
Тийм-билдинг “Събрали се, набрали се” 
Сплотете екипа си чрез практически занимания в духа на българския 

музикален фолклор в автентичната обстановка на  
архитектурно-етнографски комплекс "Етър" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Събрали се, набрали се 
отбор моми и ергени 
татък долу сред селото, 
сред селото на мегдана 
пременени, нагиздени, 
кат за сватба натъкмени 
да играят вито хоро, 
вито хоро, ръченица...” 
(народна песен)

“Българските хороводни песни са лечебни. Чрез песента в човешкия 
организъм се влива особена жизнена енергия. В бъдеще лекарите ще лекуват с 
музика и песни. Вие се смеете на това, но хората не подозират колко са изопачени 
без музика - музика в отношенията, в движенията, в чувствата, в мислите, в 
постъпките.” 
(Учителят Петър Дънов) 
 
 
“Ще разкрия тук една тайна: необикновените успехи на българския футбол 
в Америка през 1994 година до голяма степен се дължаха и на хорото, 
въведено (съзнателно или не) като основен метод за възстановяване след мач и за 
настройване преди мач. Това вероятно е главният принос на треньора Пенев 
тогава.“  
(Из “Древният код 681”) 
 
 
Тийм-билдингът “Събрали се, набрали се...” цели да разкрие 
практическите ползи и предимства на родния фолклор като инструмент, 
който може да бъде ефективен за стимулиране на екипния дух във 
Вашата организация чрез живо, споделено участие в народните музикални 
традиции на българина. 
 

© Всички права запазени. Тийм-билдингът “Събрали се, набрали се...” е програма на фондация “Кларитас”, 
реализирана в партньорство с Архитектурно-етнографски комплекс “Етър”, гр. Габрово. За агенции: ако 

желаете да предлагате този продукт като част от своите дейности, моля отправете запитване на: 
office[at]claritas-bg.org.  

Всеки има право свободно да разпространява този документ във всякакъв формат, стига да не променя 
съдържанието му по никакъв начин. 



ПОКАНА 
 

Архитектурно-етнографски комплекс “Етър” и Български фолклорен център на 

фондация “Кларитас” предлагат на Вашето внимание уникална форма на тийм-
билдинг, основана на българския фолклор и традиции. 
 

Тийм-билдингът “Събрали се, набрали се...” цели да разкрие практическите 
ползи и предимства на родния фолклор като инструмент, който може да бъде 
ефективен за стимулиране на екипния дух във Вашата организация чрез живо, 
споделено участие в народните традиции на българина. 

 

Чрез тийм-билдинга ще разберете опитно: 
- защо българското хоро е смятано за “удивителен и свещен ритуал на единението” и 
как то е помогнало на Националния ни отбор по футбол да завоюва 4-то място на 
Световното първенство в САЩ през 1994 г.;  

- защо Учителят Петър Дънов вярва, че българската народна песен е лечебна и 
как тя може да излекува подсъзнателно заучения дисонанс и да доведе екипа ви до 

хармонично съзвучие, предотвратявайки “какафонията”; 

- как българските уникални неравноделни ритми стимулират мозъка и 
отключват творческия потенциал на човека;  

- колко е лесно да мотивирате служителите си за юнашки подвизи в духа на 
балканджии в автентичната обстановка на едно невероятно кътче в сърцето на 
България – АЕК ”Етър”; 

 

Тийм-билдингът “Събрали се, набрали се...” е първата по рода си инициатива у нас, 
която осмисля народните традиции по нетрадиционен начин като открива в тях 

прагматични ползи и ги доставя в съвременен контекст. Чрез непосредствено 
участие и практически занимания в духа на българския фолклор, тийм-билдингът 

допринася за осъзнаване важността на личния принос за интегритета на екипа и 

стимулира у участниците стремеж към личностно и професионално развитие. 

 

Продуктът “Събрали се, набрали се...” има за главна цел да донесе реални ползи и 
много приятни изживявания на екипа Ви. Същевременно, той е първият от серия 
инициативи, обединени от кауза за живо споделяне на национални ценности и 
използването им за противопоставяне на явления в обществото, охарактеризирани в 

последните години с термини като профанация, деморализация и чалга. В този смисъл 

Вашето участие би било безценна подкрепа за каузата ни и огромен принос за 

реализацията й. 

