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Предварителни бележки 

От гледна точка на будистката психологическа традиция в настоящото 

изследване се разглеждат придобиването на знания и практиката на 

медитацията като фактори за развитието на мисленето и способността за 

разрешаването на конфликти.  Дисертационният труд се състои от пет глави. 

Първата глава е уводна и в нея са изложени целта на изследването и неговата 

значимост за практиката. Тук се очертават и ограниченията, които съпътстват 

изследването, а също и неговите основни допускания.  

Във втората глава е представено задълбочено обяснение на 

концептуалната рамка и ключовите идеи на изследването, процесът на 

разрешаване на конфликти, развитието на мисленето, медитацията, 

емоционалната интелигентност и основни тези от будистката философия, които 

стоят в основата на изследването. Главата очертава взаимодействието между 

медитацията и неврологията, емоционалната интелигентност и стиловете на 

управление на конфликти от гледна точка на будистката психологическа 

традиция. Тук са представени и хипотезите на изследването. 

Трета глава представя описание на изследователската методология – 

дизайна на изследването, процедурата за събиране на данни, въпросниците и 

техниките за анализ на данните.  

В четвърта глава е проведен анализ на данните и са изведени 

изследователските резултати, свързани с развитието на мисленето и 

разрешаването на конфликти.   

В пета глава са представени изводите и наблюденията от изследването, 

които доказват хипотезите. Илюстрирани са промените в нивата на 
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емоционалната интелигентност и уменията за разрешаване на конфликти след 

обучение по посвещение за будистки монаси. 

В края на дисертационния труд са представени личните приноси на 

автора към изследвания проблем. 

 

Първа глава 

Въвеждане в темата 

Причините, стоящи в основата на много конфликти, се крият в неясния 

възглед за света и в противоречията в мисленето на хората, което условно би 

могло да се обозначи като „замърсяване“ на ума.
1
 Повечето проблеми 

произлизат от емоционалните тенденции, емоционалността и от начина, по 

който хората мислят за света и за себе си.    Наша отговорност като глобални 

граждани е да разрешаваме все по-разрушителните конфликти, които възникват 

на много места около нас и които изискват незабавни действия, базирани на 

комплексни, разнообразни, допълващи се и дори противоречиви отговори. 

Трайният характер на трудните за разрешаване конфликти изисква множество 

иновативни, трансформационни подходи и техники. Психологията на 

конфликта в основни линии се свежда до наличието на различни и 

противоположни идеи в подсъзнанието на индивида. При разглеждане на 

алтернатива за разрешаване на даден конфликт ние не трябва да пренебрегваме 

другите форми на интелигентност и по-специално емоционалната и духовната.   

Будизмът би помогнал да се разбере как „замърсяването“ на ума функционира 

като основна причина за конфликтите. Медитацията би внесла положителни 

промени в нашия живот, семейството и приятелите ни. Когато умът е в покой, 

                                                 
1
 Phrabhavanaviriyakhun (2011, April). มองทกุข์ให้เหน็ชีวติ. Pathumthani: Wat Phra Dhammakaya. (in Thai). 
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той ще започне да вижда истинската причина за мира и същевременно – 

истинската причина за войната.  Войните започват в умовете на хората и именно 

затова в умовете на хората трябва да се изградят защитите на мира.  

Въпреки че е на двайсет и шест века, учението на Буда все още е много 

влиятелно и може ефективно да ни доведе до постигането на целите на 

хилядолетието  (Millennium Development Goals - MDGs), свързани с 

насърчаването на взаимното разбирателство и стремеж към мирно разрешаване 

на конфликтите.
2
 Моделите за разрешаване на конфликтите водят началото си 

от много духовни източници, при които много подходи наблягат на 

изграждането на отношения, свързани с общия интерес. В центъра на 

будисткото учение е залегнала тезата, че хората преживяват страдание тогава, 

когато се придържат към погрешни социални перцепции. Конфликтът се корени 

в погрешно разбиране за живота, т.е. във възприемането на себе си и на другите 

хора като отделни същества, имащи различни и уникални потребности или 

аспирации, които трябва да бъдат удовлетворени. От гледна точка на будистката 

перспектива разрешаването на конфликти е свързано с разбирането, че това е 

възможно тогава, когато всички страни достигнат до прозрението, че техните 

потребности и цели не са различни.
3
 Положителната емоция от медитацията 

може да доведе до това прозрение и да донесе щастие. Тя води до желателни 

изходи и до удовлетворяващи социални отношения. Davidson
4
 провежда 

изследвания на мозъка и открива, че след медитация емоционалната контролна 

                                                 
2
 Ban, Ki-Moon. (2011, May). New York - Secretary General’s Remarks to Special Event Marking the 

2600th Anniversary of the  Enlightenment of the Buddha [As delivered]. Office of the Spokesperson for 

Secretary-General. Retrieved May 18, 2011 from http: www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=5273. 

 

 
3
 Parchelo, R. (2008). A mind to fight: Conflict resolution and Buddhist practices. Presented at the 

Third North American Conference on Spirituality and Social Work June 2008. 
4
 Davidson, R.J. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness 

meditation. Psychosomatic Medicine, 65.  

http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=5273
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точка се отклонява назад от ляво надясно, при което левият префронтален 

кортекс   съдържа кръг, който е активен по време на позитивни емоционални 

състояния. Процесът и резултатите от развиване на емоционалната 

интелигентност съдържат множество елементи, за които е известно, че 

намаляват стреса на индивидуално и организационно равнище:   1/ чрез 

отслабване на конфликта; 2/ чрез подобряване на отношенията и 

разбирателството; 3/ чрез повишаване на стабилността,  приемствеността и 

хармонията.
5
 По-високите нива на компетенциите, свързани с емоционалната 

интелигентност, помагат за разрешаване на конфликтите между  групите, тъй 

като хората имат повече самоконтрол, емпатия, умения за управление на 

отношенията, компетенции и т.н.  

Целта на изследването е да се проучи психичното развитие и 

израстването на ума в резултат от медитативната практика и придобиване на 

знания за будистките понятия, които могат да повишат равнището на 

емоционална интелигентност, а по този начин – и уменията за разрешаване на 

конфликти. Посвещението на будистките монаси и подготовката им могат да 

бъдат разглеждани като ефективно средство в програмите за развитие на 

мисленето за различни групи хора, водещи до непосредствени ползи и 

резултати за обществото.  

Изследването на развитие на мисленето чрез посвещението на 

будистките монаси може да е добър източник за създаване на позитивни 

перспективи в медитацията, етиката и практиките, базирани на будистката 

психология, които могат да бъдат адаптирани за целите на разрешаването на 

                                                 
5
 Goleman, D. (2011). The Brain and Emotional Intelligence: New Insights/(1

st
 Edition). Northampton 

MA: More Than Sound LLC. 
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конфликти. Обучението за посвещението на будистките монаси по Проекта за 

възстановяване на световния морал (World Morality Restoration Project), 

подпомаган от Фондация „Даммакая“ (Dhammakaya Foundation), ще потвърди 

предимствата в много области, които се отнасят до взаимодействието между 

психологията на мисленето и разрешаването на конфликти. Представената 

ефективност на резултатите от тази програма ще помогне на хората да 

визуализират ползите за обществото, ако тези дейности бъдат разгърнати в по-

широки мащаби. Хората ще бъдат по-уверени и ще подкрепят и насърчават 

обучението за посвещението на будистките монаси или подобни обучителни 

програми в бъдеще. 

