди и да балансира отново даването и
вземането. Често това се случва по начин, който наричаме проблем или
проблемно поведение. Особено ако проблемите се повтарят в различни части
на системата, това често се дължи на системен проблем в подсъзнателния
пласт.

#16
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Семейните, бизнес и организационните констелации са начин за изясняване
на основната динамика. Като се поставят хора в една стая като представители
на различните части на системата, се показват основните модели и динамики.

Това е много мощен начин за откриване на първопричината за даден проблем
в съзнателния пласт.

Архетипите формират основата на вашия характер, вашите тенденции, чувства,

убеждения, мотивации и действия. Можете да ги възприемате като „вътрешна
същност“, която може да ви подкрепи в трудни моменти. Те могат също така да
ви задържат и да поемат контрол над вас и живота ви по начин, който изобщо
не е полезен.

Повечето архетипи носят името на дадена фундаментална роля в живота.

Например: Майка, Баща, Учител, Дете, Бунтовник, Крал, Кралица и т.н. Те могат
да бъдат и универсални събития или ситуации, напр. смърт или прераждане,

или неща, или места, напр. врата, праг, ключ, пещера, море, планина и др.

Следователно тези „първични модели“ носят символи, образи и теми, които са
различни от образователните системи, културите или духа на времето, в които
човек е израснал. 

Съществува голям брой архетипи. Всеки човек има всички архетипи в себе си.

Въпреки това всеки изразява тези архетипи по свой индивидуален начин.

Например навсякъде по света разпознаваме архетипа Майка или Лидер и
въпреки това майките и лидерите по света са различни и уникални.

Концепцията за архетипите принадлежи на 

дълбинната психология и е представена от Карл 

Густав Юнг. Архетипите са (скрити) разкази или 

първични поведенчески модели и енергийни 

източници, които са активни във всеки от нас 

поотделно, както и в групите и организациите  

(Pearson, 2021).
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Всички тези вътрешни архетипи не са активни по едно и също време, защото тогава
поведението ни би било много хаотично и непредсказуемо. Повечето от нас имат
група от 8 до 12 доминиращи архетипа, които са активни вътре в нас. Конкретните
архетипи, които са активни, се различават при отделните хора. 

Можем да гледаме на архетипите като на вътрешна мрежа или екип за подкрепа,

който ни помага да преминем през трудни моменти по наш собствен и уникален
начин. Но те могат също така да станат непреодолими (например, когато сме много
ядосани, вероятно ще бъде активен вътрешният ни Воин) и по този начин по-скоро
да възпрепятстват действията ни, вместо да ни помагат. 

Следователно архетипите са видими в начина, по който
изразяваме себе си и взаимодействаме със
заобикалящата ни среда. 

Обучавайки разнообразна група, трябва да
сме наясно, че винаги има системни,

енергийни и архетипни проблеми, които
влияят на поведението на обучаемите, което
се наблюдава на съзнателно ниво.

Следователно колкото повече сме наясно с
влиянието на подсъзнателния пласт и как да
разпознаваме тези проблеми в дадена
ситуация, толкова по-добре можем да
определим как да се справим с критичните
моменти в групата. Можем да вземаме
информирани решения за посоката, която да
поемем в такива ситуации. 

Как 

подсъзнателното 

ниво 

подпомага 

развитието на 

лидерство на 

многообразието?

 

Съществуват определени инструменти и методи, които ви позволяват

да навлезете в подсъзнателния слой и да разкриете по-дълбоките

движения, които влияят върху поведението на вас като обучител и това

на обучаемите. 
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Както виждате, именно този пласт поставя обучаваните, тяхното поведение,

взаимодействия и нагласи в по-широк контекст. Той също така повишава
осведомеността на обучителите за това колко силно е влиянието на
подсъзнателния контекст върху човешкото поведение. Чрез използването на
специфични инструменти, които правят видима системната, енергийната и
архетипната информация, както обучаемите, така и техните обучители ще
разбират как тези системи са взаимосвързани. По принцип това се отнася до
всички основни сили, които влияят на нашето поведение в съзнателния слой.

Когато се ангажират с този слой, обучителите са в състояние по-добре да
разпознават случаите на стереотипи. Това е така, защото те са в състояние да
свържат поведението на обучаемите с влиянието на различни системи,

системни принципи и вътрешните архетипи, като по този начин насърчават
разбирането и оценяването на тяхното поведение вместо стереотипите.

Това ниво също така позволява на обучителя да види всички

взаимодействия в групата като израз на системи, архетипи и

енергийни движения, които са скрити под повърхността. По този

начин те увеличават мащаба и изследват това, което наистина се

случва, вместо да го етикетират като лошо, досадно или

негативно. Те могат да видят проблемите като симптоми на нещо

друго. Това дава възможност на обучителя да използва

интервенция, която ще създаде много по-голямо равновесие в

групата.

Обучителите се научават да поставят поведението на обучаемите в по-широк
контекст, показвайки колективните връзки със семейния, образователния,

културния и историческия произход на обучаемите и на обучителя. Показва се
и връзката на настоящата ситуация с нещо, което се е случило в миналото, било
то на индивидуално ниво или на организационна основа. 
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Това е нивото, което е многообразието. Това е нивото, в което всички сме

едно и всичко е свързано. Няма теб и мен. Не съществуват време и
пространство. Това е слоят, в който всички полярности изчезват. Въпреки че
това е по-скоро духовно, отколкото практическо ниво, важно е да сме наясно с
неговото съществуване. Това позволява на обучителите да видят ситуацията от
цялостната гледна точка и им предоставя известна дистанция, за да спрат да
осъждат другите. 

Като се упражняват и се свързват с това ниво отново и отново,
обучителите могат да създадат нови умствени и поведенчески
модели, така че след това да имат бърз достъп до това ниво по
време на обучението, което е полезно при възникване на
критични ситуации сред обучаемите.

Има различни начини за 
свързване с този слой. 1

2

Техниките за освобождаване

като например методът Седона,

работата на Байрон Кейти или
техниката за емоционална
свобода могат да помогнат за
освобождаване от
ограничаващите убеждения,

преживявания или модели и
създаване на по-силна връзка с
този изначален слой.

Техники за медитация,

които помагат за
изчистване на ума,

емоциите и тялото. 
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Познавайки това ниво, обучителите могат да подхождат към обучаемите с
отворено съзнание, като взаимодействат с тях по начин, който ги приема и
разбира. Това помага на обучителите да създадат култура на общуване,

основана на уважение към другите, отвореност към алтернативни мнения,

нагласи и идеи, което е характерно за подхода на лидерството на
многообразието.

Прилагането на многопластов подход, следователно интегрирането на

различни гледни точки в обучителна среда, осигурява на обучителите

солидна основа за ефективно изграждане на професионални

компетентности при преподаването на различни групи обучаеми.

Допълнителното допълване на този подход с принципите на

позитивната психология е следваща стъпка към усвояване на

лидерството на многообразието. 
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Свързването с този пласт помага на обучителите да намерят
вътрешен мир и да действат от тази позиция вместо от
позицията на различни защитни механизми.



ПОЗИТИВНА 

ПСИХОЛОГИЯ И 

ЛИДЕРСТВО НА 

МНОГООБРАЗИЕТО 
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По същество позитивната психология се фокусира върху положителните
емоции. Фокусирането върху положителни емоции като оптимизъм, добри
взаимоотношения, смислено ангажиране със задачи и дейности, които водят до
значими постижения, е от съществено значение за провеждането на успешно
обучение. Разчитането на принципите на позитивната психология не само
укрепва нашето благосъстояние, но и допринася и подхранва ползотворното
сътрудничество с другите. Положителните емоции са ключовата отправна точка
за установяване на добре функциониращи взаимоотношения. 

Колкото по-устойчиви са обучителите, толкова по-добре
могат да реагират на стресови ситуации. Така, когато
възникнат трудни ситуации в условията на обучение,
устойчивите обучители ще реагират по различен начин. Те са
в състояние да се адаптират и да продължат напред по-лесно. 

Професионалната устойчивост помага да се погледне по-обективно на

ситуацията и не позволява на обучителите да реагират мигновено. Моментните

реакции са по-скоро емоционални и затова често ни пречат да отстъпим, което

би осигурило необходимото пространство за оценка на ситуацията от различни

гледни точки и за по-адекватно справяне със стресовите моменти. Поради това

укрепването на личния капацитет за устойчивост позволява поддържането на

целенасочена перспектива. Това отново помага на обучителите да общуват

ясно със своите обучаеми, да съгласуват противоположни мнения и конфликти

между обучаемите. 

Друга изключително ценна способност, свързана с позитивната психология, е
умението на обучителите да бъдат устойчиви (resilient). Устойчивостта е

способността да се адаптираш и да се развиваш, въпреки че

преживяваш трудности, неуспехи, кризи или негативни преживявания;

да можеш да се възстановяваш бързо от предизвикателни житейски

ситуации. Устойчивостта не означава само да бъдеш издръжлив човек.

Тя е емоционално пътуване, което изисква от хората да преминават през
предизвикателства, да понасят болка или негативни преживявания и да се учат
от трудностите. 
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Коя интервенция би била подходяща в тази ситуация? На първо място е важно
да запазите спокойствие и да възприемате критичните ситуации като
възможност за промяна. За да свържат обучаемите, обучителите трябва да се
съсредоточат върху едно нещо, което обединява групата. Посочването на обща
цел, която може да бъде например постигането на квалификация, подчертава
споделената отговорност на обучаемите за това групата да работи. 

Фасилитирането на групова дискусия за определяне на индивидуални роли (т.е.

задачи, очаквания, отговорности и т.н.) може да помогне на групата да се
съживи. Винаги, когато обучаемите не желаят да се включат в обучението,

можете просто да ги попитате: 

Например обучителите често се сблъскват с 
обучаеми от различни социално-културни среди, 
които не искат да работят заедно или изобщо 
отказват да се включат в обучителния процес. 
Това може да наруши работата на групата и да се 
стигне до напрежение. 

„Представете си какво би се случило, ако 
решите да участвате активно? Какво би 

станало, ако можехте да научите нещо ново, 
като работите заедно с други обучаеми?“. 

Накарайте обучаемите да осъзнаят, че техните различия могат да бъдат
предимство. Задаването на позитивно формулирани въпроси на обучаемите, а
също и изразяването на това, което се случва във вас, ви прави автентични и
е по-лесно да намерите връзка с тях. 
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Фокусирането върху положителните емоции е
полезен инструмент за запазване на интегритета и по-
голяма устойчивост по време на обучението. 



Позитивни емоции. Включването на положителни емоции като радост,

интерес и благодарност в ежедневието ни – у дома или на работното място

– допринася за физическото и психологическото благополучие на

индивида и за изграждането на положителни отношения с другите. 