 

Детайлна информация за формата и съдържанието на тийм-билдинга ще намерите в 

следващите страници. 

 

Ще се радваме да Ви посрещнем на “Етъра”! 

 

Благодарим Ви за вниманието! 

 

С най-сърдечни пожелания за здраве и благоденствие: 

 

Ст.н.с. д-р Ангел Гоев 

Директор  

АЕК “Етър” 

 

 

Ивинела Самуилова 

Председател 

Фондация “Кларитас” 

 



Какви са ползите? 
 
Тийм-билдингът “Събрали се, набрали се...” е полезно, приятно и здравословно 

преживяване за тялото, ума и сърцето на всеки член от Вашия екип.  

 

Участниците в събитието излизат от него с: 
- нова увереност в техните собствени възможности; 

- удовлетворение от постигането на нещо уникално като част от екипа; 

- по-висок дух, повишена мотивация, облагородени морално; 

- по-добро опознаване и разбиране на хората, с които работят; 

- чувството, че са ценени от организацията, за която работят; 

- прекрасни спомени от най-вълнуващото обучение, в което са участвали; 

- освежени и отпочинали от чистия планински въздух и заредени от естествената 

красота на Балкана. 

 

В края на този документ ще намерите интересни материали за ролята на музиката в 

изграждането на добър екип: 

 

- "Мистиката на българското хоро" - защо българското хоро е наречено "свещен ритуал 

на единението" и как то е помогнало на Националния ни отбор по футбол да спечели 4-

то място на Световното първенство в САЩ през 1994 г. 

 

- "Лечебната сила на музиката" - как пеенето лекува и създава хармония: из "Книга за 

здравето" на един от най-почитаните духовни наставници на българите - Учителят 

Петър Дънов. 

 

- "Дисонанс и хармония" - защо извинението: "Пея фалшиво" е мит, прикриващ 

подсъзнателно заучен на личностно ниво дисонанс. 

 

За разлика от други форми на обучения, 
- тук няма теория за незабавно забравяне след като участниците се върнат към 

обичайните си задължения 

- мозъкът се стимулира без да се изискват интелектуални усилия от страна на 

участниците, а докато те си почиват от рутината на ежедневието  

- всичко се случва практически, в жив, непосредствен опит, който се запазва и става 

достъпен автоматично във всяка ситуация. 

 

 

В допълнение, има солидни доказателства, че заниманията с пеене и танци 
повишават продуктивността и ефективността и са здравословен начин за намаляване 

на стреса, за регулиране на артериалното налягане, за подсилване на имунната 

система, за подобряване мозъчните функции и дори за разрешаване на проблема с 

хъркането. Подробности ще намерите в секцията "Знаехте ли, че?" 

 

N.B. Въпреки че повечето българи имат определено ниво на личен опит с българския 

музикален фолклор, все пак бихме искали да подчертаем, че такъв опит не се изисква 

за участие в тийм-билдинга. Ние вярваме, че всеки, който може да говори и да ходи, 

вече притежава необходимите “опит и умения”. Практиката показва, че тези, които са 

най-резервирани в началото, най-трудно спират накрая. 

 

 
 

 

 



За кого е предназначен? 
 
 
Вашата организация може да е: 
- търговска фирма, професионална практика или агенция 

- академична институция или държавна структура 

- стопанска организация или организация с нестопанска цел  

- банкова институция или медицински център  

- спортен клуб или социално сдружение 

- всяка друга организация, за която екипната работа е от значение 

 

Участниците може да са: 
- мениджърски екип или отдел по продажби 

- производствен или дистрибуторски отдел 

- всеки един отдел, в който е имало сливане или е бил реорганизиран и реструктуриран 

- новосформирани екипи или при наемане на нови членове за работа по общи проекти 

- всякаква комбинация от колеги в организацията, за подобряване на моралния климат 

- всяка група от хора, която трябва да сработи като екип. 

 

Този тийм-билдинг може да бъде организиран като самостоятелно събитие за 

сплотяване на екипа или да бъде приятно допълнение към друго мероприятие на 

Вашата организация - конференция, годишна или месечна среща за отчитане на 

резултати, фирмено обучение и други форми на организирани мероприятия.  

 

Тийм-билдингът “Събрали се, набрали се...” е една чудесна възможност за 
пребиваващи в България чужди граждани да се докоснат опитно до българските 
традиции, като вземат дейно участие в тях, вместо да им бъдат представяни чрез 

сценична или музейна демонстрация.  

