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 Борис Дмитриевич Карвасарски 

 

Психотерапевтическа енциклопедия 

 

(2-ро издание, 2002 г.) 

 

 

„Психотерапевтична енциклопедия” е първият опит в 

родната практика да се опишат енциклопедично теорията, 

методологията и историята на психотерапията. В състава на 

енциклопедията намериха място статии, които представят 

характеристиките на най-важните школи и направления на 

психотерапията, описват различни методики и технически 

прийоми. Енциклопедията не само отразява историята и 

класиката в психотерапията, но и фиксира съвременния етап на 

нейното развитие в Русия и в чужбина. Над енциклопедията се 

трудиха едни от водещите психолози и психотерапевти на нашата 

страна.  

 

Посвещава се на руските психотерапевти 

Авторы 
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_А_ 

 

АВЕРСИВНА ТЕРАПИЯ // 

АВЕРСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 

 

Аверсивните методики (лат.  aversio — отвращение) лежат в 

основата на практическото приложение на експерименталните 

теории за ученето* (научение). Понастоящем те могат да се 

диференцират на методики, основани на модела на И. П. Павлов 

(И. П. Павлов) (класическо обуславяне/ классическое 

обусловливание) и на модела на Скинър (Скиннер/ Skinner В. F.) 

(оперантно обуславяне/ оперантное обусловливание). 

В методиките, основани на класическото обуславяне, се 

съчетават привлекателни стимули (например алкохол или 

обилна храна) с болезнени, неприятни, предизвикващи 

отвращение стимули (инжекция с апоморфин, която води до 

повръщане, електрически разряд, предизвикващ силна болка и 

др.). Методиката се подлага на критика по етични съображения. 

Повечето от авторите признават обаче възможността и 

необходимостта тя да се прилага при животоозастрашаващи 

прояви, като например натрапливо самоувреждане, 

упражнеяване на натиск върху очите и т.н. 

Условията за нейното успешно прилагане са същите, както 

и тези при използването на методиката на наказанието 

(медотика наказания). Аверсивният стимул трябва да се 

предлага веднага след реакцията, която подлежи на угасване. На 

първия етап е необходимо да се прилага постоянна схема на 

угасяне, като послепенно се преминава към нерегулярно 

използване на аверсивния стимул. Лечението трябва да 

продължава и известно време след изчезването на симптома. 

Адекватен показател за прекратяването на лечението се явява 

възникването на адаптивно поведение. Използването на тази 

методика предполага наличието на ясни по външните си прояви 

и ограничени във времето симптоми. 

Методиките, при които се използва оперантния модел, са 

основани на принципа за успешното решаване на задачи, които 

избавят пациента от неприятните стимули, например от 

електрическия разряд. Така при лечението на треморните форми 

на треморна форма на спазъм при писане, пациентът усвоява 

задачата да успее да въведе метална пръчица в поредица от 

отверстия с все по-намаляващ диаметър. Наличието на тремора 

води до попадане в края на отверстията и до затваряне на 

електрическа верига, в резултат на което пациентът получава 

удар с електрически ток. Точното въвеждане на пръчицата в тези  

 

* С курсив в целия текст са отбелязани думи и изрази, фигуриращи като 

самостоятелни статии в енциклопедията – бел. прев. 



 

 
~5~ 

 

отверстия го избавя от електрическия разряд. При спастичната 

форма на спазъм при писане пациентът използва специална 

автоматична писалка, излишният натиск върху която също води 

до затваряне на електрическата верига и следователно – до 

наказание. В процеса на тренировка пациентът се учи да отпуска 

нужните групи мускули. 

При съответната техническа изобретателност на практика 

може да се създаде методика за всеки един симптом, която, от 

своя страна, се основава на принципа на решаването на задачи, 

т.е. насочено е  към предотвратяване на въздействието на 

аверсивния стимул. В качеството на пример може да се приведе 

болният, страдащ от истерична парализа на краката и от загуба 

на чувствителност в тях. На краката и на двата пръста на ръцете 

на пациентката се поставят електроди: на пръстите на ръцете – 

електроди, чрез които болната може да получи болезнен 

електрически разряд, а на краката – електроди, посредством 

които се осъществява слаба електростимулация, която се долавя 

при запазена чувствителност и няма болезнен характер. На 

болния се дава следната инструкция: ако от електродите 

доловите някакви усешания по краката си, натиснете 

изключвателя, иначе 6 секунди след това ще последва силен, 

болезнен електрически разряд в пръстите на ръцете. Така 

болната трябва да решава задачата да различи слабия стимул, 

като непроизволно снижава прага на болковата си чувсвителност. 

По време на първата процедура у болната не се установяват 

никакви реакции на избягване и тя получава няколко болезнени 

електрически удара. По време на втората процедура след първия 

електрически разряд се появяват изразени вегетативни реакции 

и дори повръщане. По време на третата процедура болната два 

пъти подред натиска копчето на изключвателя, като така 

навреме предупреждава за подаването на болезнен електрически 

разряд, като отбелязва, че у нея се е повила чувствителност в 

краката. Едновременно с това у нея възникват произволни 

движения в краката и тя успява самостоятелно да отиде до стаята 

си. Впоследствие не се наблюдават рецидиви на симптоматиката 

и няколко дни по-късно тя е изписана. 

А. Т. се използва при лечение на алкохолизъм, на хроничен 

никотинизъм и при други заболявания. 

 

АВТЕНТИЧНОСТ // 

АУТЕНТИЧНОСТЬ  

 

От гръцки език authentikys — истински.  

Понятие, разработено в хуманистичната психология и 

психотерапия и отразяващо една от най-важните интегративни 

характеристики на личността. Според Роджърс (Роджерс / Rogers 
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С. R.), който активно използва този термин, А. е способността на 

човека в обшуването да се отказва от различни социални роли (на 

психотерапевт, на професионалист, педагог, ръководител и т.н.), 

което му позволява да проявява своите истински, свойствени 

единствено на него мисли, емоции и поведение. Наред със 

способността за безусловно приемане и емпатия (эмпатия), А. се 

явява задължителна съставна част на ефективното човешко 

общуване. 

Границите на понятието А. не са ясни. Често в качеството 

на синоним на термина А. се използват също определения като 

пълноценно функционираща личност (Роджърс / Роджерс/ Rogers 

С. R.), свобода (Олпорт / Allport F.Н.), самоактуализация 

(Маслоу/ Маслоу/ Maslow A.H.), самост (самость), цялостна 

личност (целостная личность, Пърлс/ Перлс/ Perls F.S.), 

конгруентност (конгруэнтность, Гриндер (Grinder J.), Бендлер 

(Бендлер/ Bandler R.). 

Психологическият смисъл на А. може да се определи като 

съгласувано, цялостно, взаимосвързано проявление на основните 

психологически процеси и механизми, обуславящи личностното 

функциониране. Проявата или липсата на проява на А. от тази 

гледна точка се наблюдава при сблъсък на личностните мотиви и 

интереси със социалните норми, с доминиращите тенденции в 

общественото съзнание. В тази ситуация автентичното поведение 

предполага целенасочено преживяване на непосредствения опит, 

което не е изкривено от психични защитни механизми. Човекът 

въвлечено възприема случващото се, след което непосредствено 

проявява своето емоционално отношение към него. Неговите 

мисли и действия са съгласувани с емоциите. В съвременните 

направления на психологията, които разработват формалната 

структура на комуникацията, поведението на такъв човек се 

оценява като конгруентно (т.е. от гледна точка на страничния 

наблюдател потъпващата информация по вербалния и 

невербалния канал е съгласувана). 

В традициите на хуманистичната психология А. 

характеризира също някаква идеална личност, противоположна 

на невротичната такава. По пътя към А. се осъществява 

личностов ръст. В гещалт-терапията А., самостта се предшества 

от етапа на осъзнаване на относителността на социалните норми, 

на неефективността на поведенческите шаблони, на 

утвърждаване на собствената ценност с откриването в себе си на 

възможността да проявяваш различни, дори негативни емоции, с 

едновременното поемане върху себе си на отговорността за 

автентичното поведение в обществото. В този контекст А. не е 

образец за подражание, да кажем, образец на героя, а изстрадана 

в борбата със самия себе си свобода да приемеш собствените си 

неповторими особености и неповторима стратегия за изграждане 

на собствения живот. Като пример за автентично поведение може 
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да служи поведението на участника в тренингова група 

(тренинговая группа), който, изпитвайки страх пред 

предстоящото групово обсъждане на въпроса: „Как се чувстваш 

сега?”, честно си признава, че се бои. 

 

АВТОГЕННА ТРЕНИРОВКА //  

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА  

 

От гръцки ез. autos — сам, genos — произход.  

Активен метод за психотерапия, психопрофилактика 

(психопрофилактика) и психохигена (психогигиена), насочен към 

възстановяване на динамичното равновесие на системите от 

хомеостатични саморегулиращи механизми  на човешкия 

организъм, нарушени в резултат на стресово въздействие. 

Основни елементи на методиката се явяват тренировката по 

мускулно отпускане (тренировка мышечной релаксация/ 

релаксации), самовнушението (самовнушение) и 

самовъзпитанието (автодидактикa)  (самовоспитание/ аутоди-

дактика). Активността на А. Т. противостои на някои 

отрицателни страни на хипнотерапията в нейния класически 

модел, който предполага пасивно отношение на болния към 

лечебния процес и неговата зависимост от лекаря. 

През 1932 г. Шулц предлага А. Т. да се използва като 

терапевтичен метод в лечението на неврозите (Шульц/ Schultz J. 

Н.). В нашата страна тя започва да се използва в края на 50-те 

години на 20-ти век. Лечебното действие на А. Т., наред с 

развитието в резултат на релаксация на трофотропна реакция, 

характеризираща се със засилване на тонуса на 

парасимпатиковия отдел на вегетативната неврна система и 

подпомагаща неутрализацията на стресовото състояние, е 

основано също така и на отслабването на активността на 

лимбичната и хипоталамусната области, което се съпровожда от 

намаляване на общата тревожност и от развитие на антистресови 

тенденции у трениращите (Лобзин В. С., 1974). 

Разграничават се две степени на А. Т. (по Шулц): 1) ниска 

степен – обучение в релаксация с помощта на упражнения, 

насочени към предизвикване на усещане за тежест, за топлина, 

към овладяване на ритъма на сърдечната дейност и на дишането: 

2) висша степен – автогенна медитация – създаване на трансови 

състояния от различно ниво. 

Низшата степен на А. Т. – 1 включва шест стандартни 

упражнения, които се изпълняват от пациентите в една от 

следните три пози: 1) седящо положение в „позата на кочияш” 

(поза кучера) – трениращият сяда на стола с леко отпуснати 

напред глава, китки и предмишници лежат свободно на предната 

повърхност на бедрата, краката са разтворени свободно; 2) 

лежащо положение – трениращият лежи по гръб, главата му е 
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отпусната върху ниска възглавница, ръцете са леко сгънати в 

лакътните стави и лежат свободно до тялото с дланите надоку; 3) 

полулежащо положение – трениращият седи свободно в кресло, 

облегнал е гърба си назад, ръцете му са поставени на предната 

повърхност на бедрата или върху подлакътниците, краката са 

свободно разтворени. Във всяко едно от трите положения се 

достига до пълно отпускане, като очите са затворени с цел 

постигането на по-добра съсредоточеност. 

Упражненията се изпълняват чрез повтаряне наум (5-6 

пъти) на съответните формули за самовнушение, които 

ръководителят на тренировката подсказва. Всяко от 

стандартните упражнения се предхожда от формулата-цел: „Аз 

съм съвършено спокоен”. 

Първо упражнение. Предизвиква се усещане за тежест в 

ръцете и краката, съпроводено от отпускането на напречно-

набраздената мускулатура. Формулите са „Дясната ръка е 

толкова тежка”, последвана от „Лявата ръка е толкова тежка” и 

„И двете ръце са толкови тежки”. Формулите се повтарят и за 

краката. Завършителните формули са: „Ръцете и краката са 

толкова тежки”. 

Второ упражнение. Предизвиква се усещане за топлина в 

ръцете и краката с цел да се овладее регулацията на съдовата 

инервация на крайниците. Формулите са: „Дясната (лявата) ръка 

е толкова топла”, последвана от „Ръцете са съвършено топли” и 

същите формули за краката. Завършителната формула е „Ръцете 

и краката са толкова тежки и топли”. 

Трето упражнение. Регулация на ритъма на сърдечните 

съкращения. Формулата е „Сърцето бие силно и равномерно”. 

Четвърто упражнение. Нормализация и регулация на 

дихателния ритъм. Формулата е: „Аз дишам съвършено 

спокойно”. 

Пето упражнение. Изтслакване на усещането за топлина 

към областта на коремната кухина. Формулата е: „Моят слънчев 

сплит излъчва топлина”. 

Шесто упражнение. Предизвикване на усещането за 

прохлада в областта на челото с цел предотвратяване и 

отслабване на главоболието със съдов произход. Формулата е: 

„Моето чело е приятно прохладно”. 

Показател за усвояването на поредното упражнение се 

явява генерализацията на усещанията. Упражнението за 

внушаване (внушение) на топлина в крайниците се смята за 

усвоено тогава, когато топлината започне да се разлива по цялото 

тяло. 

По всяко едно упражнение се работи 2 седмици, като 

целият курс А. Т. – 1 продължава около три месеца. Заниманията 

обикновено се провеждат в групов формат 1-2 пъти седмично под 

ръководството на психотерапевт: продължителността на 
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заниманията е 15-20 минути. Голямо внимание се отделя на 

самостоятелните тренировки на пациентите, които се провеждат 

два пъти на ден (сутрини преди ставане и вечер преди сън), като, 

по правило, пациентите си водят дневници, в които описват 

усещанията, изпитвани от тях по време на заниманията. 

При усвояването на първите две стандартни упражнения 

(„тежест” и „топлина”) възниква особено състояние на автогенно 

потапяне, което Шулц нарича „превключване” и определя 

физиологично като „понижаване на биотонуса в състояние на 

съзнание”. Мюлер-Хегеман (Мюллер-Хегеманн, Muller-Hegemann 

D.) обясняват това състояние с намаляването на активността на 

кората при отсъствие на външни дразнители и със 

съкращаването на мисловните процеси вследствие на 

съсредоточеността върху формулите на тренировката. Това 

състояние се характеризира като промеждутъчно между съня и 

бодърстването, то е много близко до първия стадий на 

хипнотичния сън (сомноленция). Дълбинното автогенно потапяне 

се подразделя на три фази. В първата фаза пациентът усеща 

тежест, топлина, умора, отмала, които се разливат по цялото 

тяло. Втората фаза се характеризира с усещането за лекота на 

тялото, за безтегловност, като често възникват нарушения в 

схемата на тялото. Третата фаза може да се характеризира като 

фаза на „изчезване на тялото”. 

Първата и втората фаза могат да бъдат диференцирани 

електроенцефалографски. Поради значителното дразнене на 

кората, повтаряните формули стават ефективно средство за 

самовнушение. В състоянието на автогенно потапяне пациентът 

пристъпва към самовнушение, насочено срещу определени 

болестни разстройства. 

Луте (Лутэ, Luthe W.) разграничават 5 типа формули за 

намерение: 1) неутрализиращи, които използват вариантът на 

самовнушение „Все ми е тая” («Все равно»): „Все ми е тая за 

гълтането” («Глотание все равно») — при езофагоспазъм?, „Все ми 

е тая за цветния прашец” («Цветочная пыльца все равно») — при 

аллергии и т. н.; 2) усилващи, като например: „Знам, че ще 

събудя, когато моят пикочен мехур се обади” – при енуреза; 

„Мозъкът ми говори автоматично” («Мой мозг говорит 

автоматически» — при заекване; 3) абстинентно-насочени, 

например: „Аз знам, че няма да погълна и капчица алкохол, в 

никаква форма, по никое време, при никакви обстоятелства”; 4) 

парадоксални, например: „Искам да пикая колкото може по-

трудно” – при спазъм на пикочния мехур; 5) поддържащи, 

например: „Знам, че не завися от лекарствата” – при астма; 

„Имената са интересни” – при трудно запомняне на имена. 

По общо мнение, А. Т. е най-ефективна в лечението на 

неврозите, на функционалните разстройства и психосоматичните 

заболявания. Тя е показана преди всичко при неврастения. В 



 

 
~10~ 

рамките на тази форма на невроза, най-силен ефект се отбелязва 

при психогенните  сексуални нарушения и разстройствата на 

съня. При невроза с натрапливи състояния най-голям е ефектът 

на А. Т. върху фобийния синдром,  като се отбелязват и 

удовлетворителни резултати при лечението на обсесии. Много 

изследователи посочват ниската ефективност на А. Т. при 

истерията, когато е налице своеобразна „желателност” на 

болестта. Сравнително резистентни към А. Т. са болните с 

хипохондричен синдром. Практически отсъства ефект на този тип 

лечение при компулсивен синдром у болни от невроза с 

натрапливи състояния. Ниска ефективност на лечението се 

отбелязва също и при психастенията. 

Най-добри резултати от прилагането на А. Т. се наблюдават 

при лечението на онези заболявания, проявите на които са 

свързани с емоционално напрежение и със спазъм на гладката 

мускултатура, като при тях парасимпатиковият ефект се постига 

по-лесно, отколкото симпатиковия. В литературата се отбелязва 

добрият резултат от прилагането на А. Т. при бронхиална астма, 

в инициалния период на хипертоничната болест, при 

облитерирующего эндартериита, диспноза, стенокардия, 

спастични болки в стомашно-чревния тракт и запек. Има данни и 

за удовлетворителни резултати при лечението с А. Т. на болни от 

язвена болест, една от причините за която, според 

разпространеното мнение, е местният неврогенен спазъм на 

съдовете. 

А. Т. е ефективна като метод за лечение на различни 

невротични разстройства на речта и фонацията. В общата група  

болни обаче А Т. помага да се купират единствено проявите на 

логофобията, без да лекува заекването като системна невроза, 

във връзка с което е необходимо пациентите да се занимават в 

специализирани психотерапевтични групи за болни от 

логоневрози. 

А. Т. се включва в комплексното лечение на алкохолизма и 

наркоманиите, в частност за отстраняване на абстиннтния 

синдром и за формиране на антитоксикоманийна нагласа. В 

неврологичната клиника А. Т. се прилага при лечението на 

остатъчните явления на органичните заболявания на нервната 

система с цел купиране на психогенните разстройства, които 

допълват и усложняват картината на органичните поражения на 

нервната система, а също така и за коригиране на реакциите на 

личността спрямо болестта при съдови поражения на мозъка, в 

лечението на остатъчните явления при черепно-мозъчни травми, 

при невроинфекции и др. 

Успешното снемане на емоционалното напрежение и на 

тревогата с помощта на А. Т. оправдава нейното включване в 

многобразието от методики за психопрофилактика на родовите 

болки. 
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Широко приложение А. Т. получава също и в качеството ù 

на психохигиенно и психопрофилактично средство при 

подготовката на спортисти, на хора, работещи в условията на 

емоционално напрежение и в екстремни условия. Натрупан е 

положителен опит в прилагането на специални варианти на А. Т. 

като метод за производствена хигиена. 

Противопоказания за прилагането на А. Т. са състоянията 

на неясно съзнание и налудностите, особено налудностите за 

отношение и въздействие. А. Т. не се препоръчва по време на 

остри соматични пристъпи и вегетативни кризи. При изразена 

артериална хипотония се използват някои специални прийоми за 

преодоляване на нежелателната доминация на вагусната 

система (вж по-долу модификацията на К. И. Мировский/К. И. 

Мировский и А. Н. Шогама/А. Н. Шогама).  

Модификация на автогенна тренировка от нисша степен. 

1. Модификация на Мюллер-Хегеман (Мюллер-Хегеманн, 

1957).  

Основавайки се на трудовете за обширното 

представителство в коровите структури на лица (особено на 

езика) и на китките (особено на палеца), Мюлер-Хегеман 

модифицира методиката на Шулц, като въвежда няколко 

допълнителни формули, а именно: „Лицевите мускули са 

напълно отпуснати”, „Челюстта виси свободно надолу”, „Язикът е 

толкова тежък” – преди формулата „Челото е приятно хладно” и 

„И двете китки на ръцете са толкова тежки” – след формулата „И 

двете ръце са толкова тежки”. Отпускането на лицевите мускули 

и на китките спомага за по-дълбокото автогенно потапяня, а при 

болните с мигрена често тушира започващия пристъп. Авторът 

внася изменения и в третото упражнение. При неговото 

изпълнение болният трябва да си представи, че лявата му ръка 

се изпълва със струяща топлина от пръстите на лявата ръка до 

раменната кост. След това той „прелива” тази „натрупана в 

лявата ръка топлина” в лявата половина на гръдния кош, усеща 

я струяща към сърцето му, като така се постига и рефлекторно 

разширяване на коронарните съдове.  

2. Модификация на Клайнзорге и Клумбиес (Модификация 

Клейнзорге и Клумбиеса/ Kleinsorge Н. и Klumbies G., 1965)). 

Авторите разработват техника за тренировка, насочена към 

органите. Тази тяхна „насочена органотренировка” се явява по-

нататъшна доработка на А. Т. След завършването на съкратения 

общ курс А. Т. авторите разделят болните на групи по определени 

синдроми. В тези групи се провежда курс, който включва 

специализирани упражнения, които допълват и разширяват 

обхвата на класическите упражнения от първа степен. Формират 

се следните групи. 

Група „глава” (группа «голова»). Показания: вазомоторно 

главоболие, мигрена, Мениеров синдром, разстройства на 
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активното внимание. Акцентира се върху 6-тото упражнение от А. 

Т. – 1: „Челото е приятно хладно, главата е ясна, свободна, свежа, 

тя може да се съсредоточи върху всяка една мисъл” и т.н.  

Група „сърце” (группа «сердце»). Показания: стенокардия, 

кардиологичен синдром, нарушение на сърдечния ритъм. 

Акцентът е поставен върху второто и третото упражнение. 

Терапевтичното действие е основано на рефлекторното 

разширяване на коронарните съдове при разширяването на 

кожните съдове на лявата ръка. 

Група „корем” (группа «живот»). Показания: спазми на 

мускулатурата на органите в коремната кухина, гастралгия, 

дискинезия на жлъчните пътища, лигавичен и язвен колит. 

Акцентът се поставя върху петото упражнение. Предвид 

физиологичната му необоснованост, авторите заменят формулата 

на Шулц  „Слънчевият сплит излъчва топлина” с „В корема ми се 

разлива приятна топлина”.  

Група „съдове” (группа «сосуды»). Показания: нарушения на 

периферното кръвообращение, хипертонична болест в неврогенен 

стадий. Упражненията са построени на основата на първите две 

упражнения от А. Т. – 1.  

Голямо значение се придава на формулите за постигане на 

общо спокойствие.  

Группа «легкие». Показания: психогенна диспноза, 

бронхиална астма (извън пристъпа), начални степени на 

емфизема. Тренировката се провежда в лежащо положение, на 

отворен прозорец. Въвежда се формулата: „Дишам съвсем лесно”.  

Група „покой” (группа „покой”). Показания: нарушения на 

съня и емоционални нарушения. Тренира се в легнало 

положение. Специални упражнения са насочени към отпускане 

на скелетната мускулатура (отчасти заимствани от комплекса на 

прогресиращата мускулна релаксация). Успокояването 

(транквилизацията) също така се постига косвено – чрез 

визуализация на картини, на приятно оцветени емоционално 

картини (пейзажи и т. н.). 

Обособяването на подобни групи се приема за 

нерационално от много автори. В последно време „насочената 

органотренировка” се провежда по-често не в лечебни групи, а с 

професионално-приложна цел –  при подготовката на актьори, 

спортсмени и др. При такова групиране на трениращите много от 

стандартните упражнения от А. Т. – 1 се оказват излишни и те 

биват заменени от по-тясно специализирани прийоми. 

3. Модификация на К. И. Мировский и А. Н. Шогама ((К. И. 

Мировский и А. Н. Шогама, 1963). Авторите нзовават своята 

модификация „психотонична тренировка” (психотоническая 

тренировка). Те разработват различни прийоми – не само такива, 

които понижават тонуса, но и такива, които го повишават, които 

мобилизират. Благодарение на това авторите разширяват 
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сферите на приложение на А. Т., като изключват от 

противопоказанията за прилагане на А. Т. артериалната 

хипотония и астенията. Болните тренират в „астено-хипотонична 

група”. Мускулната релаксация се изключва доколкото 

понижаването на артериалното налягане е противопоказано. Във 

формулата се въвеждат думи, които имитират изразените 

симпатомиметични ефекти (втрисане, „гъша кожа” («гусиная 

кожа»), усещане за студ и т.н.). Тренировката завършва с 

енергична мускулна самомобилизация. Текстът на тренировката 

е: „Аз съм съвършено спокоен. Цялото ми тяло е отпуснато и 

спокойно. Нищо не ме отвлича. Всичко ми е безразлично. Аз 

чувствам вътрешно спокойствие. Раменете и гърбът ми са 

обхванати от леко треперене, сякаш взимам приятен, освежаващ 

душ. Всичките ми мускули стават еластични. По тялото ми 

пробягват „мравки” („мурашки”). Аз съм като свита пружина, 

готова всеки момент да се разпъне. Целият съм напрегнат. 

Внимание. Стани! […]” 

По данни на К. И. Мировский (К. И. Мировский, 1965), 

често още след първото занимание аетериалното налягане се 

повишава от стойности 60-70/45-50 до 110-130/70-80. 

4. Мобилизиращи, активизиращи упражнения, които 

предизвикват симпатомиметични ефекти, се използват и от А. В. 

Алексеев (А. В. Алеексеев, 1969) и Л. Д. Гисен (Л. Д. Гиссен, 

1969), които предлагат „психорегулираща тренировка” за 

подготовка на спортисти. 

5. Модификация на М. С. Лебедински (М. С. Лебединский) 

и Т. Л. Бортник (М.С. Лебединский и Т. Л. Бортник, 1965). Това е 

съкратен вариант на А. Т., приспособен за стационара. 

Продължителността на курса е 1 месец (вместо 3). Срокът на 

лечение се намалява за сметка на удължаването на всеки сеанс в 

началото на лечението до 30 минути. Болният се занимава 

всекидневно 1 път с лекаря и 2 пъти самостоятелно. Всяко 

упражнение се усвоява за 3 дни. Срокът на лечение се съкращава 

и благодарение на разширяването на формулите. Пример е 

формулата за мускулна релаксация: „Усещам тежест в дясната 

ръка, в раменете, предмишниците, пръстите. Усещам тежест до 

самия край на пръстите на дясната ми ръка”. За възникването на 

усещане за топлина в областта на слънчевия сплит спомага 

представата за преглъщането на слюнката и за разливащата се 

топлина в областта на хранопровода и стомаха. Срокът на 

лечението се съкращава и благодарение на засилването на 

хетеросугестивния момент в А. Т.: болните си повтарят на себе си 

формулите, които лекарят произнася няколко пъти. Преди да 

започне работата с всяка една формула и преди прехода от една 

формула към друга звучи разширена формула за спокойствие: 

„Аз съм спокоен. Съвършено спокоен. Спокойно и ритмично 

дишане. Ритмичен пулс. Сърцето бие равномерно и спокойно”. 
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6. Репродуктивна тренировка (модификация на А. Г. Панов, 

Г. С. Беляев, В. С. Лобзин, И. А. Копылова, 1980) (модификация 

А. Г. Панова, Г.С. Беляева, В.С. Лобзина, И.А. Копыловой, 1980) –

представлява комплексна методика за психофизиологична и 

личностна саморегулация. В тази модификация широко се 

използва в качеството на реализиращ прийом сетивната 

репродукция преднамереното възпроизвеждане на усещанията. 

Репродуктивната тренировка включва подготвителни 

психотерапевтични мероприятия (изучаване на личността на 

болния и определеня не основните методи за психотерапевтично 

въздействие), предварителни упражнения (дихателна 

гимнастика, идеомоторна и релаксираща тренировка на 

мускулния апарат) и същински обучителен курс по А. Т. 

Репродуктивната тренировка, както посочват авторите, 

представлява една донякъде компилативна методика, която 

обединява в единна техника прийоми, заимствани от много 

източници. При тази модификация голямо внимание се отдава на 

т.н. „релаксационна маска” (маска релаксации) – упражнение, с 

което започва курсът А. Т. : „Леко отпуснете веждите, насочете 

поглед навътре и надолу към бузите, по края на носа, докоснете 

леко с език мястото, от където започват горните Ви зъби (звук 

„Т”), дайте на долната Ви челюст да увисне малко, усетете 

тежестта ù и леко я издайте напред (звук „ЪЙ”/ «Ы»)»). 

Друга особеност на тази методика е въвеждането в 

обучителния курс А. Т. на дихателна гимнастика, която се 

провежда по специално разработена от авторите схема. 

Ритмичното форсирано дишане понижава възбудимостта на 

някои нервни центрове и спомага за мускулната релаксация. 

Редица автори отбелязват влиянието на дихателната гимнастика 

върху изразвняването на емоционалното състояние на 

трениращите, върху способността им да концентрират 

вниманието си. По време на дихателната гимнастика в 

коремната кухина възниква по-интензивно усещане за топлина, 

ето защо тя се използва преди формулата за предизвикване на 

топлина в корема. 

Други модификации на автогенната тренировка от нисша 

степен са описани в монографията на В. С. Лобзин (В. С. Лобзин) 

и М. М.  Решетников „Автогенна тренировка” («Аутогенная 

тренировка») (1986). 

Упражненията от нисша степен въздействат предимно 

върху вегетативните функции. С цел оптимизиране на висшите 

психични функции, Шулц разработва висша степен на А. Т. (А. т. 

– 2) – упражнения, които трябва да научат даден човек да 

предизвиква у себе си сложни преживявания, които водят до 

излекуване чрез „автогенна неутрализация” («аутогенная 

нейтрализация») и „самоочистване” («самоочищение» (катарсис). 

Стандартните упражнения на А. Т. – 1 авторът смята само за 
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подготовка към основното лечение, а втората степен – това е 

автогенната медитация (аутогенная медитация/медитация), 

с помощта на която именно се достига до автогенна 

неутрализация. Шулц твърди, че човек може да се избави 

окончателно от неврозата, само ако съумее да неутрализира 

отрицателните преживявания. Това самоочистване като прийом 

Шулц заимства от древниндуската система йога (йога). 

_Автогенна медитация по Шулц (аутогенная медитация по 

Шульцу)_ Преди да  пристъпи към автогенна медитация, 

трениращият трябва да се научи да се задържа в състоянието на 

автогенно потапяне продължително време – по един час и повече. 

По време на подобна „пасивна концетрация” възникват различни 

визуални феномени („сенки”, „най-прости форми”, цветови петна 

и т.н.). По-нататъшната подготовка се състои в това пациентът да 

се научи да предизвиква и се задържа в състояние на „пасивна 

концентрация” („пассивная концентрация”) при наличието на 

дразнители като ярка светлина, шум, звучащо радио и т.н. 

Първо упражнение. Зафиксиране на спонтанно 

възникващите цветови представи. 

Второ упражнение. Извикване в съзнанието на определени 

цветови представи, „виждане” на даден цвят.  

Трето упражнение. Визуализиране на конкретни предмети. 