Ограниченията на изследването се отнасят до пола и националността, тъй 

като практиките за посвещението на будистките монаси в Тхеравада будизма в 

Тайланд са само за мъже. Изследването е проведено в храма Wat Phra 

Dhammakaya в провинцията Патумтани, Тайланд и всички изследвани лица са 

тайландци. Експериментът е реализиран в група, която включва монаси, 

мотивирани да преминат през процеса на посвещение. Това създаде известни 

трудности при сравнителния анализ, тъй като медитацията и посвещението са 

част от една и съща програма. Основните допускания са свързани със следните 

променливи:  

 Независимата променлива е участието в групата от мъже, които 

посещават програмата за посвещение на будистки монаси за три 

месеца монашеско уединение през 2012 г. 

 Двете зависими променливи включват нивата на емоционална 

интелигентност и уменията за разрешаване на конфликти. 
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Ключовите резултати от изследването се базират на оценяването на 

зависимите променливи при съпоставка на резултатите от изследването, 

получени от претест и пост тест.  

 

Втора глава 

Концептуална рамка и обяснение на ключовите понятия  

Изследователската концептуална рамка илюстрира взаимовръзките 

между ключовите компоненти: 1/ медитация и будистки понятия; 2/ развитие на 

мисленето; и 3/ разрешаване на конфликти. Във връзка с това като основен 

приоритет при разрешаването на конфликтите следва да се разглежда 

развитието на мисленето, разбирано в контекста на будистката традиция. 

Съгласно фундаменталната културна перспектива много тайландци от мъжки 

пол може да бъдат убедени да преминат посвещение като будистки монаси, за 

да засвидетелстват благодарност към родителите си поне веднъж в своя живот. 

Следователно посвещението за будистки монаси може да се използва като една 

част от обучителна програма за развитие на ефективен ум, предоставяна на 

голям брой хора от различни общности с различен социален статус и 

образование.  От програмата за посвещение, медитативната практика и 

научаването на основните будистки понятия могат да се смятат за обещаващи 

интервенции за развитието на мисленето, водещи до възможно 

усъвършенстване на уменията за разрешаване на конфликти. Самооценъчните 

скали за измерване на нивата на емоционална интелигентност и уменията за 

разрешаване на конфликти са базирани на тримесечен период за интервенция. 

Хипотезите, които бяха формулирани във връзка с експерименталното 

изследване, са следните: 1) „Нивата на емоционална интелигентност на 
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изследваните лица в експерименталната група за посвещение за будистки 

монаси в края на програмата ще бъдат по-високи, отколкото в началото на 

програмата“. 2) „Уменията за разрешаване на конфликти на изследваните лица в 

експерименталната група за посвещение за будистки монаси  ще бъдат по-

високи, отколкото в началото на програмата“. 3) „Уменията за разрешаване на 

конфликти на изследваните лица ще бъдат позитивно свързани с техните нива 

на емоционална интелигентност“. 

Процесът на разрешаване на конфликти 

Конфликтът се дефинира като изразена борба между поне две страни, 

които имат несъвместими цели, оскъдни ресурси и които взаимно се 

възпрепятстват при постигане на тези цели.
6
 От своя страна Dudley Weeks

7
 

създава „Осемте съществени стъпки за разрешаване на конфликтите“, като тази 

осемстъпкова система се основава на неговото схващане, че съществува 

потребност от цялостна система при разрешаването на конфликта. Нещо повече, 

в книгата на  Fisher и Ury
8
 „Как да достигнем до „Да“: да постигнем съгласие, 

без да отстъпваме“ тези цели са поставени в рамките на основния подход към 

разрешаване на конфликтите. 

 

Развитието на мисленето 

 

Психологическият аспект на развитието на мисленето се отнася до Аз-а и 

осъзнаването на индивида като социално същество, до комуникацията, 

                                                 
6
 Wilmot, W.W., and Hocker, J.L. ( 2007). Interpersonal Conflict. New York: McGraw-Hill, p.9. 

7
 Weeks, D. (1994). The eight essential steps to conflict resolution. New York: Tarcher/Putman. 

8
 Fisher, R., and Ury, W. (1991). Getting to yes: Negotiating an agreement Without giving in. (2nd ed.). 

London: Random House Business Books. 
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маркетинга и личното развитие. Според Mills и Pransky
9
 споровете в 

психологията на мисленето са изяснени и опростени в три главни принципа: ум 

(mind), съзнание (consciousness) и мисъл (thought). Психологическото развитие 

на мисленето е важно както от гледна точка на обикновеното съзнание, така и от 

гледна точка на религиозния мироглед. То се свързва и със стремежа на хората 

към духовно възвисяване, при което зрелите индивиди се стремят да докажат 

своята ценност за просперитета на човечеството като цяло.
10

 Психологията на 

развитието се занимава с прогресивните психологични промени, които 

възникват в човешките същества в хода на техния живот.  Психологията на 

развитието и позитивната психология са сходни в своите основни концепции за 

човешката природа: и двете са позитивни и прогресивни и разглеждат 

развитието на човешката природа като разгръщане на вътрешни структури или 

потенциал. Позитивната психология може да помогне да се представят древните 

идеи за добродетелта и моралното развитие, като ни предложи начин да 

диагностицираме и развием своите силни страни и добродетели.
11

 

 

 

Медитация 

 

Учението за медитацията в будизма е насочено преди всичко към две 

цели: първо, повишаване, насърчаване и култивиране на позитивни чувства; и 

второ, отказ и отричане от алчността, омразата, заблудата, самонадеяността, 

                                                 
9
 Mills, R., and Pransky, G. (1993). Psychology of Mind: The basis for health realization, the founders' 

monograph. Monograph presented at the Psychology of Mind Annual Conference. 
10

 Webb, E. (2009). Worldview and Mind: Religious Thought and Psychological Development 

Columbia, Missouri: University of Missouri Press, pp.15-22. 
 

11
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възбудата и други негативни и вредни състояния.
12

 Медитативната практика е 

ключът към познаване на вътрешния Аз на човека. Тя е и ключът към постигане 

на устойчиво лично щастие и слагане на край на възприеманите различия, които 

пораждат конфликта и безпокойството на ума. Будистката медитация е средство 

за обединяване на ума и преодоляване на различията сред хората от различни 

раси, националности и вероизповедания. Мирът и войната водят началото си от 

едно и също място и това е умът. Безпокойството на ума води до социално 

напрежение. Световният мир може да дойде от вътрешния мир, който е 

резултатът от изчистените умове чрез подходяща медитативна практика.
13

 

Медитацията, насочена към регулация, повишава активацията на левите 

фронтални региони, което повишава настроението.
14

 Съществуват някои 

психични функции, които са свързани с практикуването на медитация, а 

именно:  самообладание, състрадателност, добродетел, милосърдие, осъзнатост, 

радост и щедрост.
15

 Има също така и девет функции, които се повлияват 

позитивно от медитацията: телесна регулация, емоционално равновесие, 

гъвкавост на отговорите, понижаване на страха, инсайт, емпатия, морал и 

интуиция.
 16

 

 

Емоционална интелигентност 
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 Mayer, Salovey и Caruso дефинират понятието емоционална 

интелигентност като „способност да се разсъждава за емоциите, а емоциите да 

улесняват мисленето“.
17

 Освен това емоционалната интелигентност включва 

способностите да се възприемат  правилно емоциите, да се оценяват и генерират 

емоциите, така че да се улесняват мислите, да се разбират емоциите и знанията 

за емоциите и да се регулират рефлексивно емоциите, за да се насърчава 

емоционалното и интелектуалното израстване.
18

 Емоционалната интелигентност 

би могла да бъде важен предиктор на успеха в личните взаимоотношения, 

функционирането на семейството и на работното място.  Емоционалната 

интелигентност внася надежда и подсказва обещание. Доказано е, че 

емоционалната интелигентност  повлиява на важните житейски резултати, при 

които психичните процеси включват: 1) оценяване и изразяване на емоцията в 

себе си и в другите;  2) регулация на емоцията в себе си и в другите; 3) 