Ангажираност. Отнася се до участие в дейности, при които човек изпитва

страст. Свързано е също така с индивидуалните процеси на учене и

намирането на правилния баланс между предизвикателството и

собствените силни страни/компетентности, когато човек се занимава с

дадена задача или дейност. 

Взаимоотношения. Изграждането на взаимоотношения с другите е от

основно значение за създаването на положителни емоции. Споделянето

на положителни емоции с други хора и проявяването на автентичен

интерес към живота на другите поражда положителни взаимоотношения.

Смисъл. Означава да имате цел в живота и да работите за постигане на

тази цел, с която се чувствате свързани. Това помага да се концентрирате

върху неща и дейности, които са важни за вас.

Постижения. Постиженията допринасят за нашето благополучие, защото

са резултат от постигането на дадена цел. За да постигнем дадена цел,

трябва да намерим вътрешна мотивация и да си поставим SMART

(специфични, измерими, постижими, реалистични и обвързани със

срокове) цели. 

01

02

03

05

04

Ценността на съчетаването на позитивната психология и лидерството на
многообразието се състои в това, че така се насърчава атмосферата на учене и
приемане.  Възниква въпросът в какво отношение многопластовият подход
обогатява принципите на позитивната психология и лидерството на
многообразието, което ще бъде разгледано в следващите страници.

5-те принципа на позитивната психология, предложени от модела PERMA,

също могат да ви помогнат да разрешите групови въпроси и проблеми. Те
служат като основни насоки за стила на работа на лидерите на многообразието.

Фокусът е върху благополучието и процъфтяването на индивида: 
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РАЗВИТИЕ НА 

ЛИДЕРСТВО НА 

МНОГООБРАЗИЕТО КАТО 

НАЧИН НА МИСЛЕНЕ
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Лидерството на многообразието отразява иновативен, приобщаващ и
съвременен начин, по който обучителите могат да ръководят ефективно
своите обучаеми. Съществуват различни подходи за постигане на това.

Общата закономерност, която всички тези подходи споделят, е свързана с
непрекъснато вътрешно самообучение за естествено внедряване на тези
принципи като част от личното и професионалното развитие на човека.

Следователно прилагането на принципите на лидерството на многообразието
изисква приемането им като част от начина ни на мислене. Обучителят, който
избере да възприеме лидерския подход на многообразието, ще трябва да
развие способност да взаимодейства ефективно с ежедневните нужди и
предпочитания на различните обучаеми. Освен това ще трябва да приеме
непредсказуемостта на процесите като естествени елементи на
многообразието в класните стаи, което често се случва с обучаеми, идващи от
различни среди (културни, социално-икономически, образователни и здравни).

Справянето с непредсказуемостта на събитията е свързано с
концепцията за устойчивост, която споменахме по-горе. Устойчивостта
може да се определи като процес на добра адаптация при сблъсък с
предизвикателства, травми, трагедии, заплахи или значителни
източници на стрес (APA, 2012). Тя може да бъде дефинирана още като
способност за гъвкавост в мислите, чувствата и поведението на човека,

когато е изправен пред напрежение или продължителни периоди на
натиск, така че да излезе от трудностите по-силен, по-мъдър и по-

способен (Pemberton, 2015). 

Ако приемем това широко определение в контекста на
прилагането на стила на лидерство на многообразието в
обучението, устойчивостта може да се определи като
вътрешна способност за ефективно справяне с
предизвикателните ситуации в обучителния процес. 

Чрез развиване на своята устойчивост обучителите ще предотвратят риска от
професионално прегаряне и ще имат необходимата издръжливост, за да
осигурят положителна атмосфера в обучителната среда. 
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Прилагайки принципите на лидерството на многообразието, обучителите
могат да демонстрират на своите обучаеми как

да ценят индивида, вместо да
поставят хората в категории. Това
е важно, тъй като въз основа на
категоризирането на хората ние
определяме кой е „в групата“ и кой е
„извън групата“. Това повишава
осведомеността за това как се
изграждат стереотипи. Като
направим този процес ясен, ние
осъзнаваме по-добре кога се
създават стереотипи.

да разберат, че поставянето в
категории е свързано със
системата, от която
произхождат. Също така могат да
ги убедят да осъзнаят, че
изключването води до проблеми.

да насърчат открита и
уважителна дискусия в
обучителната среда – не само по
темата за многообразието, но и като
основно правило на общуването
като цяло. 

да мотивират своите обучаеми
да участват в обучителния
процес, независимо дали става
дума за разработване на идеи и
стратегии или за изказване на
мнение. Веднага щом обучаемите
почувстват, че имат право на глас
при вземането на решения, те са
по-склонни да участват.

Приемането на лидерството на многообразието означава да се признае
уникалността на обучаемите, техните индивидуални силни страни и
компетентности и да се намери начин на взаимодействие, който да позволи на
обучаемите да развият пълния си потенциал. Следвайки тези принципи,

лидерството на многообразието може да се характеризира като приобщаващ
процес, интегриращ и управляващ многообразието и различията на всички
участващи хора. Това може да повиши нивата на ефективност и да насърчи
креативността в групата за обучение. Обучаемите трябва да чувстват, че те като
личности са важни. Те трябва да чувстват, че техният принос се оценява от групата.

Тогава е много по-вероятно те да дадат своя принос. Така че лидерството на
многообразието е свързано със споделена отговорност и приобщаване, както и с
оценяване на различните гледни точки.

Практикуването на следните ключови принципи на лидерството на
многообразието улеснява промяната в мисленето на обучителите. Този
списък с принципи се основава на теорията на Селигман за позитивната
психология и теорията на Питър Сенги за учещата организация. 
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Лидерите на многообразието са наясно, че въпреки добрите си намерения
всеки има несъзнателни стереотипи. Крачка назад и поглеждането на нещата
от различен ъгъл облекчават последиците от тях, като ни предоставя нови
прозрения и идеи. Чрез практикуване на самоосъзнатост, самообучение и
саморефлексия ние осъзнаваме по-добре своите скрити стереотипи или
несъзнателни предразсъдъци, които могат да повлияят на поведението ни.

Също така ще свикнем да излизаме от зоната си на комфорт – навик, който дава
възможност за личностно израстване и ни позволява да видим по-голямата
картина. Самоосъзнаването помага да разберем по-добре себе си, реакциите си
спрямо другите хора. В крайна сметка то укрепва способността ни за
самоуправление. Можем да водим другите само ако първо можем да
управляваме себе си.

Многопластовият подход помага да се изследва подсъзнанието и да се
трансформират корените на проблемите, които възникват в съзнателното
ниво. Помага на обучителите да осъзнаят и разберат по-добре поведението на
обучаемите, независимо дали то е положително или отрицателно. 

 

Упражнение за практикуване на принципа 
Упражнението ще ви помогне да направите крачка назад, да се успокоите и да
регулирате емоциите си. Винаги когато умът ви се чувства разтревожен,

упражнението ще ви помогне да повишите осъзнаването на настоящия
момент, като балансирате вътрешния си емоционален спектър.

Самоосъзнаването невинаги е лесно за осъществяване, тъй като изисква
постоянни усилия. Въпреки това при често практикуване това упражнение ви
помага по-лесно да се освободите от негативните чувства и модели и да
определите кое поведение или реакция ви служи по положителен начин в
ежедневната ви работа. След като сте изчистили своето съзнание, вие сте по-

способни да предлагате нови идеи и перспективи. Това ще допринесе
положително за личностното ви развитие и за това на хората около вас. 
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Време:

10-15 минути 

Необходими условия

стол, килим, тихо място

Инструкции

Намерете си удобно място за сядане – на стол, а може и да легнете на
земята. Уверете се, че можете да практикувате това упражнение в
спокойна среда.

Затворете очи и се съсредоточете върху дишането си през
следващите няколко минути. Освободете се от всички мисли, които
нямат значение в този момент. 

1.

2.

3. След това насочете вниманието си към телесните си усещания и
забележете как тялото ви започва да се чувства заземено.

Вдишвайте и издишвайте през корема си, бавно и внимателно.

Наблюдавайте мислите, които идват в ума ви. Опитайте се да не се
задържате върху някоя мисъл. Оставете ги да дойдат и ги оставете
да изчезнат.

4.
След това визуализирайте как с всяко вдишване отпускате всяка част
от тялото си малко повече, а с всяко издишване се освобождавате от
всички (негативни) чувства и мисли, които присъстват в този момент.
Представете си, че с всяко вдишване и издишване се заземявате
малко повече, като поглъщате енергията на земята под себе си.

5.

След 10 минути бавно отворете очи и внимателно разтегнете ръцете
и краката си. Благодарете си за тази малка почивка и си направете
позитивно пожелание за останалата част от деня. 

6.
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Всички ние имаме нужда да се чувстваме приети и ценени като личности,

каквито сме, с нашите индивидуални характеристики, силни страни и

компетентности. Атмосферата на приемане също така ни позволява по-лесно да

разгърнем пълния си потенциал. Поддържането на атмосфера на позитивна

оценка може да ни накара да се чувстваме по-свързани с групата и да повиши

качеството на нашите взаимоотношения. Лидерът на многообразието

гарантира, че членството в групата е стабилно и никой не е изоставен. Като

оценяваме другите хора и техните възгледи, нагласи и начин на мислене,

избягваме риска да ги изключим. Ясно е, че оценяването на различните гледни

точки понякога може да бъде предизвикателство, защото това означава да

признаем и мнения, които се различават от нашите собствени. Практикувайки

позитивна оценка, ние също така осъзнаваме по-добре собствените си

ограничения и несъвършенства, като сме по-отворени да се учим от критиката и

различните гледни точки. 

Многопластовият подход ви помага да видите, че хората идват от друга система

и че това влияе на начина, по който действат. Многопластовият подход ще ви

подпомогне да се запознаете със системния принцип на приобщаване: всичко и

всички принадлежат. Ако изключите нещо, системата ще се погрижи то да бъде

включено, предизвиквайки всякакви проблеми в съзнателното ниво. Като

практикувате принципа на позитивната оценка, можете да ограничите ефекта

на изключването. В заключение, осъзнавайки архетипите, които са в действие в

дадена ситуация, обучителите ще знаят по-лесно какво да предприемат.

Лидерите на многообразието се ангажират да 
оценяват уникалността на всички обучаеми. 
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Упражнение за практикуване на принципа 
Редовното изразяване на благодарност ще ви помогне да забелязвате добрите
неща, които се случват през деня. Така ще обърнете внимание на детайли,

които иначе бихте приели за даденост. Култивирането на признателност ще ви
помогне по-лесно да идентифицирате нещата, за които да сте благодарни. Това
ще засили способността ви да възпитавате позитивно мислене и да приемате
хората около себе си такива, каквито са. В крайна сметка това може да ви
помогне да възприемете по-смирено отношение, да признавате грешките,

когато ги допускате, и да търсите подкрепа (например от опитни колеги) за
овладяване на личните недостатъци.