Четвърто упражнение. Съсредоточаване върху зрителните 

представи за дадени абстрактни понятия като „справедливост”, 

„щастие”, „истина” и т.н.  

По време на изпълнението на това упражнение възниква 

поток от строго индивидуални представи. „Свободата” например 

се асоциира с белия кон, хвърчащ из прерията. Конкретните 

зрителни образи, асоциирани с абстрактни понятия според Шулц 

помагат да се разкрие несъзнаваното.  

Пето упражнение. Концентриране на „пасивното внимание” 

върху произволно извикани в съзнанието емоционално значими 

ситуации. Докато изпълнява упражнението, често трениращият 

се „вижда” в центъра на една въображаема ситуация.  

Шесто упражение. Извикване в съзнанието на образи на 

други хора. В началото трениращият следва да се научи да 

извиква образите на „неутрални” лица, а едва след това – на 

емоционално оцветени образи на приятни и неприятни на 

пациента хора. Шулц отбелязва, че при тези слуаи образите на 

хората се появяват някак шаржирано, карикатурно. Постепенно 

тези образи стават все по-„спокойни”, „безстрастни”, омекотяват се 

техните карикатурни черти, избледняват елементите на 

емоционална хиперболизация. Това служи като показател за 

започващата „автогенна неутрализация”.  

Седмо упражнение. Авторът го нарича „отговор на 

несъзнаваното”. Трениращият пита самия себе си: „Какво искам 

аз?”, „Кой съм?”, „В какво се състои моят проблем?” и т.н. («Чего я 
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хочу?», «Кто я такой?», «В чем моя проблема?») и т. п. В отговор 

той несъзнавано отговаря с поток от образи, които му помагат да 

се види „отстрани” в разнообразни, включително и тревожещи го, 

ситуации. Така се достига до катарзис, до себеизчистване, и 

настъпва „автогенна неутрализация” («аутогенная 

нейтрализация», т. е. излекуване. Анализирайки описаните 

медитативни упражнения по Шулц, не е трудно да се забележи, 

че те сесвеждат до серия от прийоми за реализиране на 

своеобразна „автопсихоанализа” («аутопсихоанализ»). 

Съавторът на Шулц в 6-томното ръководство Луте (Луте) 

въвежда нови елементи в структурата на метода – прийоми за 

автогенна неутрализация: автогенно отрeагиране и автогенна 

вербализация (вербализация). Тези методи изграждат основното 

съдържание на 6-томното ръководство по автогенна терапия. 

_Aвтогенно отрeaгиране по Луте_ (Аутогенное 

отреагирование по Лутэ.). За неутрализация на отрицателните 

преживявания се използват прийомите на „повторението” 

(повторeния) на онези ситуации, които са се оказали причина за 

психичната травма. Както и при психоаналитичните сеанси, по 

време на автогенното отреагирaне лекарят съблюдава пълна 

неутралност. Опитът на автора показва, че мозъкът на пациента 

сам „знае” в каква форма и в какъв ред следва „да се изказва 

материала” («высказывать материал») при автогенната 

неутрализация. Подчертава се, че при неутрализация се 

освобождава (т.е. вербализира) единствено онзи „материал”  

(«материал»), който пречи на нормалната мозъчна дейност. 

Автогенната вербализация се осъществява със затворени очи, 

като задачата на пациента е да разказва за всички появяващи се 

в състоянието на автогенно отпускане сензорни образи. 

В методиката за практическо провеждане на автогенното 

отреагиране по Луте могат да се разграничат пет основни 

правила или условия (Лобзин В. С., Решетников М. М., 1986): 1) 

необходимостта от преход от стандартни упражнения към 

пасивна настройка за зрителни образи; 2) неограничавано от 

нищо вербално описание на всеки един вид възприятие (сетивни 

образи); 3) принцип на психотерапевтичната намеса 

(психотерапевтическое вмешательство) при управлявана от 

мозъка неутрализация; 4) съблюдаване или признаване на 

вътрешната динамика, която е присъща на периода на автогенно 

отпускане; 5) принцип на самостоятелното завършване на 

психотерапевтичната работа. 

В продължение на целия курс автогенно отреагиране се 

прилагат стандартни упражнения. Самостоятелно изпълнение на 

автогенно отреагиране се допуска единствено с разрешението на 

психотерапевта. Интервалите между сеансите са с 

продължителност 7-10 дни. 

_Автогенна вербализация по Луте_ (Аутогенная 
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вербализация по Лутэ). Този прийом е почти аналогичен на 

автогенното отреагиране, само че се осъществява без 

визуализация на представите. За разлика от автогенното 

отреагиране, автогенната вербализация се прилага в случаите, 

когато „възпрепятстващият материал («мешающий материал») 

(болезнените преживявания) (болезненные переживания) се 

поддава на точно описание. Вербализирането на определени теми 

(например „агресия”, „желание”, „страх” и т.н.) се провежда в 

състоянието на автогенно отпускане и продължава до момента, в 

който пациентът не заяви, че няма какво повече да каже. При 

автогенната вербализация се предполага, че пациентът знае 

„темата”, която съдържа „възпрепятстващият материал”. По 

същността си, прийомите на автогенната вербализация 

представляват асоциативен експеримент, предложен още от Юнг 

(Юнг, Jung С. G.) за разкриване на скритите или потиснати 

влечения. Ново тук е реализирането на този прийом в 

състоянието на автогенна релаксация.  

Родни автори (Панов А. Г., Беляев Г. С., Лобзин В. С., 

Копылова И. А., 1980) разработват оригинален комплекс от 

упражнения за постигане на висша степен на А. Т. Концепцията 

на авторите аа висшата степен на А. Т. се основава на първо 

място на данните относно психофизиологията на емоциите. 

Централни в комплекса А. Т. – 2 са прийомите за преднамерена 

регулация на емоционалното състояние, за преднамерено 

моделиране на емоциите. Основните прийоми за моделиране на 

настроението според авторите са управлението на мускулния 

тонус (от типа на прогресивната мускулна релаксация на 

Джейкъбсън / прогрессирующая мышечная релаксации 

Джекобсона), упражненията за сюжетно въображение и т.н. 

„упражнения за себеутвърждаване” (упражнения сюжетного 

воображения и так называемые «упражнения самоутверждения»). 

_Упражнения за сюжестно въображение_ (Упражнение 

сюжетного воображения). Целта им е самостоятелното, 

съзнателно и преднамерено формиране на зададено емоционално 

състояние, а същността им се заключава в репродукциране на 

емоционално оцветени представи, образи и динамични ситуации 

(сюжети). Формирането на емоционално значими сюжетни 

представи започва с поставянето на целта: какво емоционално 

състояние ще бъде моделирано. В зависимост от избраната цел се 

определя и цветът, съответстващ на нужната емоция. Избраният 

цвят служи като база за формирането на словесна заповед към 

самия себе си. В качеството му на пример, ще приведем 

упражнението под названието „Парк”: 

Целта на упражнението е да създаде състояние на покой, на 

вътрешен комфорт, на ленива отмала, на дълбок отдих. 

Основните сетивни представи тук са зрителните. Заповедта към 

самия себе си е „Зелена, много зелена зеленина. Зелени, много 
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зелени листа. Зелените листа шумолят”.(«Зеленая-зеленая 

зелень. Зеленая-зеленая листва. Зеленая листва шелестит»). 

Разгръщане на образа – трениращият трябва да си представи 

себе си в парка в един топъл и слънчев летен ден. Слънчевите 

отблясъци се смесват със сенчестите петна на листата. На тялото 

му е топло, но не горещо (температурен образ). Листата са свежи, 

ярки (цветови образ). Просторните поляни и алеи са сякаш 

безкрайни (пространствен образ). Листата шумолят от слабия 

ветрец, чуват се далечните и неясни гласове на хората (звуков и 

осезаем образ – вятър). Усеща се миризмата на свежи листа 

(обонятелен образ). Музикално подкрепление – плавна, тиха 

музика, идваща от тонколоните в парка. Трениращият трябва да 

се вживее в тази картина, да я почувства и зафиксира в своето 

съзнание. 

_Упражнения за себеутвърждаване_ (Упражнения 

самоутверждения). Нерядко възникват предвидими, но 

необичайни житейски ситуации, които са свързани с повишено 

чувство за отговорност. Тревожното очакване на такива ситуации 

поражда неувереност в самия себе си, стрaх от опасностите и може 

да провокира невротичен срив. Към такива ситуации човек може 

да се подготви с помощта на „упражнения за себеутвърждаване”. 

Болните биват съветвани сутрин, още преди да са се събудили 

окончателно, т.е. докато се намират в естествено автогенно 

състояние, да репетират тревожещата ги ситуация, но не точно 

плашещата ги ситуация, каквато е в реалността, а такава, 

каквато те искат да я видят. Това е репетиция на успеха. Подобни 

репетиции на успеха могат да се провеждат няколко дни преди 

очакваното събитие или непосредствено в деня, когато то 

предстои, но не преди сън, доколкото това може да го разстрои. 

В изследванията на родни и чужди автори се отбелязва 

възможността да се ускори реализацията на навиците, получени 

в процеса на А. Т. чрез използване на принципа за биологична 

обратна връзка (биологическая обратная связь) 

(електромиографична, електроенцефалографична, температурна, 

обратна връзка за ритъма на сърцето и др.). 

 

АВТОХИПНОЗА //  

АУТОГИПНОЗ 

 

Хипнотично състояние, предизвикано от субекта по негова 

собствена инициатива. По мнение на Шерток (Шертока, Chertok 

L., 1972), А. може да се използва за засилване на ефекта от 

симптоматичното лечение, осъществявано преди всичко с 

помощта на хетерохипноза (гетерогипноз) (хипнотизиране от 

лекаря). Обучението в А. може да се провежда по два начина: под 

хипноза (гипноз) (в присъствието на психотерапевта) и 

самостоятелно. 
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Пример за обучение в А. под хипноза се явява методиката, 

описана от Вайтценхофер (Вайтценхоффер, Weitzenhoffer A. M., 

1957). След като пациентът навлезе в дълбоко хипнотично 

състояние, се провежда постхипнотично внушение (внушение) със 

следния характер: „По-нататък всеки път, когато поискате да 

достигнете състояние на хипноза, дори на по-дълбока такава от 

настоящата, Вие ше можете да направите това. Необходимо е 

единствено да се разположите удобно и да се отпуснете, както 

направихте това сега, когато Ви хипнотизирах. Когато се 

отпуснете, си кажете мислено, че сега ще навлезете в състояние 

на дълбока хипноза, след това направете три дълбоки вдишвания 

и когато вдишате трети път, ще постигнете състояние на дълбока 

хипноза. По време на хипнозата, Вие ще можете да мислите и ще 

запазите пълен контрол върху себе си. Докато се намирате под 

хипноза, ще можете да си внушите всичко. За да се събудите, ще 

Ви е достатъчно да си кажете, че се събуждате. След това ще 

преброите до три и при произнасянето на „три” окончателно ще се 

събудите. Ако докато сте хипнотизирани, възникне критична 

ситуация, Вие мигнвовено автоматично ще се събудите, за да 

вземете необходимите мерки. Всеки път, когато се хипнотизирате, 

Вие ще можете да слушате и да изпълнявате всички подавани от 

мен внушения, дори ако те противоречат на някои от 

внушенията, които Вие сами сте направили. Вие обаче няма да 

слушате никого другиго и от никого няма да приемате внушения, 

ако, разбира се, преди това не сте решили друго. Вие няма да 

използвате А. без достатъчно основания за това и няма никога да 

злоупотребявате с нея. Тези внушения ще действат докато аз не 

ги изменя или отменя. Никой друг не може да ги измени или 

отмени, дори Вие самите”. 

Следната инструкция по самообучение в А. привежда Родес 

(Родес, Rhodes R., 1952): „Първият стадий на А – това  

„затварянето на очите”. Така аз обозначавам състоянието, при 

което, бидейки в състояние на бодърстване, Вие не можете да 

отворите очите си. Това може да се достигне на първо място като 

седнете в удобно кресло в тиха стая. След това направете 

следното: 1) Кажете „едно” и си помислете: „Моите клепачи стават 

много тежки”. Мислете само за това, съсредоточете се върху тази 

мисъл, приникнете в нея, докато мислите за нея. Прогонете 

всички останали мисли, например тези: „Интересно, дали ще 

успея?”, Съсредоточете се върху една мисъл: „Клепачите ми 

стават много, много тежки”. Ако държите в съзнанието си само 

тази мисъл, ако се съсредоточите върху нея, проникнете в нея и ù 

се доверите, докато мислите за нея, вашите клепачи ще започнат 

да натежават. Не чакайте те да станат много тежки; когато те 

започнат да натежават, преминете към следващата фаза. 2) 

Кажете „две” и си помислете: „Моите клепачи вече са много 

тежки, те сами падат надолу”. Както и в първата фаза, мислете 
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единствено за това, концентрирайте се върху тази мисъл, 

вярвайте в нея. Не затваряйте очите си насила и не се опитвайте 

да ги държите отворени, а се съсредоточете върху една-

единствена мисъл: „Моите клепачи сега са толкова тежки, че 

сами се затварят” и в същото време, докато си повтаряте тази 

единствена мисъл, нека Вашите клепачи действат самостоятелно. 

Ако Вие действително се съсредоточите върху тази мисъл, 

изключвайки всички други, ако Вие се оставите да бъдете 

проникнати от нея и повярвате в нея, докато мислите за нея, 

Вашите очи бавно ще се затворят. Когато клепачите паднат 

надолу, оставете ги в това състояние. 3) Кажете „три” и си 

помислете: „Моите клепачи са паднали, аз не мога да си отворя 

очите въпреки всичките ми усилия”. Както и преди, мислено си 

повтаряйте това, мислете единствено за това, съсредоточете се 

върху тази мисъл, оставете се да бъдете проникнати от нея и 

вярвайте в нея. Заедно с това обаче се опитайте да отворите очи и 

ще забележите, че няма да можете да направите това, докато не 

кажете „отворете се” и едва тогава очите ви мигновено ще се 

отворят. Не се отчайвайте, ако първите Ви опити за А. се окажат 

неуспешни. Най-често при обучение в А. първите два или три 

опита завършват с неуспех, доколкото все още отсъства умението 

да се съсредоточите единствено върху една мисъл, изключвайки 

всички останали. Неуспехът изобщо не свидетелства за 

недстатъчни умствени способности. По-скоро обратното: у 

интелектуално развитите хора обикновено възникват няколко 

мисли едновременно, отбелязва се тяхното взаимно проникване 

една в друга. За да се съсредоточите върху една конкретна мисъл, 

трябва да овладеете ново умение, което изисква упоритост и 

практика. И ако първият път претърпите неуспех в това, трябва 

да се опитате отново. Ако сте способни да контролирате 

мисловния процес, ще успеете да се съсредоточите върху една 

мисъл. И когато успеете да направите това, А. ще стане достъпна 

за Вас. Така, когато след първите фаза очите Ви се затворят, Вие 

ще преминете към третата фаза и ще си помислите: „Моите 

клепачи са паднали, аз не мога да си отворя очите, независимо от 

всичките ми усилия”. Вие трябва постоянно да се връщате към 

тази мисъл; единствено към нея и докато си мислите за това, 

опитайте да отворите очи. През цялото време, докато се 

съсредоточавате върху тази единствена мисъл, клепачите Ви ще 

останат паднали. Мускулите Ви ще се напрягат, за да отворят 

очите Ви, но те още останат затворени докато Вие не кажете на 

глад или мислено не се „отворите”. Следващата фаза се състои в 

ускоряване на процеса. Опитайте се два или три пъти да се 

уверите, че сте успели наистина да затворите очите си. С всеки 

следващ път резултатът ще става все по-добър. 4) Сега преминете 

към ускоряване. Първате фаза проведете, както и преди, и в 

момента, когато Вашите клепачи натежат, преминете към 
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втората фаза. В същото време, докато казвате „две”, помислете за 

посочената мисъл един път, без да изключвате всички останали 

мисли. Когато очите се затворят, кажете „три” и отново помислете 

за посочената мисъл веднъж, но като си мислите само за нея, 

Вашите клепачи ще останат паднали. Повдигнете ги, като 

следвате командата: „отвори”. Сега започнете отначало всичко 

онова, което правихте досега, но вместо да казвате „едно”, „две”, 

„три”, се ограничете до мисълта за тези числа в посочения ред. И 

накрая, направете всички упражнения без числа, като обаче 

повтаряте по един път мислите от първа, втора и трета фаза. 

След достатъчно тренировка ще можете почти мигновено да 

затваряте очи и да запазите клепачите паднали, дори ако само 

веднъж си помислите за мислите от трета фаза. Ще забележите, 

че сте придобили скорост и сте способни все по-уверено да 

контролирате себе си. След като овладеете умението да се 

концентрирате единствено върху една мисъл (от първа или втора 

фаза), Вие ще успявате почти мигновено да преминавате към 

трета фаза, която представлява сложна мисъл. Показател за 

успеха в А. се явява способността бързо да затваряте очите си. 

Когато Вие постигнете това, ще можете да достигнете онази 

дълбочина на хипнозата, която Ви е необходима да посрещнете 

безстрашно тревожещите Ви проблеми. Следващата фаза е тази 

на релаксацията (релаксация). Останете със затворени очи и си 

помислете: 

 „Ще дишам дълбоко и ще се отпусна напълно”. Направете 

дълбоко вдишване, като на издишването се отпуснете напълно. 

Мислете си: „Аз ще дишам равно и дълбоко, като при всяко 

вдишване ще се отпускам все повече и повече”.  

Когато Вие  достигнете до това да затворите очите си и до 

състояние на релаксация (която по-скоро ще възникне 

едновременно със затварянето на очите), Вие ще постигнете 

първата степен на А. В нея Вие вече сте в състояние да 

възприемате внушението, което Вие сами извършвате върху себе 

си, с неговите хипнотични и постхипнотични ефекти. Но както и 

при затварянето на очите, при което скоростта се постига чрез 

нееднократни повторения, за осъществяването на следващите 

фази също е необходима тренировка. Тайната на успеха се 

заключава в способността да се съсредоточиш само върху една 

мисъл, изключвайки всички останали, да се оставиш да бъдеш 

проникнат от нея, да вярваш в нея. За начало пробвайте с 

простички внушения. Например: сгънете с дясната ръка 

показалеца на лявата ръка. Помислете си: „Не мога да освободя 

моя палец”. Както и преди се съсредоточете върху тази 

единствена мисъл, оставете се да бъдете проникнати от нея, 

вярвайте в нея и едновременно с това се опитайте да освободите 

пръста си. Той ще бъде скован до момента, в който не си 

помислите: „Сега мога да го освободя” (можете да използвате и 
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всяка друга дума или израз със същия смисъл). По-нататък могат 

да се провеждат и други по-прости или по-сложни внушения. 

Понякога по време на предизвикването на хипнотично 

състояние у самия хипнотерапевт може да възникне трансово 

състояние на съзнанието, което при традиционната хипноза се 

възприема като пречка. При провеждането на ериксонианска 

хипноза (эриксоновский гипноз) А. се явява важно умение, което е 

необходимо психотерапевтът да овладее, за да може в нужното 

време да се обърне към своя интуитивен опит или да повиши 

своята емпатична чувствителност в процеса на лечение. 

Обучението в потапяне в А. се осъществява по следния начин. 

Необходимо е в началото да се даде предварителна 

инструкция на собственото несъзнавано относно това колко време 

(10, 20, 30 минути) ще се предполага, че трябва да остане човек в 

транс, например: „Аз бих искал, ти, мое несъзнавано, да ме 

събудиш след 15 минути и, събуждайки се, аз да се чувствам 

бодър и обновен”. В своята книга „Трансформация”  

(«Трансформация»), Бендлер (Бендлер/ Bandler R.) и Гриндер 

(Гриндер/ Grinder J.) дават описание на техниката на А. с 

използване на ериксонианския модел на хипноза. Вие сядате в 

дадено удобно и спокойно място и определяте за себе си даден 

обект, който можете да наблюдавате, без да се напрягате. 

Съсредоточете погледа си върху този обект и произнесете сами 

три твърдения, отнасящи се до зрителното Ви възприятие („Аз 

виждам светлина, която блещука на стъклото на лампиона, 

виждам лампиона, виждам стаята”.) След това превключете към 

три твърдения, които се отнасят до това, което Вие слушате („Аз 

чувам шуна на улицата, слушам шорохи в стаята” и т.н.). По-

нататък Вие изказвате три твърдения, които се отнасят до 

кинестетичното възприятие („Аз усещам как подметките на моите 

крака плътно прилепват към пода, аз усещам теглото на дрехите 

върху мен, усещам топлината на дланите ми”). След редица 

изказвания, отнасящи се до всеки един от сензорните канали, се 

появява усещане за тежест на клепачите и Вие позволявате на 

очите да се затворят. На следващия етап от сенаса, Вие преди 

всичко определяте коя от ръцете Ви се струва по-лека. След това 

Вие изказвате предположение за това, че по-леката ръка става 

все по-лека и по-лека. Тя бавно се повдига чрез непроизволни 

несъзнавани движения, приближава се към лицето и в момента, 

когато тя почти докосва лицето, Вие изпадате в състояние на 

дълбок транс.  

 

АВТОЛОГОКАТАРЗИС НА АТАНАСОВ // 

АВТОЛОГОКАТАРСИС АТАНАСОВА 

 

Съвременните общодостъпни методи за запис на звука и на 

изображенията стремително се внедряват в психотерапията. Все 
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още обаче не е оценено тяхното значение за ускоряване на 

отреагирането. Атанасов (Атанасов А., 1990) използва 

магнитофон с цел да създаде дразнители за „инсценировка”. 

Установява се, че колкото повече дразнителят наподобява 

поведението на болния, преживял психотравма, толкова по-жива 

е афективната реакция на последния. Това е особено важно за 

естествените звукови дразнители, които имат характера на 

несловесни свързващи моменти – възклицания, въздишки, плач. 

Известно е колко силно въздействат подобно изразяване на 

човешкото страдание дори и на здрави и незаинтересовани лица. 

Нито едно подражание на възклицания, въздишки, плач, не 

може да така непосредствено да действа на пациентите, както 

собствените на пациента афективни възгласи, тяхното ускорено и 

неравномерно дишане, възклицания и викове. Ето защо по време 

на репродукцията се осъществява магнитофонен запис именно на 

онова, което възпроизвеждат болните – техните собствени 

възгласи, въздишки, дишане, провиквания, плач. При 

прослушване на тези записи пациентите винаги реагират с бурни 

емоционални разряди, отреагирането им е особено живо. 

Методиката на А. А. е проста и лесноосъществима. По време 

на репродукцията болните, живо реагиращи с разговор, плач и 

пр., биват записвани на магнитофон. В паузите, когато няма 

шумни пориви, се записва дишането (по това време микрофонът 

се поднася много близко до устните на болните). Целият запис 

трябва да отнеме около 15 минути. Ако болният не репродуцира, 

а само афективно разказва за своите психични травми, се 

записват неговите изказвания. Във всички случаи на болния се 

съобщава каква е целта на записа и той бива уверен, че записът 

никога няма да бъде предоставян на трети лица и това строго се 

спазва. По време на сеанса пациентът трябва да се намира в 

положение, удобно за репродукция –  легнало, отпуснато, със 

затворени очи. Болните се отнасят с голямо внимание към 

техническия запис на самите тях. Дори и след приключването му 

те често продължават да репродуцират. Записът обикновено се 

прослушва един път на ден или два пъти подред, след което на 

болния се дава възможност да си почине. Независимо от това, че 

отреагирането протича изключително бурно, отделните сеанси 

обикновено са кратки и не продължават повече от 15-20 минути. 

А. А. като методика е много удобна за лекаря  – тя може да 

съкрати продължителността както на серията от отреагиращи 

сеанси, така и отделните процедури, а също така някои от 

сеансите и налюдението на болните могат да бъдат възложени на 

помагащия персонал. При репродукция на нови психотеравми се 

провежда нов запис. 

А. А. е процедура, която води до силен афективен разряд и 

рязко изразени вегетативни отклоенния. Нерядко пациентите се 

отнасят към А. А. с недоверие, раздразнителност, предпазливост, 
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но това обикновено се отнася до първите (1-3) сеанса. По-нататък 

афективните разряди изчезват и болните започват да изслушват 

собствените си реакции (плач, викове и др.) с явно спокойствие. 

Отреагирането и подобрението настъпват сравнително бързо, 

което отчасти изкупва преживяванията на болните. Има 

основания да се смята, че лечебният механизъм на А. А. е 

същият, както и при репродукцията, ако тя е съпроводена от 

адекватно подбрани дразнители. Наблюдаването на отделните 

сеанси показва значително намаляване на реакциите на 

пациента, което отразява различната степен на възбудимост на 

нервните структури, свързани с определени психотравми. 

При А. А. се установяват редица закономерности в 

отреагирането. Собственият глас, въздишките, тежкото дишане и 

др. са силен насочващ момент, който дава тласък на 

отреагирането и обикновено маскира проявата на дисоциации, 

изразени в латентни, органични и емоционални фази. Често се 

наблюдава период на влошаване на настроението, съпроводено от 

усилване на оплакванията, както дифузните, така и локалните. В 

хода на А. А. се изявяват цветни сънища, отразяващи 

съдържанието на психотравмите. При А. А. често се наблюдават 

изменения в паметта. Болният започва активно да съобщава за 

психични травми, които не си е спомнял при събирането на 

анамнезата, независимо от това, че последната е била съставяна 

достатъчно щателно. След първите 1-3 сеанса всички болни без 

изключения, при лечението на които е използван този метод, 

често се оплакват от натрапливи спомени за мъчителни 

преживявания и подробности около тях. 

Атанасов изследва някои физиологични реакции на 

болните по време на автологокатарзиса. Дишането често става 

неравномерно, но непосредствено след процедурите то се 

нормализира. Пулсът се учестява, но нормалната му честота се 

възстановява бързо, дори още по време на сеанса. Артериалното 

налягане се изменя в много от случаите, но различно – както по 

посока повишаване, така и в посока намаляване.  

Обратната връзка винаги се запазва, като при повечето от 

половината болни по време на първите сеанси лекарят бива 

идентифициран с лицата, участващи в психотравмиращата 

ситуация. 

Вж също Катарзис, Катартична психотерапия. 

 

АДАПТАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА НА РАДО //  

АДАПТАЦИОННАЯ ПСИХОДИНАМИКА РАДО 

 

 Структурният модел на А. П. Н. Р. въвежда редица 

градации на психична защита, свързани с различни нива на 

психична интеграция. По определението на автора, най-

примитивното, „хедонистично” ниво, филогенетично 
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предшестващо всички останали, отговаря за болката и 

удоволствието и се активира от състоянието на физиологично и 

инстинктивно напрежение. Второто, „емоционално” ниво се 

регистрира по наличието на емоционални състояния като гняв, 

страх, печал и любов. Това е по-развито филогенетично ниво, 

свързано с възможностите на организма да променя своята среда. 

Следващият етап на интеграция включва отделите в мозъчната 

кора и замества емоциите и „емоционалното мислене” с мисловни 

процеси от по-висш, „самоатрибутивен” порядък. Те обезпечават 

способността да се планират и организират средства за нападение 

или бягство. Емоционалното и мисловно ниво постоянно си 

взаимодействат помежду си. Всичките 3 нива на защитна 

интеграция включват механизми за обратна връзка (обратная 

связь). Така болковата стимулация например активира 

хедонистичното ниво, а също така равнищата на емоциите и 

мисленето. Това прави възможни реакциите на предвиждане и 

адаптация. 

Според Радо (Радо, Rado S.) неврозата представлява сама по 

себе си продукт на грешни реакции на организма на опасност, 

регистрирани като „неуспех в приспособяването в условията на 

критична ситуация”. Сигналното устройство, възбуждано от който 

и да било болков стимул, който заплашва организма, или 

предвиждането на болката, се явява основа на „поведението в 

критични ситуации”. Мотивацията към поведение в критични 

ситуации преобладава над всички останали типове мотивация. В 

състоянието на емоционално разстойство това правило обаче 

може да не се съблюдава. 

На хедонистично ниво организацията на болката 

предизвиква „реакция на изхвърляне” («реакция сброса») под 

формата на физиологични реакции, които имат за цел избавяне 

от външните враждебни стимули. Примери за такива реакции са 

повръщане, диария, плюене, кихане и кашляне. Психичен 

паралел на „принципа на изхвърлянето” е механизмът на 

изтласкването. Страхът и гневът се обуславят от предвиждането 

на болката. Те предупреждават за надвисналата опасност и 

предизвикват защитни поведенчески реакции на бягство (при 

страх) и на нападение (при гняв). На социално ниво бягството 

може да се проявява в подчинени и зависими отношения с 

авторитетни фигури, а нападението — в предизвикателно 

поведение спрямо тях. На нивото на „емоционалното мислене” 

регулацията се осъществява по пътя на формирането на 

мисловните шаблони на страха и гнева. По-диференцираното 

възприемане на различните емоции способства за по-голямата 

гъвкавост на поведенческия рисунък. Индивидът обаче както и 

преди остава в полето на влияние на механизмите на борба и 

бягство в отговор на болковата стимулация. Базисните реакции в 

кризисни ситуации на ниво „емоционално мислене” в някаква 
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степен се контролират от интелекта — протичат по-съвършено 

разпознаване на надвисващата опасност за организма и оценка 

на възможността за справяне с нея. На най-високо ниво на 

„самоатрибуция” засилената гордост се съпровожда от реакция на 

гняв или на осъзнаване на собствената сила, докато в същото 

време понижаването на самооценката се съпътства от реакция на 

страх или на осъзнаване на собствената слабост. 

Съвестта на индивида се формира под въздействието на 

родителските дисциплинарни поощрения и наказания. Страхът 

от наказания и от обусловените от тях ограничения се 

автоматизира и не загубва своята сила в живота на възрастния. 

Послушанието и моралните принципи, произтичащи от това, 

също се запазват в качеството им на адаптивни шаблони на 

поведението. Следването на повелите на съвестта се явява 

последица от страха от родителско наказание. 

Изкушението може да провокира реакции на гняв и 

възмущение, които, преодолявайки забраните, налагани от 

съвестта, могат да подбудят към непослушание. То, от своя 

страна, може да предизвика страх от заслужено наказание, което 

може да доведе до желание да се върнеш на предходната 

позиция. Следователно гневният изблик може да бъде превърнат 

вътрешно в самобичуване, разкаянието и молбата за прошка  — в 

надежда за възстановяване на родителското благоволение. Този 

изкупителен стереотип на поведение може да се окаже фиксиран; 

тогава индивидът постоянно търси прошка, наказвайки себе си. 

По-опасен е феноменът на самонаказание за въображаема вина и 

предвиждането на болезнено наказание като пусков фактор на 

удовлетворяването на забранени желания. Понякога индивидът 

изоставя упреците по собствен адрес и тогава гневът се насочва 

към човек, който внушава страх.  

Недостатъчността на контрола в кризисни ситуации може 

да бъде предизвикана от излишен страх, гняв и болка. В резултат 

на това се проявяват свръхмерни реакции при отсъствие на 

реална опасност. Външните прояви на емоциите стават 

прекомерни. За да ги спре, организмът може да прибегне към 

изтласкване и към други автоматични механизми на 

„изхвърляне”. Всички поведенчески нарушения се явяват 

следствие на такива дефекти в приспособяването към кризисни 

ситуации.  