използване на емоцията. В третата група се изреждат още четири категории на 

използване на емоциите по адаптивен начин.  Всяка от тези категории съдържа 

един начин, по който ние можем да използваме своите емоции. Четирите 

категории или умения са:  1) Гъвкаво планиране; 2) Креативно мислене; 3) 

Пренасочено внимание; 4) Мотивация.
19

 

 

Будистка психология и емоционална интелигентност 

 Компонентите на емоционалната интелигентност са пряко свързани с  
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будистката психология. Според Goleman
20

 деструктивната емоция, която се 

нарича още „затъмнен“ или „болезнен“ психичен фактор, е нещо, което пречи 

на ума да определи реалността такава, каквато е.  При деструктивната емоция 

винаги ще съществува празнина между това как изглеждат нещата и какви са 

всъщност. Трите главни болезнени емоционални състояния включват: гняв, 

копнеж или алчност и заблуда или невежество. Будистите смятат, че такива 

болезнени емоционални състояния изкривяват нашето възприятие за реалността 

и създават липса на вътрешно равновесие.
21

 В будистката психология учението 

на Буда за Четирите благородни истини включва: 1) страдание; 2) причината за 

страданието; 3) краят на страданието; 4) пътят, който ни освобождава от 

страданието.
22

 Рамката на Буда за Четирите благородни истини може да бъде 

приложена към същността на ума.
23

 Нещо повече, прилагането на стъпките на 

Осемкратния път може да помогне на хората да се  освободят от конфликтите 

си. Осемкратният път описва пътя към края на страданието, както е изложен от 

Буда. Той е практическо ръководство към етично и психично развитие, чиято 

цел е освобождаване на индивида от привързаности и заблуждения.  Заедно с 

Четирите благородни истини той представлява ядрото на будизма, в което най-

силно ударение се поставя на практическия аспект.  Осемте аспекти на пътя не 

трябва да се разбират като поредица от единични стъпки, а като силно 

взаимосвързани принципи, които трябва да се разглеждат във връзката им един 
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с друг.
24

 Осемкратният път има три области:  1/ мъдрост (правилен възглед, 

правилно намерение); 2/ етика (правилно говорене, правилно действие и 

правилен начин на живот); и 3/умствена дисциплина или развитие (правилно 

усилие, правилна пълнота на съзнанието и правилна концентрация).  

Осемкратният път може да доведе до създаването/повишаването на 

позитивното мислене, като едновременно намалява или предотвратява 

негативното мислене. Позитивното мислене е умствена нагласа, която допуска 

до ума мисли, думи и действия, които съдействат за израстването, разгръщането 

и успеха. То е умствена нагласа, която очаква добри и благоприятни резултати. 

Позитивният ум очаква щастие, здраве и успешен резултат от всяка ситуация и 

действие.
25

 

 

Будисткият възглед при разрешаването на конфликти 

От будистка гледна точка конфликтите също могат да възникнат в 

резултат на умствена привързаност към желанието за материални неща или 

отношения.  Конфликтът избуява от така наречените „три отрови“. Според 

будисткия възглед трите отрови са болезнени, тъй като те пречат на човека да 

възприема реалността такава, каквато е. В идеалния случай трансформацията на 

конфликта се състои от трансформиране с пълно съзнание на трите отрови – 

алчността, гнева и заблуждението – в четирите върховни състояния на 

милосърдие, състрадание, признателна радост и самообладание, като по този 

начин човекът или хората са свободни да се освободят от конфликта .
26
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В „Как да достигнем до „Да“ …“
27

 първите два основни принципа за 

разрешаване на конфликти, които включват „разграничи хората от проблема“ и 

„фокусирай се върху интересите, не върху позициите“, са присъщи на понятието 

привързаност, което е свързано с генерирането на себеоценката, като по този 

начин се предотвратява трансцеденталността.  Fisher и Ury
28

 упоменават, че като 

същества със силни емоции, ние често имаме радикално различни перцепции и 

ни е трудно да общуваме ясно. Това намира отражение в будисткото схващане 

за правилното говорене с неясната перцепция. Освен това „позициите“ могат да 

се разпознаят като привързаности на хората към техните собствени чувства, 

които генерират придържането им към представи, които могат да им попречат 

да видят своите истински интереси в преговорите, съдържащи конфликтите. 

Ползите от медитацията, които допринасят за разрешаването на конфликти, ще 

бъдат: 1) Фундаментален процес на възприемане на настоящия момент, 

освободен от причинени от  емоциите бариери;  2) Повишена яснота на 

мисловните процеси, включително осъзнатост за проблема, отвореност към 

решения и гъвкавост; 3) Повишено съчувствие към притесненията и гледните 

точки на другите страни, капацитет да се приемат другите хора като сходни на 

нас в страданието; и 4) Подобрено възстановяване от психо-физическия стрес, 

съпътстващ процеса на разрешаване на конфликти.
29

 Етапите на разрешаване на 

конфликти, формулирани от Kenneth Cloke
30

, включват: 1) Безизходица; 2) 
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Спиране на борбата; 3) Уреждане; 4) Разрешаване; 5) Прошка; 6) Помиряване; и 

7) Превенция.  Етапите на Cloke могат да бъдат пренаписани спрямо будизма по 

следния начин: „Някаква ситуация (1) причинява конфликт, водещ до 

активирането на една или повече от „трите отрови“ (2), които присъстват 

перманентно по време на рефрактерен период (3);  те водят до стаза, след 

която страните могат да  признаят (4) пред себе си и една пред друга наличието 

на „трите отрови“, които са налице в ситуацията;  това прави възможно 

разгръщането (5) на (външната) ситуация, в процеса на която страните могат 

да развият милосърдие и състрадание (6) към себе си и другите, чрез което се 

достига до признателна радост (7) от ползите, които всяка страна е извлякла 

чрез ситуацията; това  на свой ред позволява на всеки човек да постигне 

самообладание (8) и мир със себе си, с другите и с резултата, получен от 

разгръщането на самия процес.  

Будистката позитивна психология за разрешаването на конфликти може 

да бъде илюстрирана от приложението на Четирите благородни истини: че 

конфликтът е част от човешкото състояние и че потенциалът  за страдание 

винаги е налице. Също така трябва да се осъзнават психологическите корени на 

конфликта: алчността, гневът и заблуждението. Нещо повече, тя учи 

конфликтът да се разглежда като възможност за миротворство чрез отделяне и 

яснота на ума. Ние сме свободни да започнем да живеем по начин, който 

способства намаляването и премахването на страданието чрез практикуването 

на Осемкратния път, който ни води към себетрансформация, сила и 

самообладание по време на житейските трусове, към  зрелост и спокойствие, 
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съгласно McConnell
31

 и Levine
32

. Според John S. Strong и Rupert Gethin
33

 

Осемкратният път е рецепта за разрешаване на конфликти и за мир и като 

такава е изключително полезно ръководство за онези, които се стремят да 

изградят и поддържат взаимност. Учението на Буда за това как да се живее 

функционален живот, следващ пътя на състраданието, очертан в Осемкратния 

път, се отнася до разрешаването на конфликти.  Идеята на правилния възглед е 

да се оставят нещата да се случват; ние трябва да използваме своите 

комуникационни умения, за да си партнираме с другите и да се върнем към 

взаимността, хармонията и мира.  Правилното намерение е свързано с идеите за 

дружелюбност и състрадание. Комбинацията от тях има за резултат дух на 

щедрост и мъдрост от себеосъзнатостта. Правилното намерение може да се 

разглежда като първостепенно при ученето за развиване на типа нагласа на ума, 

който допринася за намаляване на негативното взаимодействие. Правилното 

говорене има за резултат обръщане на внимание върху начина, по който се 

изразяваме пред света и е само по себе си дефиниция за  ненасилствена 

комуникация. По този начин то избягва лъжите и демонизирането на гледната 

точка на другия. Правилното говорене също така означава поставяне на фокус 

върху същността на нашите думи и ефекта, който те имат върху околните. С 

правилното действие ние развиваме пълнота на съзнанието относно същността и 

резултатите от нашите избори. Правилният начин на живот допринася за 

спокойно, продуктивно работно място, което е в унисон с етичните стандарти. 