Време: 

10 минути 

Необходими условия:

Pen and paper, a quiet place

Инструкции:

В края на работния ден след обучение отделете малко време, за да седнете
и да обмислите какво се е случило. Помислете за три положителни неща,

които сте оценили по време на обучението. Например някой обучаем
може да ви е държал отворена вратата или друг да ви е поздравил
приятелски. Тези жестове са ценни. А още по-ценно е съзнателно да
обърнете внимание на такива моменти. 

След това бихте могли да запишете положителните моменти, които
заслужават да бъдат оценени. Съсредоточете вниманието си върху
положителните неща, тези, които ви мотивират, и бъдете благодарни за
всяка проява на доброта, която ви идва наум или се е появила на пътя ви
през деня.

Помислете за начини, по които бихте могли да изразите истинска
благодарност към вашите обучаеми. Това не е задължително и дори не
бива да се изразява чрез преувеличена дружелюбност. Разбира се, всеки
човек взаимодейства по различен начин с другите хора. Въпреки това
показването на автентична благодарност и изразяването на чувствата ви
с правилния тон може да означава много за вашите обучаеми. 

1.

2.

3.
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Емпатията е един от най-важните принципи, които трябва да се

възприемат при изграждането на лидерски нагласи за многообразие

Принципът на позитивната оценка е тясно свързан с емпатията: признаването

на другите в тяхната уникалност насърчава емпатията. Емпатията е процес на

рефлексия. Практикувате съпричастност, когато се поставяте на мястото на

другите и си представяте какво е усещането да сте този човек. Да съчувстваме

на някого не означава, че го съжаляваме или че непременно искаме да му

помогнем. Това означава да се опитаме да разберем поведението на даден

човек, неговите мисли, приоритети и поведенчески модели, които са повлияни

и от неговата социално-културна среда. 

Изследването на подсъзнателното ниво означава да се изследва пластът, в

който се проявяват взаимоотношенията и се създават връзките.

Подсъзнателният слой влияе върху начина, по който хората се проявяват и

искат да бъдат възприемани от другите в съзнателния слой. Познаването на

работата на подсъзнателния слой помага на обучителите да поставят

поведението на обучаемите в по-широк контекст. Повишената осведоменост за

различните системи и емпатията могат да насърчат способността на

обучителите за съпричастност. 

Осъзнаването на активните архетипи в себе си и в обучаемите помага

за създаването на емпатия.

Упражнение за практикуване на принципа
Можете да гледате на практикуването на емпатия като на тренировка, която

поддържа емоционалната ви форма и стабилност. Ако я практикувате често,

автоматично ще развиете естествената си способност да се свързвате с другите

хора. Това ще подобри качеството на взаимоотношенията ви и ще ви помогне

да развиете лидерските си компетентности в областта на многообразието.

Следното упражнение може да се прилага редовно и ще ви помогне в

култивирането на положителна енергия и доброта към себе си и към другите.
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Време: 

10-20 minutes 

Необходими условия:
отворено съзнание, тихо 
място

Инструкции:

Настанете се на тихо място, където може да практикувате. Направете
няколко дълбоки вдишвания през носа си и издишвания през устата.1.

2.

Преди да направите това упражнение, отделете няколко минути, за да се
отпуснете и да оставите ума си да се успокои. Опитайте се да се настроите в
режим на осъзнатост. Съсредоточаването върху дишането и телесните
усещания ще ви помогне да го направите. С всяко вдишване тялото ви ще се
отпуска малко повече, освобождавайки се от всички напрежения. 

Препоръчваме ви да повтаряте тази практика редовно. Тя ще ви помогне да
станете по-приемащи към другите хора, особено към тези, с които ви е трудно
общуването. Като им предлагате своите искрени и положителни мисли,

автоматично ще подхранвате способността си за емпатия и съответно ще
укрепвате своите компетентности за лидерство на многообразието. 

Първо, започнете с емпатия към себе си: започнете, като произнесете на глас
следните изречения, насочени към вас самите: „Да съм щастлив. Да съм в
безопасност. Да чувствам радост и т.н.“. Изричайки тези положителни
утвърждения на глас, вие влизате в състояние на приемане, което е в
основата на емпатията. Правете пауза след всяко изречение и си поемайте
дълбоко въздух. Оставете думите да потънат в тялото и ума ви.

3. След това насочете вниманието си към член на семейството, приятел или
близък човек. Насочете положителните утвърждения към този човек: „Да
бъдеш щастлив. Да си в безопасност. Да чувстваш радост“. Усетете как умът
ви осъществява връзка с този човек, изречените пожелания изразяват
дълбока съпричастност. Продължете да дишате съзнателно.

4. След това си представете човек, с когото не се чувствате много свързани,

или човек, към когото може да изпитвате неприязън или отрицателни
емоции. Опитайте се да приемете всички емоции, които възникват, когато
визуализирате човека пред себе си. Всичко, което чувствате, е нормално. Не
се насилвайте. 

5.

#34

Сега отправете положителните утвърждения към конкретния човек.

Опитайте се да бъдете искрени и да ги мислите наистина. 



Ако бъдете справедливи и се отнасяте с уважение един към друг, ще дадете

положителен пример на хората, с които работите. Това е непрекъснат процес

на учене, изискващ търпение и редица различни умения, като например да

изслушвате обучаемите и да чувате техните нужди, да използвате позитивен

език (т.е. не е важно какво казвате, а как го казвате) и да предоставяте на

обучаемите конструктивна обратна връзка, показвайки им, че имате предвид

техния най-добър интерес. Справедливото отношение към обучаемите обаче

не означава, че към всички се подхожда по един и същи начин. То означава да

се отнасяте към другите по начин, който най-добре им подхожда, да сте

внимателни към техните нужди и да взаимодействате с тях въз основа на

техните потребности. Освен това справедливостта и уважението ни учат да

признаваме и ценим различните култури. Ако сте толерантни към различията,

ще откриете нови възможности за учене, защото сте по-толерантни към новите

идеи. 

Ясно е, че всички ние имаме ментални модели, които влияят на нашите

емоции, нагласи и действия, и не можем да се откажем напълно от тях. Нашите

ментални модели са част от нашата идентичност, формирана от собствените ни

културни ценности и вярвания, които са заложени и преплетени с различни

системи. Но можете да повишите осъзнаването на вътрешните си ментални

модели, като станете по-толерантни/чувствителни към различните култури. 

Свързвайки се с дълбинното ниво, описано по-горе, обучителите могат да

осъзнаят и усетят, че всички ние сме едно цяло. Това е особено полезно за

избягване на преценките и предразсъдъците и за изчистване на съзнанието от

негативни мисли към другите хора. Това ни позволява да взаимодействаме по-

ефективно с отделните обучаеми. 

Характерно за лидерството на многообразието 
е проявата на справедливост и уважение към 

другите. 
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Упражнение за практикуване на принципа
Тази дейност е насочена към размисъл за това как прилагаме принципa на

справедливост и уважение в ежедневието си. Колкото по-често се занимаваме

със саморефлексия и съзнателно обмисляме начините, по които

взаимодействаме с хората, толкова по-ясно осъзнаваме моделите си на

поведение. След това можем да променим определени модели, като се

съсредоточим върху изграждането на ползотворни взаимоотношения с

нашите обучаеми.

Време:

20-30 минути

Необходими условия:

Лист и химикалка, тихо 
място

Инструкции:

Преди да започнете упражнението, си дайте кратка почивка и изчистете
съзнанието си от всякакви разсейващи мисли. Направете няколко дълбоки
вдишвания и се опитайте да се отпуснете, за да може умът ви напълно да се
съсредоточи върху упражнението за самоанализ.

Прочетете един по един следните отворени въпроси. Отделете 3–5 минути за
размисъл и отговор на всеки въпрос. Можете да модифицирате това
упражнение, като замените термина „уважение“ с други понятия, върху които
бихте искали да разсъждавате. 

✔  Какво означава за вас да бъдете уважавани от другите?

✔  Какво означава за вас да не бъдете уважавани?

✔  Как бихте описали уважителното поведение?

✔  Как проявявате уважение към другите (вашите обучаеми)?

✔  Как обучаемите печелят вашето уважение?

✔  Можете ли да се сетите за ситуация, в която може да не сте се отнесли с
уважение към някого? Защо това се е случило? Какво можете да научите от
нея?

✔  Какво би ви помогнало да създадете по-учтива и по-справедлива атмосфера
в обучителната среда?
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Те възприемат нагласата за учене през целия живот, като гледат на критичните
ситуации и препятствията като на важен източник за учене и развитие.

Лидерите на многообразието също така са проактивни в подхода и
сътрудничеството с другите, защото са любопитни да чуят чуждите мнения и
гледни точки. Те не се страхуват от различното мнение, а го приемат и
специално насърчават другите да внесат своите възгледи, дори ако те са
различни от собствените. Понякога може да е обезсърчително да поискате
помощ от другите, но не се съдете за това, че не знаете всичко. Опитайте се да
гледате на това като на силна страна, а не като на слабост. Вграждането на
принципа на любопитството и сътрудничеството в ежедневния работен живот
ще насърчи уменията на обучителя за възприемане на различни перспективи и
сътрудничество. 

Многопластовият подход може да ви помогне да изследвате подсъзнателното
ниво на вашите убеждения и презумпции. Това е пластът, който оказва дълбоко
влияние върху способността ни да изграждаме взаимоотношения с другите и
върху това колко добре можем да си сътрудничим с хората около нас. Това се
определя и от архетипите, които се активират във всеки от нас. Като се
свързваме с архетипите при работа с група, можем да изследваме как да ги
балансираме и да бъдем отговорни за тях. Концепцията за архетипите ни
позволява да категоризираме по-добре обучаемите, тяхното поведение и
нашата реакция към него.

От съществено значение за лидерите на 
многообразието е да останат любопитни и 

отворени за нови идеи и опит. 
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Упражнение за практикуване на принципа 
За да постигнете съгласие в групата за това как да работят заедно и как да

се подкрепят взаимно в условията на обучение в среда на многообразие,

можете да ги поканите да направят заедно SWOT анализ (анализ на

силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите). По

същество това е прост инструмент за целенасочени дискусии/сесии за

мозъчна атака, при който разработвате общи насоки за това как бихте

могли да се справите с предизвикателни ситуации индивидуално, но и

като екип. Фокусирането върху това как да работите заедно в условията

на многообразие (т.е. изработване на споразумения, обсъждане на опита/

успехите между обучителите и т.н.) чрез извършване на SWOT анализ не

само осигурява нови прозрения и насърчава стратегиите за решаване на

проблеми, но и насърчава отговорността и сътрудничеството в групата. 