Радо подчертава, че природата е осигурила на човека 

механизми за преживяване, които функционират на основата на 

приспособителни стереотипи и които с възрастта си се променят 

както по сила, така и по форма. Схематично периодът на 

юношеството се характеризира със стереотипи на зависимост; 

периодът на зрялостта със стеореотипи на ориентация в 

собствените възможности, а периодът на стареене — със 

стереотипи на понижаваща се адаптация. На ранните етапи 
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механизмът на преживяване диктува подчиняване на 

вътрешните желания на родителските изисквания. В резултат на 

това може да се изработи тактика на ласкателство, измама или 

шантаж и изкупителни или агресивни форми на справяне с 

действителността или мнимото ù отхвърляне. Наблюдава се 

несъзнаван стремеж към удовлетворяване на потребността от 

зависимост с отказ да се приемат родителските ограничения. 

Цивилизацията диктува опитомяването на реакциите на 

детската ярост; родителите прилагат дисциплинарни мерки, за 

да сдържат реакциите на децата и да ги контролират. 

Механизмите на съвестта се формират на база на това обуславяне 

и помагат да се развие отговорна независимост. Това облекчава 

контрола върху кризисните ситуации; реалистичното мислене и 

поведение заменят емоционалното мислене и активност; 

ориентирацията към собствените възможности заменя 

зависимостта. 

Значението на А. П. Н. Р. за лечението произтича от 

нейната трактовка на функциите на Аза. Подчертава се, че 

целият материал, получен в процеса на беседата, трябва да се 

съотнесе към актуалните проблеми на адаптацията. В 

емоционалната матрица на „добродетелните емоции” (любов, 

състрадание), контролирани от разума („адаптивен инсайт”), 

психотерапията е насочена към поддържащи, възпитателни 

(репаративни) или реконструктивни цели в зависимост от нивото 

на мотивация на болния. Очевидни са четири категории на 

мотивация, които определят най-подходящите прийоми за 

индивида. Тези форми на мотивация се съотнасят към стадиите 

на развитие на личността. Първото ниво — това на „магически 

стремеж” (магическое стремление) към идеализирания родител 

— прави възможно използването на сугестивен прийом като 

хипнозата (гипноз). Второто ниво, характерно за по-високия 

стадий на развитие, — „призив към родителите” («взывание к 

родителям») — също е насочено към ограничени цели и прави 

възможно прилагането на възпитателни мерки и убеждения. 

Третото („усилията за сътрудничество”) и четвъртото 

(„реалистична ориентация към собствените възможности”) ниво 

позволява да се използват прийоми, насочени към 

реконструктивни цели. 

С помощта на психотерапията е възможно превеждането на 

болните от по-ограничени към по-зрели форми на мотивация. Ако 

болният се стреми към развитие, може да бъде използвана 

реконструктивна  психотерапия, насочена към вътрешния 

конфликт, с цел да се приведе болния към най-високото ниво на 

ориентация към неговите собствени възможности. Във фокуса на 

внимание тук преди всичко е разпознаването и разрешаването на 

проблема с яростта на болния, изразявана или потискана, а също 

така с неговия прекомерен страх от наказания. Осъзнаването 



 

 
~28~ 

(осознание) на това, че сегашното поведение с екорени в опита и в 

изопачените представи от детската възраст, се явява съществена 

съставка на реконструктивната психотерапия, макар 

целесъобразността на фокусирането изключително върху 

инсайта (инсайт) да се подлага на съмнение. В хода на 

лечението психотерапевтът трябва постоянно да внимава по 

отношение на регресивните отстъпления на болните по посока на 

зависимостта, да им помага да си възвърнат мотивацията, 

ориентирайки се в собствените си възможности. Потребността на 

болния от зависимост се използва за форсиране на 

емоционалното учене с помощта на възпитателни прийоми. 

Психотерапевтът постоянно интерпретира разликата между 

реалистичните и инфантилните аспекти в поведението на болния 

в психотерапевтичния процес и извън него. За разлика от 

класическата психоанализа (классический психоанализ), която 

разглежда преноса (перенос) като проява на тенденциите към 

компулсивно повторение на предишните ситуации. Радо разбира 

преноса като регресивна реакция на болния (пронизана от 

отношенията с родителите) на актуалните неуспехи в 

приспособяването вследствие на дефицитарно поведение в 

кризисни ситуации. За проследяването на източниците на 

неуспешните действия в кризисни ситуации и за „коригирането 

на емоционалната структура” на паметта спомагат правилните 

интерпретации (интерпретация). Работата с преноса протича 

така, че да се помогне на болния да разбере, че безпомощността и 

гневът по отношение на психотерапевта в действителност е 

насочена към персонажи от миналото. Болният бива поощряван 

да възпроизвежда в паметта си актуални фрустриращи сцени, в 

които замества действителните участници със съответните 

персонажи от миналото, да се ориентира към собствените си 

възможности и към разширяване на приспособяването му към 

реалността. Сънищата се разглеждат като компенсаторни 

реакции на неразрешените конфликти от изминалия ден, като 

„предопазна клапа на латентните емоционални реакции на 

болния”. Активността на психотерапевта се поощрява, особено 

нейната възпитателна роля. 

Критиците на А. П. Н. Р. твърдят, че в своя опит по нов 

начин да интерпретира формулировките на Фройд (Фрейд / 

Freud S.), представителите на тази концепция постигат успехи не 

толкова в задълбоченото разбиране на психодинамиката, колкото 

в това, че въвеждат в литературата нови метафизични 

положения. На съмнение се подлага активното отношение към 

преноса, доколкото ориентацията към собствените възможности 

се постига по-ефективно чрез недирективна и неструктурирана 

психотерапия. „Натрапването” на болния на поведение, което 

съответства на по-зряло ниво на мотивация, се представя по-скоро 

като превъзпитателна, а не като психоаналитична процедура. 
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Отбелязва се обаче, че А. П. Р. дава възможност по нов начин да 

се разглежда феномена на приспособяването. Тя предлага също 

така някои специални прийоми за подпомагане на болния в 

нормализирането на неговото комуникативно поведение. Особено 

интересни се явяват предложените подходи към сексуалните 

проблеми, например към хомосексуализма, и към стремежа към 

всемогъщество, сила и зависимост. А. П. Р. се използва в 

трудовете по церебрална физиология на поведението. 

 

АДЛЕР Алфред //  

АДЛЕР Альфред // 

ADLER А., 1870-1937 

 

Основател на индивидуалната психология 

(индивидуальная психология). Ражда се във Виена, умира на 67 

години в Шотландия по време на лекционно турне в 

европейските страни. Тежкото заболяване, което А. преживява в 

детска възраст, влияят върху избора му да стане лекар и 

формират по-нататъшния му интерес към идеите за 

компенсациите на органичната непълноценност. 

На 18 години А. постъпва във Виенския университет, 

където изучава медицина. По време на студентските си години А. 

се интересува от идеите на социализма. След завършването на 

университета работи като лекар-офталмолог, а след това като 

интернист. Постепенно интересите му се променят и той се 

насочва към неврологията и психиатрията. 

През 1902 г. А. е един от първите участници в кръжок на 

психоаналитиците, организиран от Фройд (Фрейд, Freud S.). През 

1910 г. по инициатива на създателя на психоанализата 

(психоанализ) А. е издигнат до поста първи президент на 

Виенското психоаналитично общество. Към 1911 г. теоретичните 

разминавания между Фройд и А. стават дотолкова сериозни и 

явни, че последният е принуден да се откаже от поста президент 

и да напусне Обществото. Той основава собствена Асоциация по 

индивидуална психология, чиито идеи започват да се 

разпространат в цяла Европа. 

Освен с изследвания в сферата на психологията и 

психотерапията, А. се занимава с педагогика, с обучение на 

учители, с организация на консултативни центрове в училищата, 

където родителите могат да получат съвет по въпросите на 

възпитанието, на взаимоотношенията в семейството. 

А. провежда лекционни пътувания в страни от Европа и 

Новия Свят и се ползва с репутацията на изключителен оратор. 

След като в Германия на власт идват нацистите, той напуска 

Европа и се премества в САЩ, където от 1932 г. преподава 

медицинска психология в колежа в Лонг-Айлънд. 

А. разработва холистична система, наречена индивидуална 
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психология, която подчертаа разбирането на всеки човек като 

интегрирана цялост, функционираща в социален контекст. 

Основните принципи в учението на А., които са застъпени в 

концепцията на индивидуалната психология, са холизъм 

(цялостност), единство на индивидуалния стил на живот, 

потребност от кооперация, или обществено чувство (социален 

интерес) и насоченост на поведението към целта. 

А. твърди, че целите и очакванията влияят повече на 

поведението на човека, отколкото миналият опит, а основен 

подбудителен мотив се явява стремежът към постигане на 

превъзходство и на адаптация към средата. Той подчертава 

детерминиращото влияние на социума върху всеки човек и 

важността на социалните интереси — чувството за общност, 

кооперация и алтруизъм. А. отхвърля антагонизма между 

съзнателното и несъзнаваното в човека. Той се явява един от 

първите, които фокусират вниманието върху ролята на 

неправилното семейно възпитание — на емоционалното 

отхвърляне и неглижирането — във възникването на неврозите. 

 

АЙЗЕНК Ханс //  

АЙЗЕНК Ганс // 

EYSENCK H. J., род. 1916 

 

Известен психолог и психотерапевт. Роден е и получава 

образованието си в Берлин, но напуска Германия по политически 

причини, защото е опозиционно настроен срещу хитлеристкия 

режим. Учи в Дижон (Дижон, Франция) и Ексетър (Экзетер, 

Англия), а през 1935 г. постъпва на работа в психологическия 

факултет на Лондонсия университет. В току-що сформирания 

институт той организира катедра по психология, като съвместява 

работата на университетски професор и на психолог в Кралските 

болници Модсли и Нетълхем. Айзенк смята за една от основните 

си задачи да обособи клиничната психология като самостоятелна 

дисциплина. Създадената от него катедра е първата, която 

започва да обучава медицински психолози, като използва 

разработените скоро преди това методи на поведенческата 

психотерапия (поведенческая психотерапия).  

Основните изследвания на А. са в областта на теорията за 

личността, изследванията на интелекта, социалните нагласи, 

бихевиористката генетика и поведенческата психотерапия. Той 

разглежда психологията от гледна точка на естествените науки и 

се отнася враждебно към хуманистичния, психодинамичния и 

други субективни подходи. А. публикува около 600 статии в 

психологични, биологични, генетични и други научни списания, 

а също така около 30 книги. Неговата автобиография е 

публикувана като отделна книга. 

Възгледът на А. за човека определя насочеността на 
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неговите мисли и изследвания. Той разглежда човека като 

биосоциален организъм, чиито действия са определени в равна 

степен както от биологични (генетични, физиологични, 

ендокринни), така и от социални (исторически, икономически, 

обществени) фактори. Той смята, че едностранчивият подход с 

акцент върху биологичните или социалните фактори 

възпрепятства развитието на науката. А. настоява, че човекът е 

продукт на еволюцията, който все още е запазил черти, 

унаследени от раннните форми на живот милиони години назад. 

Тази гледна точка невинаги се е радвала на популярност сред 

учените, изучаващи обществото, които са склонни да подчертават 

по-скоро ролята на социалните фактори, но А. я смята за 

единствената, която осигурява правилно разбиране на човека. 

А. разглежда нервно-психичните и психосоматичните 

разстройства като резултат от взаимодействието между 

определени личностни особености (предиспозиции) и въшни 

стресови въздействия и условия. В качеството му на 

основполагащ личностен фактор, който води при неблагоприятни 

средови влияния към нарушения в психиката, встъпва 

невротизмът. Широко известен е тестът-въпросник за изследване 

на свойствата на личността. А. предлага в качеството им на два 

базсини параметра на индивидуалността да се разглеждат: 

„екстраверсия-интроверсия” («экстраверсия—интроверсия») и 

„невротизъм-емоционална стабилност” («нейротизм — 

эмоциональная стабильность»). Той определя по емпиричен път 

два типа невротични разстройства: истерична невроза, типична 

за лица с холеричен темперамент (нестабилни екстраверти) и 

невроза на натрапливите състояния при меланхолиците 

(нестабилни интроверти). В поведението си екстревертите се 

проявяват като възбудими и подвижни, а интровертите като 

потиснати и инертни. Нестабилността е резултат от 

неуравновесеността между процесите на възбуда и потискане. 

Тестът-въпросник има три скали, две от тях съответстват на 

основните параметри на индивидуалността, а третата е 

контролна скала за лъжа. 

В областта на психотерапията А. е един от 

основоположниците на поведенческата психотерапия. От гледна 

точка на А., теоретична основа и практическа база на 

поведенческата психотерапия, насочена към положителна 

промяна на начините на поведение и на човешките емоции, са 

съвременните теории за ученето (научение) и техните основни 

закони.  

 

АКТИВИРАЩ ПРИНЦИП В ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

АКТИВИРУЮЩИЙ ПРИНЦИП В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Проблемът за активността на човека винаги е свързан с 
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неговите волеви качества, с нивото на неговото съзнателно 

отношение към действителността. За руската психотерапия 

предходните десетилетия бе особено характерно утвърждаването 

на активиращата психотерапия (Лебединский М. С., 1971) (вж 

Биопсихотерапия по Консторум, Активна психотерапия по 

Иванов/ Биопсихотерапия по Консторуму, Активная 

психотерапия по Иванову). Задачата на психотерапията е да 

помогне на болния да разбере, че тя се отнася до неговия собствен 

живот. Следва да се различават: 1) понижаването на активността, 

предизвикано от независещи от личността обствоятелства 

(например постелен режим); 2) същинско понижаване на 

активността на личността. Понижаването на активността от 

втория тип, т.е. истинското понижаване на активността на 

личността може да възникне на почвата на първото. Неврозата, 

патологичната реакция, психичните болести, астеничните 

състояния винаги са свързани с различни форми на нарушение 

на съзнателната, волева, разумно насочена активност. 

Една от най-важните и най-ранните задачи на 

психотерапията в този случай се явява повишаването на 

активността на болния по отношение на преодоляването на 

неговата болест и на травмиращите обстоятелства. По-нататък се 

поставят задачи, насочени към евентуалното активиране на 

социално полезната дейност на болния, към неговото отношение 

спрямо житейските обстоятелства в по-широк план.   

Активиращата психотерапия може да бъде 

противопоставена на седативната, успокояващата. Успокояването 

ан болния много често може да бъде достигнато единствено по 

пътя на повишаването на неговата активност, например 

привличането му към труд, повишаване на активността му по 

отношение на изпълнението на задълженията му (семейство, 

работа, общество. Активността в този случай може да се нарече 

подготвителна (мисли за връщане на работа, повишаване на 

интереса към семейството и пр.). Активирането на болния от 

страна на лекаря изисква да се отчитат неговите възможности и 

то да се случва постепенно. На крайния етап от съвместната 

работа задачата на психотерапията трябва да бъде постигане на 

личностова активност в поведението на болния, в неговата 

дейност до достъпния за личността на пациента максимум. А. П. 

В П. изисква съответстващо на различните методически прийоми 

отношение на лекаря.  

Психотерапевтът не може да решава вместо болния въпроса 

за насочеността на неговата повишаваща се активност, но не 

може да стои встрани и от решаването от страна на болния на 

въпросите, свързани с неговото здраве, с въпросите за морала, с 

интересите на обществото. Хипнотичният метод не трябва да 

представлява изключение от общото принципно положение по 

въпроса за активирането на болния — той трябва да се използва 
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в рамките на една единна система от психотерапевтични 

методики, насочени към повишаване на съзнателната активност 

на болния, особено по отнощение на неговите надежди за 

оздравяване, на коригирането на неговите представи, 

преживявания, нагласи в сферата на саморегулацията и 

компенсацията. Повишаването на нивото на активност 

задължително е свързано с психотерапията по отношение на 

въпроса за нейните основни източници — интереси, подбуди, 

съзнателност, чувство за дълг. 

Подбуждането на болния към активност от страна на 

лекаря вече само по себе си задължително е свързано с 

активността на психотерапевта. Един от водещите 

психотерапевти в нашата страна през 60-70-те г. на ХХ век М. С. 

Лебедински (М. С. Лебединский) отбелязва: „Ние сме против 

пасивността на психотерапевта. Принципът на активирането на 

болния противостои на принципа на отвеждането му от реалния 

живот в далечното минало, в сънищата и пр. Ние не сме за 

игнориране на миналото, доколкото то действително често е 

отговорно за болестта и нейните прояви. Ние също отчитаме 

ролята на съновиденията, на несъзнателното. Ние сме обаче за 

това основното внимание в лечебното въздействие да е насочено 

към настоящето и към житейските перспективи на болния, към 

ситуацията и преживяванията му. Една от най-важните задачи 

на психотерапията се явява оказването на влияние върху 

самосъзнанието на болния. Психотерапевтът трябва а помогне на 

болния правилно да оцени своите задължения пред обществото, в 

семейството, своя служебен дълг, възможности, претенции към 

обществото, достойнства и недостатъци, взаимоотношения с 

околните”. И по-късно той подчертава, че във взаимоотношенията 

с болните лекарят трябва да оказва определено от лечебната 

задача влияние върху него, като се ръководи от принципите на 

нашата медицина, от идеологията на нашето обество, от морала и 

науката. Психотерапията изисква акдекватно отношение на 

лекаря към болния, към болестта, към процеса на неговото 

оздравяване, към задачата да предотврати рецидива у пациента, 

Влиянието на средата върху човека, както и влиянието на 

лекаря-психотерапевт, се опосредстват от индивидуалните 

особености на неговата личност. Ето защо не трябва да се 

игнорира необходимостта от индивидуализация на 

психотерапевтичнияпроцес. Нозологичният подход в 

психотерапията не бива да се противопостая ня 

индивидуализацията — в клининичната психотерапия тези два 

принципа в своето съчетание. 

 

АКТИВНА АНАЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ НА ЩЕКЕЛ //  

АКТИВНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

ШТЕКЕЛЯ 
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Щекел (Штекель / Stekel W., 1868-1940) е един от най-

близките ученици на Фройд (Фрейд / Freud S.). Той получава 

медицинско образование във Виена, един от неговите педагози е 

Крафт-Ебинг (Краффт-Эбинг, Krafft-Ebing R.). Щекел изучава 

психоанализа (психоанализ) у Фройд, постоянен член е на 

неговия кръжок, в рамките на който се изслушват доклади, 

провеждат се дискусии. Високата оценка на Фройд и на другите 

членове на групата получават трудовете на Щекел по проблемите 

на символиката в съновиденията. 

Разривът с Фройд се случва примерно година след като 

Адлер (Адлер, Adler А.) напуска кръжока, но през тази последна 

година отношенията с ръководителя му постепенно се влошават. 

Бидейки основно практик, Щекел слабо се интересува от теорията 

и в това той е по-близък до Адлер, отколкото до Фройд. Той обаче 

още в по-голяма степен от последния е убеден, че психичните 

нарушения имат сексуална основа. 

Щекел е автор на много блестящи трудове. Сред тях са 

„Хомосексуалните неврози” («Гомосексуальные неврозы» (1922)), 

„Секс и съновидения” («Секс и сновидения» (1922)), 

„Фригидността на жените като последица от техните любовни 

отношения” («Фригидность женщин как следствие их любовных 

отношений» (1926), „Импотентността при мъжете”  («Импотенция 

у мужчин», 1927), „Сексуалните отклонения” («Сексуальные 

отклонения», 1930), „Техники на аналитичната психотерапия” 

(«Техника аналитической психотерапии», 1940), „Интерпретация 

на съновиденията” („Интерпретация сновидений”, 1943), 

„Компулсия и съмнения” («Компульсия и сомнение», 1949). 

Установено е, че Щекел провежда анализ на повече от десет 

хиляди пациенти. Той подчертава обучаващата роля на 

психоаналитика и разглежда терапевтичните отношения като 

активно партньорство, а също така смята, че целите, които издига 

пациентът, имат първостепенно значение и че е важно той да 

бъде научен да разпознава истинните и лъжливите цели. Щекел 

придава по-малко значение отколкото Фройд на необходимостта 

пациентът да разбере източниците на неговите проблеми, 

датиращи от неговото детство. 

С помощта на активния анализ на съновиденията (често 

Щекел не прибягва да използването на свободните асоциации/ 

свободные ассоциаций) и на акцента си върху актуалния 

конфликт, той постига терапевтични резултати в по-кратки 

срокове, превръщайки се така в един от предшествениците на 

краткосрочната психоанализа. 

Вж също  Краткосрочна психодинамическа психотерапия  

 

АКТИВНА ГРУПОВА ТЕРАПИЯ НА СЛАВСЪН //  

АКТИВНАЯ ГРУППОВАЯ  
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ПСИХОТЕРАПИЯ СЛАВСОНА  

 

На английски език – Activity Group Psychotherapy. Славсън 

(Славсон, Slavson S. R.), по образование инженер, става един от 

водещите специалисти на САЩ по аналитична групова 

психотерапия (аналитическая групповая психотерапия). 

Аналитичната групова психотерапия според него използва 

същите онези прийоми, които се прилагат в индивидуалната 

психоанализа: свободни асоциации (свободные ассоциации), 

анализ на словесните прояви, на съновиденията, на 

съпротивите (сопротивление), на интерпретацията 

(интерпретация), на преноса (перенос). По отношение на 

интерпретаицята на съновиденията, то те се осъществяват не 

само от психотерапевта — в тази работа участват и членовете на 

групата. Важна роля играе нагласата на психотерапевта към 

създаване на оптимални условия за спонтанна проява на 

активността на пациента, за което много спомага обстановката по 

време на заниманията. Помещението, в което се провеждат 

заниманията, е оборудвано с разнообразни инструменти, 

материали, предмети, стимулиращи индивидуалната дейност. На 

всеки пациент се предоставя възможнсот да прави всичко, което 

иска, ако с това той не ограничава дейността на другите 

участници в групата. Постоянно се подчертава необвързаността 

на членовете на групата с определени правила, задания и пр. 

Моделът на А. Г. П. С. в своята основа е междуличностен, като се 

отчита индивидуалността на пациента. 

Авторът на метода е убеден, че възникването в групата на 

групова динамика (групповая динамика) е негативно в 

психотерапевтичен план явление, което възпрепятства 

спонтанното себеразкритие на участниците в групата. Груповите 

норми, лидерството се смятат за съмнителни средства за 

постигане на терапевтичните цели. Всеки един пациент постига 

резултати на цената на собствените си усилия, средства и 

възможности. В групата е необходимо да има групова сплотеност, 

но в много малка степен. Пациентите трябва да се занимават със 

собствените си проблеми, а не с проблемите на групата. Няма и 

намек за „организация”, никакви заповеди. Изработеният групов 

модел изиграва своята роля в А. Г. П. С.., но това не е 

терапевтична, а обществена група. Към подобен възглед към 

психоаналитичната групова психотерапия в САЩ се придържа 

също и Волф (Вольф, Wolf А., 1950). Съвкупността от изброените 

условия създава най-благоприятни възможности за постигане на 

инсайт (инсайт) и за преживяване на катарзис (катарсис).  

В теоретично отношение методът се основава на следните 

положения: 1) спонтанната активност облекчава разкриването и 

анализа на механизмите на проекция, действащи у пациентите; 

2) активно функциониращата игрова група изостря психичната 
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проблематика от най-„игровия” период в неговия живот — 

ранното детство — като така способства за осъзнаването 

(осознание) и за отреагирането на възникналите през този период 

конфликти: 3) болните от неврози не умеят да отчитат 

собствените си неосъзнати тенденции, затова пък умеят чудесно 

да ги забелязват у другите в условията на съвместна групова 

активност. 

Посоченият метод е разработен и се прилага преди всичко в 

детската психотерапия (детская психотерапия, 1933-1943 г.). В 

групата участват деца с делинквентно поведение, намиращи се в 

психотравмираща среда. Включените в групата деца се подбират 

по пол и възраст. Членовете на групата се помещават в стая, 

оборудвана с разтегателни маси, в кабинетите има боички, 

хартия и други материали. Занятията продължават 60-90 

минути, като на децата се предоставя пълна свобода на действие, 

всеки може да прави каквото иска, без каквато и да е групова 

цел. Психотерапевтът в такава група няма никаква специфична 

цел, не наказва и не хвали децата. Той единствено присъства, без 

да се намесва в действията на децата, само им посочва, че те са 

„приети” (като членове на групата) — методът е базиран на 

любов, негова цел е да внуши спокойствие на децата и да укрепи 

тяхното Аз. 

А. Г. П. С. в модифициран вариант се прилага от авторите и 

при лечението на възрастни. 

 

АКТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ИВАНОВ // 

АКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ИВАНОВУ 

 

Метод за коригиращо въздействие, предложен от Н. В. 

Иванов, при който корекцията се извършва чрез регулрни, 

систематични беседи с болния, построени на основата на 

разясненяваването и убеждаването (убеждение) с цел формиране 

у него на активно противодействие спрямо заболяването. 

В качеството на теоретична основа авторът на метода 

привлича учението на И. П. Павлов (Павлов). В основата на 

активната психотерапия лежат: а) запазващия  (охранительный) 

и б) активиращият (активирующий) принцип, които имат 

различно тегло във всеки конкретен случаи, в зависимост от 

формата на заболяването, от неговото протичане, от особеностите 

на личността на болния. Тук запазващият аспект има за цел да 

успокои болния, да смекчи болезнените му усещания, да потисне 

емоционалното реагиране, а стимулиращият е насочен към 

мобилизиране на компенсаторните защитни сили на организма в 

тяхното противодействие срещу едни или други симптоми на 

болестта, да усили социалната активност на болния, да го 

стимулира да се включи в пълноценна трудова дейност. 

А. П. П. И. не използва строго разработена методика за 
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построяване на лечебните беседи. Единственото основно 

изискване се свежда до това всяка една от тях да се явява 

определено обобщение на проявите на заболяването и на 

неговата динамика. Съдържанието на психотерапевтичните 

беседи (психотерапевтическа беседа) се определя преди всичко от 

онзи конкретен материал, който болният съобщава при всяко свое 

посещение. Насочеността на беседите според автора трябва да 

има поетапен характер. На първия етап от лечението в процеса 

на подробното събиране на анамнестични данни основният 

акцент на психотерапевтичното въздействие се поставя върху 

отстраняването на страховете и опасенията, свързани с болестта, 

върху успкояването и пробуждането на определени надежди за 

оздравяване. На втория етап лекарят заема все по-активна 

позиция в обсъждането на различни страни от живота на 

пациента, в установяването на условията за развитие на 

болестта. Използвайки конкретни факти от живота на човека, 

лекарят убедително и настойчиво показва на болния 

несъстоятелността на неговите опасения, преувеличаването от 

него на тежестта на заболяването. При това все повече лекарят 

изпълва обема на беседата с материали от третия, решителен 

етап на психотерапията. Основната задача на 

психотерапевтичното въздействие на третия етап е формирането 

у болния на позицията на активно противодействие срещу 

болестта. Психотерапевтът настойчиво убеждава пациента в 

необходимостта да се възвърне към своята дейност във всички 

нейни разновидности, обезпечава методически прехода на болния 

към активен трудов път, независимо от неговите негативни 

нагласи. На всички етапи на А. П. П. И. се подчертава особената 

роля на емоционалната атмосфера по време на лечебните беседи, 

задълбжителното присъствие в нея на ободряваща задушевност. . 
 

АКТИВНА РЕГУЛАЦИЯ НА ТОНУСА ПО СТОКВИС // 

АКТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ТОНУСА ПО СТОКВИСУ 

 

Модификация на автогенната тренировка (аутогенная 

тренировка), при която отпускането на определени мускулни 

групи става нейна самостоятелна цел. Показания за прилагането 

на метода, по мнение на Стоквис, е невротичната симптоматика 

(без признаци на невротично развитие на личността). Стоквис 

допуска, че продължителната концентрация на вниманието 

върху мускулите предизвиква тяхното непроизволно напрягане, 

ето защо продължителността на заниманията не бива да 

превишава 10 минути. Преди началото на лечението обикновено 

се прави проба на внушаемост. Голямо внимание се отделя на 

изработването у пациента на отговорност за резултатите от 

неговото лечение и за установяване на доверителни отношения 

между него и лекаря. Тренировките се провеждат по едно и също 
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време (смята се, че е по-добре те да бъдат пропуснати, отколкото 

да се провеждат по друго време). Заниманията са индивидуални. 

Пациентите създават формули с намерения, които се 

възпроизвеждат от психотерапевта по време на сеанса. След 

успкояването („Сега аз лежа съвсем спокойно”) пациентът, 

намиращ се в лежащо състояние, се стреми последователно да 

отпуска мускулите на раменете, предмишниците, китките, 

краката, корема, гърдите, главата, устата, носа, очите, ушите, 

лицето и тила. Според Стоквис основна роля играе не самата 

релаксация (релаксация),  а начинът, по който я преживяват 

пациентите, което прави разбираемо предложението да се 

отпуснат например мускулите на очите и ушите. За усилване на 

отпускането се прилага сугестия, докосване на ръцете една о 

друга, визуализации на напрежение и отпускане на мускулите 

съвместно с дихателни упражнения. Целта на тренировката е да 

се постигне отпускане, както мускулно, така и духовно. Болният 

мислено си казва: „Благодарение на дълбокото и пълно 

отпускане, представите, които сега аз извиквам, се осъществяват”. 

Сеансът завършва, както при хипнозата (гипноз), с внушение на 

фона на броене: едно — тежестта си отива, две — очите се отварят 

и т. н. 
 

АКТИВНА ТЕХНИКА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА НА 

ФЕРЕНЦИ // 

АКТИВНАЯ ТЕХНИКА ПСИХОАНАЛИЗА ФЕРЕНЦИ 

 

Ференци Шандор (Ferenczi S., 1873-1933) — известен 

австро-унгарски психиатър и психоаналитик. Получава 

медицинско образование във Виена. Започва да проявява интерес 

към психоанализата през 1907 г., благодарение на работата на 

цюрихската школа на Блойлер (Блейлер/ Bleuler E.) и на Юнг 

(Юнг/ Jung С. G.). Дълго време поддържа приятелски отношения 

с Фройд (Фрейд, Freud S.), когото съпровожда в пътуването му в 

САЩ (1909 г.) и провежда при него своята учебна анализа. 

Разривът между тях се случва в края на 1920 г. по инициатива на 

Фройд (Фрейд), който възразява срещу предлаганите от Ференци 

изменения в техниката на психоанализата. В периода на 

Унгарската република през 1918 г. оглавява първата в света 

катедра по психоанализа, създадена от правителството на Бела 

Кун по настояване на студенти. Инициатор е на създаването на 

Международната психоаналитична асоциация (Международная 

психоаналитическая ассоциация, 1910) и основател на 

Унгарската психоаналитична асоциация (Венгерская 

психоаналитическая ассоциация, 1913), която оглавя до самата си 

смърт. Оставя след себе си значително количество публикации, 

посветени на различни въпроси на психоаналитичната теория и 

практика. Провежда значителна педагогическа работа, сред 
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неговите ученици са известни учени като Радо (Радо / Rado S.), 

Клайн (Кляйн / Klein M.), Балинт (Балинт / Ваlint M.). В 

некролога, посветен на него от Фройд, отбелязва, че Ференци 

„успява да направи всички психоаналитици негови ученици”. 