                                                 
31
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Правилното усилие се отнася до фокусиране върху разбирането на това кое е 

функционално да се поддържа и кое трябва да бъде отстранено. Правилната 

пълнота на съзнанието е практиката на това да останеш пламенен, буден и 

осъзнат за навиците и преживяванията на тялото и ума във всеки един момент. 

Това е идеята, че ние постоянно се освобождаваме от себичността, алчността и 

дистреса, свързани с нашето субективно интерпретиране на света като добър 

или лош или като такъв, какъвто искаме да бъде и вместо това приемаме света 

„такъв, какъвто е“, в неговата пълнота и истина. Правилната концентрация 

означава да се поддържа изчистена, цялостна, целенасочена осъзнатост, а 

единният ум винаги ще избере мира като предмет на своя фокус. Всъщност 

дефинирането и контролирането на нашия начин на мислене и системата ни от 

възгледи винаги е първият опитен полигон, където можем да се научим как да 

бъдем успешни медиатори.   

 

Посвещението на будистките монаси 

Практиката на посвещението в значителна степен е подтикната по-скоро 

от диктата на обичаите, от желанието за обучение и други външни съображения, 

отколкото от желанието да се получи освобождаване.   Животът в монашество 

дава на хората практическия опит за това какъв трябва да е идеалният будистки 

живот. Монашеските дисциплини са свързани с предписанията, които са част от 

будисткия път, започващи с Четирите благородни истини. Четвъртата истина е, 

че освобождението е възможно чрез Осемкратния път. Предписанията са 

свързани с частта за етичното поведение от пътя. Задълженията на монаха са 

препоръчани практики, при които, ако той може да се адаптира към нормите и 

да разгледа критично целта на всяко правило, след това може да определи каква 
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полза може да има програмата за посвещението за него и за околните.  Той 

може да разбере, че всяко правило, норма и обучение в програмата за 

посвещение е създадено, за да помогне за оформянето му като по-добър човек, 

да му помогне да се научи да работи като част от екип и да го насърчи да 

изостави всички лоши навици, които може да е имал.   В допълнение на това 

тези задължения могат да помогнат да се минимизират светските страсти.
 34

 

 

Трета глава 

Методология на изследването 

 

Дизайн на изследването 

Във връзка с определянето на ефекта от обучението по посвещение на 

будистките монаси беше използван експериментален дизайн, за да бъдат 

установени корелациите.  Бяха проведени претест и посттест изследвания, в 

които една група участници бяха тестирани в началото и след това в края на 

програмата с допускането, че  различията, забелязани между двата времеви 

момента, могат да бъдат приписани на програмата. Не беше използвана 

контролна група, тъй като би могло да има влияние от допълнителни фактори и 

в частност, тъй като обучението по посвещението трае дълго и се реализира в 

уникален контекст. Поради ограничения, свързани с достъпността и 

числеността, беше използвана техниката на детерминираната извадка, според 

която изследваните лица бяха събрани  целенасочено, съобразно целта на 
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изследването. От целевата популация от около 2 000 души, които посещаваха 

програмата по посвещение на будистки монаси на около 240 места по целия 

свят, спонсорирани от Фондация  Dhammakaya, беше избрана една група от 200 

участници от мястото, където е разположено седалището на фондацията, 

наречено   Wat Phra Dhammakaya. Това беше най-голямата извадка в сравнение с 

другите места, на които групите имаха между 5 и 30 участници. Този избор даде 

възможност за представяне на по-голямо разнообразие от участници.  Преди 

провеждане на изследването се уверихме, че оценъчният инструмент и 

изследователският дизайн са в съответствие с насоките за изследване на хора от 

Институционалния наблюдателен съвет. През седмицата преди церемонията по 

посвещение изследваните лица преминаха брифинг относно целите на 

изследването, като в този момeнт им беше обяснено, че могат да участват като 

доброволци и могат да се оттеглят по всяко време.  Те бяха помолени да 

подпишат формуляр за съгласие да бъдат изследвани лица и им беше казано, че 

данните за тях ще бъдат конфиденциални.  

 

Процедура 

Изследваните лица преминаха трите месеца обучение по посвещение в 

периода от средата на юли до средата на октомври 2012 г. Обучението се 

провеждаше всеки ден от 4:30 до 22:30 часа, при което изследваните лица 

практикуваха медитация 4 сесии дневно от 40 до 90 минути на сесия, което 

прави общо около 4 часа дневно. Изследваните лица също така преминаваха две 

сесии будистко обучение сутринта и следобеда всеки ден, като всяка от тези 

сесии беше с продължителност около 40 минути, което прави общо час и 

половина. Будисткото обучение беше изнасяно в лекционна форма от монаси-
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учители и чрез използване на видео CD. Целта беше да се подобрят знанията на 

участниците за учението на Буда и знанията им за медитацията. Понякога 

монасите-учители споделяха своите знания за будизма в по-малко официална 

атмосфера, за да насърчават релаксацията в полза на практикуването на 

медитация. Участниците също така получиха 12-седмично самостоятелно 

четене извън класната стая на книгата  Dhamma, за да научат повече 

подробности за учението на Буда и преминаха тест за оценка на знанията  през 

последната седмица от програмата по посвещението. Вечерите участниците 

посещаваха програма, която се излъчва на живо, наречена  “Dream Kindergarten 

School”, водена от, игумена на храма Wat Phra Dhammakaya. В тази програма в 

продължение на 2 часа игуменът обсъжда будизма, преживяванията по време на 

медитация, съобщавани от различни групи хора, практикуващи медитация, и 

дава актуална информация за събитията и дейностите в храма и т.н. 

Изследваните лица бяха разделени в две по-малки групи, състоящи се от по 10-

15 души и всяка от тях беше обучавана от двама избрани монаси с много години 

монашески опит. Монасите коучъри даваха наставления и подкрепа и това 

позволяваше на участниците да изпълнят монашеските си задачи и задължения.  

Идеите от  Петте сфери на живота съгласно ръководството на 

Phrabhavanaviriyakhun
35

 бяха приложени за упражняване на навиците на 

участниците. Всички по-малки групи бяха ротирани за събиране на милостиня в 

близките околности. Освен събирането на милостиня, храмът предоставяше 

достатъчно храна за закуска и обяд, включително  напитки за изследваните 

лица. Всички по-малки групи ротираха груповите задачи – например сервиране 
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на храна на участниците, почистване на монашеските тоалетни, почистване на 

храма и т.н.  

 

Въпросник 

При изследването бяха използвани оценките от претеста и посттеста.  

Изследванията при претеста се състояха от четири страници с три части. 