Време:

60+ minutes 

Необходими условия:

4 or more people of your 
team, whiteboard and 
markers, worksheet SWOT 
analysis

Инструкции:

Попитайте участниците дали са заинтересовани да отделят време, за да
направят заедно SWOT анализ. Целта е да се изработят общи
споразумения и насоки за това как може да се работи успешно заедно в
условията на обучение по многообразие. 

1.
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Прегледайте заедно работния лист. Всеки път, когато идентифицирате силна
или слаба страна, възможност или заплаха, я отбелязвайте. Опитайте се да
постигнете общо разбиране за това какво може да означава лидерството на
многообразието.

Заедно разработвате насоки, които смятате, че са актуални за вас като група и
биха ви помогнали за по-доброто справяне с критични ситуации при
обучението. Заедно провеждате мозъчна атака за намиране на решения, като
посочвате нови начини за справяне с дадена ситуация. Отделете време да
анализирате всяка идея и заедно преценете коя от тях е най-вероятно да
бъде успешна. Подредете събраните от вас варианти и помислете за
неочаквани промени или потенциални рискове. Класирайте насоките/

решенията според тяхната осъществимост и изберете тези, които изглеждат
най-устойчиви. 

3.

4.

5. Работете върху план за изпълнение на споразуменията стъпка по стъпка. 

Подгответе достатъчен брой копия на работния лист за SWOT анализ.
Запознайте групата с темата на дискусията и обяснете накратко техниката на
SWOT анализа. Погрижете се да създадете безопасна среда, в която
участниците да се чувстват комфортно да говорят открито. Може да искате
първо да установите някои основни правила. След това обяснете защо сте
инициирали дискусията и какво целите, като подчертаете добавената
стойност, която това упражнение ще има за всички. 

2.
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ВДЪХНОВЯВАНЕ НА 
ОБУЧИТЕЛИТЕ ДА 

ВЪЗПРИЕМАТ 
ЛИДЕРСТВОТО НА 
МНОГООБРАЗИЕТО В
СВОЯТА ПРАКТИКА
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В продължение на четири години екипът от обучители на Your Ideas Matter

(България) участва в провеждането на международни модули за изграждане на

капацитет за възрастни, ангажирани като доброволци, експерти и лидери на

пациентски организации. Тези програми бяха проведени под егидата на

Европейския пациентски форум. 

Групите обучаеми бяха многообразни на няколко нива:

В тази част на наръчника са дадени практически разсъждения и примери от
партньорите по проекта Approach, които са обучителни организации,

представляващи различни контексти (Великобритания, Нидерландия, Австрия и
България). Това споделяне има за цел да насърчи други обучители да прилагат
принципите на лидерството на многообразието в своята работа.

Те идваха от различни страни в Европа и представляваха 
различни социално-културни традиции. 

Те имаха различни нива на експертни познания и опит.

Представените възрастови групи варираха от 21 до 60+ 
години. 

Голямата част от обучаващите се бяха също пациенти, 
представляващи различни състояния, които променят живота.
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Задачата на обучителите беше да реализират дългосрочен обучителен опит,
включващ комбинация от дейности за обучение лице в лице и онлайн,

индивидуални и групови коучинг/наставнически сесии. Това беше
предизвикателна задача за екипа, който представляваше хомогенна група от
обучители и треньори. В търсене на най-добрия подход беше решено да се
следват и прилагат набор от основни принципи. В онзи момент не знаехме, че
тези принципи са в съответствие с принципите на лидерската нагласа за
многообразие. 

СМИРЕНИЕ

Обучителите преминават през дълъг път на професионално развитие. Макар че
това е положителна и логична предпоставка, тя също така може да създаде риск
обучителят да развие определена степен или позиция на „надменност“. При
подготовката на нашата работа ние осъзнахме този риск и приехме две основни
мерки: 1. Самонаблюдение за позицията „аз съм по-висш“ по време на

обученията и коучинг сесиите. 2. Наблюдение от страна на колеги по време на

планираните дейности и дискусии с колеги по време на редовните срещи на
екипа с взаимна обратна връзка. 

·Обучителите понякога са склонни да демонстрират, че знаят всичко и са
подготвени за всичко. Нашите обучаеми ни вдъхновиха, че е нормално да
демонстрираме уязвимост. Когато демонстрирате уязвимост, вие отваряте
пространство за автентичност, която е една от ключовите съставки за
изграждане на доверие между вас и вашите обучаеми. Това може да бъде част
от нашите въвеждащи сесии, първите минути на обучение или коучинг сесия
или постоянно през целия работен процес. 

Списъкът на принципите с някои примери за тяхното прилагане

може да се обобщи, както следва:

УЯЗВИМОСТ

ПОЛОЖИТЕЛНО 
УТВЪРЖДАВАНЕ

През целия обучителен процес ние наблягаме на уникалния принос на
обучаемите. 
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Можем да наречем този подход „принцип БРАВО“. Винаги когато имате
възможност да предоставите положителна обратна връзка на обучаемите и да
ги насърчите да се отнасят положително към постиженията си, го правете и
това ще издигне цялото преживяване на ново ниво.

·Като коучове ние сме обучени, че клиентът оформя дневния ред на коучинг
сесиите и че клиентът е този, който избира в каква посока да се поеме. Въпреки
това през първите месеци от провеждането на гореспоменатите програми
имахме големи трудности и дилеми какво да правим, когато обучаемите не
посещаваха планираните обучения и коучинг сесии. В крайна сметка
осъзнахме, че многообразието/индивидуалността, която представляваха
нашите обучаеми, всъщност оказваха влияние върху избора им на учебен
процес и това беше реалността, която трябваше да приемем, за да поддържаме
високо качество на работата си. За някои обучаеми посещението на уебинар
беше достатъчно, за да намерят вдъхновение и да задействат положителни
действия. За други основната стойност беше свързана с участието в
индивидуални коучинг сесии. 

ПРИЕМЕТЕ ИЗБОРА 
НА ОБУЧАЕМИЯ

·Като обучители и коучове ние бяхме силно мотивирани да помогнем на
нашите обучаеми да постигнат успехи в личното и професионалното си
развитие. Въпреки че това може да изглежда положителна отправна точка, в
нашия случай тя предизвика значителни предизвикателства по време на
първите ни обучителни дейности и коучинг. Попаднахме в капана на
самокритиката, защото нашите обучаеми не постигаха целите със скоростта,

която смятахме, че е „най-добрата за тях“. Когато приемете многообразието в
постигането на напредъка на обучаемите не като слабост, а като възможност да
видите индивидуалното въздействие на планираните обучителни дейности, ще
придобиете правилния баланс между гъвкавостта и спазването на целите на
обучението. Освен това ще се чувствате по-спокойни и в течение на приноса си
за тяхното желано личностно и професионално израстване. 

ПРИЕМЕТЕ ТЕМПОТО НА 
ОБУЧАЕМИТЕ
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Наред с изброените по-горе принципи, целият процес представляваше
за нас едно обучително пътуване – не само като обучители, но и като
личности. 



BEST е частен институт, разположен във Виена (Австрия), с дългогодишен опит
в предлагането и разработването на индивидуални образователни програми за
обучение на (млади) възрастни обучаеми на национално и международно
ниво. Фокусирайки се върху подобряването на професионалните перспективи
и насърчаването на социалната интеграция на възрастните обучаеми, както и
върху даването на възможност на тези хора да станат сами двигатели на
промяната, BEST се стреми непрекъснато да развива своите програми и
концепции. Всички наши програми за обучение се ръководят от принципа за
поставяне в центъра на нуждите и компетентностите на участниците.

Говоренето за нуждите на възрастните обучаеми върви ръка за ръка с
говоренето за тяхното многообразие. Многообразието сред нашите обучаеми е
огромно – започвайки от образователната и социално-културна среда, лични
житейски истории до многообразие в чертите на характера или мотивацията,

интересите и предпочитанията за учене.

От опит знаем, че многообразието може да има и положителен, и
отрицателен ефект върху груповата динамика: може да подтикне
групата да използва богатството на опита и ресурсите си за
постигане на обща цел или в най-лошия случай различията между
хората да станат непреодолими, да разрушат и в крайна сметка да
разпуснат групата. 

Справянето с многообразието от обучаемите е сложна задача за обучителите.

Те трябва да предвиждат конфликтите или критичните ситуации, като в

идеалния случай знаят кога да използват подходящия момент, в който

конфликтната ситуация може да послужи като повратна точка за насърчаване

на индивидуалното и груповото развитие. Ето защо обучителите трябва да

разполагат със специфични знания, за да могат да ръководят отговорно своите

обучаеми.
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Дългогодишният опит от нашата практика ни подсказва, че за ефективното
функциониране на груповото сътрудничество е необходим специфичен начин
на мислене. Постигането на нивото на лидер на многообразието изисква
практика и осъзнаване на това как да се справяме с конфликтите, така че те да
не рефлектират в групата. За да могат обучителите да използват потенциала на
различията на своите обучаеми, ние определихме определени качества, които
са включени в предложената в настоящото ръководство нагласа на лидер на
многообразието. 

Какъв е вашият опит в управлението на
многообразието във вашата образователна среда/
организация? Как се подготвяте за работа с нова
група учащи?

На първо място трябва да сте наясно с рамката и контекста, в който
работите. Помислете за вашата целева група – кои са те, защо участват
в обучението, каква е тяхната история? Това ще ви даде по-ясна
представа кои са вашите потенциални обучаеми и ще ви позволи по-

лесно да се свържете с техните потенциални нужди. 

Следващите въпроси и отговори обобщават опита на нашите

обучители и ще послужат като практически насоки и препоръки

за това как обучителите могат да възприемат стила на работа на

лидерите на многообразието:

#1

Ето защо ви препоръчваме предварително да се запознаете с

особеностите и нуждите на вашата целева група. Това включва

проучване на подробности за възрастта, (образователната)

биография, мотивите и предпочитанията за учене, целите и

интересите на вашите обучаеми. Обикновено обучаемите

предоставят тази информация, преди да участват в обучителните

програми.

#2
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#3 Ето защо бихте могли да попитате ръководителите на програми и
други служители, отговорни за подбора на обучаеми, дали могат да ви
предоставят информация, която би помогнала да отговорите на
нуждите на бъдещите ви обучаеми. 

Кои аспекти е важно да се вземат предвид при
преподаването на многообразни групи обучаеми?

Независимо дали сте нов в тази област, или вече имате опит, винаги е

добре да се съветвате с опитни колеги и да ги помолите за препоръки.