Ференци е изклюючителен практик в областта на 

психоанализата. Той смята, че за аналитика безнадеждни случаи 

не съществуват. Когато стига до безизходица в анализа на даден 

труден пациент, той предпочита да не се отказва от терапията, а 

да търси възможности за модифициране на класическия метод, 

да го адаптира към задачите на конкретния болен. Този принцип 

всъщност предизвиква истинска революция в психоанализата. 

Към откритията на Ференци в областта на 

психоаналитичната техника се отнася установяването на това, че 

невербалното поведение и вегетативните реакции на пациента по 

време на сеанса се явяват „скрити съобщения” (скрытые 

сообщения), които предоставят не по-малко информация от 

вербалното съдържание на свободните асоциации (свободные 

ассоциаций). С това свое разбиране, той съществено разширява 

полето на наблюдение на аналитика. Ференци ориентира болния 

не само към самонаблюдение, насочено към тези реакции, за да 

разкрие съдържанието им в конкретния контекст, в който те са се 

появили, но и към това понякога насочено да ги провокира. 

Ференци обръща внимание на комуникативната функция на 

съновиденията, твърдейки, че тяхната появя понякога се 

определя от несъзнаваната цел да съобщиш на дадено лице 

тяхното съдържание. 

В областта на техническите модификации, Ференци насочва 

вниманието си най-вече към неговите опити да ускори хода на 

анализа, изходждайки от правилата на абстиненцията — което се 

оказва причина за разрива с Фройд, донякъде парадоксално, 

доколкото последният на практика невинаги го спазва, 

използвайки например метода на парадоксалната интенция. 

Ференци смята, че появата на терапевтичен ефект може да се 

ускори, като на определен етап от психоанализата тя се превърне 

в психотерапия, т.е. като се позволи на лекаря да въздейства на 

болния чрез собствените му емоции. Той оправдава това с факта, 

че анализът на нарушените в ранното детство отношения с 

родителите предизвикват силна съпротива (сопротивление) у 

пациентите във връзка с болезнените спомени, съпровождани от 

чувствата на агресия и вина. За преодоляване на това 

съпротивление е необходимо да бъде възпроизведена 

атмосферата на отношенията в ранното детство, в която 

аналитикът, за разлика от реалните родители на болния, трябва 

да играе ролята на емоционално топлата, безгранично обичаща и 

всеопрощаваща майка. Това изискване произтича от житейската 

всекидневна практика на Ференци, който признава, че е поразен 

от това колко много болни от невроза са били необичани деца. 
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Своята т.н. „активна техника” («активная техника») той назовава 

„детски анализ на възрастните” («детский анализ взрослых»). 

Изкуственото формиране на преноса (перенос) по Ференци 

включва емоционално ободряване, даване на приятелски съвети, 

на нежност и доброта от страна на аналитика. Самият Ференци е 

достатъчно щедър в оказването на емоционална подкрепа 

(эмоциональная поддержка), той понякога слага болните на 

коленете си като малки деца, гали ги и ги целува. Фройд се 

отнася скептично към тези нововъведения. Макар че си дава 

сметка, че намеренията на Ференци остават в строго 

терапевтични рамки, той възразява срещу широкото прилагане 

на активната терапия, опасявайки се, че тя открива възможности 

за злоупотреба от страна на недобросъвестни аналитици, а също 

така спомага за фиксиране на инфантилната позиция на болния, 

като блокира формирането на неговото автономно поведение. 

Сама по себе си емоционалната подкрепа на лекаря не осигурява 

конструктивното отношение на болния към решаването на 

проблемите в неговия всекидневен живот. При все това именно 

принципите на активната терапия водят по-късно до 

разработването на психоаналитичната психотерапия 

(психоаналитическая психотерапия), ориентирана към 

лечението на болните с психози. 

Ференци е първият, който прокарва дълбинната психология 

в качеството на основа на съвременната педагогика. Той 

разглежда възпитанието като профилактика на неврозите, 

смятайки, че то играе значително по-голяма роля във 

формирането на структурата на характера от наследствените 

фактори. Ференци казва, че претворяването в живота чрез 

педагогически средства на аналитичните принципи на 

психохигиената (психогигиена) би било една от най-големите 

революции в историята на човечеството. Предотвратяването на 

сексуалните конфликти е необходимо да бъде единствено част от 

възпитанието, което включва по-общо борба с формирането на 

авторитарни и агресивни тенденции.  

Докато разработва теорията си за преноса, Ференци обръща 

внимание на това, че той представлява сам по себе си проеция на 

психотерапевта на стеореотипите от ранните конфликтни 

отношения с родителските фигури. Така той издига 

психоаналитична теория за природата на хипнозата (гипноз). 

Ференци наблюдава, че хипнозата се предизвиква от самия 

пациент в резултат на несъзнаваното му желание да пробуди 

майчинския или бащиния образ и да се подчини на неговото 

влияние. По този начин той разделя т.н. „майчина” хипноза, при 

която основна роля в техниката на психотерапевта играе 

ласкавото, успокояващо отношение и „бащиното”, при което на 

преден план всъпва строгата, властна позиция. Ференци казва, че 

болният от невроза се движи по своя жизнен път като 
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хипнотизиран в този смисъл, че неговото поведение се определя 

от емоциите, преформулирани в хода на ранното му общуване с 

родителите. Необходимо е терапията да донесе освобождаване от 

тези неосъзнати и непроизволно възпроизвеждащи се стереотипи. 

Ференци също така се явява и пионер в психологията на 

Аза, на който първоначално в психоанализата не се придава 

голямо значение, доколкото се смята, че главна роля в 

психодинамиката игрят не защитните механизми на Аза, а 

инстинктивните желания, произхождащи от То. Според Ференци 

Азът в своето развитие преминава дълъг път от фантазиите за 

магичното всемогъществото, характерни за ранните етапи на 

развитие и обясняващи голямата популярност на приказките в 

детска възраст до зрялото възприемане на своята роля в околния 

свят с формиране на автономно поведение в границите на 

възможностите на своето реално приспособително поведение. 

Ориентираността към управлението на света и към 

удовлетворяване на собствените потребности с помощта на 

илюзията за всемогъщество е универсална и в различна степен 

пронизва живота на всеки човек като особено изразено се 

проявява при болните от невроза. В зряла възраст тези 

тенденции имат свойството да се проектират навън, върху 

обкръжаващите лица и символи, от които се очакват магическа 

защита и помощ. Тези инфантилни нагласи обясняват стремежа 

към религията и дават хляб на знахарите, магьосниците и 

гадателите. Според Ференци чувството за непълноценност не е 

първично, както смята Адлер (Адлер,  Adler А.), а е производно от 

стремежа за контрол над обкръженеито.  Така непълноценен се 

чувства единствено онзи, който жадува за магическа власт, но не 

може да удовлетвори своите потребности в реалния живот. 

Ференци посочва колко важен е преходът от проекции върху 

магически символи към ориентация на реалността на речта при 

формирането на зрял Аз като гарант за успешно приспособително 

поведение. 

Най-голям успех на Ференци носят неговите нововъведения 

в практиката на психоанализата, за които той придобива 

репутацията на „бунтовник”. В същото време, по отношение на 

теорията той е ортодоксален фройдист, до последно поддържа 

позициите на Фройдовия биологизъм, неговите теории за 

инстинктите и метапсихологията му, което оставя Ференци извън 

руслото на по-късните тенденции в развитието на 

психоанализата. 
 

АКТИВНО САМОВНУШЕНИЕ ПО РОМЕН //  

АКТИВНОЕ САМОВНУШЕНИЕ ПО РОМЕНУ 

 

Методика, разработена от А. С. Ромен (А. С. Ромен, 1967), 

която включва два етапа на обучение. На първия етап болните се 
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обучават да предизвикват произволно у себе си състояние на 

покой. За тази цел се използват упражнения за напрягане и 

отпускане на мускулите, дихателни упражнения, словесни 

формили за самовнушение (самовнушение) и образни представи. 

Така се формира фоново състояние, което способства за 

последваща реализация на целевото самовнушение. На втория 

етап болните се обучават в умение да реализират едни или други 

целенасочени самовнушения за произволно въздействие върху 

физиологичните процеси на организма или върху болестните 

нарушения. 

При прилагането на методиката А. С. П. Р. в клиниката на 

втория етап от обучение се провежда подготовка на пациентите в 

три основни направления: а) намаляване на проявите на 

наличните нарушения; 2) предупреждаване за възможните 

болестни разстройства; в) изработване на необходими (и 

възстановяване на съществували преди) навици. Лечението се 

осъществява по-ефективно, ако пациентите преминават 

индивидуално обучение в самовнушение и то протича на 

следните етапи: първата седмица по един път на ден, втората — 

през день, а по-нататък — веднъж седмично. На заключителния 

етап на мероприятията се провеждат и колективни занимания. 

Методиката позволява на пациента в кратък срок (2-4 седмици) 

да овладее техниката на самовнушение. 
 

АКТИВНО-КОМПЛЕКСНА ПСИХОТЕРАПИЯ  

НА ВОЛГЕШИ //  

АКТИВНО-КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

ВОЛЬГЕШИ 

 

Основана е на учението на И. И. Павлов (Павлов) и К. М. 

Биков (К. М. Быков) за регулиращата дейност на кората на 

главния мозък и за условните рефлекси, образувани от 

рецепторите на вътрешните органи. Изхождайки от тези 

теоретични положения, от резултатите, получени в 

експериментални изследвания и от собствената му лекарска 

практика, Волгеши (Вольгеши/ Volgyesi F. А., 1959) формулира 

положение, съгласно което психотерапията е необходима при 

лечението не само на функционалните разстройства, но и на 

соматичните нарушения, в етиопатогенезата на които 

психичният компонент не играе видима роля, но въпреки това е 

необходимо да бъде отчетен и поставен на едно ниво със 

соматичния в процеса на лечение, рехабилитация и 

профилактика. А.- К. П. В. се нарича активна, защото още от 

самото начало на лечението предполага целенасочено 

въздействие върху пациента, осъществявано частично с помощта 

на убеждението (убеждение), на аргументите на здравия разум, 

частично чрез хипносугестивни методи, прилагани в съответствие 
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с индивидуалните нервно-типологични особености на болния (В 

този смисъл А.- К. П. В.се противопоставя на 

психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия), в процеса на която анализът на съновиденията, 

свободните асоциации (свободные ассоциации) предполагат 

пасивна позиция на болния.). Названието на метода включва 

определението „комплексна” („комплексная”), доколкото, по 

мнението на автора, лечебните въздействия трябва да се 

осъществяват по възможност в тясно съчетание и координация с 

клиничните и лабораторните изследвания. Освен това, в процеса 

на лечение трябва да се отчитат семейните отношения, 

социалното положение и всичко онова, което заобикаля болния. 

А.- К. П. В. представлява сама по себе си методологичен 

подход, в рамките на който авторът си поставя задачата да 

преведе резултатите от различни направления на науката 

(морфология, физиология, психология) на един общ език и да 

въведе единна терминология. Волгеши смята, че в 

„следпавловския” период в развитието на науката, изкуствено 

създаваните граници и изолирането на нейните области и школи 

не само могат, но и трябва да бъдат преодоляни. В качеството му 

на такъв обединяващ език той предлага учението за условните 

рефлекси на И. П. Павлов. Целта на А.- К. П. В., изхождайки от 

това, е създаването и закрепяването на новите положителни 

условни рефлекси посредством вербални (интелектуални, 

логически, хипносугестивни) и соматотерапевтични методи. В 

този смисъл А.- К. П. В. (амбулаторна или стационарна) може да 

бъде наречена, по мнението на нейния автор, „индивидуална или 

колективна условно-рефлекторна психотерапия” («индивидуал-

ьная или коллективная условно-рефлекторная психотерапия»). 

Практическо приложение А.- К. П. В. намира в „Училището 

на болните” (Школа больных), както Волгеши назовава 

създаденото от него движение. Целта на това движение е 

разпространението на лечебното въздействие в семейството, 

училището, на работните места и в целия обкръжаващ болните 

свят, а също така в света на „кандидат-болните”. Сред задачите 

на „Училището на болните” могат да се изброят също медико-

пропагандната дейност, запознаването на населението с научно-

медицинските постижения, с термините, понятията и методите на 

лечение. 

 

АКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОДГОТОВКА  

НА ПСИХОТЕРАПЕВТИТЕ //  

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 

 

Активните методи за обучение през последните години 

започват да заемат все по-съществено място в подготовката на 
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специалистите в най-различни области от обществената 

практика. Базовата подготовка в областта на психотерапията 

включва теоретични и практически аспекти — лекционни 

курсове, семинарни и практически занятия, а също така 

използване на активни методи за обучение. Същинските 

практически занятия предполагат участието на обучаващите се в 

качеството им на наблюдатели в психотерапевтичния процес 

(индивидуална, групова, семейна психотерапия) с последващо 

обсъждане в учебната група. Активните методи за обучение 

включват: 

1. Социално-психологически тренинг (социально-

психологически тренинг), целта на който е да се повиши 

компетентността в сферата на общуването, като се отчита 

значимостта на общуването в системата пациент —

психотерапевт. 

2. Балинтовски групи  (Балинтовские группы),  целта на 

които са анализът и усъвършенстването на 

взаимоотношенията между пациента и психотерапевта. 

В такива групи внимание се отделя преди всичко на 

личностните позиции и нагласи, на проблемите и 

конфликтите у самия психотерапевт, които 

възпрепятстват достигането от него на оптимален 

контакт с пациента и на висока ефективност в работата. 

Задачите на балинтовските групи се състоят в следното: 

а) повишаване на компетентността в професионалното 

междуличностно обшуване; б) осъзнаване на 

личностните „слепи петна”, които блокират 

професионалните отношения с пациента; в) разширяване 

на представите за лечебния процес като единство на 

биопсихосоциалните въздействия; г) психопрофилактика 

(психопрофилактика) на участниците в групата, 

основана на възможността за преработка на неудачните 

случаи в ситуацията на групова подкрепа. 

3. Групи  за супервизия (супервизия в индивидуална и 

групова форма,  супервизорские группы, супервизия в 

индивидуальной и в групповой формах), насочени към 

придобиване в групова ситуация на опит в собствента 

практическа работа, получаване от колегите на 

професионална обратна връзка, обсъждане на трудните 

случаи от гледна точка на професионалните навици. 

4. Тренингови психотерапевтични групи 

(психотерапевтические группы). Основните задачи на 

тренинговите психотерапевтични групи се състоят в 

следното: а) придобиване в процеса на непосредствено 

взаимодействие в групата на нови знания в областта на 

клиничната и социалната психология, на психологията 

на личността и групата, за биопсихосоциалната 
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коцепция за човека. б) обучение в методическите 

прийоми и техники на психотеапия, в) запознаване с 

груповата динамика, повишаване на чувствителността 

към груповите процеси, развиване на навици за 

използване на груповата динамика за 

психотерапевтични цели (психотерапевтические цели); 

г) опознаване на себе си, развитие на самосъзнанието, на 

личността, усъвършенстване на навиците за 

саморегулация. 

Тези задачи могат да бъдат реализирани в съответните 

типове тренингови групи (тренинговые группы), Най-ефективни 

представляват типовете групова работа, които включват всички 

посочеии задачи, които могат да бъдат определени и като 

личностен тренинг, и като групов динамичен тренинг, и като 

сензитивен тренинг и като тренинг за личностов ръст. Основна 

негови цели са развитието и усъвършенстването на способностите 

на човека да възприема и да разбира себе си и другите хора в 

контекста на груповото взаимодействие, с други думи — 

повишаване на чувствителността към груповите процеси, към 

собствената личност и към другите хора. Конкретните задачи на 

този тренинг обхващат 6 основни сфери: 1. Групови процеси: а) 

формиране на междуличностни отношения и изучаване на 

процесите, протичащи в малки групи; б) повишаване на 

чувствителността към групови процеси; в) развитие на умения за 

успешна намеса във вътрегруповите ситуации; г) развитие на 

умения за използване на груповите процеси за целите на 

психологическото въздействие. 2. Опознаване на другите хора: а) 

разширяване на междуличностното познание (т.е. знанията за 

другите хора) и на диагностичните умения в междуличностната 

сфера, б) развитие и усъвършенстване на способностт да 

наблюдаваш, възприемаш и разбираш проявите и своеобразието 

на другите хора. 3. Самосъзнание: а) опознаване и по-добро 

разбиране на самия себе си; б) разширяване на сферата на 

самосъзнанието; в) засилване на чувството за собствена 

идентичност; г) развитие на личността; д) усъвършенстване на 

навиците за саморегулация. 4. Теоретичен аспект: а) придобиване 

в процеса на непосредствено взаимодействие в групата на нови 

знания в областта на психотерапията, на психологията на 

личността и групата, на клиничната и социалната психология и 

за биопсихосоциалната концепция за човека, б) формиране на 

ясни представи за обусловеността на основните направления на 

психотерапевтичната практика и на съответстващите им 

концепции за норма и патология (подходи към разбирането на 

личността и на природата на личностните нарушения). 5. 

Методически аспект: а) запознаване с методическите прийоми и с 

техниките за психотерапевтична работа в група: б) развитие на 

навиците за използване на груповата динамика за 
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психотерапевтични цели. 6. Деонтологичен аспект: формиране на 

представи за деонтологичните и етичните аспекти на 

психотерапевтичната практика. 

Повишаването на възприемчивостта към груповите 

процеси, към собствения вътрешен живот и към този на другите 

хора, към своите и чуждите роли, позиции, нагласи и отношения, 

развиването на откритост, искреност и спонтанност се 

осъществява в рамките на тренинга чрез използване на 

междуличностните взаимодействия и отношения, на анализа на 

груповия процес и неговите основни стадии, на анализа на 

феномени като групови цели и норми, роли, групова структура, 

проблеми на ръководството и лидерството, групови конфликти, 

групово напрежение и групова сплотеност и др. В това отношение 

подобен тренинг има много общо с груповата психотерапия 

(групповая психотерапия), но за разлика от нея той в значително 

по-голяма степен (но не изключително) е ориентиран към 

ситуацията тук и сега, към изследване на груповия процес, на 

особеностите на поведението на участниците в групата и на 

неговото влияние върху останалите хора, към изучаване на 

собствените ограничения и възможности при взаимодействие с 

околните, включително и в областта на професионална дейност. 

Използването на тази форма на тренинга позволява да се 

развива у бъдещите ръководители на групи чувствителност към 

груповия процес, способност за по-адекватното му разбиране и 

използване в хода на груповата работа, умение да се разбират 

отношенията, нагласите, психичните проблеми и вътрешните 

конфликти на другите хора на основата на анализ на груповото 

взаимодействие, а също така способства за по-дълбокото 

разбиране на собствената личност, собствените нагласи, позиции, 

отношения, потребности и мотивация. Усъвършенстването на 

разбирането за себе си, разширяването на сферата на 

самосъзнанието, осъзнаването на собствените „слепи петна”, е 

важен аспект на професионалната подготовка на 

психотерапевтите, доколкото всичко това предполага владеене не 

само на конкретни методи, техники и прийоми за практическа 

работа на основата на базовото образование (преди всичко 

теоретични познания), но и личностен тренинг. Личностният 

аспект на подготовката е важен не само за психотерапевтите, но и 

за всички специалисти, дейността на които се осъществява в 

рамките на системите „човек—човек». Особено значение обаче 

придобива в онези случаи, когато професионалната дейност 

предполага необходимостта от разкриване, анализ, обяснение и 

интерпретация на разнообразни психични прояви на човека, 

което и представлява съществен аспект от дейността на 

психотерапевта, независимо дали тя е дигностична или 

същностно психотерапевтична. В диагностиката, при анализа и 

интерпретациите на клиничните данни, резултатите от 
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психологическото изследване, субективният фактор играе 

съществена роля, като той придобива особено значение в 

психотерапевтичната работа. Тук личностните особености, 

неудовлетворените или неосъзнати потребности, самите проблеми 

и вътрешните конфликти могат съществено да затруднят и 

изопачат гледната точка, разбирането и интерпретацията от 

психотерапевта на актуалното взаимодействие, на психичните 

особености и прояви на другия човек, на избора на адекватни 

начини за въздействие. Именно поради това е особено важно 

включването в подготовката на психотерапевтите на програми, 

ориентирани към усъвършенстването на разбирането на самия 

себе си и към личностно развитие. В този смисъл такива групи 

малко се отличават от групите за личностов ръст, насочени към 

здравите хора (непрофесионалистите) или дори от груповата 

психотерапия с невротични пациенти. Общата цел на всички тези 

групи е разширяването на сферата на самосъзнанието и ръст на 

разбирането на себе си, които създават възможност за по-

пълноценно функциониране на човешката личност, включително 

и в професионалната сфера. Наред с развитието и 

усъвършенстването на способността на човека да възприема и да 

разбира самия себе си и другите хора в контекста на груповото 

взаимодействие, такъв тренинг изпълнява и редица други важни 

функции, свързани с теоретичните, методичните, 

деонтологичните и етичните аспекти на психотерапевтичната 

дейност. 

 

АЛЕКСАНДЕР Франц //  

АЛЕКСАНДЕР Франц // 

ALEXANDER F. G., 1891-1964 

 

Немски психоаналитик, психиатър, изследовател на 

психосоматичните заболявания. През 1930 г. емигрира в САЩ, 

където през 1939 г. Организира Чикагския психоаналитичен 

институт. Автор е на концепцията за специфичния емоционален 

конфликт, за корективния емоционален опит (коррективний 

эмоциональный опыт). Разработва идеята за краткосрочната 

психоанализа, в частност по пътя на прекъсването на анализа в 

терапевтичния курс. 

Под психосоматичен подход А. разбира едновременното 

използване на физиологичния и психологичния метод и 

представите. Той изхожда от необходимостта при 

психосоматичните изследвания както да се изследва детайлното 

описание на психологичните закономерности, така и да се 

осъществява клинико-инструментален контрол върху сомато-

вегетативните процеси. 

Макар подобно на Фройд (Фрейд, Freud S.) Александер да 

признава различията между конверсионните реакции и 
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вегетативните симптоми, свързани с невротичните състояния, А. 

раграничава от своя страна истеричните конверсионни реакции и 

адекватните изменения във вегетативното функциониране, 

проявявяащи се при емоционално напрежение. Подобно на 

Фройд, той вижда в конверсионната реакция символен израз не 

емоцията, която трябва да бъде вербализирана, но се отхвърля и 

потиска вследствие на преживяването на вина и срам. Тялото 

служи като инструмент за това изразяване. При вегетативната 

невроза физиологичните симптоми се съпровождат от 

емоционално напрежение вследствие на отсъствието на външни, 

преки действия, които правят възможно разреждането на афекта. 

Впоследствие обратимите функционални симптоми водят до 

необратими морфологични увреждания. Причина за блокирането 

на откритите действия, А. вижда в патерните на конфликтност, 

което води до актуализиране на конфликтите от довербалната 

област на индивида. Според А. симптом на вегетативните неврози 

не е изразяването на потиснатите емоции, а съответното 

физиологично нарушение при определени емоционални 

състояния. Той смята, че патерните на конфликтност могат да се 

разкрият в процеса на психоанализа (психоанализ). Особено 

внимание А. отделя на оописанието на конфликтността и на 

търсенето на нейната специфика при определени типове  

физиологични реакции. Установяват се различия в три нива на 

психосоматичното отношение и на взаимовръзката между 

различните соматични заболявания и характера на 

емоционалното състояние и насочеността на вегетативния тонус. 

Според А. психосоматичното заболяване възниква като 

следствие от емоционално напрежение, явяващо се проява на 

вътрешен личностов конфликт, който се изтласква в различна 

степен. А. разграничава истеричната конверсия, вегетативната 

невроза и психосоматичното заболявае. В първия случай се 

наблюдава символна преработка, изтласкан емоционален 

конфликт, който водо до разстройство в зоната на произволната 

иневервация (истерични моносимптоми: амавроза, т.е. пълна 

слепота при липса на патологични изменения в очния сегмент – 

бел. прев.); сурдомутизъм, т.е. глухонямост без налична 

органична причина за това), астазия-абазия, т.е. невъзможност 

на човек да стои прав, без да има данни за смущения в 

двигателната функция – бел. прев.. При вегетативната невроза 

конфликтът е по-дълбок, емоционалното напрежение се 

реализира чрез вегетативни нарушения под формата на 

дисфункции на сърдечно-съдовата, стомашно-чревната, 

дихателната и други системи. Тези разстройства се явяват 

вегетативни компоненти на вътреличностовия конфликт. При 

психосоматичното заболяване конфликтът не се осъзнава 

напълно и в резултат на хроничното емоционално напрежение 

възниква соматично разстройство. 
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А. допълва вертикалната скала на своята класификация, в 

основата на която е степента на изтласкване на емоционалния 

конфликт, с хоризонтална, при която характерът на соматичното 

заболяване се определя от типа емоционално състояние. Той 

смята, че определени емоционални конфликти въздействат 

избирателно върху функционирането на различни органи и 

системи. Така възбудата, гневът влияят на сърдечно-съдовата 

система; хопохондричните преживявавания, чувството за самота, 

печалта въздействат на трофичите функции и се проявяват под 

формата на нарушения в работата на стомашно-чревния тракт; 

конфликтите между сексуалните влечения и тяхното външно 

потискане водят до дихателни дисфункции. В своя подход А. се 

опира на изследваняита на Кенън (Кеннон, Cannon W. В.); 

симпатиковата система отговаря з подготовката към реакции на 

борба и бягство, парасимпатиковата регулира анаболните 

процеси. Под влиянието на парасимпатиковата система 

индивидът се отделя от външните проблеми в своето вегетативно 

съществуване, а активацията на симпатиковата система го 

обръща отново с лцие към външния свят. 

А. разграничава две групи емоционални състояния, 

съчетаващи се с напрежение на вегетативната нервна система. 

Към първата група се отнасят потисната агресивност, 

сдържаният гняв, враждебността към външния свят които чрез 

симпатиковата активация спомагат за развитието на хипертония, 

на сърдечно-съдови нарушения. Хроничното мускулно 

напрежение може да бъде патогенетичен фактор за появата на 

артрит, повишаването на съдовия тонус съответно за главоболие, 

мигрена. Влиянието върху ендокринната система води до 

развитие на тиреотоксикоза, до диабет. 

Втората група е изградена от неудовлетворените 

потребности от увереност, защитеност, от приемане на околните, 

от нереализираните сексуални желания, които способстват за 

възбуждането на парасимпатиковата система, на холинергичните 

структури и води до развитие на патологии на стомашно-чревния 

тракт: язвена болест на дванадесетопръстника, язвен колит, а 

също така до бронхиална астма и кожни заболявания 

(невродермит). В основата на различните форми на нарушения 

на храненето стои чувството за вина като централен емоционален 

проблем. 

Представите на А. за дълбочината на изтласкаването на 

емоционалния конфликт, която е различна според нивото на 

разреждане на свързаното с конфликтна емоционално 

напрежение (експресивно при истеричната конверсия, 

вегетативно при вегетативната невроза, соматично при 

психосоматичните заболявания), от една страна, и връзката 

между определено емоционално състояние и дадено соматично 

заболяване, от друга, изграждат основата на неговата концепция 
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за специфичния емоционалнен конфликт.  

 

АЛХИМИЧЕСКА ХИПНОТЕРАПИЯ НА КЮГЛИ//  

АЛХИМИЧЕСКАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ КЬЮГЛИ 

 

Разработена от Кюгли (Кьюгли/ Quigley D., 1984) и е 

представена в неговото ръководство за практическото ù 

приложение, което се яява учебник по А. Г. К., предназначен за 

обучаващите се хипнотерапевти в САЩ. 

Използва се некласическа форма на хипнотерапия 

(гипнотерапия), която акцентира върху формированията, 

намиращи се на несъзнавано ниво и обозначавани като 

независими вътрешни личности (архетиповете на Юнг са само 

някои от тях). Дадените личности съдържат в себе си както 

причината, така и средставата за избавяне от емоционалните и 

душевните проблеми. Събраният на едно място особен набор от 

техники за работа с тези личности Кюгли нарича алхимична 

хипнотерапия. Този процес е аналогичен на теориите и методите 

на древните алхимици, чиято главна задача е било използването 

на вътрешните сили за трансформация на практическите и 

емоционални фрагменти на нашето съзнание в златото на 

самореализацията. 

Основната цел на А. Г. К. се състои в това да помогне на 

всеки един човек да установи контакт със собствените истински 

съветници, които заместват психотерапевта и извеждат пациента 

до едно ниво, на което той действа самостоятелно, твори и насочва 

своите собствени целебни сили. А. Г. К. включва в себе си 4 

последователни процеса. 

Първият — Ефирното Ниво на общуване (Эфирный 

Уровень общения), позволява да се реализират отношенията на 

пациента с другите, без да е необходимо той да се среща с тях 

лице в лице. „Ефирното Ниво е онзи универсален океан от 

чувства, който обединява всички живи чрез технтие емоции и 

несъзнавани образи. Използването на това ниво на комуникация 

позволява да се преодолее съпротивата (сопротивление) на 

съзнанието. Възможно е дори да се преодолеят границите на 

смъртта, за да се реализират отношенията. Преживяването и 

промяната на събитията е процес на освобождаване от травмите и 

от болките на предишния емоционален опит с цел избавяне от 

болката, съжалението, самотата и предубедените представи”.  

Вторият процес е работата с Вътрешното Дете (Внутрений 

Ребениок). Това е много специфичен начин да се настроиш към 

определени емоционални потребности, да се срещнеш с тези 

идващи от твоите дълбини потребности, да станеш по-скоро 

любящ родител на това дете, а не да се нуждаеш от подкрепа и 

грижа отвън, или да запазиш това самотно Дете вътре в теб под 

един външно безчувствен, но твърде крехък образ. 
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Третият процес е работата с Вътрешния Съюзник 

(Внутрений Союзник). Вътрешният съюзник е както идеален 

възлюбен, така и родител от противоположния пол на 

Вътрешното дете, той допълва вътрешното семейство, 

формирайки себеподкрепата.  

Четвъртият процес е работата с Истинските Наставници 

(Истинные Наставники). Този процес включа в себе си 

взаимодействие с Истинските Наставници, обединяването на 

всички различни елементи на несъзнаваното посредством 

техниката „Конферентна зала” и използването на тази техника за 

генериране на мощна сила у пациента за трансформация на 

самия него и на неговия свят. 