 

 
 

 



Какво представлява? 
 
Тийм-билдингът “Събрали се, набрали се...” предлага за първи път у нас възможност 
за използване на предимствата на родния фолклор чрез направлявано живо участие 
и споделяне на музикалните ни традиции с цел извличане на практическите 
ползи за екипа ви.  
 

Опитните ръководители на заниманията с български народни песни и танци ще ви 
накарат:  

- да влезете в общ ритъм, при това различен от рутинния, чрез неравноделните тактове 

на българската народна музика; 

- да усетите как общия ритъм, звук и движение са генератор на психична, физична и 

духовна мощ за участниците – индивидуално и колективно; 

- да разберете как музиката трансформира отрицателните енергии между участниците 

в положителни; 

- да преживеете възторга от хармоничното съзвучие и движение, когато сте част от 

него. 

 

Едно основно предимство на тийм-билдинга “Събрали се, набрали се...” е, че за 
разлика от други подобни дейности, базирани на съревнованието и спорта, той 

предлага алтернатива за съ-трудничество вместо съ-перничество, в среда, 
която промотира хармонията.  
 

 

Тийм-билдинг заниманията се ръководят от професионалисти с богат опит.  
 

Веско Самуилов е музикант с над 40-годишна творческа биография. Понастоящем е 
художествен ръководител на няколко фолклорни формации в областта. Той провежда и 

обучения по българско народно пеене за хорове и тийм-билдинги с българска народна 

музика във Великобритания по програма Sing Bulgarian на фондация "Кларитас". 

 

Беньо Пенев е лицето на българския народен танц в областта. Той е хореограф с над 
40 годишен стаж, дългогодишен ръководител на ансамбъл “Развитие”, прославял 

страната ни по света години наред. 

 

Тийм-билдингът е проектиран като съботно-неделно събитие, като посрещането на 
участниците е до 13 ч. в съботния ден, а изпращането им – до 13 ч. в неделния ден.  

 

Заниманията се провеждат от 14 до 17 часа в събота. 

 

Ако желаете да бъде добавен дух на състезателност можем да организираме 

своеобразно надпяване/надиграване с професионалисти. Това ще оживи приятно 
прекарването на вечерта в ресторанта на Страноприемницата, където ще ви бъде 

предложена юнашка вечеря по балканджийски табиет.  
 

В неделната сутрин ще имате възможност да разгледате комплекса с екскурзовод и при 

желание от Ваша страна да видите възстановка на уникален автентичен трудов 
обичай, своеобразен “тийм-билдинг” на старите българи, който показва какво се 
е случвало, когато някой член на екипа наруши единството на колектива. 

 

 
 



Как да организирам? 
 
Моля, изпратете email на адрес office@claritas-bg.org със следната информация: 

 

- Името на организацията, Вашето име и как да се свържем с Вас 

- Предпочитани дати за провеждане на тийм-билдинга и брой нощувки 

- Очакван брой участници и съотношение мъже/жени 

- Какво желаете да включва пакета (вижте информацията по-долу) 

- Особени изисквания (за хора със специални потребности, вегетарианци или други 

нужди)  

- Въпроси, на които не намирате отговор 

 

Основният пакет включва: 
- една нощувка със закуска в х-л “Страноприемница” при АЕК “Етър” (хотелът е 

напълно обновен) 

- една вечеря в ресторанта на страноприемницата (по предварително зададено меню) 

- три часа практически занимания с българско народно пеене и танци 

- разглеждане на комплекса с екскурзоводска беседа и демонстрация на народни 

занаяти 

 

Допълнително може да заявите: 
- 40 минути музикална програма с фолклорен ансамбъл “Веселина”, с включено 

надпяване/надиграване 

- възстановка на трудов обичай от група за автентичен фолклор “Боазките баби”, който 

онагледява как са постъпвали старите българи с тези членове на “екипа”, които са 

влизали в дисонанс с общата хармония 

 

Ще се свържем с Вас в рамките на 3 работни дни, за да потвърдим възможността за 
провеждане на тийм-билдинга и да ви изпратим конкретна оферта.  

 

Ще се убедите, че тийм-билдингът "Събрали се, набрали се..." е не само практически, 

забавен, но и финансово ефективен начин за провеждане на екипно събитие.  
 