С цел обучителите да създадат култура на лидерство на многообразието

в обучителната стая, те трябва на първо място да са наясно, че

многообразието започва от самите тях. Това означава, че обучители

признават, че въпреки най-добрите си намерения може да имат

несъзнателни предразсъдъци към обучаемите и че те изискват

осмисляне. В противен случай надделяват стереотипите и това стеснява

перспективата на обучителите, което води до несправедливо вземане на

решения. 

Разсъжденията върху ролята на обучителя, личното възприемане и

тълкуване на поведението на обучаемите следователно са основна

практика на лидерите на многообразието, тъй като благоприятстват

повишаването на самосъзнанието на обучителите, което им позволява

да създадат среда на справедливост и уважение. В този смисъл

обучителите трябва да останат непредубедени и дори да приветстват

различните гледни точки. А това ще ги подкрепи и в развиването на

автентично разбиране/емпатия, като осъзнават, че всеки обучаем има

уникални нужди и че всяка група е различна. 

Способността да се види положителната същност на многообразието на

обучаемите означава също така да се използва разумно многообразието

от ресурси, които се намират в групата. Това съответства на цялостния

ни подход на преподаване и работа: всеки учащ има индивидуални

компетентности и отговорност на лидерите на многообразието е да ги

признаят и развият. 
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Опитът показва, че когато обучителите се срещат за първи път с дадена група,

те трябва да се съсредоточат върху общата цел, която обединява групата. Освен
това ясното изясняване на тази обща цел на групата ще създаде предпоставки
за създаване на чувство за принадлежност сред обучаемите. 

Какво могат да направят обучителите, за да засилят
усещането за групова принадлежност в началото на
обучението с нова група обучаеми и за тази цел да
разработят превантивни стратегии за разрешаване
на конфликти?

По същество става въпрос за демонстриране на стойността, което това

обучение може да има за тях поотделно и като група. Опитайте се да се

поставите на мястото на обучаемите. Какво би ви мотивирало да работите

заедно с хора, които почти не познавате? Изграждането на общ стремеж и

разбиране за това как искате да работите заедно като група винаги е

положително действие, което обучителите могат да предприемат, когато се

срещнат за първи път с групата си обучаеми. 

Има различни начини как да направите това:

✔  Може да искате да установите набор от групови правила в началото на

обучението. 

✔  Може да вдъхновите обучаващите се да помислят за начините, по които

искате да работите заедно, поговорете за това какво е (не)приемливо за всички

в групата. 

✔  Можете да опитате с мозъчна атака или да приложите отворена групова

дискусия. 

✔  Останете любопитни, задавайте им въпроси, които ще задълбочат

разбирането ви за техните нужди. 

✔  Насърчавайте обучаемите да обменят своите идеи. 

✔  Променете гледната си точка и сложете „системни очила“, които ще ви

позволят да разберете по-добре откъде идват вашите обучаеми и какво е

важно за тях. 
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Позоваването на утвърден набор от групови правила ще ви помогне
изключително много, когато възникнат критични ситуации в обучението. Това
е така, защото те са били разработени и признати от групата. По този начин
груповите правила изискват лична отговорност от всички обучаеми. Личната
отговорност е ключова дума, която трябва редовно да изтъквате пред
обучаемите. Успехът на курса до голяма степен зависи от отговорността и
усилията, които всеки обучаем е готов да положи. Подчертайте им целта/

отговорността на вашата собствена роля и целта/отговорността на тяхната
собствена роля. 

Макар че някои обучители може да са естествено по-устойчиви от други,

това все пак е умение, което може да се тренира и развива. Но как да го

направим? Съществуват различни начини за повишаване на вашата

устойчивост и ние бихме искали да ви предложим следните: 

Устойчивите хора са в състояние по-лесно да регулират емоциите

си. Способността да контролираме емоциите си ни осигурява

чувство за самоутвърждаване и усещане, че контролираме

живота си. Така че устойчивостта е свързана с индивидуалното

благополучие, както психическо, така и физическо. За да

изградите своята устойчивост, бихте могли да започнете да

инвестирате в собственото си развитие, съзнателно и

целенасочено

Инвестирайте в нещата, които ви харесва да правите, нещата, които ви носят
удоволствие. Не е задължително това да е обвързано с професионалното ви
развитие, а може да е нещо, което ви доставя удоволствие да правите в
свободното си време и което подхранва вашето равновесие (например:

спортни или културни дейности, обществени дейности, доброволческа работа,

разговори с приятели или семейството, четене на книга или изпробване на
нова рецепта и т.н.). 

Как обучителите да бъдат устойчиви в
предизвикателни ситуации?
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Устойчивостта означава също да насърчавате обучаемите си да

преодоляват препятствия или да приемат спокойно чувството на

несигурност/неяснота, когато то възникне. В това отношение

понякога е полезно да разкажете на обучаемите личен пример за

това как вие самите сте успели да се справите с несигурността/

двусмислието в живота си и какви стратегии сте намерили за

особено полезни в такива ситуации. Като обучител вие също сте

модел за подражание за вашите обучаеми. 
Следователно давате пример, като ги насърчавате да инвестират в неща, които
зареждат батериите им, вместо да се задържат върху неща, които няма да ви
доведат по-далеч. А понякога е полезно просто да се обърнете към обучаемите
по оптимистичен начин, предлагайки им емоционална подкрепа, като им
съобщите, че могат да се справят с предизвикателствата и че нещата ще бъдат
наред. 

Подходът, който трябва да възприемете тук, е да се съсредоточите върху
добавената стойност, която упражняването на тези дейности има за
вашето личностно развитие. Запитайте се по какъв начин можете да се
научите да израствате, когато посвещавате времето си на нещата, които
ви харесват. Какво можете да вземете със себе си, което подхранва
личностното ви развитие? 
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Международното училище по предприемачество е базирано в Нидерландия с
мисията да подкрепя обучители, треньори и предприемачи да увеличат
въздействието си. С прилагането на многопластовия подход в практикуването
на своята професия те внасят трансформираща дълбочина в своите обучения,

семинари и коучинг сесии. Тъй като многопластовият подход е свързан със
свързването с вътрешния Аз, групата и колектива около нас, всички заедно
допринасяме за един по-добър свят, в който всеки може да разгърне пълния си
потенциал. 

Заедно с екип от 27 независими коуча работихме за голям търг на френското
правителство. Организацията, с която работихме, е мрежова, без ясна
йерархична структура, организирана в кръгове от треньори, които споделят
определена отговорност като например комуникация или развитие на умения. 

Заради пандемията от COVID-19 работихме дистанционно в продължение на
почти 18 месеца. Сега искаха да се съберат и да възстановят връзката си. В
същото време искаха да погледнат какво ги свързва и да разберат какво е
необходимо, за да продължат да работят заедно в бъдеще.

Подготвяйки това еднодневно обучение, разговаряхме с няколко от треньорите,

за да разберем какви са очакванията им и кои са проблемите, които според тях
трябва да бъдат разгледани. Слушахме не само с „ушите си“, но използвахме и
телата си, за да регистрираме информацията. По този начин можехме да усетим
кога треньорът говори по тема, която е наистина важна, и кога за нещо, което е
по-маловажно. Също така „знаехме“, използвайки интуицията си, кога да се
задълбочим и да зададем въпроси и кога да се откажем.

ПОДГОТОВКА

#50



Подготвихме обучението, като дадохме пространство за това, което ще се
появи през деня. Така решихме какво да правим първо и какво второ.

След това имахме няколко варианта и работни форми, които можехме да
използваме през деня.

ОБУЧЕНИЕТО

За да накараме треньорите да се свържат отново с подсъзнателния
пласт и дори с дълбинното ниво, помолихме групата да влезе в стаята
и да усети атмосферата. Поканихме ги първо да се фокусират върху
себе си, а след това да се свържат с останалите. След това ги
помолихме да си изберат партньор, да се погледнат в очите и да
вдишат три пъти. След това те щяха да кажат какво ново са открили в
другия човек. Преминаваха към следващия човек и правеха същото.

Използването на дишането и гледането в очите наистина създаде
дълбока връзка, която им осигури и чувство за сигурност, което беше
от полза за положителното протичане на деня.

След това ги помолихме да формират двойки. Трябваше с невербален
израз да си покажат един на друг защо са толкова развълнувани, че
отново са с екипа. Първо показаха това един на друг, а след това
трябваше да измислят съвместно движение на тялото, което да
изразява общото вълнение. След това ги помолихме да се свържат с
друга двойка и да покажат на другата двойка своето движение на
тялото. Отново ги помолихме да създадат съвместно движение, което
да изразява радостта и вълнението им от срещата. Помолихме ги да
намерят още една група от четирима, а след това още една група от
осем души, докато цялата група не се събере и не създаде едно общо
движение. Те се движеха като един организъм. Това създаде много
силна връзка и обвързване на много дълбоко ниво.

#1
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След това решихме да ги накараме да създадат времева линия на своя
екип. Те поставиха флипчарти на пода и написаха началната дата в
единия край и днешната дата в другия край. Поканихме ги да се
разходят по тази времева линия и да я усетят с телата си. Веднага щом
усетят движение в телата си, те записваха събитието, крайъгълен
камък или забележителна случка на времевата линия. Използвайки
телата си, те се свързваха с подсъзнателното ниво, за да използват
след това тази информация и създадат важни маркери върху
времевата линия на своя екип. Бавно, но сигурно историята на екипа се
появяваше на времевата линия. Спонтанно започнаха да говорят за
различните места на времевата линия и за това, което хората са
поставили на линията. Последвахме този поток и ги помолихме да се
придвижат по времевата линия и да си обяснят един на друг какво се е
случило и защо е било важно да го поставят на линията. Това създаде
любопитство и диалог в съзнателния слой, който беше много
динамичен.

#3

#52

Сега, след като разгледахме миналото и го използвахме
като начин да свържем треньорите, беше време да
преминем към настоящето. С какво се сблъскват в
момента?
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#53

В бизнес констелацията помолихме различни участници да
представляват определена заинтересована страна. Щом
представляваха заинтересована страна, те следваха краката си и
намираха позиция в стаята. По този начин създадохме жив образ на
най-важните заинтересовани страни. Особеното при бизнес
констелациите е, че представителите получават информация от
подсъзнателното ниво. По този начин те ни предоставиха много
информация за динамиката, взаимоотношенията, напрежението и
възможните начини за решаването им. Това не се превърна в ролева
игра, а вместо това представителите обърнаха внимание на езика на
тялото и сетивата си. Фасилитирахме този процес, като ги поканихме
да следват краката си и да се движат. Като задавахме въпроси за това
как са свързани с другите участници и какво усещат, им попречихме да
мислят за ситуацията и да говорят за това, което според тях се случва
или трябва да се направи. Вместо това те можеха да се настроят към
подсъзнателното ниво и да споделят информацията, която са доловили
и усетили.