Първата част от въпросника беше основана на самооценъчната  Скала за 

емоционална интелигентност на Шуте  (SEIS), разработена от Schutte и 

сътрудници.
36

 Вътрешната консистентност, измерена с коефициента Алфа на 

Кронбах, е 0.75-0.85.
37

 Според UCLA Academic Technology Services
38

 

коефициент на надеждност от 0.70 или по-висок се счита за „приемлив“ в 

повечето изследвания в областта на социалните науки.  Скалата SEIS е била 

създадена по теорията на Salovey и Mayor.
39

 Kun и сътрудници
40

 предлагат 

трите фактора – „оценка на емоциите“, „оптимизъм и регулация на емоциите“ и 

„интраперсонално и интерперсонално използване на емоциите“, за да описват 

съдържанието на всеки фактор в съответствие с теоретичната отправна точка на  

Schutte и сътрудници,
41

 които основават своята работа на модела за 
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емоционална интелигентност на Salovey и Mayer.
42

 Втората част на методиката 

беше базирана на Въпросника за разрешаване на конфликти (CRQ) – 

самооценъчна скала от магистърската теза на Marcus Henning, озаглавена 

„Оценка на Въпросника за разрешаване на конфликти“, защитена в 

Технологическия институт на Оукланд през 2003 г.,
43

 в която CRQ е създадена 

от випуск 1993 г. на Jock McClellan по дисциплината Разрешаване на 

конфликти. Въпросите се основават предимно на методите, препоръчвани от 

Dudley Weeks в The Eight Essential Steps to Conflict Resolution,
44

 както и на 

принципите, изложени в книгата на Roger Fisher и William Ury Getting to Yes.
45

 

Според Henning,
46

 валидността е установена и са направени преки връзки между 

факторите на CRQ, Осемстъпковия модел за разрешаване на конфликти
47

 и 

четирите принципа на Fisher и Ury.
48

 Според Henning
49

, Десетте фактора на 

въпросника включват: Виждане за конфликта, Атмосфера, Изясняване на 

перцепциите, Потребности, Власт, Бъдеще, Възможности, Реалистични цели, 

Споразумения с обща полза и Допълнително разглеждане.  Коефициентът на 

надеждност алфа на Кронбах за набора от 40 айтема е 0.77.
50

   Третата част на 

въпросника от претеста се състоеше от демографски въпроси от затворен тип, 
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които включваха: име, възраст, образователно равнище, заемана длъжност, 

предишен опит с посвещение и предишен опит с медитация. Въпросите в 

методиката бяха с петстепенна скала за отговори от Ликертов тип, при които 

високият бал на изследваното лице показва високо ниво на емоционална 

интелигентност или успешно създаване на решения на конфликта, 

удовлетворяващи потребностите на всички и подобряващи отношенията между 

участниците в конфликта.     Ниските балове показват областите, в които 

изследваното лице може да подобри нивата на своята емоционална 

интелигентност или да повиши своята ефективност при разрешаване на 

конфликти.   

 

Анализ на данните 

За обработка на данните беше използвана статистическата програма 

SPSS. За проверка на  хипотеза 1 и хипотеза 2 беше използван Тестът на 

Уилкоксон (Wilcoxon signed-rank test) – непараметричен статистически тест за 

проверка на хипотези – прилаган, когато стойностите представляват повторни 

измервания. За проверка на хипотеза 3 бяха използвали корелациите на  Pearson 

и Spearman, за да се измери и опише взаимовръзката между интервалните и 

ординалните данни. За измерване на вътрешната консистентност беше 

използван коефициентът алфа на Кронбах. Също така беше използвана 

дескриптивна статистика: централна тенденция (средна стойност, медиана); 

локация на данните (квартили и персентили); вариабилност (стандартно 

отклонение, минимум и максимум на променливата); и честота (процент).  
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Четвърта глава 

Обсъждане на резултатите от изследването 

 

     Характеристики на изследваните лица 

 Характеристиките на изследваните лица бяха базирани на 85,5% дял 

попълнени въпросници от участниците, които попълниха претест и посттест 

въпросниците.   Всички лица бяха тайландци, на средна възраст 33,2 години. 

Също така имаше много изследвани лица на различна възраст, варираща от 20 

до 60 години, от които 63% бяха между 20 и 40 години. Повече от половината 

изследвани лица имаха сертификати за професионална подготовка /двугодишен 

колеж/ или бакалавърска степен.  Около 45% от тях бяха в групата лица със 

средни доходи, т.е. собственици на малък бизнес, търговец, служители, 

правителствени служители или учители, докато 30% са в групата с ниски 

доходи, т.е. работници на дневна надница или неквалифицирани работници. 

Останалите бяха студенти, безработни или пенсионирани. Мнозинството 

изследвани лица никога не бяха преминавали посвещение, но повечето от тях 

бяха придобили известен опит в медитацията.   

 

 Резултати от теста 

 При изследване на промените в мисленето от гледна точка на 

емоционалната интелигентност и уменията за разрешаването на конфликти чрез 

обучението по посвещение за будистки монаси ключовите характеристики на 

развитието на мисленето включват две зависими променливи: емоционалната 

интелигентност и уменията за разрешаване на конфликти. Надеждността на 

инструментите Скала за емоционална интелигентност на Шуте (SEIS) и 
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Въпросник за разрешаване на конфликти (CRQ), базирани на експерименталния 

резултат, изразена с коефициента алфа на Кронбах, беше съответно  0,85 и 0,86, 

което означава, че надеждността е в приемливи граници.   

 

            Емоционална интелигентност 

При проверка на това дали има подобрение в емоционалната 

интелигентност на изследваните лица от експерименталната група, преминала 

обучението по посвещение за будистки монаси, според Теста на Уилкоксон 

(Wilcoxon Signed Rank Test) сравнението между бала от претеста и посттеста 

показа, че повишението на емоционалната интелигентност на изследваните лица 

е статистически значимо при ниво p < 0,01. Средната стойност на посттест бала 

беше повишена с 3,46% от бала на претеста (претест: 119,18, сравнено с 

посттест: 123,30). Около 57% от тях можаха да подобрят нивата на своята 

емоционална интелигентност, след като бяха преминали 3 месеца обучение по 

посвещение за будистки монаси.  Резултатите също така разкриха значителни 

подобрения на 14,63% (претест: 96,74, сравнено с посттест: 110,89)  за 

изследваните лица, които бяха в претест групата на най-ниския, 25-ти 

персентил. Това е по-висока степен на подобрения в сравнение с онези, които 

попадаха в претест групите от 50-ия и 75-ия персентили, чиито подобрения бяха   

2%-9%. Бяха отбелязани повишения в средните стойности на баловете от всички 

категории на емоционалната интелигентност, включващи: „оценка на 

емоциите“, „оптимизъм и регулация на емоциите“ и „интраперсонално и 

интерперсонално използване на емоциите“ по Kun и сътрудници
51

. Те бяха 
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консистентни с теоретичната отправна точка на Schutte и сътрудници,
52

 които 

основават своята работа на модела за емоционална интелигентност на Salovey и 

Mayer.
53

 В Теста на Уилкоксон за всеки фактор на емоционалната 

интелигентност,  двата фактора, включващи „интраперсонално и 

интерперсонално използване на емоциите“ и „оценка на емоциите“, бяха 

статистически значими съответно при нива p < 0,001 и p < 0,05. Резултатите 

разкриха най-високото подобрение на средната стойност в посттест бала при  

„интраперсонално и интерперсонално използване на емоциите“ от  6,15% 

(претест: 22,91, сравнено с посттест: 24,32), а подобренията в категорията 

„оценка на емоциите“ бяха  2,83% (претест: 38,48, сравнено с посттест:  39,57).  

В този случай нямаше много значима промяна в категорията „оптимизъм и 

регулация на емоциите“, тъй като повишението беше едва  1,72% (претест: 

27,88, сравнено с посттест: 28,36). 