Ако желаете по-дълъг престой на “Етъра”, моля уведомете ни, за да направим нужните 

договаряния. Посочете също дали желаете допълнителни хранения (обяд/вечеря).  

 

Алтернативно, може да се свържете и по телефона: 0889 712 310. 

 

Може да обогатите вашия престой в района с посещения до близкия прекрасен 
Соколски манастир, от който се откриват великолепни гледки, историческия връх 

“Шипка” и храм-паметника “Рождество Христово” (известен като “Златните кубета”) до 

гр. Шипка, тракийската могила “Голямата Косматка” от южната страна на прохода, 

както и други забележителности в района. 

 

 
 



Знаехте ли, че... 
 
Редица медицински проучвания доказват безспорно ползите от пеенето и танците 

върху здравословното състояние на хората. Ето някои от тях: 

 

- Пеенето и танците ни правят щастливи. 

Когато пеем и танцуваме, организмът произвежда ендорфини, наречени “хормони на 

щастието”. 

 

- Пеенето и танците премахват стреса 

Пеенето и танците се препоръчват като терапия за премахване на стреса и 

освобождаване на напрежението. Тъй като те променят дишането и вниманието се 

фокусира върху него, някои учени смятат, че са сходни с медитацията и носят същите 

ползи на организма. 

 

- Пеенето и танците нормализират кръвното налягане 

Изследвания показват, че хора, които редовно се занимавали с пеене и/или танци 

поддържали нивото на кръвното си налягане стабилно за период от две години, за 

разлика от не-пеещи/не-танцуващи хора на същата възраст, които при тестовете 

показали значително завишение в показателите на кръвното налягане за същия 

период. 

 

- Пеенето и танците подобряват работата на мозъка и общото състояние на организма 

Пеенето и танците са вид аеробна дейност, която подобрява снабдяването на кръвта с 

кислород. По този начин се подобрява работата на мозъка и се създава усещане за 

повишен тонус.  

 

- Пеенето и танците намаляват отсъствията по болест 

Три-годишно проучване показва, че пеенето и танците, особено в група, води до 

значително подобряване на здравето на певците/танцьорите, в сравнение с участници 

в контролна, не-пееща/не-танцуваща група. Конкретно се съобщава за намаляване на 

посещения при лекаря и отсъствията от работа по болест; по-малко проблеми със 

зрението; по-малко случаи на депресия; по-малка необходимост от приемане на 

различни лекарствени продукти. 

 

 

 
 



Николай РАДЕВ - Алдебаран 
МИСТИКАТА НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО 
(откъс от книгата "Древният код 681") 

 

Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските 

традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната 

за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, което са правили, 

е било да настройват човешките души и тела към една или друга вибрация на 

Природата, към една или друга еманация на нейния Създател. Така се получавало 

безкрайното преливане: Човек - Природа - Създател... и обратното. 

 

Но нека спрем сега вниманието си на нещо много конкретно – българското хоро, най-

вероятно оставено ни в наследство от тези древни чудодейци – траките. И тук веднага 

възниква въпросът: що за идея е това, хората да играят заловени един за друг в кръг, с 

музиканта, най-често гайдар, в самия му център?... Идеята е такава: хорото да дублира 

космичното, т.е. да е енергетичен модел на нашата Слънчева система. Дори и с 

движението на играчите по посока, обратна на часовниковата стрелка – както се 

движат планетите около Слънцето – и с епизодичната промяна на посоката – по 

подобие епизодичното ретроградно планетно движение от гледна точка на Земята. 

Всичко това е обмисляно до най-малки подробности от древни мъдреци, за да се 

получи по закона на подобието мощен вибрационен резонанс, проникващ навсякъде – 

навън и навътре, във всички пространства и измерения на видимия и невидимия свят. 

Ще рече: нашето хоро, за което някои днешни “умници” твърдят, че е изживяло своето 

време, всъщност е истински ретранслатор на космична енергия и същевременно – 

мощен генератор на психична, физична, биологична и духовна мощ за играещите го. 

 

И този генератор безотказно е служил на българите, като ги е зареждал с нови сили в 

продължение на хилядолетия. На всички празници и най-вече всяка неделя без 

прекъсване - хиляди, стотици хиляди недели наред. Селският мегдан или градският 

площад в неделя е представлявал, така да се каже, вековната дискотека на нашите 

предци. Но паралелите с днешно време свършват дотук, главно защото на хорото 

тогава идвали всички – и млади и по-възрастни, и деца и старци. Всички поколения и 

цялата общност – в един общ ритъм. Удивителен и свещен ритуал на единението. 
 