#1

Решихме да използваме бизнес констелацията
като метод за изследване на динамиката в
подсъзнателното ниво и да открием какви
заплитания, скрити блокажи и възможни
спирачки за изява има там.



След почивката разделихме групата на малки групи от по петима души.

Този път работихме върху съзнателното ниво, като същевременно ги
помолихме да разсъждават върху случилото се сутринта и така да
активират връзката си с по-дълбоките пластове. Трябваше да измислят
три важни проблема, с които да се справят, ако искат да работят
безпроблемно в бъдеще. Всяка група представи своите три проблема,

по които според тях екипът трябва да работи. Това беше дейност
предимно в съзнателния слой, при която хората обясняваха какво имат
предвид, а другите задаваха въпроси. 

#2

След това помолихме групата да реши по какъв въпрос би искала да
работи този следобед. Знаехме, че в този вид нова организация без
йерархия вземането на решения може да е трудно. Един от екипите
също беше поставил вземането на решения като един от трите
проблема в своя списък. Така че очаквахме, че това ще доведе до
интересна динамика. И това наистина се случи.

#3

#54

В продължение на един час групата обсъждаше какъв проблем да
избере. В съзнателния слой видяхме, че се случват много процеси.

Хората предлагаха начин за вземане на решение, но след това никой
не го следваше. Друго предложение, няколко аргумента, въпрос и след
това никакво действие. Помолиха ни да вземем решение, защото това
нямало значение. Всички въпроси били важни и те се доверявали на
процеса, че каквото е необходимо, ще се случи. Отново в съзнателния
слой лесно можехме да вземем решение, но в по-дълбоките пластове
усещахме, че това няма да им помогне, затова отказахме. Един от по-

възрастните коучове, който беше близък с коуча основател, каза, че
иска да вземе решение, но че смята, че няма да е добре за групата, ако
го направи. Така че отново нямаше решение. 
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Един от участниците дори извади плетивото си и започна да плете.

Това подразни някои хора, като ние също бяхме изненадани. В
съзнателния слой това е поведение, което не е конструктивно, и
можехме да я помолим да участва и да прибере плетивото си. Вместо
това видяхме това като сигнал от подсъзнателното ниво, което я
накара да направи това. Затова посочихме, че тази участничка
очевидно е доста чувствителна към сигналите от подсъзнателния слой
и екипът може да използва поведението ѝ като индикатор за това как
се справя екипът като цяло. В този случай тя показа, че екипът трябва
да е наясно, че в подсъзнателното ниво има нещо заседнало и че няма
да помогне говоренето за проблема в съзнателния слой. 

#5

По време на този процес успяхме да усетим, че в подсъзнателния слой
има мощна сила, която им пречи да вземат решение. Сякаш имаше
някаква пречка, свързана с точката, в която не се вземат решения.

Винаги щом хората се отдалечаваха твърде много от тази точка и
започваха да вземат решение, тя придърпваше всички обратно към
етапа, в който не може да се вземе решение.

#6

#55

След един час и с усещането за тази сила, която пречи на екипа да
вземе решение, решихме да направим бизнес констелация за тази
сила и за това какво ще е необходимо, за да можем да вземаме
решения като екип. Констелацията показа, че в историята на
основателя на този екип има нещо, което го кара да не се намесва като
лидер, когато е необходимо. В същото време констелацията показа, че
целият екип се нуждае от някаква подкрепа, от някакъв ресурс, който
да им позволи да вземат по-лесно решения.
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Въпреки че в съзнателния слой не беше много ясно каква подкрепа
или подкрепление са необходими, нито какво трябва да направи
основателят, за да влезе в ролята на лидер, екипът усети в по-

дълбоките слоеве, че нещо се е променило. Те бяха усетили
движението и нещо се беше раздвижило във всеки един от тях и в
групата като цяло.

#8

Завършихме обучението с медитация, за да може всеки да се свърже
отново със себе си и да интегрира целия поток, създаден през деня.

Това им помогна да подредят различните слоеве в себе си.

#9

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО 

Седмица след обучението се свързахме с нашето контактно лице и попитахме

какви са резултатите от обучението. Тя отговори, че обучението е направило

многообразието и уникалността им по-ясни и видими. Обучението е засилило

връзката с тяхната ДНК. 

Освен това те бяха успели да изследват новия стил на лидерство, от който се

нуждаеха като екип. Същият този нов стил на лидерство, който те пренасят към

своите клиенти и дори към света.
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Европейската мрежа за учене (ELN) е организация, базирана в Лондон
(Обединеното кралство), която се фокусира върху решения за образование и
обучение на младежи и възрастни. Лидерството на многообразието е
залегнало във философията и визията на компанията. Създадена като
организация въз основа на предпоставката, че „бъдещите градове ще се
управляват от технологиите и компаниите трябва да започнат
цифровизацията“, мотото на ELN се основава на концепцията за приемане на
различията, повишаване на знанията и овластяване на хората.

Визията и мисията на ELN е „да развива културата на предприятията чрез
творчество и иновации“. Тя помага на персонала и на обучаемите да придобият
основни умения и компетентности за личностно развитие, готовност за заетост
и активно глобално гражданство чрез практически иновативни решения.

Философията на ELN е, че „всеки обучаем има значение“ независимо от пола,

възрастта или социално-икономическите особености. Тази философия е
водеща за обучителите, учителите, треньорите и наставниците в ежедневното
провеждане на иновативни, образователни програми и програми за житейски
умения.

Организацията активно участва в програми на Европейския

съюз като например „Еразъм+“, където изпраща своите

служители и обучаеми на различни обучения, които

изграждат умения за общуване и са приобщаващи на всички

равнища въз основа на пол, възраст и социално-

икономически условия. 
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Също така заедно с нашите асоциирани организации се надяваме да приложим
предприемачески подход към личните пътувания на обезкуражените и
маргинализираните хора, като ги интегрираме в обществото, където те да
приемат многообразието, да повишават знанията и да дават възможност на
хората.

Например в програмата „Социално приобщаване чрез образование“ (SITE)

обучаемите бяха включени в образователно пътуване, за да изградят своите
истории чрез самоусъвършенстване и работа в екип, като споделят наученото
чрез презентации както онлайн, така и на живо. Насочена към равенството
между половете, програмата SITE позволи на самотни майки и майки мигранти
да развият своята самоувереност, да изградят автобиография и да се върнат на
пазара на труда за период от шест месеца. Програмата беше 100 % успешна и
всички майки или намериха работа, или разработиха свои собствени социални
предприятия, за да подкрепят други майки в рамките на техните местни
общности в Лондон. По този начин ELN даде възможност на маргинализирани
жени да станат лидери в собствените си общности, като същевременно изгради
тяхното самочувствие.
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По време на тези програми – независимо дали става въпрос за местно,

регионално или европейско равнище – ELN активно ангажира участниците в
повишаване на самочувствието им, докато мислят за собствения си личен път.
Тези силни преносими житейски умения позволяват на обучаващите се да
поемат по смислени лични пътища и може би дори биха могли да обмислят
сами да станат бъдещи наставници и обучители или да започнат собствени
(социални) предприятия, облекчавайки някои от проблемите, свързани с
безработицата в Лондон и други градове на ЕС. 



ВНЕДРЯВАНЕ НА 

ЛИДЕРСТВОТО НА 

МНОГООБРАЗИЕТО В 

ОБУЧЕНИЯТА ЗА 

ВЪЗРАСТНИ
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В тази глава ви предлагаме да проучите как можете да приложите подхода на
лидерство на многообразието при обучението на различни групи възрастни.

Ще ви предоставим практически примери и дейности, които може да
използвате, за да създадете положителна учебна среда, да издигнете
многообразието на обучаемите като предимство и да повишите
компетентностите си за лидерство на многообразието.

Друго основно допускане на този метод е, че когато преживяваме нещо негативно,

сме склонни да искаме то да изчезне. Имаме навика да се борим с него, да го
отблъсваме или да го скрием. Каквото и да правим, то няма да изчезне, тъй като се
фокусираме върху него. Не можете да се борите с нещо, което не съществува. Още
Юнг е казал: „Това, на което се съпротивляваш, продължава да съществува“.

Възможно е дори да се разрасне.

Методът „Седона“ е техника за „освобождаване на емоциите“, разработена от Лестър
Левинсън и доразвита от Хейл Дуоскин. Методът съдържа много начини за
освобождаване и обучителите могат да го използват за решаване на проблеми,

които имат при работа с различни групи. Този метод помага на обучителите да се
свържат с дълбинното ниво и да се освободят от сътресенията в другите пластове.

По този начин те могат по-добре да вземат решение за най-подходящия метод на
намеса в трудна ситуация на обучение.

Знаейки, че вие олицетворявате много повече от своите 
мисли, емоции и тяло, е необходимо само да вземете 

решение да се освободите от ограничаващите или 
негативните мисли, емоции или телесни преживявания. Това 

не е нещо, което СТЕ, а нещо, което ПРИТЕЖАВАТЕ, като от 
вас зависи да се освободите от вашите притежания.
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Основната идея на метода „Седона“ е да не се 
отъждествявате с мислите, емоциите, нито с тялото си. 
Вие сте много повече от това. Много повече! Вие сте 
безкрайността, цялото, вселената. Вашето его обаче 
смята, че това е, което сте, и ще направи всичко, за да 
продължи да контролира.



Можете ли да позволите това да се случи?

Първата стъпка ви приканва да се освободите от съпротивата. Можете ли

просто да преживеете това, което се случва, без да искате то да отминава?

Ако не можете, можете ли тогава да си позволите съпротивата? Това също е

присъщо за вас.

Не е нужно да го приемате, да го прегръщате или да го харесвате. Просто го

преживейте.

Можете ли да оставите чувството да премине?

С този въпрос се питате дали сте в състояние да оставите усещането да

отмине. Бихте ли могли да пуснете емоцията, мисълта или телесното

преживяване да премине? Това е като предмет, който държите в ръката ви.

Запитайте се дали можете да изпуснете предмета, без това да ви се отрази.

Бихте ли оставили чувството да премине?

Тази стъпка ви приканва съзнателно да вземете решението да оставите

чувството да премине. Запитайте се искате ли да го направите.

Помислете дали това, което се случва и усещате, ви прави щастливи? Дали е

нещо, което ви харесва, или е нещо, което ви притеснява? След това се

запитайте дали бихте оставили тези мисли да отминат.

Кога е точният момент?

Сега вие решавате кога да оставите чувството да отмине. Разбира се, можете

да изчакате още една седмица, месец, година или подходящия момент.

Препоръчително е да изберете да го пуснете СЕГА. Това е ваше решение,

така че направете го, когато пожелаете.