За осъществяането на на четирите етапа на работа 

първоначално пациентът се въвежда в състояние на недълбока 

хипноза (гипноз). Психотерапевтът започва с използване на 

различни релаксационни техники, предназначени за това 

пациентът да навлезе в спокойно, сънливо състояние. Начините 

за въвеждането му в транс могат да са различни — от автогенна 

тренировка (аутогенная тренировка) или метода на 

прогресивната релаксация (релаксация) до техниките на 

управляваното въображение и ериксонианската хипноза 

(эриксонианский гипноз). След общите думи, които спомагат за 

релаксацията, психотерапевтът казва примерно следното: „А сега 

можете ли да си представите стълба пред Вас с десет стъпала, по 

която да слизате много бавно, докато аз броя от 10 до 1. Десет: ние 

започваме едно пътешествие във вълшебното царство на 

несъзнаваното, всяка стъпка ни води все по-дълбоко и по-дълбоко 

в спокойствието и умиротвореността. Девет: още една стъпка 

надолу, още една вълна на отпускане преминава по Вашето 

тяло..”. И така до самия край, когато психотерапевтът внушава 

на пациента, че последният вижда врата и зад нея може да има: 

1) за осъществяване на Ефирното Ниво на общуване зад нея може 

да има някой, с който пациентът да е необходимо да поговори; 2) 

за преживяване и промяна на събитията — определенно събитие; 

3) за контакт с Истински Наставник — красива пътека, на която 

пациентът може да го срещне; 4) за завръщане в миналия живот 

— река или тунел на времето — които могат да върнат пациента 

към опита му от миналия живот; 5) за техниката „Конферентна 

зала” (Конференц-зал) — някаква зала, където могат да 

заседават субличностите.  

Основната инструкция към техниката на Ефирното Ниво 

звучи просто: „Има ли някой, с когото Ви е необходимо сега да 

поговорите?”. Психотерапевтът може да добави след това: „Не е 

нужно да виждате някого, достатъчно е да чувствате 

присъствието на онзи, с който Ви е необходимо да поговорите”. 

След кратка пауза пациентът може или да види, или да 

почувства онзи, с когото му е необходимо да си изясни 



 

 
~52~ 

отношенията. За пациента е важно да говори на глас, ясно да си 

представя, че другият човек реално присъства там. Когато 

пациентът произесе твърдение с емоционална натовареност, 

психотерапевтът е длъжен да направи всичко възможно първият 

да изрази възможно най-пълно емоциите си., Процедурата на 

неговото взаимодействие със значими хора на този етап е 

заимствана от гещалт-терапията (гештальт-терапия), но тук 

тя се провежда в условията на транс. 

Пример: Пациентът разговаря с баща си: 

Пациент (П) (говори спокойно). Прощавам ти за онези 

случаи, когато ме биеше безжалостно. 

Психотерапевт (Пт): Повтори думите „Когато безжалостно 

ме би”. 

П. (спокойно). Да, ти ме би безжалостно. 

Пт. Твоят баща ти иска прошка? 

П.: Не. Все му е едно (озлобено)  Проклет да си, на теб 

никога не ти е пукало. 

Пт. Добре. Продължавай. 

По време на цялото съвместно занимание психотерапевтът 

поощрява изразяването на истинските чувства по всички 

възможни начини. За изразяване на енергията на чувствата се 

използват различни предмети: усукана кърпа, възглавници 

(които пациентът да бие с юмруци и крака), голяма възглавница 

за прегръщане с размерите на дете и др. В рамките на 

процедурата на пациента се предоставя възможността да се 

превърне в човек, с когото е в конфликт: 

Пример: 

Пт: И какъв е отговорът на майка ти? 

П.: Не знам... 

Пт: А не би ли искал да станеш сега майка си? Почувствай 

се майка си дори само за минутка и си представи какво би могла 

тя да ти отговори. 

В гещалт-терапията, когато провеждат тази процедура с 

нехипнотизиран пациент, използват преднамерена провокация 

или оскърбление, за да предизвикат емоции в пациента, докато  в 

А. Г. К. се предпочита прилагането на по-меки формули. 

Освобождаването от емоционалния заряд на миналите 

травмиращи събития се заключава в завръщане към паметта за 

онова време, което да позволи обстоятелствата да се преживеят 

сякаш отново и да се изменят обстоятелствата. Крайно е важно 

пациентът да преживее отново, доколкото това е възможно 

болката, травмата, злобата, обидата и т. н., които той е преживял 

по време на този епизод.  

Вътрешното Дете (Внутренний Ребенок) се явява част от 

всеки човек и е активно свързан с емоциите и телесните нужди. 

Той носи в себе си всички травми и болки от детството на 

пациента. Ето защо се провежда работа по „спасяването” на 
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Вътрешното дете. В А. Г. К. се привеждат редица аргументи, 

които целят да помогнат на пациента да приеме детето, да поеме 

върху себе си грижата за него: 1) детето е източник на 

удоволствие, забавление, щастие и радост; 2) детето помага да се 

поддържа връзка с чувствата и да се изразяват тези чувства; 3) 

детето спасява от безплодните разсъждения и скуки в живота на 

възрастните; 4) детето придава смисъл на живота; 5) детето 

освобождава от самотата; 6) детето е източник на творчество и 

спонтанност; 7) детето е източник на кротост и в този смисъл е 

ключ към духовното пробуждане. 

Освобождавайки се от остатъците от потиснатите емоции с 

помощта на процедурите в А. Г. К., пациентът преминава през 

редица радикални изменения в емоционалното си състояние. 

Основната скала на тези промени изглежда по следния начин 

(отдолу нагоре): 

— просветление (просветленность); 

— проницателност и целебна способност (проницательность 

и способность исцелять); 

— блаженство, радост, творчество  (блаженство, радость, 

творчество); 

— смях, прошка (смех, прощение); 

— освобождаване на емоциите (злоба, болка, изоставеност, 

вина) (высвобождение эмоций (злость, горе, покинутость, вина); 

— страх от чувствата (боязнь чувств); 

— скука, тревожност, депресия (скука, тревожность, 

депрессия); 

— физическа болест, болка (физическая болезнь, боль); 

— смърт (смерть). 

Етапът на работа с Вътрешния Съюзник е свързан с 

представите на Юнг (Юнг/ Jung С. G.) за това, че в човека 

съществува противоположен на реалния архетип. За жените това 

е Анимусът, за мъжете — Анимата. В А. Г. К. такъв е и 

Вътрешният Съюзник, който е призван да уравновесява и да 

компенсира слабостите и потребностите на съзнателната душа. 

Той също така встъпва и като втори родител (обикновено от 

противоположния пол) за Вътрешното Дете на пациента. Така се 

формира Вътрешното Семейство (Внутренная Семья). Сама по 

себе си същността на алхимичния процес е именно в това човек 

да съумее да изгради хармонични отношения между тези 

структури. Вътрешният Партньор е модел на онези качества, 

които човек търси в реалния партньор. Работата с Истинския 

Наставник (Истинный Настаник) е свързана със системата от 

вярвания на пациента. Като такъв наставник може да се 

проявяват Вътрешното Дете или Вътрешния Съюзник, както и 

образите, които се асоциират в системата от вярвания с висшето 

„Аз” на човека. Трудно на този етап е диференцирането на 

Посредниците и на Лъжливите Наставници. Към посредниците 
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могат да се отнасят образите на починалите приятели, роднини, 

светци и др. Към Лъжливите Наставници се отнасят следните 

образи:  

1) съдия (йога или свещеник); 

2) бунтовник (свободен художник); 

3) лъжеучител; 

4) циник. 

В работата с тях се препоръчва психотерапевтът да се 

отнася със симпатия към техните позиции, да им отстъпва по 

отношение на незначителните детайли, да ги убеждава с 

разбираеми аргументи. В резултат от работата по отношение на 

Инстинския Наставник у пациента се постигат повишено 

осъзнаване (осознание), по-спонтанно държание, по-топъл 

енергиен заряд в тялото, интензивини сълзи или смях и почти 

непреодолим екстаз. 

Техниката „Конферентна зала” пък е насочена към 

развитие на съгласуваните намерения на индивида и на неговата 

воля. В тази зала се провеждат преговори между личности от 

миналия и настоящия живот, между Истинските и Лъжливите 

Наставници и Съвртници, с Вътрешното Дете и др. Задачата на 

психотерапевта се състои в това да доведе преговорния процес до 

позиция на съгласие, да помогне на пациента да види 

положителните страни на всяка личност, да помогне на страните 

да постигнат съгласие и да сключи договор с пациента за 

промяна на поведението му.  

Пълният сеанс А. Г. К., който започва с интервю, преминава 

през въевеждане в транс и завършва със заключение, отнема 1,5-

2 часа. 

 

АЛТЕРНАТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

А. П. представлява една от областите на т.н. алтернативна 

медицина. Основно отличие на последната е използването на 

алтернативни целителни „концепции за лечението” («концепций 

врачевания»), които съществено се разминават с онези, приети от 

научната (академична, ортодоксална) медицина. 

Понятието „алтернативна медицина” обхваща широк 

спектър от медоти и практикучващи лечители, като често към нея 

отнасят хомеопатия, акупунктура, хиропрактиката, дейността на 

лечителите, екстрасенсите и др. 

А. П., както и алтернативната медицина като цяло, се 

практикува от лекари с висше медицинско образование (които 

ползват нейните методи излючително или частично) и от лица с 

немедицинско образование, които са получили разрешение за 

своята дейност (в страни като САЩ, Германия и др.). 

В чужбина, особено в развитите страни А. П., по правило, 
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няма широк обхват, доколкото не се заплаща от 

застрахователните компании, а ако се заплаща, то в много 

ограничен обем. 

Взаимоотношенията между лекарите и алтернативните 

лечители обикновено са антагонистки, като дейността на 

последните в редица страни е незакона. Количеството на 

обръщащите се към алтернативните целители е различно и в 

голяма степен зависи от нивото на социално развитие и от 

системата на здравопазването в конкретната страна. Кризата, 

която преживява през последното десетилетие нашата страна, 

рязкото понижение в качеството на медицинското обслужване на 

фона на повишаването на „магическата настройка” на обществото 

доведоха до разрастване на алтернативното лечителство, 

достигащо невиждани досега мащаби. Мотивите за търсенето на 

помощта на лечителите, практикуващи А. П.  са различни. Най-

често се посочват два основни: отсъстието на положителни 

резултати при лечението с традиционна медицина и трудните 

отношения между пациента и лекаря, неудовлетвореността на 

пациента от тези отношения. 

По-пълна представа за А. П. дават характеристиките на 

алтернативните лечители, сравнението на дейността на лекаря в 

научната медицина и на алтернативния лечител, особеностите на 

пациентите на последния. 

Алтернативните лечители: 1) не са склонни да подлагат 

своите методи на проучване от научната медицина, не участват в 

работата на професионалните научни общества, не публикуват 

свои разработки в профилирани списания; 2) в случаите на 

отрицателни резултати дават стандартни обяснения (негативно 

отношение между пациенти или други лица, присъстващи по 

време на приема, особености в биополето на лечителя или на 

пациента и т.н.); 3) за резултатите от лечението съдят обикновено 

самите лечители или пациенти, отсъства приетата в 

съвременната психотерапия оценка на ефективността на метода 

от независим експерт); 4) не се води история на заболяването, 

обикновено изобщо липсват записки от срещите между 

алтернативният лечител и пациентите, в които да се отбележи 

характера на тяхното общуване, динамиката на болестта, 

катамнезата и т.н.;. 5) алтернативният лечител най-често работи 

сам; по правило, той няма ученици (обучението  в последно време 

има чисто комерсиален характер). В случаите, когато има 

ученици, ефективността на тяхната работа никога не може да е 

по-висока, отколкото тази на техния учител. С увеличаването на 

броя на практикуващите ученици обикновено се отбелязва 

намаляване на ефективността на метода; 6) за дейността на 

алтернативните лечители (особено в периода преди 

„перестройката”) бе характерна рекламната подкрепа от 

средствата за масова информация, от партнийно-
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административния и творчески елит; 7) алтернативният лечител 

обикновено е недостатъчно научно подготвен в своята област, 

дори ако е лекар, ето защо за него често използват понятието 

„шарлатанин”. С малки изключения, с алтернативно лечителство 

рядко се занимават висококвалифицирани специалисти от 

научната медицина.  

Съществуват определени различия в дейността на лекаря в 

научната медицина и на алтернативния лечител: 1) разлика в 

продължителността на общуването с пациента (така в Холандия 

средната продължителност на един контакт с болния на 

общопрактикуващия лекар е 7 минути, докато в алтернативната 

медицина е 20 минути (Hewer W., 1983); 2) алтернативният 

лечител е ориентиран повече към пациента, отделя по-голямо 

внимание на неговите тревоги, преживявания, потребности; 3) 

той по-често дава на пациента удовлетворителни за пациента 

обяснения за характера на неговото заболяване, прогноза и 

лечение; 4) общуването между алтернативния лечител и 

пациента по-често е като между равни; 5) отбелязва се висока 

степен на приемане от страна на пациента от алтернативния 

лечител и пациентът чувства това; 6) алтернативният лечител 

формира у пациента силна вяра в резултатите от лечението; 7) 

той с голям ентусиазъм се отнася към провеждането на своята 

терапия и към дозаказателства за нейната ефективност, като 

взима под внимание съображенията на самия пациент относно 

лечението; 8) за пациента именно алтернативният лечител често 

се приближава до образа на идеалния лекар.  

За разбирането на ефективността на алтернативното 

лечителство в редица случаи, представляват интерес 

характеристиките на пациентите, които се обръщат за помощ към 

лечителите: 1) пациентът възприема алтернативния лечител с 

ентусиазъм, с вяра, че той ще отговори на техните очаквания, за 

което до голяма степен помага рекламата; 2) пациентът плаща за 

лечението, затова към него се отнасят по-сериозно и му отделят 

повече внимание; 3) обикновено пациентите се обръщат към 

алтернативния лечител след като не са получили положителни 

резултати от традиционното лечение; 4) доколкото самото 

обръщане към алтернативния лечител често се интепретира като 

девиантно поведение, това води до преувеличаване на вярата на 

пациента в системата на алтернативно лечение и в самия 

алтернативен лечител. Това може да има подчертано агресивен 

характер (високо заплащане, преувеличена оценка за 

възможностите му, защитно поведение и т.н.). 

Така алтернативната медицина често изявява 

недостатъците на научната медицина, като не отчита в пълна 

степен (а често и просто игнорира) ролята на психосоциалните 

фактори при възникването, компенсацията, декомпенсацията и 

лечението на болестта. Алтернативният лечител придобива 
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психична ценност за пациента, удовлетворявайки неговите 

емоционални потребности, като неговото въздействие е в по-

голяма степен насочено към пациента. 

Ако говорим за положителния терапевтичен ефект, който се 

наблюдава при част от пациентите под влиянието на 

алтернативните технологии, трябва преди всичко да се посочи 

ролята на сугестивните въздействия (пряко, косвено, въоръжено 

внушение), усилвани от взаимната индукция, подражанието и 

вярата в неизвестния метод, формиран не без участието на 

средствата за масова информация. При едновременното 

въздействие на голям брой хора трябва да не се забравя 

явлението регресия „към средата” (к средине). При част от 

пациентите в момента на въздействие се отбелязва „пик” (най-

голяма изразеност на заболяването), при други, обратно, ремисия 

на хроничните разстройства. В течение на времето на 

алтернативно въздействие, което продължава понякога дни и 

седмици естествено може да се наблюдава намаляване на 

остротата на заболяването при първата част пациенти или 

обратно — неговото обостряне при втората част от тях. Нито 

подобрението, нито влошаването в състоянието на пациента в 

този случай не може да бъде напълно свързано с алтернативното 

въздействие.  

При алтернативното въздействие става дума за 

симптоматичен психотерапевтичен ефект, обикновено 

краткотраен и угасващ в последствие.  

Широката лекарска практика и специално проведените 

изследвания свидетелстват за възможните негативни последици 

от алтернативното лечителство. Отбелязват се най-вече 

закъснялата диагностика, свързана с времето, изгубено в 

алтернативно лечение, което е особено пагубно при пациенти с 

онкологична или прогресираща нервно-психична и соматична 

патология. Отсъствието на своевременно започнало лечение в 

много случаи предопределя неблагоприятната диагноза на 

заболяването. 

В редица изследвания се съобщава за лица, които се 

обявяват за екстрасенси. По данни на В. В. Иванов (В. В. Иванов, 

1990), независимо от наличието или от отсъствието на психична 

патология, у екстрасенсите феноменът екстрасензорни 

способности се проявява под влиянието на социалните действия 

като специфичен адаптационен механизъм, което им позволява 

субективно да компенсират личностната дезадаптация.Авторът 

изучава психопатологичните аспекти на екстрасензорността при 

67 лица, обявили се за екстрасенси. При 5 от тя той установява 

ендогенна (психична) патология, у 25 — личностна, у 37 — 

изразени акцентуации на характера. Ю. Н. Гаврилюк (Ю. Н. 

Гаврилюк, 1990) в изследването си на екстрасенси (35 мъже и 32 

жени на възраст от 20 до 55 години) установява 3 основни 
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закономерности в природата на свръхценните идеи при тях: 1) 

свръхценните идеи имат определена нозологична специфичност, 

явявайки се част от структурата на психичните разстройства при 

лица с психопатии и болни от вяло протичаща шизофрения;  2) 

свръхценните прояви служат за своеобразна компенсация на 

патологичните прояви на личността, те снижават дезадаптацията 

в рамките на акцентуациите на характера; 3) свръхценните идеи 

съществуват като следствие от дидактогении, т.е. формирани са в 

хода на социалната индукция. Т. В. Шнуренко (Т. В. Шнуренко, 

1990) също съобщава, че в клинико-психопатологичен аспект 

екстрасенсите са достатъчно нееднородни. Отношението им към 

техните екстрасензорни способности не е еднакво и се модулира 

от явна психична патология или личностови особености. 

„Алтернативният взрив“ в нашата популация не се 

съпровожда, както може да се очаква, от адекватни опасности за 

държавните учреждения, медицина и здравеопазване. Нещо 

повече, значително разпространение получава гледната точка, че 

подобни явления се наблюдават в историята на различни страни 

в периоди на криза и самопроизволно изчезват при излизането от 

тях. Съществуват и други гледища. Съвременното западно 

общество успява като цяло да удовлетвори някои важни 

потребности на човека  — от храна, облекло и др. Това не може да 

се окаже обаче за една от най-важните човешки потребности  — 

от смисъл в живота. И докато тя не бъде удовлетворена, у човека 

ще се запази потребността от ирационалното, от чудо. Близки до 

тази идея са изказванията за обсъжданите явления на масовото 

съзнание на известния роден философ и социолог М. К. 

Мамардашвили: „Струва ми се, че всичко това са просто 

приказки. Не в този унищожителен смисъл, когато се говори, че 

всичко това е ненаучно, а по-скоро в глобален, фундаментален 

аспект: това е проява на духовната потребност на човека, която не 

може да му бъде отнета, а именно потребността от фолклора, 

мита, легендата“. 

Твърди се също, че една от възможните причини за 

разпространението на алтернативната медицина е все по-

осезаемият разрив между постиженията в редица научни области 

(стъпването на човека на Луната, все по-голямото приближаване 

до разбирането на това как е възникнала Вселената и други не 

по-малко впечатляващи завоевания на науката) и относително 

по-скромните успехи на медицинската наука и практика. 

Съвременният човек трудно може да е смири с това и на него му 

изглежда сякаш в медицината също са възможни „скокове” в ново 

знание, необходимо е само да се отстранят „пречките” по този път, 

създавани от ортодоксалната наука. 

Своеобразието на алтернативната медицина (А. П.) в Русия 

в настоящия момент се заключава в това, че тя във все по-голяма 

степен става част от парапсихологията (психичната онтология), 
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като включва предаването на образно и мисловно съдържание на 

разстояние; преместването на обектите без непосредствен контакт 

с тях; усещането чрез кожата на цветови въздействия (кожно 

виждане, дермовидение); определяне на състоянието на 

вътрешните органи на човека при поднасяне на ръката към 

тялото (паранормална диагностика). 

Поддръжниците на тези направления неизменно 

демонстрират отказ от трудния, дълъг път на познанието в полза 

на едномоментното, мигновено „постигане” на външния свят с 

помощта на озарение, откровение, прозрение и т.н. За да поемеш 

по този път не се нуждаеш от професионално обучение и от 

търсене на достоверни научни знания, постигнати с използване 

на все по-съвършеата техника, доколкото за опознаване на 

разнообразните природни явления и на човешкия организъм е 

напълно достатъчно да се установи „парапсихичен контакт” 

(«парапсихологический контакт»), 

Известната устойчивост на алтернативните идеи в 

общественото съзнание се обяснява също така с намаляването на 

интереса и на уважителното отношение към истинното научно 

знание в нашата страна, обхванато в края на 20-ти век от 

многостранна криза на вярата.   

Вж също Телевизионна психотерапия, Етико-

деонтологични аспекти на психотерапията. 

 

АМБУЛАТОРНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

АМБУЛАТОРНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Вариант за провеждане на психотерапия и на свързаните с 

нея консултативно-диагностични мероприятия за приходящите 

пациенти без хоспитализация. 

В условията на етапна форма на организация на 

психотерапевтичната служба, А. П. основно се провежда в 

психотерапевтичните кабинети на амбулаторните лечебно-

профилактични учреждения, както в тези с общ профил 

(териториални поликлиники, медико-санитарни части на големи 

промишлени предприятия), така и в специализираните 

(психоневрологични диспансери, териториални-

те психотерапевтичницентрове (психотерапевтические цен-

тры), центровете по СПИН, центровете с кардиологичен, 

гастроентерологичен и друг профил). Още една форма на 

организация на А. П. са полустационарните 

психотерапевтични отделения (психотерапевтические 

отделения), организирани при териториалните 

психоневрологични диспансери, в центровете за психично здраве, 

в психотерапевтичните центрове. Извън рамките на 

териториалните психотерапевтични служби, А. П. се провежда в 
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кабинетите на частно-практикуващите лекари, в медицинските 

кооперативи и частните лечебно-диагностични учреждения. 

Особеностите на психотерапевтичната специалност 

(лечебният ефект се явява следствие от непосредственото 

общуване между пациента и лекаря, а каузалните форми на 

психотерапия предполагат дълъг период на лечение, като най-

добрите резултати от психотерапевтичната намеса 

(психотерапевтическое вмешательство) се постигат чрез 

промяна в системата от отношения на пациента и, в частност, на 

микросоциалното му обкръжение) се постигат при провеждането 

на психотерапия именно в амбулаторни условия. Ето защо, за 

разлика от при други медицински специалност, амбулаторният 

вариант за оказване на психотерапевтична помощ е основен. 

Преимуществата на А. П. в сравнение със стационарната са: 

запазване на наличното ниво на социална адаптация, промяна в 

системата на отношения в реалния живот на пациента и по 

отношение на неговото социално обкръжение, отсъствието на 

явлението „хоспитализъм” (госпитализм), особено вероятно при 

продължителните неврози поради адаптивния характер на 

клиничните прояви (условна желателност на невротичната 

симптоматика) и наличната у болните тенденция към 

ограничително поведение, достъпността и близостта с 

населението. 

Стационарното лечение (вж Стационарна психотерапия/ 

Стационарная психотерапия) е показано при хронични и тежки 

форми на неврози, усложнени от органична патология на 

централната нервна система и от соматични заболявания, или 

при болни, при които социалното обкръжение представлява 

постоянен източник на декомпенсация и на толкова тежък стрес, 

че А. П. се оказва невъзможна. В условията на развиващата се 

психотерапевтична служба, насочването към 

психотерапевтичното отделение се обуславя също така и от 

отсъствието на тази територия на възможност за провеждане на 

А. П., например при пациенти, които живеят извън големите 

градове, в селските райони и т.н. 

А. П. се провежда с използването на практика на всички 

методи и форми в рамките на различни модели на психотерапия. 

Доминираща се явява ориентацията към медицинския модел и 

във връзка с това регионалните психотерапевтични служби, по 

правило, се създават в структурата на териториалните отдели по 

здравеопазване. 

Основен вариант на А. П. в рамките на медицинския модел 

е индивидуалната психотерапия (индивидуальная 

психотерапия). Психотерапевтичната програма предполага 

включване в психотерапевтичния процес и на други видове 

психотерапия (например семейна психотерапия/семейная 

психотерапия, групова психотерапия/групповая психотерапия, 
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планиране на етапа на поддържаща психотерапия/ 

поддерживающая психотерапия). При психотерапията на 

неврозите и на заболяванията, главно патогенетично звено във 

възникването и развитието на които са психичните фактори, 

психотерапевтът става лекуващ лекар на пациента, той определя 

и координира целия курс на лечение. В случай на нервно-

психични заболявания с ендогенна, ендогенно-органична 

природа при съчетаване на тази патология с вътрешни болести, 

лекарят-психотерапевт, който провежда А. П., се явява участник 

в терапевтичния екип, включващ и други специалисти — 

психиатри, невролози, интернисти. При лечението на 

заболявания, усложнени от психичната реакции на болестта, от 

социално-психична дезадаптация, от невротични разстройства, 

лекарят-психотерапевт встъпва като консултант и провежда А. 

П., следвайки насоките на лекуващия лекар. При психозите 

задължителен участник в процеса на А. П. става лекарят-

психотерапевт, съвместно с когото психотерапевтът разработва 

плана на лечение. 

Като се отчитат възможностите за използване на 

разнообразни методи и форми на психотерапия, А. П. предполага 

създаването на индивидуални терапевтични програми, които 

определят общите насоки на психотерапия, перспективния план 

на диагностичните, терапевтичните и рехабилитационните 

мероприятия с включването в него на задачи по социалната 

адаптация и реадаптация на пациентите, а в някои случаи и 

необходимото медицинско лечение. Предполага се приемственото 

и последователно решение на терапевтичните задачи, което се 

базира на реалните представи на пациентите за видовете 

психотерапевтична помощ и тяхната готовност към конкретен 

вариант на А. П. Предвид съвременното законодателство относно 

възможностите и направленията за работа на службите по 

здравеопазване (но не бива да се оказва помощ на пациенти с 

гранични състояния без тяхното съгласие и желание), а също 

така опасенията на някои пациенти по повод на негативните 

социални последици от обръщането им към учреждения, 

занимаващи се с опазване на психичното здраве, А. П. и 

динамичното наблюдение на състоянието на психичното здраве 

при пациенти с гранична патология, включително и с неврози, 

често се провежда не на основата на критерии с медицински 

характер (особености на личността, форма на заболяването, 

тежест на клиничното състояние и др.), а при съгласието и 

готовността на пациента за лечение чрез методите на 

психотерапията, които отразяват неговата реална заявка. В това 

отношение А. П. е договорна терапия, като нейните интензивност, 

форма на провеждане и избор на методи се определят 

преимуществено от самия пациент. Последователността от 

задачи, която се налага психотерапевтът да решава при 



 

 
~62~ 

лечението на първите обърнали се към него пациенти с неврози, 

насочени към лечение в териториалната поликлиника, може да 

бъде следната: 1) провежда се консултация, в хода на която се 

формира представа за състоянието на пациента и за психичната 

природа на страданието; 2) на следващия етап от работата, който 

по правило е симптомоцентриран, се провеждат мероприятия за 

намаляване на симптоматиката; 3) при налично по-

дълбоко осъзнаване (осознание) от пациента на причините за 

заболяването му и при установени връзки на тези причини с 

поведенческите стереотипи на болния, се провежда работа по 

разрешаването на актуалните вътреличностни и 

междуличностни конфликти; 4) при трудности в разрешаването 

на тези конфликтите се поставят цели и задачи на 

патогенетичната психотерапия (например личностно-

ориентираната (реконструктивна) психотерапия на 

Карвасарски, Исурина, Ташликов/ личностно-ориентированная 

(реконструктивная) психотерапии Карвасарского, Исуриной, 

Ташлыкова); 5) впоследствие се провеждат мероприятия, които 

стимулират личностния ръст и разширяват възможностите на 

пациента да реализира собствените си цели. На различните 

етапи на А. П. протича постоянно преформулиране на заявката 

на пациента, като се поставят все повече личностни задачи. При 

последователно и своевременно протичане на основните етапи на 

А. П. позицията на лекаря-психотерапевт по отношение на 

пациента претърпява изменения: от ролята на лекар-консултант 

през ролята на лекаря, който провежда симптоматично, а след 

това и патогенетично лечение, към ролята на психолога-

консултант (семеен психотерапевт, специалист, обезпечаващ 

личностния ръст). Такава методика на провеждане на А. П. цели 

създаването на мотивация към патогенетичната психотерапия 

след използването на симптомоцентрираните методи и отчита 

практическата възможност за самостоятелно включване на 

саногенетични механизми. Посочената последователност на 

етапите на А. П. е възможна при готовност на пациента за 

личностно-ориентирана психотерапия и при наличие на 

показания за нея. 

Комплексното решаване на задачите на А. П. се обезпечава 

от активното привличане на близкото социално обкръжение на 

пациента, на първо място неговото семейство и роднините, което 

в значителна степен спомага за преодоляването на социалната 

дезадаптация, за интеграция на психотерапевтичните подходи в 

реалното обкръжение на пациента. 

Планирането на методите и формите на А. П. се провежда 

със задължителното отчитане на личностните нарушения на 

различни нива на характера (Карвасарский Б. Д., 1992). При 

наличие на първични личностни разстройства се предпочитат 

различни варианти на симптоматичната психотерапия, 
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ориентирани към отстраняване на водещата симптоматика. При 

вторични личностни нарушения основен компонент на 

индивидуалната психотерапевтична програма се явява 

личностно-ориентираната (реконструктивна) психотерапия. 

При невротични състояния с третични личностни разстройства А. 

П. трябва да включва методи на социоцентрираната 

психотерапия (например поведенческа психотерапия/ 

поведенческая психотерапия, провеждана индивидуално или в 

група от пациенти). 

Други варианти на А. П., често провеждани в допълнение 

към индивидуалната психотерапия, се явяват самостоятелната 

семейна А. П., груповата А. П., психодрамата/ психодрама, 

групите за саморегулация, творческите работилници, 

психотерапията чрез участие в психотерапевтични общества, 

„клубовете на бившите пациенти“ («клубы бывших пациентов»). 

Груповата психотерапия в амбулаторни условия има 

редица особености, предизвикани на първо място от 

организационните трудности при нейното провеждане. 

Изискванията към съвременните форми на затворени групи (за 

всички участници групата трябва да започне и да завърши 

едновременно) предполагат определена групова динамика със 

закономерно наличие на фази на агресия (вж Фази на развитие 

на психотерапевтичната група/ см. Фазы развития 

психотерапевтической группы). Съпровождащото тези фази 

психично напрежение става съществено препятствие за 

запазването на терапевтичните групи в амбулаторни условия при 

отсъствие на допълнителна мотивация за посещаването ù и на 

възможност пациентите да отреагират възникналото в групата 

напрежение в своето реално житейско обкръжение. 

За преодоляване на тези трудности при провеждането на 

амбулаторния вариант на групова психотерапия, се използват 

моделите на интензивната групова психотерапия. В този случай 

съществено се съкращава продължителността на психотерапията, 

като заниманията се провеждат 3-5 пъти на седмица по 4-5 часа 

на ден (Aleksandrowicz J. W., 1975). Набирането на пациентите в 

групата се осъществява чрез изборна комисия, в задачите на 

които влиза не само определянето на клиничните показания за 

груповата психотерапия, но и оценката на реалната мотивация 

на пациента за участие в нея. 

Вариант за групова А. П. се смятат откритите групи с 

личностно-ориентирана насоченост, когато пациентите сами 

определят честотата и времето на посещение, като се отчитат 

препоръките на лекаря-психотерапевт (вж Отворени и 

затворени психотерапевтични групи/ Открытые и закрытые 

психотерапевтические группы). 