Като имаме предвид и това, че нашите прадядовци и прабаби са се ухажвали и 

харесвали най-вече на хорото и същото е продължавало много дълго време, през 

цялата българска история, значи освен другото, то се е изявявало и като един от 

главните ваятели на бъдещите поколения – нещо от всеобщото настроение и от ритъма 

тогава завинаги се е вграждало в темелите на нацията, в посоката на нейното 

развитие. Бавно, но непрестанно – както се образуват сталагмитите и сталактитите – се 

е изграждала и тя, за да получи трайност и вечност. 

 

Може да се каже и така: нашето хоро е българският цигун или традиционната ни йога. 

И убеден съм, няма да е далече времето, когато то съзнателно ще се използва по този 

начин, поддържайки здравето, силите и способностите на практикуващите го на високо 

равнище. Ще разкрия тук и една тайна: необикновените успехи на българския 
футбол в Америка през 1994 година до голяма степен се дължаха и на хорото, 
въведено (съзнателно или не) като основен метод за възстановяване след мач 
и за настройване преди мач. Това вероятно е главният принос на треньора 
Пенев тогава.  
 
Векове наред, щом е идвал празник, към хорото на мегдана (на площада) от всички 

страни са се стичали пременени и нагиздени жени и мъже, събирало се е голямо и 

въодушевено човешко множество. И скоро там се е завихряло такова буйно веселие, 

такава вакханалия на духа, каквито днес трудно можем да си представим. А в центъра 

на хорото гайдарят се е чувствал почти като свещенодействащ шаман, който твори 

чудеса. Може би защото чудесата тогава наистина ставали… А защо ли пък да започнат 

да стават и днес?!... 

 



Петър Дънов 
Лечение с музика  
(Из “Книга за здравето”) 

 
Музиката във физическия свят е потребна, за да организира дезорганизираната материя. 

Физическият свят е дезорганизиран. Чрез музиката материята ще трепти хармонично. 

Музиката е Божествен метод за успяване в света. Чрез музиката по-висши същества 
достигат до нас. Вие, ако пеете, ще спомогнете по-напреднали същества да дойдат и да ви 

помогнат. Ако не пеете, няма да се интересуват от вас. Окултната наука препоръчва 

пеенето като метод за превръщане на отрицателните енергии в положителни. Музиката 

организира тялото, а оттам и мисълта, организира мисълта, а оттам и всички клетки. 

Музиката повдига вибрациите на организма.  

 

Музиката от най-стари времена се прилага като метод за трансформиране на енергиите и за 

лекуване. Пеенето е зов на човешката душа към природата. Като отзивчива тя изпраща 

своите разумни, съграждащи сили към човека да му помагат по-скоро да оздравее. 

 

Днес музиката може да се впрегне като метод за лекуване. Ако накарате болния всеки ден 

да пее по малко, той скоро ще оздравее; и обратно, ако здравият престане да пее, той 

лесно ще заболее. Музиката е на границата между физическия и духовния свят. Чрез нея 

човек може да трансформира енергиите си. Чрез песента в човешкия организъм се влива 

особена жизнена енергия. Ако си нервен, неразположен, започни да пееш. Състоянието ти 

веднага ще се измени. Чрез пеенето се развиват такива способности, каквито по друг начин 

не могат да се развият.  

 

За да бъде здрав и нормално развит, човек трябва да придобие вътрешно равновесие между 

силите на материята, от която е направено тялото му, както между мислите и чувствата си. 

Музиката е едно от средствата за поддържане на това равновесие. Който знае законите на 

природната музика, той може да спре разрушителното действие на паразитите в своя 

организъм и да подобри състоянието си. 

 

Пеенето не е развлечение, то е средство за тонизиране на енергиите. Трябва да пееш, за да 

придобиеш известни енергии. Ако болният не пее, ще умре преждевременно. Той трябва да 

пее, за да набави изгубената енергия на организма си. 

 

Когато пее, човек трябва да вложи в песента и душата си, и духа си. Те изменят 

трептенията, повишават ги, а всяко повишаване на трептенията се отразява здравословно 

върху организма.  