След това наблюдавайте какво усещате. Често се появява ново усещане и

вие просто следвате същите четири стъпки, за да освободите това усещане,

мисъл или емоция.

01

02

03

04

Един от начините за освобождаване е преминаването през следните
четири стъпки.

Съществуват още няколко начина за освобождаване с метода
„Седона“. Препоръчваме ви да откриете начина, който е подходящ
за вас. Добре е да помолите специалист да ви преведе през първите
кръгове на освобождаване.
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Има два начина да изследвате системите в подсъзнанието в рамките на
контекста на вашите обучения:

Проучване на системите заедно с обучаемите.

Ако по време на обучението възникне трудна ситуация, за която усещате, че е
отвъд индивидуалното ниво, може да искате да демонстрирате системен поглед
на ситуацията, за да могат обучаемите да се почувстват отново в безопасност.

✔  Помолете всички обучаеми (тези, които са участвали в конфликта или

трудната ситуация, и тези, които не са участвали) да се съсредоточат върху

себе си. Първо ги помолете да запишат какво е предизвикало ситуацията в тях

самите. Какви емоции изпитват? Как реагират телата им? Какви мисли се
появяват? Кажете им, че всичко е наред. Всичко, което преживяват, е
индивидуално и е напълно нормално.

✔  Сега ги помолете да си представят, че са свързани с много различни

системи (държава, пол, семейство, култура, училище, работа, приятели, спорт,

религия и т.н.). Помолете ги да направят рисунка, в която да нарисуват себе си
във връзка с всички тези системи, с които са свързани. При рисуването няма
правила, може да се нарисува по всякакъв начин.

✔  След това ги помолете да запишат всичко, което се е задействало в тях
самите при рисуването на всички системи. Помолете ги да направят бележки в
рисунките по начин, който да показва връзката на мислите, емоциите,

усещанията на тялото с различните системи. Не е необходимо да разбират, но
дълбоко в себе си ще знаят с кои системи са свързани емоциите, усещанията и
мислите. 
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✔  Накрая ги помолете да погледнат рисунка на системите и бележките на
всички мисли, емоции и усещания, която са направили. Нека се свържат с
тази рисунка и след това отново да погледнат трудната ситуация или
конфликта. Какво усещат сега? Когато погледнат към обучаемите,

участващи в конфликта, може да ги помолите да си представят как те
също са свързани с всички свои системи. 

Разгледайте сами системите преди или след обучението.

Когато сте се сблъскали с трудна ситуация по време на обучение или очаквате
да възникне трудна ситуация, можете да направите следното, за да проучите
съответните системи.

✔ Вземете няколко листа хартия и напишете собственото си име на един от тях.

Направете същото и с конфликтната ситуация. Просто напишете „конфликт“ на
един лист хартия. Не е необходимо да описвате конфликта. След това направете
същото за всеки човек, участващ в конфликта (ако в него участват повече от
четирима души, може да изберете двамата, които имат най-голямо влияние),

като напишете имената на всеки от тях на лист хартия. След това напишете
системите, с които той/тя е свързан/а в този конфликт. Накрая напишете на лист
хартия и основната причина за този конфликт.

#63

✔ Сега си представете, че всеки лист хартия е човек, който ще подредите в

стаята. Вземете листовете, разходете се из стаята и ги поставете там, където

усещате, че трябва да бъдат позиционирани. Също така имайте предвид

посоката, в която ще гледа човекът, ако има човек, който държи листа. По този

начин ще поставите всички листове на пода. Не бързайте да го правите.

Наблюдавайте каква информация вече ви дава този процес.

✔  След това стъпете върху листа с вашето име, обърнат в посоката, в която сте

го поставили, и наблюдавайте как е в това положение. Какво усещате? Какви

мисли се появяват? Какви емоции? Как се отнасяте към конфликта, към

участващите обучаеми, към техните системи и към първопричината за

конфликта? Отново отделете време, за да усетите. Информацията може да бъде

много директна и ясна, но също така и много фина и мека. Забавете темпото, за

да можете да я регистрирате.



✔  Сега можете да изследвате някои от другите позиции, като стъпвате
върху различните листове на пода. По този начин можете да погледнете
на ситуацията от различни гледни точки. Освен това ще усетите как
участват различните елементи и какво е усещането от тях. Можете също
така да проверите основната причина за конфликта, като стъпите върху
нея. Просто бъдете любопитни и отворени за информацията, която идва
при вас.
✔  Уверете се, че ясно сте отстъпили от един лист на пода, преди да
стъпите на друг. Може дори да отделите известно време, за да се
освободите от енергията. Съветваме ви да завършите, като стъпите на
вашия лист, за да стъпите отново напълно в собствената си енергия.

✔  Когато приключите, благодарете на всички енергии и роли, съзнателно
приберете листовете и приключете тази констелация.

Тези стъпки се основават на метода на 

семейните и бизнес констелации, разработен от 

Берт Хелингер през 80-те години на миналия 

век (Хелингер, 1999). Това е мощен начин да се 

докоснете до подсъзнателното ниво и да 

направите информацията по-осъзната.
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Начин да включите подсъзнателния слой в справянето с конфликта на
многообразието е да задавате системни въпроси (Bakker, 2019). Те се позовават
на системното знание в другите и без да разбират системната теория, хората са
в състояние да се докоснат до системната мъдрост в себе си.

„Ветрилото“ на системното лидерство предоставя редица въпроси, разделени в
категории (Stam et al., 2019). Следващите въпроси са взети от това ветрило и
имат за цел да ви вдъхновят да задавате въпроси, които да ви накарат да се
задълбочите.

✔  Каква е цената на това да включите някого отново в процеса?

✔  Когато изключвате някого, кой вместо него искате да участва?

✔  Колко смелост е необходима, за да изключите някого?

✔  Когато двама души са в конфликт и единият гледа другия, кого или какво още
вижда той/тя?

✔  Реакциите на хората, които са в конфликт, подходящи ли са за контекста, в
който се намират?
✔  От името на кого говорят те?

✔  Кои свръхсили се борят тук?

✔  Ако тези хора не бяха в конфликт, къде вместо това щеше да се наблюдава
конфликт?
✔  От името на колко души говори решението? 10, 1000, 1 милион или повече?

✔  Кога или къде е посято семето за тази криза?

✔  Какво ще създаде тази криза?

✔  За какво кризата не е достатъчно голяма?

✔  За какво се опитва да каже, че кризата е приключила?

✔  Какъв модел се опитва да наруши кризата?

✔  От каква идентичност трябва да се откажем, за да бъдем разнообразни?

✔  Как може да се създаде пространство за тези, които не са естествено
включени?
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✔  Можете ли да обичате и съдбата/потеклото на тези, които имат различен
произход/език/народност?
✔  Какво от себе си трябва да преодолеете, за да дадете възможност за по-

голямо многообразие?

Приканваме ви да използвате тези въпроси за размисъл върху
ситуацията. Те ви помагат да погледнете по-системно на
случващото се. Може също така да искате да използвате някои
от въпросите, когато работите с обучаемите, за да поканите и тях
да погледнат на конфликта от по-системна гледна точка.

 
Преди да започнете да работите върху истинското съдържание на

обучението, можете да поканите обучаемите първо да се свържат

помежду си на по-дълбоко ниво. Има няколко начина да направите

това.

МЕДИТАЦИЯ

Помолете всички да седнат удобно и да затворят очи. След това ги
напътствайте първо да се съсредоточат върху себе си, да се отпуснат, да
забавят темпото и да осъзнаят тялото си. Помолете ги да се съсредоточат върху
стъпалата си, върху връзката с пода и със земята, след това върху краката си,

върху долната част на тялото си и така нататък... чак до върха на главата си.

Всеки път, когато издишат, те могат да се отпуснат още малко. Може дори да ги
помолите да напрегнат мускулите в определена част на тялото и след това
отново да ги отпуснат. По този начин те наистина осъзнават тялото си.
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След това можете да ги помолите, все още със затворени очи, да се свържат с
групата и да усетят другите хора. Те могат да си представят кръг, който свързва
всички тях. След това можете да ги помолите да изпитат благодарност към
останалите за това, че са част от техния процес на учене. Това може да бъде
подходящ начин за подкрепа, но също и по по-предизвикателен начин, като
предостави огледало за самите тях.

РАЗХОДЕТЕ СЕ НАОКОЛО

Помолете обучаващите се да се разходят и първо да се запознаят със себе си.

Нека се свържат с телата си, помолете ги да усещат всяка стъпка, да усещат
дишането си. Можете да ги поканите да ходят и по-бързо, и по-бавно, и още по-

бавно или още по-бързо. Помолете ги, докато все още се разхождат, да се
свържат с останалите, като ги погледнат.

След това ги помолете да изберат някого и да застанат срещу този човек.

Помолете ги да се погледнат един друг в очите и да направят три вдишвания.

Това може да е много неудобно, но ги насърчете да го направят в тишина и
просто да забележат какво се случва. Помолете ги да се преместят отново и да
изберат друг човек. Можете да направите това няколко пъти. След това ги
насърчете към рефлексия.

ЕДНА СИСТЕМА – 
ЕДИН ОРГАНИЗЪМ

Помолете обучаемите да застанат в кръг. Помолете ги да се хванат за ръце. Вие
също се присъединете към кръга. Обяснете, че ще експериментирате с
общуването като един организъм, едно тяло. Правите това, като стиснете
ръката на човека от лявата ви страна, след като сте усетили стискане в дясната
си ръка.

Сега започвате да стискате ръката на човека от лявата ви страна. След известно
време ще почувствате стискане в дясната си ръка и отново ще стиснете човека
вляво.

Това, което обикновено се случва, е, че стискането ще се движи все по-бързо и
по-бързо, докато стане почти мигновено. Това е моментът, в който всички са
наистина свързани.
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Следващите стъпки могат да бъдат полезни за отразяване на конфликтната
ситуация след това, за да разпознаете архетипните модели, които са били
активни. Ако използвате тази рефлексия по-често, ще разпознавате по-лесно
моделите по време на конфликтни ситуации и ще можете да промените
намесата си въз основа на това знание.

По принцип всички наши архетипи са неутрални. Това се отнася и за тези, които
изглеждат положителни, като Мъдреца, Магьосника и Медицинската сестра
например. Но също така и за тези, които на пръв поглед изглеждат негативни,

като Съдията, Саботьора или Крадеца. Всеки архетип има светла и сенчеста част.
Освен това архетипите работят и по двойки или дори в групи, които
(пре)балансират техните дейности, като Воина и Медицинската сестра или
Момчето и Бащата. 

За да неутрализирате конфликтна ситуация, е полезно да забележите коя е
доминиращата енергия и да намерите начин да я овладеете. За целта можете да
използвате следните стъпки.