  

 Разрешаване на конфликти 

 При проверка на това дали има положителни промени в уменията за 

разрешаване на конфликти на изследваните лица от експерименталната група, 

преминала обучението по посвещение за будистки монаси, в края на 

програмата, според Теста на Уилкоксон  сравнението на баловете от претеста и 

посттеста  показа, че подобренията в уменията за разрешаване на конфликти 

бяха статистически значими при ниво p < 0,001. Средната стойност на  посттест 

бала беше с 3% по-висока от тази на претеста (претест: 136,22, сравнено с 

посттест: 140,64). Около 59% от изследваните лица можаха да подобрят 
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уменията си за разрешаване на конфликти, след като бяха преминали 3 месеца 

обучение по посвещение за будистки монаси. Резултатите разкриха подобрение 

от 10% (претест: 111,75, сравнено с посттест: 123,34) за изследваните лица, 

имащи най-ниския бал от претест – в групата на 25-ия персентил, докато тези в  

50-ия или 75-ия персентил показаха по-малко подобрение, т.е. по-малко от 5%. 

Резултатите разкриха средни подобрения на бала от 0,53%-5,69%  във всичките 

десет секции от Въпросника за управление на конфликти, при който резултатите 

показаха големи подобрения особено в секциите  Атмосфера и Изясняване на 

перцепциите. Освен това резултатите демонстрираха повишаване на средния 

резултат на елементите за 32 от общо 40 айтема. Според Теста на Уилкоксон за 

всеки от факторите за разрешаване на конфликти резултатите разкриха 

подобрения в уменията на изследваните лица за разрешаване на конфликти, 

базирани на различията между баловете от претеста и посттеста в седем от 

десетте дименсии, включително „виждане за конфликта“, „атмосфера“, 

„изясняване на перцепциите“, „потребности“, „власт“, „споразумения с обща 

полза“ и „допълнително разглеждане“, които имаха статистическа значимост 

при ниво p < 0,001 до ниво p < 0,05.  

 

 Освен това беше открито, че уменията за разрешаване на конфликти 

на изследваните лица бяха положително свързани с нивата на тяхната 

емоционална интелигентност. Откритията показаха, че емоционалната 

интелигентност, измерена с претеста, корелираше позитивно с претест  (r = 

0,604, p < 0,001) и посттест разрешаването на конфликти (r = 0,497, p < 0,001). 

Резултатите демонстрираха също така, че посттест емоционалната 

интелигентност корелираше положително с претест (r = 0,506, p < 0,001) и 

посттест разрешаването на конфликти (r = 0,615, p < 0,001). И накрая, някои 
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участници споделиха своите вътрешни преживявания от медитацията и описаха 

в картини как са постигнали релаксация, спокойствие и щастие от практикуване 

на медитация.  

 

Пета глава 

Заключения и наблюдения 

Заключения 

Изследването разкри, че преживяванията на посвещението за будистки 

монаси имаха трансформационни ефекти върху изследваните лица, които взеха 

участие в него. Освен това три месеца будистки практики и обучение, 

включващи редовна медитация, биха могли да формират подходящите функции 

на ума и ефективно да помогнат за неговото психично развитие, водещо до 

повишените нива на емоционалната интелигентност. Това е така, тъй като 

редовната медитация помага да се активират левите фронтални региони, което 

на свой ред  повишава настроението съгласно Davidson
54

 и може да спомогне за 

развитието на психичните функции, включително внимание, състрадание и 

емпатия. Изследването откри подобрение в уменията на изследваните лица 

внимателно да възприемат емоциите, да оценяват и генерират емоции, така че 

да подпомагат мисленето, да разбират емоциите и емоционалните знания. Във 

връзка с Модела за емоционална интелигентност на Salovey и Mayer,
55

 който 

откликва на нарастващата потребност в психологията да се свързват 

индивидуалните различия в уменията с емоциите, нашето изследване разкри 

подобрение при изследваните лица, особено при използването на 
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емоционалната интелигентност за обуздаване на емоциите с цел разрешаване на 

проблемите. При оценката и изразяването на емоционалното състояние, което е 

свързано с възприемане и реагиране на своите собствени емоции и изразяването 

на тези емоции към другите, изследваните лица смятаха, че могат да помагат на 

другите да се почувстват по-добре, когато са депресирани. По този начин те 

биха били по-способни да преоценят значимостта на някои важни събития в 

своя живот и т.н. Индивидите с по-добра емоционална интелигентност могат да 

реагират по-уместно на своите собствени чувства.
56

  Резултатът от изследването 

беше консистентен с работата на Daniel Goleman
57

 в областта на емоционалното 

реагиране, корелираща с един будистки подход, в който компонентите на 

емоционалната интелигентност са тясно свързани с будистката психология.  

Преживяванията по посвещението за будистки монаси доведоха до подобрения 

в уменията за разрешаване на конфликти при изследваните лица, които 

включваха процеса на разрешаването – буквално сливане, разтопяване или 

редуциране на различията. Според Буда, ако хората искат да водят щастлив 

живот, без да нанасят вреда, те трябва да започнат с избягване на 

причиняването на вреда на другите – физически и вербално на индивидуално 

ниво, тъй като хората се страхуват от физическото насилие и се възмущават от 

груби думи. Вътрешната причина за конфликтите води началото си от 

състоянието на човешкия ум. При разрешаването на конфликти ние можем да 

преразгледаме конфликта през призмата на Четирите благородни истини, 

преподавани от Буда. Първите две истини се възприемат като причини за 

конфликтите и страданията; първо, животът неизбежно включва 
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страдание/неудовлетвореност; и второ, страданието/неудовлетвореността 

произлиза от желанията. Третата и четвъртата истина описват лечението за този 

неприятен начин на живот, а именно как да насърчаваме миролюбив стил на 

живот и в крайна сметка да живеем в мир; трето, 

страданието/неудовлетвореността ще бъдат прекратени, ако бъдат прекратени 

всички желания; и четвърто, това състояние може да бъде осъществено чрез 

ангажиране с Осемкратния път.
58

  

Дискусия 

Осемкратният път описва процеса, който води към края на страданието 

така, както е изложен от Буда. Той е практическо ръководство за етично 

развитие и развитие на мисленето с цел освобождаване на индивида от 

привързаностите и заблужденията, което води до защита на практикуването на 

добро поведение. Нещо повече, медитацията в будизма може да помогне в две 

области: първо, повишаването, насърчаването и култивирането на положителни 

чувства като любов, състрадание, самообладание, чистота на ума и щастие, 

откривано в това да правиш другите щастливи и второ, изоставяне и отричане 

на алчността, омразата, заблуждението, самонадеяността, възбудата и други 

негативни, вредни състояния.
59

 Важният резултат при практикуването на 

медитация е култивирането на милосърдие, състрадание, признателна радост и 

самообладание.
60

 Тези добродетели биха помогнали на изследваните лица да се 

справят или да се чувстват по-добре по отношение на себе си и другите. От 
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будистка гледна точка разрешаването на конфликта е процесът на 

преосмисляне на погрешните перцепции и отровените чувства и 

трансформирането им в израз на милосърдие и състрадание. Според Madden
61

, 

ако осъзнатостта и пълнотата на съзнанието се увеличават в умовете на 

спорещите, това може постепенно да отвори сърцата им за милосърдие и 

състрадание, което води до постепенно изчезване и трансформиране на 

конфликтите.
62

 Според Henning,
63

 който очертава факторите, свързани с 

разрешаването на конфликти, формулирани от McClellan, които са в 

съответствие с Осемстъпковия модел за разрешаване на конфликти от Weeks
64

 

и четирите принципа на Fisher и Ury
65

, получените от настоящото изследване 

резултати разкриха позитивни ефекти в следните области:  

 Виждане за конфликта: Когато изследваните лица усетиха, че 

разрешаването на конфликти може да подобри техните отношения, те по-

малко се страхуваха да влязат в конфронтация. Получените резултати 

показват наличието на позитивна ситуация, свързана с перцепцията на 

изследваните лица относно конфликтната ситуация, страха или липсата на 

доверие и тревожността на изследваните лица, вербалните интеракции на 

изследваните лица като избягване на неправилното тълкуване на 

информацията. 