 

Когато пеете Любовта, Мъдростта и Истината трябва да вземат участие в пеенето, да дадете 

израз на всичко, което Бог е вложил във вас. 

 

Много от сегашните лекари, особено на Запад, лекуват болните с музика. Българинът по 

естество е песимист, затова е създал хороводните песни да се лекува от песимизма си. 

Веселата музика действува здравословно. Има тъжни песни, които турят и здравия на легло. 

Българските хороводни песни са лечебни. 
 

При всяка болка има свиване на капилярните съдове. Като почнеш да пееш, става 

разширяване и престава това свиване на капилярните съдове, престават болките. Музиката 

е метод за трансформиране на човешките състояния. Има състояния, които без музика по 

никой начин не могат да се сменят. 

 

Вие още не сте си послужили с музиката като средство за лекуване и за развиване на 

вашите способности. Чрез музиката може да произведете сила в себе си, да премахнете 

обезсьрчението си или да премахнете болките си. Ще изпеете един, два, три, четири, пет 

пъти един тон или цялата гама и ще видите как ще се смекчи положението. Някой ви обрал. 

Какво ще ходите да разправяте тук-там какво ви се е случило или пък да търсите крадеца, 

кажете си: „Чакай, ще дам един концерт." 

 

Музикалните тонове са свързани с човешкия организъм. 

 

Мозъкът има свои определени тонове и вибрации. Сърцето има свои определени тонове и 



вибрации; стомахът има свои определени тонове и вибрации; черният дроб има свои 

определени тонове и вибрации; мускулите, костите на човека също така имат свои 

определени тонове и вибрации. За в бъдеще музиката ще играе главна роля за лекуването.  

 

Болният по цял ден трябва да пее, за да оздравее, а здравият също да пее; за да запази 

здравето си. Колкото по-правилно човек взема тона „ре", толкова състоянието на дробовете 

се подобрява. Сърцето представя тона „до", дихателната система „ре", черният дроб „ми", 

бъбреците „фа", далакът „сол", жлъчката „ла", храносмилателната система „си". Когато 

дихателната система на човека действува музикално във всички гами, ние казваме, че тя е 

нормално развита. При най-малкото нарушение на тази система нейният тон се изменя, 

минава в друг тон, а това вече създава известна дисхармония в някой от нейните органи. 
Тази дисхармония наричаме заболяване. 
 

Щом се понижат трептенията на стомаха, идва стомашна болест; щом се понижат 

трептенията на белите дробове, иде болест на белите дробове. Тогава можеш да употребиш 

музиката, за да се повдигнат трептенията на тялото и да оздравееш. 

 

Има музика, с която се укротяват зверовете. Има песни, с които може да се лекувате и с 

които и смъртта може да изгоните. Смъртта се бои и бяга от тези песни. Който пее, малко 

боледува. Ако заболее, лесно се лекува. В това отношение музиката е добро лечебно 

средство.  

 

Някой път влизам при някой болен, гледам го, останал сам и той, като седи, ту си попее, ту 

си поплаче, но плачът му, пак във вид на песен. Аз зная, че това плачене е музика и си 

казвам: този човек ще оздравее. Престане ли да пее, няма да оздравее.  

 

Ако един болен пее на болестта си, ще оздравее. Без музика, без пеене, човек се 
демагнетизира. Душата също се тонира чрез музика.  
 

Често се оплаквате от болести и страдания. Казвам: пейте на болестите и на страданията 

си. Ако си болен и не можеш да движиш ръцете и краката си - пей. Дойде обед - пей. Цяла 

година пей на болестта си, да видиш какъв ще бъде резултатът. 

 

Който знае да пее както трябва, той може да лекува и себе си, и ближните си. С различна 

музика се лекуват различни болести: главоболие, гръдобол, ревматизъм и т.н.  

 

Сърцебиенето например се лекува с песни, които започват с тона „до", обаче не тона „до", 

взето по камертон, но естественият тон „до". Ако вземете този тон вярно, веднага ще 

почувствувате в себе си успокоение, малка радост, като че сте придобили нещо. Колкото 

малка да е тази радост, тя внася в душата ви светлина, проблясък, като че слънце е 

изгряло. Основният тон „до" е ключ за живота. Всеки може да прави опити в това 

направление, да провери тази истина. Когато иска да пее, човек предварително трябва да 

се настрои, за да попадне в естествения тон, в естествения ключ. Той ще се изправи, ще 

постои спокоен 10-15 минути, докато се освободи от всички мъчнотии и противоречия, 

които съществуват в ума му, ще помисли за разумността в живота и ще запее. Това значи, 

че този човек е успял да завърти правилно един от музикалните ключове, който му е даден. 