 

Свържете се с доминиращата енергия в тази ситуация, като използвате
интуицията си, за да забележите всички различни гласове, които чувате в
себе си. Какво ви казват те? Застанете неподвижно за момент и усетете,

чуйте, вижте, почувствайте и съпреживейте с цялото си тяло това, което се
случва вътре във вас. Това са доминиращите архетипи за тази ситуация.

#1

Ако трябва да назовете този или тези доминантни архетипи, кои ще бъдат
те? Направете списък с тях. Това може да е историческа роля – като баща,

майка или воин, вещ, място, житейско преживяване, като раждане или
смърт. 

#2

#68

Когато се справяте с конфликтна ситуация, свързана с
многообразието, освен поведението, което забелязвате в
съзнателния слой, в подсъзнателния пласт също има набор от
доминиращи архетипи. 



Например може да кажете, че има много енергия на Воин, или има
енергия на Войник, или може би повече енергия на Жокер или на
гневен Баща. Обърнете внимание, че няма правилно или грешно. Това
са вашите вътрешни архетипи и вие сте единственият, който има право
да ги назовава.

Запишете какви характеристики имат тези архетипи за вас,

добавете ги към архетипите в списъка си.
#3

Сега определете каква енергия или характеристики ви липсват.

Какво е необходимо, за да се балансира създадената атмосфера? 
#4

Вижте дали тези характеристики са светлата страна на тези, които

вече са в списъка ви, или трябва да се свържете с техните аналози. Кои са
тези характеристики?

#5

Свържете се с тези липсващи аналози и отново усетете с цялото си

тяло какво ви казват тези архетипи за ситуацията, за собственото ви
поведение и за обучаемите.

#6

Put into words, images, actions or next steps what you want to do differently

next time.
#7
Ако повтаряте тези стъпки по-често след различни
ситуации, ще откриете своите модели, които са активни в
подсъзнателния пласт. 

Архетип Някои от характеристиките на архетипа

Просяк
моли за внимание, любов, власт и/или материални 

предмети
отнася се със скромност и смирение
стимулира самоутвърждаването, но може да бъде и
причина за постоянна зависимост от другите

#69

Можете да използвате примерния списък с архетипи по-долу като карта на
възможните енергии, които са в действие по време на конфликти, свързани с
многообразието.



Архетип Някои от характеристиките на архетипа

Хулиган

тормози не само другите хора, но и вашите мечти/ 

желания и т.н. 

маскира вътрешния ви страхливец
ако разпознаете хулигана, попитайте се „От какво се 

страхуваш?“.

Дете

олицетворява нашата невинна, спонтанна, чиста същност
остава млад по тяло, ум и дух
гледа на света с отворен и любопитен ум
пази спомени (травми) от детството си

Баща

отговорен
възпитава независимост
защитава семейството си
иска да има контрол

Герой/ Героиня

насърчава приключенията
иска/смее да поема рискове
допринася за личностното израстване
не разчита на сигурността

умее да споделя дълбоки послания чрез хумор
поставя нещата/ситуациите в перспектива
носи маски
рискува да не бъде възприет сериозно

Шут/ Жокер

Любовник

проявява голяма страст и преданост към друг човек
носи (или притежава) чувственост
разбира копнежите на другите на емоционално и 

физическо ниво
рискува да загуби себе си в копнежа си по другите

#70

занаятчия
вдъхновява другите, най-вече своите ученици и студенти
стимулира растежа и развитието
съобразява се с перфекционизма

Учител/ 

Преподавател



Архетип Някои от характеристиките на архетипа

Майка

означава безусловна любов
означава грижа
означава прошка и утеха
ражда нов живот

Бунтовник

продава тялото и ума си за пари
прави компромиси с цел финансова изгода
предупреждава, когато оставаме в нещо (като брак или 

работа), което застрашава самоуважението ни поради 

финансова сигурност

Саботьор

нарича се още вътрешен критик
помага да разпознаете кога проваляте себе си или 

другите
страховете и предупрежденията му са свързани с ниската 

самооценка
блокира собственото си овластяване и успех

укрепва себе си, като подкрепя другите, които са в 

криза

действа от любов, без да очаква възнаграждение

животът му/ѝ има смисъл само когато може да 

спасява или спасява другите

иска да помага и да бъде в нужда за другите

Спасител

#71

Проститутка

притежава ключов компонент за човешкия растеж и
развитие
противопоставя се на несправедливостта
бори се от идеализъм или срещу традиционния ред
убеден е в друга (по-добрата?) истина

Жертва
предупреждава ви, когато има опасност да станете жертва
избягва да ставате жертва на другите
може да ви парализира и да стимулира самосъжалението



Архетип Някои от характеристиките на архетипа

Воин
защитава и отстоява това, което наистина е важно за вас
проявява смелост
проявява безстрашие
олицетворява физическата сила

 
Срещите за взаимни консултации (peer consultations) (Palmer and Blake, 2018)

улесняват обмена на знания и опит. Обменът на идеи и ученето един от друг
допринасят за развитието на културата на лидерство на многообразието на
организационно ниво. За да се осъществи такава среща, група колеги се
събират, за да обсъдят и разработят решение на въпрос или проблем, с който
се сблъсква един от членовете на групата. 
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независимост и приключения
доверява се на интуицията си и на случайността
търси мъдрост и истина, където и да се намират те
има риск да се превърне в изгубена душа, която пътува 

без цел

Странник

получава енергия за доброволно служене на другите
призовава да се предоставим на разположение на 

другите или на цялата общност
служенето на другите стимулира скромността и 

смирението
кара ни да осъзнаем кога служим или трябва да служим 

на най-високия си потенциал

Слуга



✔ лесни за прилагане (без външни консултанти)

✔ дават възможност за развитие и активират растежа на индивидуално и
екипно ниво
✔ осигуряват пространство за размисъл върху собствената професионална
практика 

✔ осигурява пространство за критична обратна връзка от колеги в среда, в
която не се осъжда

В този смисъл стилът на работа на лидерството на многообразието се засилва и
адаптира към контекста на работа на екипа обучители, който се включва във
взаимния обмен. По този начин вие давате началото на подхода на лидерство
на многообразието на още едно ниво, като активно търсите не само промяна в
гледната точка – което ще ви даде нови идеи и прозрения – но и изграждате
значими взаимоотношения с колегите си и се подкрепяте взаимно. Този вид
взаимосвързан обмен с колегите ви е мотивиращ и помага да се отхвърли
чувството на тревога или стрес, което се предизвиква от критични ситуации. 

Ползите от тези срещи са:

Следователно взаимните консултации могат да служат като ключова среда за
укрепване на капацитета за устойчивост. Особено когато се работи с различни
обучаеми, се препоръчва да се обменят мнения с други професионалисти,

работещи в тази област, и да се използва тяхната колективна интелигентност. 

Обикновено една консултация отнема около един час и
основно включва три различни роли:

✔  търсещ съвет (= представя случая/проблемната ситуация)

✔  интервюиращ/фасилитатор (= модерира сесията) 

·✔  консултанти (= членовете на групата, които дават съвети/обратна връзка)

Преди да организирате консултация, споделете идеята си с вашите колеги.

Подчертайте добавената стойност от обмена на опит и ги попитайте дали биха
се заинтересували да участват. След това съберете имената на тези, които биха
искали да представят своя случай, и организирайте дата и място за срещата. 

#1

#2
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Определили сме шест фази, които можете да следвате като насоки

за провеждане на консултация:

Изясняване на задачите (5–10 минути)#1
At the beginning of the meeting, determine the roles (i.e. choose the facilitator,

etc.). Next, the advice seeker spontaneously explains his / her situation to the

facilitator:

✔ Каква е (предисторията на) ситуацията? 

✔ Кои са хората, които участват в ситуацията?

✔ Какъв е конкретният проблем/как тази ситуация влияе на обучението ми?

✔ Как съм реагирал/реагирала на проблема?

✔ Как ме кара да се чувствам?

След това обяснете резултата, който се предвижда чрез провеждането на
консултация. 

Въпроси за разбиране (5 минути)#2
Сега консултантите могат да задават въпроси за разбиране, а търсещият
консултация да отговаря. Решенията обаче все още не се обсъждат.
Фасилитаторът модерира.

Консултация (15-20 минути)#3
Сега консултантите, включително фасилитаторът, споделят своите идеи,

впечатления и хипотези за случая. Търсещият съвет само слуша и си води
бележки. Фасилитаторът и групата като цяло трябва да се погрижат да
използват позитивни и емпатични формулировки през цялото време
(например: „От това, което разбирам...“, „Начинът, по който аз го разбирам...“,

„Поставяйки се на Ваше място...“, „Какво можем да научим от тази ситуация...“,

„Какво се опитва да покаже ситуацията...“).

Заемане на позиция (5–10 минути)#4
След това търсещият съвет обяснява защо или кои впечатления и хипотези се
отнасят или не се отнасят за неговия/нейния случай.
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Предлагане на решения (15–20 минути)#5
В рамките на групова дискусия/мозъчна атака консултантите разработват
различни решения, като предлагат на търсещия съвет нови гледни точки. 

Обратна връзка (заключително изказване) (5–10 минути)#6
Търсещият съвет благодари и дава обратна връзка на групата, като обяснява
кои предложения биха могли да бъдат полезни и как е преживял/а тази
консултация. Консултантите и фасилитаторът също могат да дадат обратна
връзка и да споделят опита си (например: „Най-важното нещо, което отнесох от
тази консултация, е...“, „... беше нова перспектива за мен“).
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КОДЕКС НА 

ОБУЧИТЕЛИТЕ – 

ЛИДЕРИ НА 

МНОГООБРАЗИЕТО
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Приемете това, което сте, и приемете това, 
което се случва.

Подхождайте към хората с отворено съзнание, 
освободете се от предположенията си.

#1

#3

#4

#5

Отправете се на пътешествие за себепознание, 
за да осъзнаете потенциалните си „слепи петна“.#2

Съсредоточете се върху постиженията, а не върху 
недостатъците. 

#6

Използвайте многообразието от гледни точки и 
опитности на групата. 

Не се страхувайте да правите грешки. Те са 
пътепоказатели за учене. 

#7
Подкрепяйте откритата комуникация: 
Насърчавайте активното слушане, задавайте 
въпроси, изразявайте това, което се случва с вас, и 
бъдете отворени към това, което казват другите

#8
Създайте безопасна среда, която включва всичко, 
но също така бъдете наясно кога да поставите 
необходимите граници, за да гарантирате 
поддържането на безопасността.

#9
Погледнете на нещата от различни перспективи и 
възприемете нов начин на мислене, който да ви 
помогне да преодолеете препятствията и 
предизвикателствата.

#10 Свържете се с дълбинното ниво, където всички 
сме едно – за да преминете отвъд различията.
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