 Атмосфера: Резултатите показаха, че изследваните лица биха желали да са 
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по-подготвени да се срещат и да обсъждат конфликтите, като уреждат 

взаимно приемливо време и място, тъй като научиха повече за важността 

на мястото, където се осъществява разрешаването на конфликта. Това би 

била важна стъпка в процеса за разрешаване на конфликти, тъй като една 

от главните цели е да се насърчава чувство за доверие и увереност в 

процедурите и сред участниците, водещи до достигане на повече взаимни 

споразумения.  

 Изясняване на перцепциите: Резултатите показват, че изследваните лица 

бяха по-осъзнати за това как техните негативни и позитивни аз-перцепции 

повлияват върху справянето с конфликти, докато реакциите им трябваше 

да са в по-голяма степен базирани върху това как те мислят, че ги 

възприемат другите. Изясняването на перцепциите на всеки човек би 

способствало той да научи повече за конфликтите, които могат да му 

помогнат да разреши по-добре проблемите. 

 Потребности: Резултатите разкриха, че изследваните лица бяха по-склонни 

да оставят настрана временно някои свои по-маловажни лични желания, за 

да не навредят на отношенията; те чувстваха, че потребностите на двете 

страни трябва да се зачитат повече, за да се поддържат отношенията. 

Изследваните лица бяха по-фокусирани върху индивидуалните и 

споделените потребности, които бяха общи за участниците в конфликта.  

 Власт: Резултатите от проведеното проучване показват, че изследваните 

лица бяха по-осъзнати за негативната власт, тъй като усещаха, че не 

трябва да има по-висша сила в разрешаването на конфликтите. Те биха 

искали да споделят повече позитивни нагласи, като същевременно се 

надяват другата страна да направи същото. Един позитивен възглед върху 
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властта би подобрил овластяването, повишавайки позитивното виждане на 

изследваните лица за властта и давайки им възможност да бъдат по-

ефективни, което ще доведе до засилването на идеята за партньорството в 

конфликта. Притежаването на по-положителен възглед би ги насърчило да 

използват споделена позитивна власт, водеща до значимо решение. 

 Споразумения с обща полза: Резултатите показаха, че в конфликтите 

изследваните лица предпочитат по-скоро да помолят другите страни да 

изяснят своите позиции и чувстваха, че за тях би имало по-голямо 

значение да са удовлетворени потребностите на другите страни, както и 

техните собствени в края на разрешаването на конфликта. Резултатите 

разкриха, че изследваните лица са подобрили уменията си за преговаряне 

по отношение на своите интереси, а не на индивидуалните си позиции. Те 

трябва да преодоляват  своите различия, като се концентрират върху 

общите интереси и да се освободят от мисълта за заемане на крайни 

позиции.  

 Допълнително разглеждане: Резултатите разкриха също, че изследваните 

лица биха били по-склонни да разгледат възможността за намиране на 

трета страна - фасилитатор при трудните конфликти и че се чувстват по-

склонни да постигнат съгласие по конкретни въпроси в конфликтите. 

Изследваните лица имаха склонността да изразяват гнева си по по-

конструктивен начин и не позволяваха на гнева да ръководи ситуацията.  

Програмата за посвещение помогна на хората с радикално различни 

перцепции и трудности в ясната комуникация да подобрят своите умения за 

разрешаване на конфликти. При разделянето на хората от проблема и при 

фокусиране върху интересите, а не върху позициите, изследваните лица бяха по-
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осъзнати по отношение на привързаността, която е свързана с его-генерираното 

осъждане и придържане към позиции, които биха могли да замъглят виждането 

им за това какви са техните реални интереси в преговорите. Тези умения също 

така биха отразили будисткото схващане за Осемкратния път. Нещо повече, 

практикуването на медитация редовно по време на посвещението допринесе за 

разрешаването на конфликти; това доведе до фундаментален процес на 

осъзнаване на актуалния момент, на освобождаване от емоционалните бариери; 

повишена яснота на мисловните процеси, включително осъзнатост за проблема, 

отвореност към решения и гъвкавост; повишено съчувствие към тревогите и 

гледните точки на другите страни, капацитетът да се признават другите като 

сходни на нас в страданието; повишено възстановяване от психо-физическия 

стрес на всеки процес на разрешаване на конфликти.
66

 Според Langker
67

 

основното учение на будизма е модел за разрешаване на конфликти, който 

изисква сдържаност в действията.
68

  Монашеската дисциплина се занимава с 

предписанията, които са част от будисткия път, започващ с Четирите 

благородни истини. Четвъртата истина е, че освобождаването от страданието се 

постига чрез практикуването на Осемкратния път, който ни води към 

себетрансформация, сила и самообладание по време на житейските трусове,  

зрелост и спокойствие.
 69

  Обучението по посвещение помогна на изследваните 

лица да се съобразяват физически, словесно и умствено с учението на Буда 

относно това как да се живее функционален живот чрез следване на пътя на 
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състраданието, очертан в Осемкратния път, както следва:  

 Правилен възглед: Идеята е да се оставят нещата да се случват. Там, където 

има конфликт, ние трябва да ангажираме своите комуникационни умения, 

за да си партнираме с другите и да се върнем към комуникация, хармония и 

мир. 

 Правилно намерение: Свързано е с идеята за липсата на желание, с 

дружелюбност и състрадание. Комбинирани, тези елементи имат за 

резултат дух на щедрост, водещ до идеята за провеждане/комуникация и 

мъдростта на самоосъзнатостта. Правилното намерение може да бъде 

считано за първостепенно при научаването как се развива типът мисловна 

нагласа, която допринася за негативното взаимодействие в процеса на 

разрешаване на конфликти.   

 Правилното говорене: Обръщането на внимание на начина, по който се 

изразяваме пред света, е самата дефиниция за ненасилствена комуникация 

и по този начин избягването на лъжите, демонизацията на другия, 

причиняването на болка и разгласяването на субективните възгледи като 

истини са изключително важните неща, които трябва да се имат предвид. 

 Правилното действие: Идеята е въздържане от причиняване на болка, 

докато вместо това човек трябва да се опитва да развива пълнота на 

съзнанието,  чрез което резултатите от нашите избори ще бъдат 

трансформирани в идеи за разрешаване на конфликти. Ненасилствената 

комуникация, рефлексивното слушане и споделеното разбиране на това, 

което действително се случва, биха довели до успешно разрешаване на 

конфликтите. 

 Правилен начин на живот: Идеята е да се допринася за мирното и 
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продуктивно работно място. Буда е съветвал да се въздържаме от търговия 

с оръжия, хора, месо и отрова. Хората не трябва да допринасят за 

деградирането на околния свят, а да правят бизнес, който е в унисон с 

етическите стандарти. 

 Правилно усилие: Идеята – от гледна точка на разрешаването на 

конфликти – е свързана с обучаване на Аз-а да разпознава пусковите 

механизми на гнева, за да можем да ги избягване и да реагираме адекватно. 