Съществуващите варианти на А. П. предполагат широк 

обхват на пациенти от различни социални категории и възрасти. 
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Във връзка с особеностите на задачите на А. П.. нейната 

организация е различна в различните възрастови групи. Така 

например А. П. при малки деца се провежда под формата на 

медико-психологична корекция в кабинетите на детските 

медицински психолози в общинските поликлиники, като помощта 

за подрастващите постепенно придобива очертанията на 

самостоятелна служба вътре в психотерапията, във връзка с което 

в структурата на общинските поликлиники, на териториалните 

психодиспансери, на регионалните психотерапевтични центрове 

се организират специални кабинети за работа с подрастващи. В 

последно време по инициатива на медицинската администрация 

в някои руски градове възникват също и специализирани 

центрове за тази възрастова група. 

Започват да се създават и специализирани кабинети за 

възрастни хора. Особена група от пациенти в А. П. изграждат 

инвалидите, тежко болните и умиращите. Натрупва се опит в 

психотерапевтичната помощ за тези категории болни от страна 

на лекарите-психотерапевти в хосписите (специализирани 

учреждения за оказване на палиативна помощ на умиращи 

пациенти в рамките на обслужваната територия). А. П. в такива 

ситуации ориентира пациента към това той да приеме своята 

болест, да актуализира житейските си интереси и да се подготви 

за смъртта. 

Извън рамките на медицинския модел в психотерапията А. 

П. получава широко развитие в психологическите консултативни 

центрове, в кризисните служби, в социално-педагогическите 

учреждения, в психологическите служби на изправително-

трудовите учреждения извън рамките на здравеопазването. 

Тяхната дейност, по правило, се ограничава от мероприятия, 

насочени към социално-психологическа адаптация, към корекция 

на семейно-съпружеските отношения, към усъвършенстване на 

педагогическата дейност. 

Особен вид А. П. в рамките на медико-психологическия 

модел са кризисните служби с подразделения за телефонно 

консултиране (телефонное консультирование) (вж. Кризисна 

психотерапия/ Кризисная психотерапия) или под формата на 

самостоятелни служби за телефонно консултиране. 

Широкото развитие на А. П. и възникването на нови, 

нетрадиционни форми на работа изискват решаването на задачи 

за постигане на координация и съвместно планиране на дейност, 

по осигуряване на еднообразието в критериите за определяне на 

компетенциите на различни служби и учреждения. 

 

АНАЛИЗ НА СЪДБАТА //  

АНАЛИЗ СУДЬБЫ 

 

Тази теоретична концепция и предложен на нейната основа 
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метод за психотерапия е разработен от унгарския психиатър 

Сонди (Сонди,  Szondi L.), който живее от 1944 г. в Швейцария. 

Идеите на Сонди са реакция на оформящото се през 30-те 

години на 20-ти век отрицателно отношение на психоанализата 

(психоанализ) към психиатричната генетика. Това отношение е 

предизвикано от три причини: 1) злоупотребата с психиатричната 

евгеника в нацистка Германия ù нанася значителни морални 

вреди; 2) психоанализата, разкъсвана през този период от 

непримирима вражда между представители на различни 

теоретични направления, загубва колегиалните си връзки с 

класическата психиатрия; 3) търсенето на етиологията на 

заболяванията предимно в биографичните и социалните фактори 

води до това, че психоаналитиците всъщност идентифицират 

историята на заболяването с неговите причини, като смятат 

генетиката за остаряла наука, приносът на която в търсенето на 

етиологията на болестта може е пренебрежим. Сонди задава като 

цел на своята концепция да хвърли мост между психоанализата 

и психиатрията, като ориентира дълбинно-психологичната 

теория към конституционалните, наследствено детерминирани 

аспекти на инстинките подбуди. Основната задача на терапията 

става мобилизацията на изолираните функции на личността и 

корекция на генетично формираните негативни стереотипи на 

социалното поведение, които авторът обозначава като 

„претенциите на предците”  („притязания предков”). 

Потвърждението на генетичната детерминираност на 

социалното поведение, Сонди вижда в това, че хората (както той 

успява на покаже чрез голям обем генеалогични изследвания) се 

привличат един към друг при избора на партньор, когато те са 

носители или в тях присъства идентично наследствено 

заболяване в латентна форма. С други думи: нашите партньори 

често са генетично детерминирани. Този феномен Сонди нарича 

генотропизъм (генотропизм). 

В своите генетични изследвания Сонди установява, че 

определен кръг наследствени заболявания съответстват също 

така на определени типове способности, както и на избрани от 

личността професии. Този феномен той нарича ерготропизъм 

(эрготропизм) Така професията бива избирана, доколкото тя 

удовлетворява някакви инстинктивни подбуди от социално-

приемлив вид (роднини на болните от пиромания например по-

често стават пожарникари). Изборът на професия освен това има 

за цел да удовлетвори потребността от контакт с генетично 

родствени типов хора (син на болен от шизофрения става 

психиатър, като в частност се интересува от психотерапията на 

шизофренията). При избора на професия могат да оказват 

влияние детерминираните от инстинктите устойчиви афективни 

схеми (симбиотичните отношения с майката се възпроизвеждат в 

професията на медицинската сестра или на учителка в детската 
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градина). Към подобни случаи на ерготропизъм се добавят и 

случаите на „защитен” ерготропизъм, когато изборът на професия 

се диктува от механизма на защита от дадена отхвърляна 

инстинктивна потребност. 

Сонди не смята генетичната детерминираност за 

безусловна и праволинейна. Не всеки криминалист е латентен 

престъпник. Но зад привидно свободния избор на житейска съдба 

често стои влиянието на цяло множество от неосъзнати от човека 

фактори, модулирани от индивидуалните особености в 

структурата на инстинките, от влиянието на условията на 

заобикалящата човека социална среда, от неговия тип 

социокултурен светоглед. Всички тези фактори сами по себе си 

определят „компулсивния” характер на съдбата на човека, 

белязана от сложната наследствена предразположеност („на 

предците”). Проникването в неосъзнатото съдържание на тази 

предразположеност може да позволи човек до голяма степен 

съзнателно да избере своя житейски път („управляван 

фатализъм”/ «управляемый фатализм»). 

Идеите на Сонди не подменят, а допълват общата теория на 

психодинамиката. Всеобхватната психоанализа се основава 

според него на изследванията на открития от Фройд (Фрейд, 

Freud S.) език на симптомите, чрез който несъзнаваното говори, 

на открития от Юнг (Юнг/ Jung C. G.) символен език, на който 

говори колективното несъзнавано, а също така от открития от 

самия Сонди език на изборите, които прави семейното 

несъзнавано. 

Сонди изследва динамиката на индивидуалното 

несъзнавано с помощта на разработения от него тест, чиято 

основна цел е да се установят не статичните психиатрични 

диагнози, а екзистенциалните форми на социалното поведение. 

Тестът позволява да се идентифицират удовлетворените или 

отхвърлени инстинктивни потребности. В своето учение за 

инстинктите Сонди разграничава 8 типа такива потребности, 

определяйки ги като „радикали на подбудите” («радикалы 

побуждений»). Сложното при провеждането на теста е в това, че 

потребностите не се разглеждат изолирано една от друга. 

Задачата на изследователя е да получи обща картина на 

конфигурацията на инстинктите в тяхната взаимовръзка. 

А. С. на практика се основава на стандартната 

психоаналитична терапия. Нова техника тук е единствено 

принципът на „активния анализ” (активный анализ), който се 

включва в класическата терапия в случаите на отсъствие на 

положителни резултати след достатъчно голям брой сеанси (не 

по-малко от 100). Има се предвид не толкова активното поведение 

на лекаря, което може според Сонди, по-скоро да затрудни 

разкриването на несъзнаваното, а изкуственото въвеждане на 

пациента в потенциално травматогенни ситуации, които 
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позволяват да се реактивират болезнените „претенции на 

предците”. Така на болния по време на сеанса се предлага да се 

вживее в ролята на своите болни предци и за известно време под 

контрола на аналитика и на собственото си съзнание „да стане” 

например болен от епилепсия или от шизофрения. В 

психотерапията също така широко се използва анализът на 

съновиденията, в който фигурират болни роднини на пациента и 

свързаните с тях асоциации. Асоциациите или съдържащите се в 

тях ключови думи могат многократно да се повтарят от 

аналитика, което трябва да способства за проследяването на 

асоциативната верига чак до самата фигура на прародителя и до 

неговата психиатрична симптоматика. Този прийома авторът 

нарича асоциациативна методика на „активния удар с чук” 

(«активный удар молотка»). Анализът се допълва от данните, 

получени след прилагането на теста на Сонди и от изследването 

на генеалогичното дърво на болния. 

 

АНАЛИТИЧНА ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

  

Други названия – групова психонализа (групповой 

психоанализ), групов анализ (групповой анализ). Вариант на 

психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия), провеждан с група (в група) пациенти.  

Адлер е един от първите, който започва да използва 

психоаналитично-ориентирана психотерапия в група (Адлер, 

Adler А.). Той използва в частност груповата дискусия (групповая 

дискуссия) и груповото обсъждане на проблемите на пациенти с 

различна патология (неврози, алкохолизъм, психози), а също 

така едновременно на родители и деца. Според Адлер групата е 

специален контекст, в който могат да се проявят, подчертаят и 

коригират социалните и емоционалните проблеми на болните. 

Много ортодоксални психоаналитици обаче, и на първо 

място самият Фройд (Фрейд, Freud S., 1923), се отнасят скептично 

към възможността да се прилага психоанализата (психоанализ) 

в група. Една от причините за това е водещата представа за 

биологичната детерминанта на социалните процеси в 

психоанализата. Макар че признава възможността когнитивните 

концепции да се прилагат в определна степен, Фройд подлага  на 

принципно съмнение образа на човека като рационален индивид, 

който управлява съзнателно своето поведение, като се опира на 

самопознание и на познания за отношенията си със света. Не 

социалното определя човешкото поведение, а вътрешното, 

инстинктивните мотивации, обусловени от несъзнавани 

вътрепсихични процеси, формират поведението на индивида и 

по-нататъшното развитие на социалната среда. 

Закономерностите в социалните процеси се определят от 
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психологията на тъплпата, която акумулира и персонифицира 

отрицателните свойства и символизира отсъствието на 

рационални действия под влиянието на освобождаващите се 

примитивни и силни емоции. 

Още една причина, поради която груповите прийоми не 

намират място в ортодоксалната психоанализа, е концептуалното 

завършеното учение за личността и патологията, детайлно 

преработените психоаналитични подходи с тяхната насоченост 

към възможно най-пълното разбиране на интрапсихичната 

динамика и на интимността в провеждането на психоанализата. 

Традиционната представа за сложността на психоаналитичните 

процедури очевидно поражда страха от множествени процеси на 

пренос (перенос) и контрапренос (контрперенос), а също така 

съмнения, свързани с възможността за подриване на авторитета 

на психотерапевта и опасенията по повод евентуални 

деструктивни атаки срещу личността. 

И макар психоаналитичните идеи да се видоизменят, 

груповата работа на  Адлер получава последователи — Вендер 

(Вендер, Wender P. H.) и Шилдер (Шильдер, Schilder P.). Те 

започват да прилагат в практическата си работа с пациенти, 

страдащи от неврози и психози групови занимания. За обосновка 

на възможностите за прилагане на А. Г. П. служат представите, 

че груповата психотерапия (групповая психотерапия) позволява 

да се съчетава психоанализата с интелектуални подходи, които 

спомагат за актуализирането на наличната проблемнатика, за 

частична реорганизация на личността и в крайна сметка — за по-

голямата социална интеграция на пациентите. 

Следващият психоаналитик, който използва активно 

груповите форми на работа, е Волф (Вольф, Wolf А.), които отрича 

груповия анализ като такъв и предочита понятието „анализ в 

групата”, като подчертавайки, че психотерапевтът въздейства не 

на групата като цяло, а на отделния пациент. 

Ролята на колектива се свежда единствено до такава на 

своеобразен контекст. По-късно той признава полезността на 

груповия процес, който способства за разширяването и за 

интензификацията на психотерапията, като му приписва ролята 

на първично семейство. Волф въвежда в практиката и т.н. 

алтернативно групово събиране, което протича без участието на 

психотерапевта. По-късно интересът на психоаналитиците към 

груповите форми на психотерапията постепенно се усилва, което 

се обяснява с две причини. Теоретичният интерес нараства под 

влиянието на промените във водещите аналитични концепции и 

в часдтност появата на два модела за развитието на личността и 

на патологията.  В рамките на първия модел на болестта се 

разглежда като пресечна точка между биологичните и 

социалните фактори. Тя метафорично се формулира като една 

елипса с два фокуса, единият от които е кристализирало ядро — 
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феноменът на развитийната патология, а другият фокус е мястото 

на кондензация на конфликтното поведение. Понятието 

патология на развитието се свързва с ранната фаза на човешкото 

съществуване, с начално диференциране на Аза и неговите 

основни функции (Spitz R. А., 1967; Kernberg O.F., 1981).  При 

болестта е фокусиран Азът като патологичен феномен, който се 

разглежда като структурно нарушение с ниско ниво на Аз и с 

ниско ниво на организация на защитите. Вторият модел се 

определея като модел на патологична конфликтност. Неговата 

основна особеност е това, че психоанализата тук се коцентрира 

върху по-късния етап от развитието, приближава се повече към 

настоящето време, в което се организират различни части на Аза 

и се преминава на по-високо ниво на организация на Аза и на 

защитите. Конфликтите се основават на действието на спомените 

за всички обектни връзки, които се прогонват в несъзнаваното с 

помощта на нежелателните сигнали на страха и остават там. 

Kernberg, 1981). Представлява интерес това, че през 1937 г, 

Фройд прави следното изказване: „върху Аза влияе възпитанието 

и борбата отвън се пренася навътре, поради което вътрешната 

опасност се преодолява толкова по-рано, колкото по-бързо борбата 

се изяви външно”. Изискванията на инстинктите се разглеждат 

като опасност за външната реалност и за да се избегнат 

конфликтите със заобикалящия свят „... Азът предотвратя 

удовлетворяването на съмнителните инстинктивни пориви и 

нежелателни чувства и им разрешава да продуцират началото на 

различни ситуации”. 

Все по-социално-ориентираните психоаналитични 

концепции предопределят интереса към груповите форми на 

психотерапия, а потребността по време на Втората световна война 

от разширяване на обема на оказваната помощ способства за 

включването на груповите техники в психотерапевтичната 

практика (Foulkes S.H., 1948; Bion W.R., 1971). 

А. Г. П. има съществени методически различия от 

ситуацията на диадно взаимодействие „лекар-пациент” («врач—

пациент»), при което психоанализата е единствена техника. 

Диадните взаимоотношения в А. Г. П. се прилагат като 

допълнителен стимул за взаимодействието между участниците в 

групата (Вольф, 1962). Още по-далеч стигат Хайгл-Евърс и Хайгл 

(Heigl-Evers A., Heigl F.S., 1979), които осъществяват 

психотерапевтично въздействие върху групата като цялостно 

социално образувание. Първоначално в практиката на този тип 

психотерапия се въвежда аналитичната терминология, но след 

това процесът се разпростира, така че да стане съответен на 

изисканията на аналитичната терапия към терапията на групата 

като цяло. Социалната система на групата се описва като 

единство в аналитичните термини, вече познати на членовете на 

групата. Според авторите посочената методика способства за 
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актуализирането на латентните конфликти на всички участници, 

които впоследствие се „хомогенизират”. При тази терапия не се 

препоръчва стимулирането на по-дълбокото разбиране на 

болестните причини и то не се практикува. Така на този етап от 

развитието на А. Г. П. психоаналитиците се отказват от 

задължителната интерпретация (интерпретация) като 

единствена стратегия за постигане на осъзнаване (осознание). 

Понастоящем в А. Г. П. се наблюдава постепенно 

интегриране в традиционните психоаналитични процеси на 

методики, разработени в други направления на психотерапията. 

На свой ред това налага и преработването на теоретичната база 

на груповата психотерапия и привличането на концепции, които 

позволяват по-непротиворечиво по отношение на 

вътрепсихичните процеси да се описват съчетанията от 

технически прийоми. Този процес на интеграция може да се 

наблюдава на пример в съвременните варианти на групова 

психотерапия, които имат аналитични корени — в биографично 

ориентираните и балинтовските группи (балинтовские группы) 

Вж също Активна группова психотерапия на Славсън. 

 

АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ //  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Това е едно от направленията на психоанализата 

(психоанализ), чийто автор е швейцарският психолог, психиатър 

и културолог, теоретик и практик в дълбинната психология Юнг 

(Юнг, Jung С. G., 1875-1961). Юнг е роден в семейството на пастор 

от швейцарската реформаторска църква, а дядото и прадядото му 

от страната на баща му са лекари. След като завършва гимназия 

през 1895 г., Юнг постъпва в Университета на Базел, където 

изучава медицина със специализация по психиатрия и 

психология. В кръга на неговите интереси са също така 

философията, теологията, окултизмът. Началото на неговата 

творческа дейност, която продължава 60 години, е дисертацията 

му на тема „Психология и патология на така наречените окултни 

явления”, написана от Юнг при завършването му на 

медицинския факултет към университета. От 1900 г. Юнг работи 

като асистент на известния психиатър Блойлер (Блейлера, 

Bleuler E.) в болница за психично болни недалеч от Цюрих. През 

този период той публикува своите първи клинични разработки, а 

по-късно и статии за приложението на разработения от него 

метод на словесните асоциации, по това време той въвежда и 

понятието „комплекс”. Тези трудове му носят международна 

известност. От 1905 г. Юнг започава преподавателската си 

дейност в университета в Цюрих. През 1907 г. той публикува 

изследване за ранното слабоумие и го изпраща на Фройд (Фрейд, 

Freud S.), с когото през същата година се запознава лично. 
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Тясното сътрудичество и приятелството с Фройд, продължили до 

1913 г., имат необичайно важно значение в живота на Юнг. През 

1910 г. Юнг напуска клиниката Бургхьолцли, в която заема поста 

клиничен директор. От този момент неговата практическа работа 

се разгръща в гр. Кюснахт, на брега на Цюрихското езеро, където 

той живее със семейството си. Частната му практика се разраства 

от ден на ден — Юнг става знаменитост. По онова време той става 

и първият президент на Международната асоциация по 

психоанализа (Международная ассоциация психоанализа). Скоро 

започват да се появяват публикации, които добре очертават 

областта на неговите бъдещи житейски и академични интереси и 

които определят границите на неговата идеологична 

независимост от Фройд по отношение на възгледите за природата 

на несъзнаваното. Разногласия се отчитат в разбиранията на 

двамата на термина „либидо” (либидо), който според Фройд 

определя психичната енергия на индивида, а също така във 

възгледите относно етиологията на неврозите, в трактовката и 

интерпретацията (интерпретация) на съновиденията и пр. 

Юнг много остро преживяа разрива с Фройд, който момент 

съвпада с един самотен период в живота му, когато той напуска 

катедрата в Цюрихския университет и излиза от 

Психоаналитичната асоциация. По същото време се зараждат 

основните замисли и идеи, които остават в историята на науката 

като „А. П”.. През втората половина на живота си Юнг придобива 

все по-широка международна известност, не само сред 

психолозите и психиатрите. Неговото име предизвиква огромен 

интерес и у представителите на други направления в 

хуманитарното знание — сред философите, културолозите, 

социолозите и др. Юнг пътешества много из Африка, Северна 

Америка, Индия, като в резултат от тези изследователски 

пътувания е главата „Пътешествия” в неговата автобиографична 

книга „Спомени, съновидения, размишления” («Воспоминания, 

сновидения, размышления»). Именно изучаването на различни 

култури помага на Юнг да развие понятието „колективно 

несъзнавано” («коллективное бессознательное»), което става 

ключово за цялата А. П. В късните си разработки Юнг отделя 

голямо внимание на различни религие, пише много, като 

същевременно продължава и частната си практика. 

Основните понятия и методи на А. П. са формулирани от 

автора в Тавистокските лекции (Тавистокские лекции, Лондон, 

1935). Структурата на психичното битие на човека според Юнг 

включва две фундаментални сфери — съзнание и психично 

несъзнавано. Психологията на първо място и преимуществено е 

наука за съзнанието. Тя е и наука за съдържанието и 

механизмите на несъзнаваното. И тъй като все още не е 

възможно непосредственото изучаване на несъзнаваното, 

доколкото неговата природа е непозната, то то се изразява чрез 
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съзнанието и в термините на съзнанието. Съзнанието в 

значителна степен е продукт на възприятието и на ориентацията 

във външния свят, но по думите на Юнг, то не се състои напълно 

от сетивни данни, както твърдят психолозите от предишните 

столетия. Авторът оспорва също и позицията на Фройд, която 

извежда несъзнаваното от съзнанието. Той поставя въпроса по 

противоположния начин: всичко, което възниква в съзнанието, 

първоначално очевидно не се осъзнава и осъзнаването 

(осознание) произтича от неосъзнатото състояние. В съзнанието 

Юнг различава ектопсихични и ендопсихични функции на 

ориентация. Към ектопсихичните функции авторът отнася 

системата за ориентация, която се знаимава с външни фактори, 

получавани посредством сетивните органи; към ендопсихичните 

— системата от връзки между съдържанието на съзнанието и 

процесите в несъзнаваното. В ектопсихичните функции влизат: 1) 

усещанията; 2) мисленето; 3) чувствата; 4) интуицията. Ако 

усещането казва, че нещо го има, то мисленето определя какво е 

това нещо, т.е. въвежда понятие; чувството информира за 

ценността на това нещо. Тези знания обаче не изчерпват 

информацията за нещата, доколктоо не отчитат категорията 

време. Нещата нямат свое минало и бъдеще. Ориентацията 

относно тази категория се осъществява чрез интуицията, чрез 

предчувствието. Там, където са безсилни понятията и оценките, 

ние зависим напълно от дара на интуицията. Изброените 

функции са представени във всеки индивид с различна степен на 

изразеност. Доминиращата функция определя психичния тип. 

Юнг въвежда закономерност на съподчиненост на 

ектопсихичните функции: при доминиране на мисловната 

функция подчинена е функцията на чувствата, при доминиране 

на усещанията подчинена се оказва интуицията и обратното. 

Доминиращите функции винаги са диференцирани, ние сме 

„цивилизовани” в тях и предполагаемо притежаваме свобода на 

избора в това отношение. Обратно, подчинените функции се 

асоциират с архаичност в личността, с неконтролируемост. 

Съзнателната сфера на психичното не се изчерпва с 

ектопсихичните функции; нейната ендопсихична страна 

включва: 1) памет; 2) субективни компоненти на съзнателната 

функция; 3) афекти; 4) инвазии, или нахлувания. Паметта 

позволява да се репродуцира несъзнаваното, осъществявайки 

връзки с онова, което е станало несъзнавано — потиснато или 

изхвърлено. Субективните компоненти, афектите, нахлуванията 

в още по-голяма степен играят ролята, възложена на 

ендопсихичнтие функции — те се явяват точно онова средство, 

благодарение на което несъзнаваното съдържание достига до 

повърхността на съзнанието. Център на съзнанието според Юнг е 

Его-комплексът от психични фактори, изграден от информация 

за собственото тяло, за съществуването и от определени серии в 
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паметта. Егото притежава огромна притегателна енергия — то 

привлича както съдържанието на несъзнаваното, така и 

впечатленията отвън. Осъзнава се единствено онова, което влиза 

във връзка с Егото. Его-комплексът проявява себе си във волевото 

усилие. Ако ектопсихичните функции на съзнанието се 

контролират от Его-комплекса, то в ендопсихичната система само 

паметта, и то до определена степен, се намира под волеви 

контрол. Още в по-малка степен се контролират субективните 

компоненти на съзнателните функции. Афектите и нахлуванията 

изобщо се контролират от „една-единствена сила”. Колкото по-

близо е до несъзнаваното, толкова по-малко Его-комплексът 

осъществява контрол върху психичната функция, с други думи, 

можем да се приближим до несъзнаваното единствено 

благодарение на свойството на ендопсихичните функции да не се 

контролират от волята. Онова, което достига до ендопсихичната 

сфера, става осъзнато, определя представите ни за самите нас. 

Човекът обаче не е статична структура, той постоянно се променя. 

Онази част от нашата личност, намираща се в сянка, все още 

неосъзната, се намира в стадий на изграждане. Така 

потенциалите, заложени в личността, се съдържат в сенчествата 

ù, все още неосъзната страна. Несъзнаваната сфера на 

психичното, която не се поддава на пряко наблюдение, се 

проявява в своите продукти, преминаващи прага на съзнанието, 

които Юнг разделя на 2 класа. Първият съдържа познаваем 

материал с чисто личностен произход. Този клас съдържания 

Юнг нарича подсъзнателен разум, или личностно несъзнавано, 

състоящо се от елементи, които организират човешката личност 

като цяло. Другият клас съдържания, който няма индивидуален 

произход, авторът определя като колективно несъзнавано. 

Съдържанията от този тип въплъщават свойства не на отделното 

психично битие, а на някакво общо цяло и в този смисъл се 

явяват колективни по природа. Тези колективни патерни, типове 

или образци, Юнг нарича архетипи. Архетипът е определено 

образувание с архаичен характер, което включва митологични 

мотиви, както по отношение на формата си, така и по отношение 

на съдържанието. Митологичните мотиви изразяват психичния 

механизъм интроверсия на съзнателния разум в дълбинните 

пластове на несъзнаваната психика. Сферата на архетипния 

разум е ядрото на несъзнаваното. Съдържанието на колективното 

несъзнавано не се контролира от волята; архетипите не само са 

универсални, но са и автономни. Юнг предлага 3 метода за 

постигане на сферата на несъзнаваното: метода на словесните 

асоциации, анализа на съновиденията и метода на активното 

въображение. Тестът със словесни асоциации, който носи на Юнг 

широка известност, се заключава в това изследваният да отговори 

колкото се може по-бързо на думата-стимул с първата хрумнала 

му дума-отговор. Времето на всяка реакция се записва. 
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Експериментът се повтаря отново след първото четене. Юнг 

описва 12 различни типа нарушения в реакциите: увеличено 

време за реакция, реакция с повече от една дума; реакция, 

изразена не словесно, а с мимика; неправилно възпроизвеждане 

и т.н. Нарушените реакции се разглеждат като „индикатор за 

комплекс” („индикатор комплекса”). Под комплекс се разбира 

съчетание от асоциации […], което се отличава с повече или по-

малко сложна психологическа природа — понякога с 

травматичен характер, а друг път просто плод на преживени 

болка и афект. Комплексът, свързан с физиологичните реакции, 

който притежава собствена енергия, има склонност да „образува 

сякаш една отделна малка личност” («образовывать как бы 

отдельную маленькую личность»). Така несъзнаваното се състои 

от неопределен (неизвестен) брой комплекси, или фрагментарни 

личности, персонификацията с които може да стане патогенно 

условие. В случаите, когато в задачата на изследователя влиза не 

изявата на комплексите, а изясняването „какво прави 

несъзнаваното с комплексите” («что бессознательное делает с 

комплексами»), авторът прилага метода за анализ на 

съновиденията. Отдавайки почит на заслугите на Фройд, който 

поставя проблема за съновиденята в изучаването на 

несъзнаваното, в тълкуването на сънищата Юнг заема една 

принципно различна позиция. Ако според Фройд сънят е 

изкривяване, което маскира оригинала («искажение, которое 

маскирует оригинал») и чието преодоляване води към 

комплексите, според Юнг сънят не скрива нищо, той сам по себе 

си е завършен и цялостен. Сънят изпълнява компенсаторна 

функция, като се явява „естествена реакция на саморегулацията 

на психичната система”. Юнг вижда в съновиденията сигнал на 

несъзнаваното за това, че индивидът се е „отклонил от собствени 

път” («отклонился от собственного пути»). Задачата на 

изследователя е да разбере този сигнал, опирайки се на чувствата 

на виждащия съня по повод едни или други образи от 

съновиденията, доколкото сънищата винаги са реакция на 

съзнателната нагласа и ключът към тяхното разбиране се намира 

у самия човек, който ги вижда. Появата в сънищата на 

митологични, архетипични образи свидетелства за движението 

към целостността, към индивидуалната завършеност. С други 

думи, потапянето в дълбините на несъзнаваното носи изцеление. 

Ето защо важно място в интерпретацията на съновиденията Юнг 

отдава на архетипните, митологични образи. Процесът на 

излекуване е процес на идентификация с цялостната личност, със 

„самостта” (самость)  — ключов архетип в А. П. Важно място в 

психотерапията на пациента — по неговия път към целостността 

— Юнг отдава на осъзнаването на преноса (перенос). Психичният 

процес на пренос Юнг разглежда като частна форма на по-общия 

психичен механизъм на проекция, който възниква между двама 
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души. Преносът според Юнг, за разлика от фройдисткото му 

разбиране, носи не само еротични, но като цяло всички активни 

съдържания на несъзнаваното. Емоциите, свързани със 

проекцираните съдържания, винаги образуват някакво 

динамично съотношение между субекта и обекта — това именно е 

преносът, който по своя характер може да бъде положителен и 

отрицателен. Преносът, възникващ в процеса на анализ, често 

свидетелства за трудностите в установяването на емоционален 

контакт между лекар и пациент — чрез дистанцията между тях 

несъзнаваното на пациента се оптива да „се покрие” и да хвърли 

компенсаторен мост. Интензивността на преноса е 

пропорционална на важността на проецираното съдържание, на 

неговата значимост за пациента. Колкото по-дълго се проецира 

съдържанието, толкова повече аналитикът включва в себе си тези 

„ценности” на пациента. Задачата на психотерапевта е да ги 

„върне” на пациента, иначе анализът няма да бъде завършен. За 

снемане на преноса е необходимо пациентът да осъзнае 

субективната ценност на личностното и на безличностното 

съдържание на неговия пренос. Юнг разграничава 4 стадии в 

терапията на преноса. На първия стадий пациентът осъзнава 

факта на проецирането на личностното несъзнавано и си 

изработва субективна оценка на онези съдържания, които 

създават проблем. Той е длъжен да асимилира тези образи в 

своето собствено психично битие, да разбере, че приписваните на 

обекта оценки са негови собствени качества. Излекуването на 

неврозата се случва по пътя на изграждането на пациента като 

цялостна личност, предполага „осъзнаване и поемане на 

отговорност за своето цялостно битие, за неговите добри и лоши 

страни, за възвишените и нисши функции”.Ако снемането на 

проекциите на личностните образи се състои, но протече пренос, 

настъпва вторият стадий на лечението — разграничаването на 

личностните и безличностните съдържания. Проекцията на 

безличностните образи сама по себе си носи опосредствен 

характер, ето защо тук може да се анулира самият акт на 

проекция, но не и нейното съдържание. На третия стадий от 

терапията на преноса протича отделяне на личното отношение 

към психотерапевта и на безличностните фактори. Следствие от 

осъзнаването на важността на безличностните оценки може да е 

обединяването на колективното несъзнавано на пациента в 

пределите на една или друга религиозна форма. В противен 

случай безличностните фактори не получават свое вместилище, 

пациентът отноов се оказва подвластен на преноса, а 

архетипните образи разрушават човешкото отношение към 

лекаря. Лекарят обаче е просто човек, той не може да бъде нито 

спасител, нито който и да било друг архетипен образ от онези, 

които се активизират в несъзнаваното на пациента. Четвъртият 

стадий в терапията на преноса Юнг нарича обективизация на 
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безличностните образи. Това е съществена част от процеса на 

„индивидуация” (индивидуация), която Юнг разбира като „път 

към себе си” (путь к себе) или като „самореализация” 

(самореализация), чиято цел е осъзнаването от страна на 

пациента на някакъв център вътре в неговото психично битие (но 

не вътре в неговото Его), който му позволява да не свързва повече 

своето бъдещо щастие, а понякога дори и възможността си да 

живее единствено с наличието на външни посредници, 

независимо дали това са хора, идеи или обстоятелства. 

