МЕТОД ЗА ОСМИСЛЯНЕ НА ЧУВСТВАТА
Основни принципи в “Kарта на чувствата”
Индивидуалната „карта на чувствата” нагледно представя как се използват личните резултати от анонимното интернет тестиране с
пробния модел „Изследвай чувствата“. Теоретичната основа за внедряването на метода „Карта на чувствата“ е представен по-подробно
във „Вавилонска кула в човешкото сърце“ (Фердинандов 2019: 222 – 227).
Стъпки при изграждане “Kарта на чувствата”
За изобразяване на осъзнатото усложняване на мисълта, толкова, колкото е необходимо, се създават връзки между избраните
„сценарии”. Подбраните понятия представляват начална точка за определяне на т.нар. логически балони (“logic bubbles”) – те притежават
склонността да се свързват помежду си и да образуват “централен цикъл” от обратни връзки между теми и/или „сценарии“. Процедурата
за създаване на „карта на чувствата” се състои от три стъпки. Изграждането на „карта на чуствата” започва от централните сценарии –
тези с най-голямо „предимство“ съставляват централния цикъл („centrals”, Фигура 1).

Фигура 1: Първа стъпка в построяването на „карта на чувствата”
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Всеки „сценарий” участва само в един цикъл и трябва да се употреби като начален асоциативен стимул еднократно. Може да се
добавят разклонения, а веригата по всеки „сценарий“ да се усложни, колкото може да понесе кратковременната памет на лицето.
Единственият риск е, ако продължи твърде дълго, да стане глупаво или да заприлича на самоцелна игра на думи. Така се избягват
смислови повторения и излишък на асоциации. Също така могат да се създадат няколко централни цикъла от два и повече сценарии,
които да изобразят многопластовото и противоречиво естество на индивидуалните чувства, нагласи и намерения. „Сценариите” трябва
да са придружени от поне едно кратко описание (под кратко се има предвид едно завършено изречение, без телеграфната реч) на
конкретна житейска ситуация, която има пряка смислова връзка с дадения „сценарии” (Фигура 2).

Фигура 42: Втора стъпка в построяването на „карта на чувствата”
Кратките разкази се формулират чрез къси и прости изречения – така натоварените с личен емоционален смисъл думи представят
житейската сцена в сгъстен вид. Ако се налага употребата на фрази с преносен смисъл (символи, метафори, аналогии и други литературни
тропи), те трябва да бъдат придружени от кратки определения, които да поясняват смисъла им. Те се добавят към първоначалното
описание съдържащо израза с преносно значение като подхранващо описание. Впоследствие етикетите на сценариите се заместват със
съставените лични истории. След това се добавят събирателните „сценарии” (“collectors”), ако са избрани такива, а именно сценариите
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със средно ниво на предимство спрямо другите. Сценариите с най-малко предимство в сравнение с останалите се разпределят по желание
като второстепенни подхранващи логически единици (“feeders”). Повтаря се същата процедура, изпълнена за централните сценарии, като
се съставят истории, които да не повтарят смисъла на предишните, но да поясняват все по-конкретно какви са източниците на чувства
(Фигура 3).

Фигура 3: Трета стъпка в построяването на „карта на чувствата”
Възможно е да се създадат повече от един централни цикъла в една карта с прилежащите към тях събирателни и подхранващи
сценарии. Примерни индивидуални „карти на чувствата”, изработени с участници в експеримента, изявили доброволно желанието си да
участват в този процес, могат да бъдат разгледани след обобщението. Включването на повече подробности и разклонения в
ретроспекцията продължава до момента, в който участниците не почувстват, че темата е изчерпана или са умствено уморени от процеса.
Отклонения от задачата да се изработи „карта на чувствата” може да се наблюдават и под формата на създаване на метафора – за нея се
препоръчва да се поиска кратко поясняващо определение.
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ПРИМЕРНИ „КАРТИ НА ЧУВСТВАТА”
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