Важно е да останем в досег с емоционалното си състояние във всеки един 

момент, за да можем бързо да се отдалечим от гнева или от всякакви други 

дисфункционални емоционални състояния или действия. Нещо повече, 

правилното усилие помага да можем да разпознаем конфликта или 

факторите, които водят до отрицателни интеракции;  да вземем мерки да 

облекчим свързаните с това фрустрации; да се научим да бъдем 

конструктивно асертивни;  да слушаме активно и да търсим чрез 

брейнсторминг различни възможности за разрешаване на конфликтите. 

 Пълнота на съзнанието: Може да се разглежда като сбор и реализиране на 

всеки друг аспект от пътя: правилен възглед, намерение, говорене, 

действие, начин на живот и усилие. Това е идеята, че ние постоянно се 

освобождаваме от себичността, алчността и дистреса. Тъй като ние всички 

сме взаимозависими и нашият мир е мирът на всеки друг човек, пълнотата 

на съзнанието ни помага да приветстваме и прегърнем всеки гняв или 

негативност, които другите ни носят и да го видим като възможност да 

осъществим своите умения за мир, а не да се ангажираме с агресията.   

 Правилна концентрация: Тя е  поддържане на изчистена, цялостна, 

целенасочена осъзнатост, единна насоченост на вниманието, която се 
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опитва да издигне ума до по-високо състояние и чрез отдадено присъствие 

на обекта върху който сме се фокусирали. Това би допринесло за 

изграждането на важни умения в управлението и разрешаването на 

конфликтите, например да бъдеш активен с пламенно слушане, което има 

за резултат ясно разбиране за последиците за конфликтите. Дефинирането 

и контролирането на мисловната нагласа и отправната точка винаги са 

важни за това човек да бъде успешен медиатор и да помага за 

трансформирането на всеки сблъсък в среща, белязана с радост и мир. 

Нашето изследване разкри позитивна корелация между уменията за 

разрешаване на конфликти на изследваните лица и нивата на тяхната 

емоционална интелигентност, което води до вярването, че емоцията 

възпрепятства процеса на разрешаване на конфликти. Нашето експериментално 

изследване на програмата за посвещение за будистки монаси беше в унисон с 

миналите открития, че хората, които са участвали в осемседмичен клас по 

медитация, са имали измерими промени в начина, по който техният мозък се е 

справял с емоциите, отмествайки по този начин изходната точка към по-

позитивни чувства.
70

 Редица ключови идеи и интервенции, които съществуват в 

психологията, и по-специално емоционалната интелигентност, помагат за 

възстановяването на мира и стабилността и могат да доведат до ограничаване на 

щетите и отиване отвъд конфликта.
71

  Хората, които са придобили 

необходимите умения за обработка на емоциите, обикновено разрешават 

конфликтите. По този начин психологията е много ефективна при 
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разрешаването на конфликти. Според Selfgrowth
72

 трите начина, по които 

емоционалната интелигентност помага за разрешаване на конфликти, включват 

предотвратяване на непродуктивен конфликт, навигация на продуктивния 

конфликт и поправяне на отношенията. Редовната медитация може да помогне 

на изследваните лица да останат спокойни и балансирани  при наличието на 

конфликт и интензивни емоции, както е обяснено от Hanson.
73

  Връзките между 

психологическите функции и медитацията са следните: 

 Самообладание: То означава да останеш осъзнат за преминаващия поток, без 

да позволиш да бъдеш  повлиян от него. То може да помогне при справянето 

със ситуациите със спокойствие и здрав разум.  

 Състрадание: Ангажираност с чувството, преживявано от другия човек и 

наличието на емпатия, което парира тенденциите на мозъка за автоматично 

създаване на „нас“ и „тях“.  

 Осъзнатост: Свързана е със стабилизиране на пълната осъзнатост. 

 Радост: Обхваща щастието, удовлетворението и спокойствието.   

 Щедрост: Отнася се до практикуването на милосърдие в медитацията, с 

възможности за освобождаване на Аз-а и междувременно разкриването на  

отзивчивост, сдържаност, търпение, опрощение и липса на съперничество.  

 

 Приложимост на резултатите 

 Резултатите от това изследване имат важна практическа стойност за 

родителите и за учебните заведения. Родителите биха били в най-добрата 

                                                 
72

 Selfgrowth (1996). 3 Ways Your EQ Resolves. Retrieved June 20, 2011, from 

http://www.selfgrowth.com/articles/3_ways_your_eq_resolves_conflict (1990).  
73

 Hanson, R. (2009). Buddha’s Brain: the practical neuroscience of happiness, love ,and wisdom. 

Oakland, CA: New Harbinger Publication, Inc.  

 

http://www.selfgrowth.com/articles/3_ways_your_eq_resolves_conflict


 

 

41 

позиция, ако се стремят да развият умовете на своите деца съгласно 

схващанията на Осемкратния път и да ги въведат в медитативната практика, за 

да дадат възможност умовете на децата им да бъдат достатъчно стабилни и да ги 

предпазят от умствените замърсявания. В учебните заведения, които се считат 

за втори по важност – след родителите – това би могло да доведе до нов порив 

за наблягане върху ученето, базирано на морала и може да предостави 

инструменти на учителите за Осемкратния път, включително практикуването на 

медитация. Важно е всички тези изводи да бъдат приложени в практиката и да 

бъдат насочени в правилната посока, за да могат да се трансформират 

ценностите на хората по посока на хуманизма и вярата в доброто бъдеще на 

човечеството. 

 

 

Основни научни приноси 

Научните приноси на в дисертационния труд може да бъдат обобщени в 

следните основни насоки: 

1. В теоретичен план медитацията и ползите от нея се промотират 

посредством утвърждаване на следните постановки: медитацията е 

начин за обучение и развитие на човешкото мислене, за да стане то 

позитивно и способно да прави разлика между добро и зло; 

медитацията може да подобри нашата емоционална интелигентност и 

да помогне за насърчаване на моралното поведение и промяната на 

нашия светоглед.  

2. В теоретичен план се доказва тезата, че прилагането на ключовите 

идеи на Будизма е път към идентифицирането на доброто като 
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морална категория и на добротата като стил на поведение, а 

практикуването на медитация и по-задълбочените знания за идеите на 

„Осемкратния път“ ни водят към морални идеали и вдъхновение за 

извършване на добри дела.  

3. На емпирично равнище е изследван един алтернативен вариант за 

позитивен изход от конфликтните ситуации, при който чрез 

обучението по посвещение на будистки монаси се разкри наличие на 

корелация между емоционалната интелигентност и уменията за 

разрешаване на конфликти. Доказа се, че пътят на състраданието, 

очертан в „Осемкратния път“, е свързан с разрешаването на 

конфликти и че психичните функции, които имат връзки с редовното 

медитиране, биха помогнали на хората да останат спокойни и 

балансирани при наличието на конфликтна ситуация. 

4. На емпирично равнище се доказва как практикуването на медитация 

и прилагането на ключовите идеи на Будизма имат за закономерен 

резултат развитието на човешкото мислене. Конкретно се доказа, че 

обучението по посвещение, което се фокусира главно върху 

развитието на ума чрез медитация и практикуване на морални 

действия в ежедневието, може да бъде свързано със значителни 

подобрения в живота на хората, и да ги направи позитивни, духовно 

силни, способни да гледат отвъд своите проблеми и уверено да 

вървят по пътя към постигане на щастие и благоденствие.    

5. Резултатите от проведеното изследване показват, че приложената 

обучителна програма подпомага хората да визуализират 

потенциалната полза за обществото и че добродетелното общество, за 
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което хората мечтаят, може да бъде създадено от дълбоко морални 

индивиди, притежаващи светъл ум, който, обсебен от идеята за 

добротата и любовта, може наистина да промени света.   
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