Това значи още да изгрее слънцето в него и разумната енергия да потече в организма му. 

Ако тонът „до" е правилно взет, човек може да възприеме животворната енергия от 

Слънцето и да я предаде на всички органи в своя организъм.  

 

Ако имате анемия, взимайте често тона „до", той е тон на живота. Чрез него ще внесете 

малко злато в организма.  

Вкъщи накарайте болния да пее и той ще се излекува.  

 

Като се готви, трябва да се пее. Като се копае лозето, трябва да се пее. Като се сее и жъне 

нивата, трябва да се пее. Пеенето е една формула. Пеенето е правата мисъл.  

Болни ли сте, гладни ли сте, пейте. 

  

В бъдеще лекарите ще лекуват с музика и песни. Вие се смеете на това, но хората не 

подозират колко са смешни и изопачени без музика. Музика в отношенията, в движенията, 

в чувствата, в мислите, в постъпките. 

 

 



Ивинела Самуилова 

Фондация “Кларитас” 

 

Митът за фалшивото пеене или  
Вашият екип и заученият дисонанс 
 
Дисонансът има няколко значения, всички свързани с липсата на хармония, 

съгласуваност, съвместимост, съзвучие. 

 

Във взаимодействията между членовете на един екип дисонансът се появява като 

естествено следствие от факта, че различни индивидуалности с различни нагласи, 

модели на поведение, способности, умения, качества трябва да синхронизират 

различията си, за да постигнат общи цели. А това неизбежно води до конфликти. 

 

Направете един експеримент. Споменете на членовете на екипа си за възможността да 

направите тийм-билдинг с пеене в хармония. Какви реакции получихте? Имаше ли 

хора, които възразиха, че не биха участвали, защото пеят фалшиво... ? Ако да, то вие 

сте от тези, за които този тийм-билдинг е от жизнена необходимост за интегритета на 

екипа ви. 

Фалшивото пеене е заучено “поведение”, то е следствие на отработен модел на някаква 

вътрешна защита, несъзнавана съпротива човек да приведе себе си в съзвучие с нещо 

извън себе си (хора, обстоятелства, ситуации).   

 

Направете втори експеримент: Свържете отговорите, които получихте от предишния 

експеримент с личностите на тези, които са ви ги дали. Не са ли тези, които “пеят 

фалшиво” по-прикрити, сдържани, предпазливи, въздържащи се от поемане на 

инициативи... Те не са лоши служители – просто таят едно чувство на напрежение, 

което води до дискомфорт, защото в тях има конфликт, има заучен дисонанс. Другото 

име на дисонаса е “какафония” – вероятно последното нещо, което бихте искали да се 

получи като взаимодействие във вашия екип. 

 

Защо да градим съзвучие чрез музика 

Дисонансът и хармонията са категории, които естествено се асоциират с музиката. 

Няма човек, роден с такъв дефицит – да пее фалшиво (т.е. с природно вграден 
дисонанс). Напротив – усетът към хармония е вродено качество у всеки човек. А 
“инструмента”, с който може да проверите това, е музиката. Музиката е единственото, 

което нашият мозък възприема като цяло, без да осмисля отделните части. Когато 

говорим или четем, ние възприемаме и обработваме всяка отделна дума и само така 

едно изречение добива смисъл за нас. В музиката обаче ние възприемаме едно 

музикално произведение като общо съзвучие, в неговата цялост, а не нота по нота, или 

акорд по акорд.  

 

Музиката е естествена демонстрация на хармонията.  
Пеенето в хармония е най-лесния и естествен начин да се преодолее дефицита на 

фалшивото пеене, да се влезе в общ ритъм и съзвучие. 

 

Бонус: уникалните неравноделни ритми на българската народна песен стимулират 

дясната, креативна половина на мозъка, изважадат от рутинния ритъм и 

последователност на вършене на нещата и дават нови импулси за творческо решаване 

на ситуации, в които сме зациклили не само в професионален, но и в личен план. 

 

 