Значителна известност в психологията получава 

разграничението, което Юнг прави между екстравертния и 

интровертния тип личност. Екстравертите насочват целия си 

интерес към заобикалящия ги свят, обектът действа на тях според 

Юнг като магнит и в известен смисъл отчуждава субекта от самия 

него. При интровертите цялата житейска енергия е насочена към 

самите тях, към тяхното психично битие. Юнг смята, че в 

основата на различията между тези два типа е състоянието на 

афективно напрежение. Високото напрежение на емоциите при 

интроверта обуславя продължителността и яркостта на техните 

впечатления, докато при екстраверта емоционалната наситеност 

на впечатленията отвън бързо пада, без да оставя значителна 

следа и единствено новият обект може да възроди бързо 

угасващата иначе емоция. Незначителното внимание, което 

екстравертите отделят на своя вътрешен свят, според Юнг 

определя инфантилността и архаичността на тяхната 

безсъзнателна психика, които се проявяват като егоцентризъм, 

егоизъм и суета. Насочеността навън се изразява и в стремежа на 

екстравертите да впечатлят околните. Точно противоположен е 

психичният облик на интровертите. Предложената от Юнг 

личностова типология се използва и понастоящем в 

психоаналитичната практика.   

 

АНОЗОГНОЗИЯ ПРИ БОЛНИ ОТ НАРКОМАНИИ //  

АНОЗОГНОЗИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

  

Недостатъчната изученост на проблема за анозогнозията у 

наркологично болни е обусловена от нейната сложност и 

терминологична неяснота, доколкото като нейни синоними се 

използват изрази като: анозогнозия, некритичност, вътрешна 

картина на болестта, самооценка и идентификация. 

Същевременно преодоляването на анозогнозията у наркологично 

болните се явява една от най-важните задачи на психотерапията. 

Феноментъ, криещ се зад гореизброените термини, едновременно 

се описва като симптом, състояние и като структурно личностно 

образувания. Постигането на терапевтична ремисия може да бъде 

представено като последователен процес на реадаптация на 

болния към здравословния начин на живот (трезвеност – 
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употреба на психоактивни вещества – злоупотреба (болест) – 

трезвеност). Очевидно е, че постигането на трезвеност от 

наркологично болните, по правило, е разгърнато във времето и 

клиничната практика потвърждава това. Преминаването от 

състояние на „болест” към състояние на „здраве” (трезвеност) е 

затруднено от редица обстоятелства. На първо място, от 

биологичните изменения в организма, при които психоактивното 

вещество става привично, стават константа във физиологичните 

процеси; на второ – от личностните изменения, протекли 

вследствие хроничната интоксикация и психичната 

дезадаптация на индивида; на трета – от нарушенията на 

социалното функциониране на болния и от репресивното 

въздействие на обществото спрямо отклоняващото се поведение 

на човека. Така проблемът за анозогнозията на наркологично 

болните може да се разглежда в три основни аспекта – 

биологичен, психичен и социален. 

Стремейки се за запази своите представи за света и за 

самия себе си, болния от наркомания си изгражда система от 

психични защити (психологическая защита). Собственият му 

негативен опит се изопачава или игнорира напълно, а 

структурата на личността става все по-ригидна. У болните от 

наркомания основните форми на защита са отричането, 

регресията и компенсацията. Активността на психичните защити, 

която способства за социална адапттация на заивисимите от 

психоактивни вещества, е достатъчно висока. Това се 

потвърждава от факта, че в някои житейски ситуации, особено в 

тези, свързани с придобиването на наркотици, болните се държат 

напълно „адекватно”, проявявайки повишена енергия и 

целенасоченост. Сумарният показател за активността на 

психичните защити, които правят трудна социалната адаптация 

на човека, корелира отрицателно с разбирането на наркоманията 

като болест. Този факт свидетелства за формалното признаване 

от страна на болните от наркомания на тяхното заболяване. 

Формиращата се система за психична защита изкривява 

обективната информация за наркотиците. Критичността на 

болните от наркомания към тяхното заболяване рязко намалява 

при обостряне на патологичното влечение към привичното 

психоактивно вещество. 

Дори теоретично е трудно да си представим, че може да 

бъде достигнато пълно осъзнаване (осознание) на болестта от 

болните с наркомании. Клиничната практика свидетелства, че 

демонстрирането на критичност на болните от наркомании към 

тяхното заболяване и техните абстинентни нагласи при първото 

им посещение на медицинското учреждение бързо се сменят с 

противоположни такива. Върху формирането на анозогнозията 

при наркологично болните значително влияние оказва 

търпимостта на съвременното общество към легализирането на 
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наркотиците (никотин, алкохол), опитите за легализиране и за 

продажба на канабиса в някои страни, а също така 

престижността на принадлежността към „наркоманийната 

субкултура” на младежите от творческите, елитарните и 

криминалните слоеве на обществото. 

Опитът в психотерапевтичните групи   

(психотерапевтические группы), в провеждането на програмите 

АА и НА, на групи за само- и взаимопомощ, съставени от 

наркологично болни, при които се постига най-голяма 

ефективност в отстраняването на наркотичната зависимост, 

потвърждават това колко трудна се оказва за преодоляване 

анозогнозията при тези болни. 

 

АНОНИМНО ОБСЪЖДАНЕ И    

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО ОГЛЕДАЛО ПО ЛИБИХ //  

АНОНИМНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО ПО ЛИБИХУ 

 

Прийоми, използвани в процеса на групова психотерапия 

на болни (Либих С. С., 1974), които позволяват по заобиколен 

начин на пациента да достигне до осъзнаване (осознание) на 

връзката между невротичната му симптоматика и собствените му 

проблеми, да разбере значението на своите неконструктивни 

начини на поведение за възникването на тези проблеми и за 

тяхното поддържане. Осъзнаването обикновено се ограничава на 

когнитивно ниво. 

Анонимното обсъждане включва разбор от страна на лекаря 

в групата на историята на заболяването на пациент, който е в 

процес на изписване, като вниманието се фокусира върху онова, 

което е общо между този болен и дадената група или значителна 

част от нея. 

Анонимното обсъждане може да се прилага под формата на 

методиката „психотерапевтично огледало” (психотерапевтическое 

зеркало) (терминът е предложен от С. С. Либих, 1967). Лекарят, 

обсъждайки историята на болестта, обръща внимание най-вече 

на фактите, които имат отношение към конкретен член на 

групата. Към анализа биват привлечени и другите участници в 

нея. Анонимно обсъжданият пациент получава така представа за 

това какво е мнението на участниците в групата за него, как 

останалите виждат неговите проблеми, неговата роля в тяхното 

възникване и поддържане, като същевременно получава 

информация за това как да разреши затрудненията си 

конструктивно. 

 

АНТРОПОЛОГИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ // 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
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Oбщо название за редица направления в съвременната 

психотерапия, обединени от своята ориентация към 

философските концепции за личността (основно екзистенциални 

и феноменологични), които въз основа на тях обясняват 

същността на психичното здраве и болест, а също така очертават 

психотерапевтични пътища и методи. 

В зависимост от това на каква именно философска 

концепция конкретно се основава дадено отнасящо се към 

антропологичното направление психотерапевтично учение, се 

разграничават три вида антропологична психотерапия: 

дазайнанализ (дазайнанализ) (психотерапия, ориентирана към 

философията на Хайдегер (Хайдеггер/ Heidegger M.) и Хусерл 

(Гуссерл/ (Husserl E.), хуманистична психотерапия 

(гуманистическая психотерапия (Фром/ Фромм/ Fromm E.), 

Янов (Янов/Janov А.), Маслоу (Маслоу/ Maslow A. H.), Пърлс 

(Перлс/ Perls F.S.), Роджърс (Роджерс/ Rogers С. R.) и др.) и 

екзистенциален анализ (логотерапия на Франкъл/ логотерапия 

Франкла). 
 

АРГУМЕНТАТИВЕН ДИСКУРС В  

ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

АРГУМЕНТАТИВНЫЙ ДИСКУРС В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Понятие, използвано в описателната лингвистика и 

нормативната логика, което се опира на прагмалингвистичната 

теория на Остин (Остин, Austin J. L, 1962) и Сърл (Серл, Searle J. 

R., 1968). Аргументативният дискурс в риторичен и диалектичен 

аспект е свързан с проблемите на убеждаването (убеждение). 

Аргументативният дискурс се разглежда като критично 

средство за убеждаване, което открива възможност за 

последователно преодоляване на съмненията в разрешаването на 

конфликтите. 

В психотерапията, за да си изгради човек представа за 

онези аспекти на аргументативния дискурс, които се явяват 

решаващи за разрешаването на пораждащите се или описаните 

от пациента конфликти, например с роднините (близките хора), 

възникнали от различията в мненията, може да се използва 

следната процедура: 1) да се очертаят основните моменти в 

проблемната (конфликтогенна) ситуация, които да се обсъдят с 

пациента; 2) да се разпознаят позициите, към които се придържат 

пациентът и конфликтуващата с него страна в негово субективно 

изложение; 3) да се очертаят характеристиките на основните 

аргументи, използвани от болните в процеса на излагането от тях 

на личните им истории; 4) да се проанализира структурата на 

аргументацията в диалога на пациента с психотерапевта. 

Аналитичният подход отразява разликата в мненията (в 

диалога или спора, между говорещия и слушащия, между 
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пациента и психотерапевта), между изразените и неизразените 

положения, които изграждат аргументите и аргументативната 

структура. За да се оценят отделни аргументи, е необходимо да се 

определят примеливи ли са дадените позиции и авяват ли се 

логически правилни основополагащите разсъждения. Не е 

необходимо обаче да се предполага, че този, който издига 

някакъв аргумент, мисли за логичните изводи, при които 

заключението следва от положенията. Движението от 

аргументите към гледната точка трябва да бъде такова, че 

приемливостта на положенията да се измести към гледната 

точка. За да се постигне интеракционен ефект, при който 

слушащият приема гледната точка на говорещия, последният се 

старае да издигне аргумента така, че той да убеждава слушащия. 

Той води разговор, сякаш знае кой е пътят, който ще го преведе от 

приетите положения към гледната точка. Пациентът например 

(говорещият) може да започне с твърдения като „Но именно така 

се случи предишният път” или „Но именно такива са всички 

мъже” и т.н. и да зашитава своята гледна точка, казвайки: 

„Предвид това, че този материал е аналогичен на този, с който се 

занимавахме предният месец, предложеният от мен вариант ще 

свърши работа”, „Доколкото всички млади жени са склонни да 

пазят линия, те верояно ще се заинтересуват от това” или 

„Понеже температурата навън е минус 20°С, човек трябва да си 

облече зимно палто”. Правейки това, той се основава на 

определена аргументативна схема; на един повече или по-малко 

условен начин на представяне на отношенията между 

аргументите и гледните точки. Всеки вид аргументация 

съответства на определен оценъчен критерий, който е характерен 

за отношението, представено в аргументативната схема. 

Аргументативните схеми могат да се подразделят на три основни 

категории. При първия вид аргументация някой се опитва да 

убеди своя събеседник, посочвайки, че едно нещо се явява 

признак на друго нещо. Този вид аргументация е основан на 

аргументативна схема, при която приемливостта на аргумента се 

пренася на гледната точка, доколкото става ясно, че между 

аргумента и гледната точка съществува отношение на 

взаимозависимост. Аргументацията е представена така, сякаш 

имаме работа с израз, явление, знак или друг признак на това, 

което се твърди в гледната точка, както в този случай: „Доколкото 

всички млади жени са склонни да пазят линия, те верояно ще се 

заинтересуват от това”. При втория вид аргументация някой се 

опитва да убеди другия, посочвайки сходството на едно нещо с 

друго нещо. 

Този вид аргументация се основава на аргументативна 

схема, при която привмливостта на аргумента се пренася на 

гледната точка, доколкото става ясно, че между аргумента и 

гледната точка съществува отношение на аналогия. 
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Аргументацията е представена така, сякаш има сходство, 

аналогия или друг вид подобие между онова, за което се говори в 

аргумента и онова, което се твърди в гледната точка, както в 

примера: „Предвид това, че този материал е аналогичен на този, с 

който се занимавахме предният месец, предложеният от мен 

вариант ще свърши работа”. При третия вид аргументация някой 

се опитва да убеди друг, посочвайки, че едно нещо се явява 

причина за друго нещо. Този вид аргументацие е основан на 

аргументативна схема, при която приемливостта на аргумента се 

пренася на гледната точка, доколкото става ясно, че между 

аргумента и гледната точка съществува отношение на 

причинност. Аргументацията е представена така сякаш онова, 

което се твърди при аргументацията, се явява средство, начин 

или друг тип причина за определена гледна точка, или 

обратното, както в случая: „Човек трябва да излезе навън със 

зимно палто, понеже температурата на улицата е минус 20°С”. 

Съществуват много видове схеми за аргументация. Сред 

видовете аргументация, основани на взаимоотношения на 

взаимозависимост например съществуват такива, в които нещо е 

представено като неделимо качество  или характерна черта на 

нещо по-общо. Някои от разновидностите на аргументации, 

основани на аналогията, са например сравнение, привеждане на 

пример и позоваване на абзац. Сред разновидностите на 

аргументации, основани на причинността, са посочване на 

последиците от даден ход на събитията, представяне на нещо 

като средство за постигане на определена цел и поставяне на 

акцент върху благородната цел, която оправдава средствата за 

нейното постигане.    

За да се направи правилна оценка на аргументацията е 

необходимо преди всичко да се определи каква схема за 

аргументация е използвана. Аргументативните схеми отразяват 

някои специфични характеристики на мисленето на пациентите. 

В хода на психотерапевтичния процес болният по 

определен начин аргументира своите постъпки и преживявания 

и, избирайки именно дадена схема на аргументация, а не друга, 

той допуска, че знае по кой път да поеме, за да потвърди своята 

гледна точка, да покаже на специалиста своята правота или 

затруднения в дадената ситуация. Независимо от това дали той 

действително мисли така или не,  от психотерапевта ще се очаква 

да поеме върху себе си задължението да зададе достатъчен брой 

критични въпроси, които да потвърдят или да отхвърлят 

изложената на пациента чрез дадената схема за аргументация 

гледна точка.  

Пациентът може да покаже каква аргументативна схема 

използва с помощта на пословици или на друг род традиционни 

изказвания. Той също така може да използва по-малко или по-

устойчиви изрази като: „За Х е характерна чертата Y” («X 
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характерная черта Y», «X свойственно Y»), “X по същността си е Y” 

(«X по сути Y»), за да посочи отношение на взаимозависимост; „Х е 

сравнимо с Y” («X сравнимо с Y»), «X съответства на Y” («X 

соответствует Y»), пациетът може да укаже и отношения на 

аналогия; „Х води към Y” («X ведет к Y»), “X е средство за 

постигане на Y”(«X — средство достижения Y») и “Y следва от Х” 

(«Y следует из X») за посочване на причинно-следствени 

отношения. 

Ако схемата на аргументация така или иначе не е 

обозначена от говорещия, слушащият го може да я установи сам. 

За това той трябва да намери имплицитно потвърждение на 

онова, което лежи в основата на издигането на аргумента в 

защита на определена гледна точка и така да посочи 

традиционното изказване или място, което разкрива 

приложената схема на аргументация. Това означава, че 

психотерапевтът трябва да намери (да разграничи или да не 

пропусне) неизразената при аргументацията препратка. 

Опитните носители на езика, разбира се, знаят, че обичайно в 

речта много неща се подразбират. Те също така знаят, че в много 

отношения те, като говорещи, са свързани не само с онова, което 

действително са казали. Ако човек иска да го смятат за разумен, 

той трябва да отговаря не само за това, което е казал, но и за 

онова, което се подразбира въз основа на неговата реч. 

Да предположим, че дадена пациентка обсъжда с 

психотерапевта поведението на своята дъщеря, която неотдавна 

се е развела с мъжа си: 

Пациентка: Тя сама си е виновна в тази ситуация. 

Психотерапевт: Да? 

Пациентка: Тя за пореден път не се вслуша в моите съвети. 

Аргументацията на болната може да се реконструира по 

следния начин: „Дъщерята на пациентката неотдавна се е 

развела с мъжа си, но доколкото не се е вслушала в съветите на 

майка си, тя сама си е виновна в тази ситуация”. 

Психотерапевтът не знае какво точно си е мислила пациентката 

покрай това, което е казала. Възможно е тя да си е мислила 

следното: „Дъщеря ми често не се вслушва в моите съвети” или 

„Младите жени изобщо не се интересуват от съветите на майките 

си” или „В наши дни разводите са вече закономерно явление” или 

дори „Майките изобщо вече са престанали да разбират децата 

си”. Психотерапевтът обаче не може да знае точно, не може да 

каже конкретно каква „неизразена препратка” пациентката е 

имала предвид, ако изобщо е имала нещо предвид. За подобен 

анализ е необходима схема на аргументация, която ще позволи 

на психотерапевта да зададе на болния критични въпроси, 

произтичащи от тази схема. Дори ако специалистът може просто 

да попита болната каква точно неизразена препратка тя е имала 

предвид, пациентката едва ли би могла да съобщи какво си е 
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мислила. Възможно е дори тя да сподели за неизразена 

препратка, която, при поглед назад в миналото, ù се е сторила 

най-подходяща. Което означава, че онова, което прави 

пациентката следва да се нарече по-скоро реконструиране, а не 

съобщаване за препратка. 

След като се установява, че аргументацията на 

пациентката се изгражда върху отношенията на 

взаимозависимост, се задават критични въпроси, които 

съответстват на дадената аргументативна схема. Например: 

действително ли дъщерята на пациентката сама си е виновна в 

описаната ситуация, свойствено ли е на дъщерята на 

пациентката да не се вслушва в съветите на майка си по други 

въпроси или: свойствено ли е за други млади жени да не се 

вслушват в съветите на своите майки относно това как да се 

държат с мъжете и има ли дъщерята на пациентката други 

характерни особености? Ако аргументацията се изгражда върху 

отношенията на причинност, критичните въпроси биха могли да 

бъдат следните: действително ли е така желателен обявеният 

ефект от предложените мерки и действително ли ще последва 

този ефекти, няма ли да е по-лесно той да бъде постигнат с 

помощта на други мерки и няма ли предложената мярка да 

доведе до сериозни негативни странични ефекти? В случаите, 

когато аргументацията се изгражда върху отношенията на 

аналогия, критичните въпроси биха могли да бъдат следните: 

правилно ли е описана ситуацията, с която се сравнява даденият 

случай и действително ли тя е сходна с него или има съществени 

различия между тях и няма ли и други ситуации, които повече да 

приличат на дадения случай? 

Разбирането на структурата на аргументативния дискурс, в 

частност разпознаването на основните схеми на аргументация на 

пациентите, позволява на психотерапевта да използва по-

насочено и ефективно разнообразни прийоми и техники.  

Вж също Психотерапия чрез убеждаване на Дежерин, 

Разговорна психотерапия, Сократовски диалог, 

Психотерапевтична намеса, Убеждаване. 

 

АРЕТЕТЕРАПИЯ НА ЯРОЦКИ //  

АРЕТЕТЕРАПИЯ ЯРОЦКОГО 

 

Терминът „арететерапия” е предложен от руския лекар-

терапевт А. И. Яроцки (А. И. Яроцкий), професор от медицинския 

факултет на Юревския университет, за обозначаване на 

специален психотерапевтичен метод, чрез който се въздейства на 

особени страни на душевния живот на човека. Гръцката дума 

arete включва понятия като доблест и добродетел, стремежа към 

осъществяване на високи идеали и към постигане на високи 

идеали и нравствено съвършенство. А. П. Я. се опира на висши 
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прояви на духовния живот, а именно на нравствените страни на 

човешката личност. В основата на метода лежи представата за 

въздействието на душата върху телесните прояви. В своя труд 

„Идеализмът като физиологичен фактор” („Идеализм как 

физиологический фактор”, 1908), А. И. Яроцки обосновава 

допускането за важната роля на нравствената страна на 

духовния живот на човека в развитието и протичането на 

неговата болест. По мнение на А. И. Яроцки, етичните 

(идеалистични) страни на личността обуславят не само 

поведението и на човека и неговия жизнен път, но се явяват също 

важни фактори, които влияят на особеностите в протичането на 

физиологичните процеси в организма му. Истинската причина за 

заболяванията според А. И. Яроцки се открива в дълбинните 

пластове на духовния живот, с които той и свързва ролята на 

предложения от него метод за запазване и възстановяване на 

здравето на човека. 

 

АРТ-ТЕРАПИЯ //  

АРТТЕРАПИЯ 

 

Изучаването на арт-терапията започва през 20-те години на 

XX век с фундаменталния труд на Принцхорн (Prinzhorn H., 

1922). В Русия през 1926 г. излиза първата монография, 

посветена на А. – книгата на П. И. Карпов „Творчеството на 

душевноболните и неговото влияние върху развитието на науката 

и техниката” (Творчество душевнобольных и его влияние на 

развитие науки и техники), в която проблемът за творческите 

проявления при психичните заболявания се разглежда не само в 

медицински, но и в исторически и биологичен аспект. В САЩ 

изобразителните средства в психотерапевтичния процес за първи 

път прилага през 1926 г. Люис (Левис/ Lewis N. D. S) при анализа 

на сънищата на неговите пациенти. Теоретично основите на 

терапията с помощта на изобразителното изкуство произлизат от 

психоаналитичното учение на Фройд (Фрейд/Freud S.), макар 

самият той да не се интересува от такъв тип психотерапевтични 

възможности на арттерапията, от аналитичната психология на 

Юнг (Юнг/ Jung C. G.), който използва собствените си рисунки за 

потвърждение на идеите си за персоналните и универсалните 

символи, да динамичната теория за терапевтичната помощ чрез 

графично себеизразяване на Наумбург (Наумбург, Naumburg M., 

1966). По-късно важно влияние на развитието на А. оказват 

психотерапевтите с хуманистична насоченост. 

Терминът „арт-терапия” (art — изкуство, artterapy 

(буквално) — терапия чрез изкуство) е особено разпространен в 

страните с англоезично население и означава най-често лечение 

чрез пластично изобразително творчество с цел въздействие на 

психоемоционалното състояние на болния. В руската 
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психотерапевтична литература се използва също термина 

„изотерапия” (изотерапия) или „художествена терапия” 

(художественная терапия), макар че те не са аналогични на 

англоезичния термин и донякъде свиват неговия смисъл. 

В А. на пациентите се предлагат разнообразни занимания с 

изобразителен и художествено-приложен характер (рисунки, 

графика, живопис, скулптура, дизайн, малка пластика, резба, 

пирография, дърворезба, батик, гоблен, мозайка, фреска, витраж, 

изработване на всевъзможни изделия от кожа, тъкани и др.), 

които са насочени към активизиране на общуването с 

психотерапевта или в групата като цяло за постигане на по-ясно, 

тънко изразяване на собствените преживявания, проблеми, 

вътрешни противоречия, от една страна, и за творческо 

себеизразяване — от друга. Понастоящем в А. се включват такива 

форми на творчество като видео-изкуство, инсталация, 

пърформанс, компютърно творчество, при които визуалният 

канал на комуникация играе водеща роля. 

А. е сборно понятие, което включва множество разнообразни 

форми и методики, което обяснява липсата на общопризната 

класификация на разновидностите ù. Кратохвил (Кратохвил/ 

Kratochvil S.) разделя А. на сублимационна, дейностна и 

проективна. Делфино-Бейли (Дельфино-Бейли, Delfino-Beighley 

C.) разграничава 4 основни направления в прилагането на А.: 

1) Използването ù за лечение на вече съществуващи 

произведения на изкуство то по пътя на техния анализ и 

интерпретациите им от страна на пациента (пасивна А.); 

2) Подбуждане на пациентите към самостоятелно 

творчество, като при това творческият акт се разглежда като 

основен лечебен фактор (активна А.); 

3) Едновременно използване на първия и на втория 

принцип; 

4)Акцентиране върху ролята на самия психотерапевт, на 

неговите взаимоотношения с пациента в процеса на обучение в 

творчество. 

Класификацията, представена в книгата на Р. Б. Хайкин 

(Р. Б. Хайкин, 1992) „Художественото творчество през погледа на 

лекаря” („Художественное творчество глазами врача”) включва в 

себе си няколко нива на лечебно действие и на адаптация в 

случаите на прилагане на А. 

1) Социално-личностно ниво на адаптация: в основата на 

адаптиращото действие лежи неосъзнатата съзидателна, 

хармонизираща, интегрираща сила на естетичното и 

творческото начало, заложени в изкуството. 

2) Личностно-асоциативно ниво на адаптация: 

облекчаването, компенсацията се постигат за сметка не 

само на естетичното действие, колкото вследствие на 

снижаването на напрежението, обусловено от 
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отреагирането на раззлични конфликтни, гнетящи 

преживявания и тяхната сублимация. 

3) Асоциативно-комуникативно ниво на адаптация: 

лечебното действие на А. се постига чрез включване на 

интелектуални операции (проекция, обсъждане и 

осъзнаване на конфликта), чрез облекчаване на 

психотерапевтичния контакт и достъпа на лекаря до 

психопатологичните преживявания, без да се изисква 

естетичен компонент, доколкото резултатът се постига 

дори при най-простото проективно представяне на 

проблема. 

4) Преимуществено социално-комуникативно ниво на 

адаптацията: в качеството на адаптиращи се използват 

приложните възможности на творчеството — А. се 

разглежда опростено, като един вид заетост, като 

вариант за организация и за прекарване на времето, 

който принципно не се отличава от другите аналогични 

методи. 

5) Физиологично ниво на адаптация: отчитат се 

физическото, физиологичното, координационно-

кинетичното влияние на пластичното изобразително 

творчество върху организма и психиката. 

 

            Всеки от елементите в класификацията допуска 

използването на изкуството и на експресивния творчески 

вариант, когато творят самите болни, и в импресивния, когато се 

използва възприятието на вече готови произведения на 

изобразителното творчество. 

            В световната литература съществуват различни възгледи 

към механизма  на лечебното действие на А. — креативни, 

сублимативни, като проективни представи, А. като заетост и др. 

Креативните представи са представи, според които 

адаптационното въздействие на А. върху психиката може да се 

разбира във връзка със самата същност на изкуството. На първи 

план се издига вярата в творческата основа на човека, в 

мобилизацията на латентните творчески сили, която сама по себе 

си оказва терапевтично въздействие. Теоретичната основа на 

подобни представи е хуманистичното направление в 

психологията, което разглежда личността като психично 

образувание, в което изначално действат духовни, алтруистични 

потребности, които определят нейното поведение. Във всеки 

човек се предполага съществуването на възможности, на скрит 

потенциал, който може да се освободи, да се мобилизира за 

облекчаване на самореализацията на личността, да насочим 

последната към социалното и индивидуалното ù интегриране. 

Задачата на А. не е да направи всички хора художници или 

скулптури, а да пробуди в индивида активност, насочена на 
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реализацията на неговите пределни творчески възможности. 

Акцентът в терапията се поставя върху творческата активност, 

върху способността да се създава, върху това да се подбуди 

пациента самостоятелно да създава. 

Според възгледите на Голдщайн (Гольдштейн/ Goldstein K.) 

творчеството е едно от средствата за преодоляване на страха, 

възникнал във връзка с конфликтите, формирани у човека, 

проведението на когото управлява стремежут към реализация на 

личността. За творческите хора е добре да концентрират своята 

енергия, своите сили, за да преодолеят препятствията и да 

разрешат вътрешните и външните конфликти. 

По мнение на Маслоу (Mаслоу/ Maslow A.), основен 

източник на човешката дейност се явява непрестанният стремеж 

към самоактуализация (самоактуализация) и себеизразяване. 

При болните от неврози тази потребност е блокирана и изкуството 

може да бъде един от начините тя да се възстанови. Говорейки за 

начините, водещи към самоактуализация, Маслоу я свързва с 

миговете на величествено преживяване на красота и екстаз. 

Задачата на психотерапевта е да помогне на хората да усетят 

тези мигове, да създадат условия за тяхното възникване, да 

помогнат на пациента да се освободи от потиснатото, да осъзнае 

собственото си Аз. Сдържането на творческата сила е причина за 

неврозите, а смисълът на психотерапията е в нейното 

освобождаван, ето защо стимулирането на творчеството може да 

служи и като психопрофилактично средство. 

Поддръжниците на гореописаните възгледи извеждат на 

преден план творчеството не просто като действие, като процес, а 

подчертават също и неговата естетична страна. Интегриращата 

роля на изкуството се заключава в това, че творческият процес 

намалява напрежението, водещо към нервозите и обективизира 

вътрешните конфликти. Анастази (Анастази/ Anastasi A.), Фоули 

(Фолей/ Foley I. P.), М. П. Канонова (М. П. Кононова) използват 

интегративно-креативните възможности на изкуството като 

начин за борба с дезинтеграцията и с безпорядъчността на 

психиката, като средство за влияние на характера на 

построяването на зрителните представи, като способ за регулация 

и за реконструкция на Аза при загуба на чувството за реалност. 

От позицията на адаптацията, А. се определя като 

интегриращ адаптационен механизъм, който предоставя 

възможност на човек да заеме активна позиция по отношение на 

възможностите за приспособяване към средата, тя спомага за 

общата хармонизация на личността. 

Сред другите механизми на лечебното действие на А. са 

отреагирането и сублимацията. Художествената сублимация 

възниква, когато инстинктивният импулс на човека се заменя от 

визуалния, от художествено-визуални представи. Както допускат 

поддръжниците на тази концепция, творчеството като една от 
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формите на сублимация позволява да се проявяват, осъзнават, а 

също така изразяват и така да се отреагират в изкуството 

различни инстинктивни импулси (сексуални, агресивни) и 

емоционални състояния (депресия, тъга, потиснатост, страх, гняв, 

неудовлетвореност и т.н.). Така се намалява опасността от 

външни прояви на изброените преживявания в социално 

нежелателна дейност. Творчеството се разглежда като средство за 

максимално себеизразяване, което поазволява на пациента да 

прояви себе си по-ярко, отколкото в писмена форма или в речта, а 

лекарят получава пряк достъп към несъзнаваното. Клайн 

(Кляйн, Klein M) разглежда рисуването като компенсиращ акт, 

който позволява на болния да потисне бруталната агресия. Това 

потискане се случва по пътя на съзнателната творческа дейност и 

на случващата се в процеса на тази активност сублимация чрез 

изразяване в символичен вид на вътрешните конфликти и на 

несъзнателните стремежи. Арт-терапевтичните произведения 

способстват за навлизането на съдържанието на комплексите в 

съзнанието и за преживяването на съпътстващите ги 

отрицателни емоции. Това е особено важно за болните, които не 

могат да „изкажат” случващото се в тях и за които да изразят 

фантазиите си в творчество е по-лесно, отколкото да говорят за 

тях. Фантазиите, които са изобразени на хартия или вложени в 

глината, често ускоряват и облекчават вербализацията 

(вербализация) на преживяванията. В процеса на работа се 

ликвидира или снижава защитата, която се проявява при 

вербалния, обичаен контакт, ето защо в разултат на А. болния по-

правилно и реално оценява своите нарушения и усещания за 

околния свят. Рисуването, както и съновиденията, снемат 

бариерата на Его-цензурата (эго-цензура), която затруднява 

словесното изразяване на несъзнаваните конфликти елементи. 

Проективното рисуване не се явява А. в пълния смисъл на 

тази дума, доколкото при него не се поставя за цел постигането 

на естетически резултат. За ралзика от предходните 

направления в работата с болни в този случай най-голямо 

внимание се отделя оттук на процеса на създаване. Водеща се 

явява целенасочената ориентация на психотерапевта към 

проективния аспект на процедурата и неговата съсредоточеност 

върху информацията. Функцията на проективната терапия се 

заключава в това, че проекцията на вътрешните представи 

изкристализира и укрепва под постоянната форма на сънища и 

фантазии. В хода на проективната А. трябва да се стимулира 

демонстрацията на чувства, на отнпшения, на състояния, за да 

може човекът да разбере тези чувства и да ги преодолее в себе си. 

Спецификата на проективното рисуване се заключава в това, че 

лекарят предлага на болния сюжет с проективен характер, а след 

това обсъжда и интерпретира рисунките му. 

При разглеждането на А. като дейност се предполага, че 



 

 
~89~ 

изобразителното творчество действа по същия начин, както и 

други подобни форми на работа с болните, че целеустремената и 

плодотворна дейност, осъществявана при А., се явява 

„оздравителен процес” („оздровляющий процесс”), който отслабва 

нарушенията и обединява здравите реакции. Особено значение се 

придава на колективния характер на заниманията по А. На тях 

им се приписва катализиращ и комуникативен ефект, който 

способства подобряването на усещането за самия себе си, 

разбирането на собствената роля в обществото, на собствения 

творчески потенциал и преодоляването на трудностите в 

себеизразяването. Освен че А. е интересна, емоционално значима 

форма на заетост, тя също така е и допълнителен способ за 

общуване на болните помежду си. Съвместното творчество помага 

на пациента да опознае света на другия човек, което облекчава 

социалната адаптация. 

Физическото и физиологичното влияние на А. се заключава 

в това, че изобразителното творчество способства за 

подобряването на координацията, за възстановяване и по-тънко 

диференциране на идеомоторните актове. Не бива да се 

подценява и непосредственото въздействие върху организма на 

цветовете, линиите, формите.  

Някои автори се изказват оротив приписването на А. на 

изключителен терапевтичен ефекти и призовават към по-

внимателна оценка на нейната полезност. Мадежска (Мадежска, 

Madejska N.) се изразява против разбирането на всеки творчески 

акт като терапевтичен, предвид това че лечението предполага 

„интеграция” отвън, т.е. влияние, насочено към пациента, докато 

творческата активност, обратно, произтича от самия болен. 

Против безусловното приписване на целителни способности на 

изобразителното творчество се изказва и Куби (Куби, Kubie S.), 

който чрез примери от житейските истории на известни 

художници показва, че творческият и невротичният потенциал се 

реализират по сложен начин и даже успешните творчески прояви 

често усилват и задълбочават невротичният процес, който, по 

такъв начин не може да бъде оздравителен. Федерн 

(Федерн/Federn P.) пише, че при психозите А. може да нанесе 

вреди, ето защо лекарят е длъжен да не проявява комплексите, а 

да се опитва да ги потисне или да забави всички възможни 

спонтанни експресии на несъзнаваното. 

Показанията за прилагане на А. са достатъчно широки, още 

повече че нейното приложение може да се „дозира” от 

относително „повърхностна дейност” до задълбочен анализ на 

скритите индивидуални преживявания. Многопластовото 

въздействие на изкуството и на творчеството позволяват то да се 

прилага при пациенти на различна възраст в най-широки 

диагностични предели. При разглеждане на показанията за А., 

освен клиничната картина, интензивността на преживяванията и 
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интересът към изобразителното творчество в преморбидния 

период и по време на болестта, готовността на неговия интелект и 

много други фактори. А. може да се използва като седативно 

(успокояващо) средство при психомоторна възбуда и агресивни 

тенденции; тя може да изпълнява функцията на отвличане и на 

заетост; способна е да облекчи социалният контакт при 

дезадаптация и да помогне да се изявят скритите преживявания; 

тя изпълнява активизиращи и адаптивни функции, действа също 

така и отпускащо. 

Що се отнася до противопоказанията, то те са свързани със 

състоянията, които не позволяват на болния определено време да 

седи на работната маса или когато болният пречи на другите. 

Най-трудни за психотерапевта са болните с изразена 

психомоторна или маниакална възбуда, която не им позволява да 

съсредоточат вниманието си на обекта на действие. 

Противопоказания също така са нарушенията на съзнанието и 

тежките депресивни разстройства със затваряне в себе си. 

Някои автори препоръчват заниманията с А. в качеството 

им на профилактично средство. Клумбиес и съавтори (Клумбиес с 

съавт., Klumbies G. et al., 1971) препоръчва свободното рисуване 

при задълбочаващи се разстройства на съня, Порембески-Грау 

(Порембески-Грау, Porembeski-Grau B., 1975) използва рисуване 

и игра с боички в качеството им на психопрофилактичен метод 

„съзидателен тренинг” (созидательный тренинг), според 

концепцията за който такива игри позволяват да се намалят 

стреса и фрустрацията, да се възвърне усещането за собствена 

ценност, човек да се освободи от съмненията в собствените 

способности. 

А. може да се провежда с един пациент, със съпрузи, с 

цялото семейство, в групата и колектива. Психотерапевтът е 

необходимо да предостави на участниците необходимите за 

художественото творчество материали и инструменти: комплекти 

с бои, моливи, пастели, четки, глина за моделиране, а също така 

дъсчици, камъчета, парчета плат, хартия. Мястото на 

заниманията трябва да бъде добре осветено и такова, че 

участиците да могат свободно да се придвижват в него. 

Функциите на арт-терапевта са много сложни и се изменят в 

зависимост от ситуацията. Необходимо е той да е овладял 

определени умения в художествените и декоративните изкуства, 

така че при провеждане на А. не само да разказва за 

техническите прийоми на художественото творчество, но и да 

може да показва. От арт-терапевта се изисква систематично да се 

занимава самостоятелно с художествено творчество, което ще му 

позволи по-добре да чувства и да осъзнава много процеси, 

благодарение на които в значителна степен се реализира 

психотерапевтичният потенциал на метода. 

На първия етап от заниманията с А. е необходимо да се 
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преодолее съпротивлението (сопротивление), свързано с 

разпространения „комплекс за неумение” (комплекс неумения), 

т.е. смущението преди непривичното занимание. Това е тясно 

свързано с изработването на определена нагласа към по-

нататъшното лечение, доколкото от степента на личното участие, 

от активността на болния и от неговата въвлеченост в работата 

зависи ефективността на терапията. Информативният етап на 

работата включва запознаване на болния с основните техники от 

изобразителното изкуство, беседа за творчеството в неговите 

различни направления и стилове, посещения на музеи и 

изложби. На този етап се решават въпросите със социално-

комуникативен характер. Съвсем не е задължително терапевтът 

да се придържа към някакъв строго определен набор от тези 

дейности, да съблюдава тяхната последователност. Темите 

обхващат различни области от живота на пациента или на 

групата и се явяват само ориентири. Те се предлагат по различни 

начини. Степента на инициативата в групата зависи от етапа на 

нейната работа. Докато групата е в началните етапи от своята 

работа, по-целесъобразно се явява арт-терапевтът да предлага 

теми, а по-нататък активността се предоставя на участниците в 

групата. Темите трябва да се предлагат в определена 

последователност, като се отчита първо естествената съпротива 

на пациентите, които не умеят да рисуват или да моделират, и на 

второ място — от първостепенните задачи на групата. 

Формулировката на темите не се явява самоцел, а основното 

изискване към темата е нейната потенциална способност да 

предизвиква последващо обсъждане.  

Когато пациентът преодолее съпротивите си, което може да 

се определи по намаляването на формалността на работата му, 

арт-терапевтът може да пристъпи към непосредствено 

разрешаване на лечебните задачи. Изобразителното творчество 

усилва действието на словесното себеизразяване. Рисуването, 

моделирането, шевните изделия и др.. не са просто едно по-

широко разкриване на съобщаваното от пациента, но и документ, 

към който човек може да се върне в бъдещ момент. Затова арт-

терапевтът може да съветва пациента да си записва мислите, 

които възникват у него в хода на работата. 

Преимуществото на А. се заключава във възможността да 

оцени поведението а пациентите по-задълбочено, да си състави 

мнение на кой етап от живота се намира болния, — в рисунките и 

изработеното от пациента могат да намират отражение не само 

настоящите му мисли, но и тези, отнасящи се до бъдещето и до 

миналото му, — а също така изявата на потиснатите и на 

скритите преживявания, изразени в изобразителна форма, може 

да стане ярък дневник на живота и на лечението. Ландгартен 

(Ландгартен/ Landgarten H., 1981) настоятелно препоръчва на 

пациентите да се връщат към своите стари работи „за усилване 
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на инсайта и за изясняване на динамиката”. Смята се за важна 

и изявата на индивидуалната символика на всеки болен, която 

може да изразява неговите стремежи в различни моменти от 

живота. 

Обикновено А. е популярна сред болните, макар и тук да не 

може да се говори за спонтанна творческа активност. Подобно 

отношение към изобразителното творчество може да се разглежда 

от гледна точка на неговото влияние върху терапевтичния 

процес, доколкото успехът му в голяма степен зависи от това как 

болните възприемат тези занимания, което и определя тяхната 

ефективност. Представите на болните за положителния 

терапевтичен ефект на заниманията се оказва до голяма 

обусловен от положителните емоции от собствената работа и 

общата нагласа на болния към лечението. В групата за арт-

терапия естетичните и извънестетичните ефекти на лечебното 

въздействие тясно се преплитат с психотерапевтичните групови 

ефекти, например възможността за по-голямо комуникативно 

въздействие на творчеството на една и съща тема, катартичното и 

катализиращо влияние, изменението на самооценката и 

способността към преодоляване на фрустрацията. Груповата арт-

терапия всъщност може да се смята за вариант на груповата 

психотерапия (групповая психотерапия), при която 

изобразителното творчество се използва като основен инструмент, 

потенциално обезпечаващ постигането на определен резултат. 

По-целесъобразно е да се използва в практиката единствено 

продължително лечение (понякога няколко поредни занимания), 

преди всичко с цел да се огигури въздействието на чистия 

творчески фактор. Освен това, продължителното занимание, 

оставящо пациента насаме с проблема му за по-дълго време, го 

заставя по-дълбоко да се потопи в него, да се концентрира по-

интензивно върху проблема, да го анализира всестранно и да 

достигне до катарзис (катарсис).  

При продължителната дейност се обогатява и груповото 

общуване, развива се чувството за групова сплотеност, за 

солидарност. Групите обичайно се състоят от 8-10 човека. 

Активното участие в А. е задължително условия за всички 

членове на групата. Началото на груповата работа задължително 

се предшества от специална беседа, в която се разяснява смисъла 

на А. за функционирането на групата и се демонстрират работи 

на участници в предишните групи. Освен това, на първите 

занятия могат да се провеждат творчески игри, насочени към 

обновяване на знанията на участниците с изобразителните 

материали, към снижаване на напрежението. Постепенно 

процесът А. престава да бъде проблем, изчезва страхът, 

намаляват изразите, свързани с трудностите в изобразителния 

процес и в центъра на вниманието се оказва не само 

произведението, но и неговият автор. Започва аналитично 
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обсъждение, свързано с личността на автора, у болните възникват 

предположения по зададените теми, сериозни и обобщаващи 

оценки, емоции. 

Обсъждането на работите протича непосредствено след 

завършването на рисуването, на моделирането, на изготвянето на 

други изделия. Дискусията започва с предложение на арт-

терапевта пациентите да се замислят относно рисунките, да се 

вчувстват в своите изделия, за да разберат какво иска да им каже 

техният автор. Арт-терапевтът може да се включи в обсъждането 

от позицията просто на възприемащ като всички останали, но е 

препоръчително да направи това, особено в началото, под 

формата на въпроси към интерпретиращите, до0колкото 

интерпретацията на арт-терапевта се възприема от останалите с 

очакването той да е „всезнаещ” и това може да скове, да потисне 

инициативата на групата. Задачата на арт-терапевта при 

обсъждането е стимулиране на дискусията и използване на 

информацията, възникваща в хода на заниманието, не само по 

отношение на завършените работи, но и по отношение на 

поведението на членовете на групата. 

А. придобива все по-голямо значение в психотерапията на 

болните от неврози (Хайкин Р. Б., 1977; Сабинина-Коробочкина 

Т. Т. и др., 1982; Подсадный С. А., 1999). За лечебно-

адаптационната роля на А., дори при резистентните форми на 

психопатиите, свидетелства опитът на М. Е. Бурно (М. Е. Бурно), 

който подчертава, че терапията с творчество се явява важен 

компонент на индивидуалната и на груповата психотерапия. 

 

АСЕРТИВЕН ТРЕНИНГ //  

АССЕРТИВНЫЙ ТРЕНИНГ  

 

Непосредствената цел на А. Т. е тренирането на уверено 

поведение, което спомага за формирането на увереност в самия 

себе си (асертивност). Под увереност в себе си се разбира 

способност на индивида да определя и да реализира в живота 

собствените си цели, потребности, желания, претенции, интереси, 

чувства и т.н. по отношение на неговото обкръжение. Понятието 

„увереност” предполага наличието на: а) субективни нагласи към 

самия себе си (да си разрешиш и действително да имаш 

претенции към себе си); б) социална готовност и способност 

адекватно да ги реализираш (да владееш собствените си 

претенции и да се стремиш да ги осъществиш); в) освободеност от 

социален страх и натиск (способност да регистрираш собствените 

си претенции). Увереното поведение не означава потискане на 

агресивните чувства, то спомага за намаляване на агресивното 

поведение и за изчезването на поводите за агресия. Основните 

цели на А. Т. се реализират чрез определени социални ситуации, 

които се тренират в ролева игра или в реални условия. Те 
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обхващат 4 основни категории на самоосъзнато поведение: 1) 

предявяване на изисквания; 2) казване на „не” и критикуване; 3) 

установяване на контакт; 4) демонстриране на открито поведение 

към себе си, към собствените цели и интереси, а също така 

способност да правиш грешки. Към методите на А. Т. се отнасят: 

поведенческите упражнения и ролевата игра, тренингът на живо 

(задачи за домашно), оперантно обуславяне (оперантное 

обусловливание); обратна връзка във видео-формат,  

последователно (постепенно) приближаване, инструкции и 

самоинструкции, учене (или обучение), учене по модел и др. 

Първата задача в обучението на пациента да се държи по-

уверено се явява определянето на увереното, неувереното и 

агресивното поведение. За увереното поведение е свойствено 

откровеното изказване относно предпочитаното поведение или 

относно промяната в поведението на друг човек, с който се 

осъществява непосредствено общуване, но без враждебност и 

самозащита. За неувереното поведение е типично непрякото 

общуване, сдържаността, тревогата […]. Агресивното поведение се 

характеризира с общуване, в което се проявява не 

предпочитание, а взискателност или враждебност, то съдържа 

намерението да накажеш другия. Втората задача при 

тренирането на увереността в себе си може да бъде коригиране на 

нерационалното (неразумното, нелогичното) поведение: на 

представите, които водят до неуверен, враждебен или агресивен 

отговор; мислите, в които пациентът се наказва за неуместните 

уверени отговори, за изявленията, които не водят веднага до 

успех или за отсъствието на отговори. Етапът на „отварянето на 

очите” означава за пациента той да приеме правото да бъде 

уверен. Какви са моите права като човек? Какви са моите права в 

конкретни социални роли — на съпруг или на родител? – такива 

въпроси често провокират разпределение на домашната работа. 

Следващите убеждения ще помогнат на пациента да започне да 

се променя: „Аз имам право да изпитвам чувства и да ги 

показвам, включително недоволство и критика”, „Имам право да 

определям собствените си приоритети”, „Имам право да казвам 

„Не” без чувство за вина”. А. Т. води след себе си оценка на 

силните и слабите страни на пациента при уверено общуване от 

негова страна и съответно до разработване на тренировъчни 

прийоми, които да коригират недостатъците в него и навиците 

му. 

В ръководството по уверено поведение  (Wolpe J. L, 1975; 

Walen S. et al, 1992) се препоръчва следното; 

— Когато Вие отказвате, казвайте решително „Не”, обяснете 

защо отказвате, но избягвайте силно извинителния тон. 

— Давайте по възможност бърз и кратък отговор. 

— Искайте обяснения, когато Ви предлагат да направите 

нещо неразумно. 
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— Гледайте право в очите човека, с който спорите. Бъдете 

внимателни в избора на „езика на тялото” си (изключете позите, 

които могат да изразяват липса на увереност или на 

самочувствие, например движения на устните, преместване на 

краката); следете измененията в гласа си, не говорете нито 

твърде силно, нито твърде тихо. 

— Когато изразявате досада или критика, не забравяйте за 

необходимостта да коментирате само поведението, избягвайте да 

нападате личността. 

— Когато коментирате поведението на друг човек, 

постарайте се да използвате Аз-утвърждения. Например вместо 

да кажете: „Ти си животно, ти ме извади от равновесие”, 

постарайте се да кажете: „Когато Вие пренебрегвате социалните 

норми, това е изключително неприятно и аз сега чувствам досада 

от това”. Когато това е удобно, предложете алтернативно 

поведение: „Допускам, че ще е по-добре за нас да седнем, да се 

опитаме заедно да помислим и да решим как да се избавим от 

това неудобство”. 

— Запишете си примери за Ваши уверени отговори, 

помнете за тях и ги използвайте в разговорите с приятели. 

Наблюдавайте за характера на ролите в общуването. Помнете, че 

Вие не можете да се отучите от лошите си навици или да 

придобиете нови за една нощ. 

— Възнаграждавайте се по някакъв начин всеки път, 

когато сте могли да отговорите уверено, независимо от това дали 

сте постигнали или не желаните от Вас резултати от страна на 

другия човек. 

— Не се обвинявайте за неувереното или агресивно 

поведение; по-добре се опитайте да помислите къде сте сгрешили 

и как по-добре да управлявате подобна ситуация следващият път. 

Добър модел за конструирането на увереното 

взаимодействие, възприет от литературата по самопомощ е т.н. 

ОЕОП (ОЭОП) – описание, емоции, определение, последствия — 

четиристепенен блок за обучение в това как да взаимодействаме с 

другите: 1) описание: пациентът накратно и обективно описва 

дадена неприятна ситуация без да я редактира, персонифицира 

или детайлизира; 2) емоции: пациентът говори за своите чувства 

(оптимално тук е използването на Аз-езика); 3) определя се онова, 

което иска конкретният човек: пациентът моли (не изисква) и 

прави това ясно, конкретно и като отчита спецификата и 4) 

последствия: съобщаващият казва на слушащия го какви ще 

бъдат последствията, ако се приеме молбата му. 

Ще приведем пример, който пояснява този модел: 

Бащата (който не е особено грижовен) казва на своята 

бивша жена: 

Описание: Когато ти планираш мероприятия със сина ни по 

времето определено за  с него, без да обсъждаш това с мен ... 
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Емоции: ... аз чувствам досада и разочарование. Липсва ми 

сина ми, когато нямам възможност да го виждам. 

Определение: Щях да намеря начин да променя графика 

си, ако ти ми беше позвънила няколко дни по-рано и щях да се 

видя с него в друг ден.  

Последствия: така ние щяхме да можем да направим онова, 

което искахме и двамата. 

В литературата наред с термина „асертивен тренинг” се 

използват също термините „тренинг на увереност в себе си”, 

„тренинг за повишаване на чувството за увереност в себе си” 

(„тренинг повышения чувства уверенности в себе си”), тренинг в 

уверено поведние” („тренинг уверенного поведения”), „тренинг в 

самоутвърждаване” («тренинг самоутверждения»), „тренинг в 

умения да отстояваш себе си” (тренинг умения настоять на своем) 

и др. 

 

АУДИО-ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА В   

ПСИХОТЕРАПИЯТА //   

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В  

ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Аудио-визуалните технически системи обезпечават записа 

или възпроизвеждането едновременно на звукови и зрителни 

образи. С тяхна помощ визуалните съобщения в контекста на 

музикален или на речеви съпровод се представят на екран 

(проекционен или електронен). В качеството им на аудио-

визуални технически средства се разглеждат съвременните кино, 

теле- и видеосистеми. Видеотехниката, в сравнение с други 

аудиовизуални средства, притежава редица преимущества: 1) 

относително проста е за експлоатация и е с висока степен на 

надеждност; 2) възможност многократно да се използва една и 

съща лента (изходна матрица) за видеозапис; 3) възможност да се 

изменя в значителна степен (да се увеличава или забавя) 

скоростта на възпроизвеждане на аудио-визуалните съобщения; 

4) относителна простота на електронния монтаж на 

видеозаписите. 

През последните десетилетия, във връзка с развитието на 

психотерапията и с разширяването на сферата на нейното 

прилага в лечението на болни с различни заболявания, преди 

всичко на нервно-психични и психосоматични, все по-остро се 

повдига въпросът за повишаването на интензивността, 

икономичността и ефективността на психотерапевтичните 

въздействия, а също така за подготовката на квалифицирани 

специалисти в тази област. Усъвършенстването на аудио-

визуалните технически средства създава нови възможности за 

разрешаване на тези задачи (Кульгавин Л. М., 1992; Подсадный 

С. А., 1994). В психотерапията видеосистемите се използват в две 
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основни направления: в процеса на индивидуална и на групова 

психотерапия (групповая психотерапия) и при подготовката на 

психотерапевтите (видеотренинг, създаване на учебни филми, 

посветени на различни психотерапевтични методи и др.). 

Видеотехниката в психотерапията е призвана да помогне на 

психотерапевта да управлява познавателните процеси на 

болните, насочено и последователно да формира в тях специални 

умствени навици, необходими за по-доброто усвояве и за 

ефективното прилагане в реални условия на новите модели на 

адаптивно поведение. 

Психотерапевтичният процес с прилагане на видео техники 

се основава на две положения: 1) психотерапията е специфичен 

информационен процес, който е двустранен и се реализира на две 

нива (от психотерапевта към пациента и обратно); 

психотерапевтът не просто предава на болния информаця, но и 

конструира своите изказвания и оптимизира условията за 

разпознаване на съдържащия се в тях смисъл; 2) анализът на 

процеса на психотерапия изисква психологически подход: на 

първо място, необходимо е да се отчита характерът на 

преобразуване на лечебната информация на нивото на 

психичните процеси; и на второ място, лечебните фактори в 

значителна степен се определят от активността на механизмите 

на познавателните процеси. Границите на възможното прилагане 

на видеотехниките в психотерапията разкриват 3 основни метода 

на демонстриране на видеозаписите: информационно-рецептивен 

(информационно-рецептивный метод), репродуктивен 

(репродуктивный метод) и излагане на проблемите (проблемное 

изложение). 

Информационно-рецептивният метод облекчава пасивното 

разпознаване в качеството му на регулатор на социалните 

стереотипи в междуличностните отношения (роли, норми или 

„печати”) на даденото общество. Информацията за 

обкръжаващата социална среда се предлага вече в готов вид и е 

призвана да влияе на поведението им, да ги управлява. 

Интериоризирането от пациентите на подобни шаблони на 

взаимодействие характеризира наличието у тях на ниско ниво на 

ендопсихика (по А. Ф. Лазурски/ по А. Ф. Лазурскому). 

Перцептивните способности на човека ограничават скоростта на 

усвоявана не социално детерминираната информация и 

индивидуалната чувствителност към тях: цялото многообразие на 

външната среда той възприема и разпознава единствено в обема 

на своите перцептивни спососбности. Колкото по-интензивен е 

потокът от информация, толкова по-голяма е вероятността да се 

изопачи нейния първоначален смисъл. Неспособността на 

болните бързо и конструктивно да разрешават психичните 

проблеми или да ги разглеждат едновременно от различни 

страни е една от основните характеристики на неврозата. 
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Излизането от невротичния конфликт изисква от болните навици 

за аналитичен подход към проблемните ситуации. Чрез 

информационно-рецептиният метод у пациентите се формират 

необходимите способноти за аналитичен прочит на обективно 

трудните за по-голямата част от хората ситуации. 

Информационно-рецептивният метод особено добре се съчетава с 

пасивната видео-обратна връзка, основание за която е изходната 

(„чистата”) информация без допълнителното ù структуриране по 

различни начини (с коментари на психотерапевта, с промяна на 

скоростта на преглед на аудио-визуалните съобщения, на 

естествената хронология на събитията в тях) или чрез използване 

на спецефекти от използването на видеотехниката. Количеството 

на представената информация лесно се регулира чрез 

продължителността на видео-обратната връзка, а качествените ù 

характеристики се регламентират чрез отбрани видеосюжети или 

чрез варианти на структурирани видеопоредици от тях. 

Креативните способности на болните обаче не влизат  в употреба. 

Репродуктивният метод, в сравнение с информационно-

рецептивния, допуска по-активна обработка на информацията. 

Опирането на миналия опит облекчва субекта при формирането 

на познавателното му отношение към съдържанието на даден 

фрагмент от видеозаписа, поражда операционен смисъл в 

знанието за него, което, по същността си, е и процесът на 

разбиране. Разбирането опосредства процеса на получаване на 

знания, дава му смисъл. Индивидът преживява фрагментите от 

структурата на личностното знание като някаква ценностна 

норма, като субективно значима ситуация — като образец, с който 

следва да се сравнява предметното съдържание на неразбираното 

знание. Установяването на връзки се осъществява посредством 

догадки, изводи и т.н. При репродуктивния метод положително 

оценените съдържания и действия са основа за придобиване на 

нови знания за света. Репродуктивният метод, в сравнение с 

информационно-рецептивния, е ориентиран към по-активното 

използване на креативните възможности на болните. Чрез този 

метод по-лесно се разграничават индивидите, способни към по-

диференцирана интерпретация (интерпретация) на сложна 

информация, по-успешно приспособяващи се към изменящите се 

условия на социалната среда, което се обуславя у тях от 

значително изразената конформност. Такива пациенти са 

носители на второ ниво на ендопсихика (эндопсихика, по А. Ф. 

Лазурский). При репродуктивния метод предпочитани се явяват 

активната видеообратна връзка и самомоделирането. 

Показването на  видеозаписите тук интензифицира 

психотерапевтичния процес най-вече за сметка на увеличаването 

на множествеността на съпоставката на ценностните образци на 

личността с представяните фрагмент на най-адаптивно 

поведение. 
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Методът на излагането на проблема, в сравнение с 

информационно-рецептивния и репродуктивния, в най-голяма 

степен актуализира познавателните способности на болните. Това 

се постига чрез използването на аудио-визуални съобщения, 

съставени от най-противоречивата, спорна или в голяма степен 

неопределена информация за намеренията, действията и 

ситуациите; пациентите ги оценяват, правят изводи и взимат 

решения. Благодарение на изследването на скритите мотиви в 

поведението на другите хора в демонстрираните епизоди, пред 

болните се открива възможност да разпознават психичните 

механизми на невротичните конфликти (вътрепсихичното 

напрежение в междуличностните отношения). Описването на 

резултатите от наблюдението в достъпна за пациентите форма 

отразява достигнатото на конкретния етап от психотерапията 

ниво на разбиране от тях на проблемната ситуация, дълбочината 

на нейното осъзнаване и преработка. Продължителният и 

обстоятелствен анализ на първичната информация, невинаги 

строго и последователно аргументираните умозаключения на 

болните водят до значително умствено напрежение в подобни 

ситуации.  На пациентите, набдаващи самите себе си в 

представените за обсъждане епизоди, също се предлага да вземат 

участие в анализа на собственото им поведение. Използването на 

принципа на проблемността в процеса на демонстриране на 

видеозаписите диктува необходимостта от активен подбор от 

страна на психотеапевта на проблемните епизоди (от изходния 

материал). Впоследствие от проблемните ситуации, разпределени 

според сложността им, с отчитане на кокретните задачи на 

психотерапията, се конструират нова реалност. Използването на 

първичната информация за проблемното изложение провокира у 

много пациенти с недостатъчно развити креативни способности 

прекалено напрежение при познавателните процеси, което 

усложнява всестранния анализ на трудните ситуации и 

конструктивното справяне с ях. Последното е необходимо да се 

отчита особено от психотерапевтите, които прилагат метода на 

излагането на проблема в съчетание с други възможности на 

информационната техника, доколкото от пациентите с 

претоварване на тяхната видео-обратна връзка може да се 

очакват емоционално-шокови реакции или „видеошок”, а това 

значително намалява ефективността на психотерапевтичното 

въздействие. 

Внедряването на видеотехники в психотерапевтичния 

процес значително разширява границите на използване на 

различни методи и създава необходимите предпоставки за 

развитие на интегративни подходи в психотерапията. 

Пациентите, често за първи път, получават възможността 

обективно да наблюдават собственото си поведение, да 

анализират скритиет причини за своите преживявания и 
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постъпки без изопачаващото влияние на други пациенти или на 

психотерапевта. Различията в характера на прилаганите 

видеотехники се определят единствено от съчетанието между 

основните варианти на видео-обратната връзка и на 

моделирането (самомоделирането) на поведението с отчитане на 

различните етапи и методи на психотерапия, а също така и от 

техните основни мишени. Съвременната видеотехника е 

съвместима с компютърните системи и в съчетание с тях образува 

видеокомпютърни комплекси (видеокомпютри). Видеокомпютрите 

позволяват да се конструира т.н. трета реалност, в която на 

основание на вече наличната информация, нагледно се 

представят ряазлични ситуации от бъдещето или запазените 

елементи се възстановява отдавна загубена информация. Третата 

реалност (създавана посредством компютърни системи) или 

виртуално пространство — това са нагледни картини на 

очакваните (прогнозируемите) резултати в лечението на всеки 

един болен още в самото начало на психотерапията и, съответно, 

възможността своевременно да се нанесат в нея необходимите 

корекции и да се провери нейната резултатност по пътя на 

моделирането. 

Може да се приеме, че по-нататъшното развитие на 

теорията и на практиката в психотерапията в близкото бъдеще в 

голяма степен ще зависят от активното прилагане на 

видеотехники от психотерапевтите-професионалисти, от техните 

умения да използват новите информационни технологии. 

Вж също Видеообратна връзка в психотерапията, 

Самомоделиране на основата на видеозапис.  

 

_Б_ 

 

БАЛИНТ //  

БАЛИНТ // 

 

Михаел Балинт (Michael Balint M., 1886-1970) е английски 

лекар-психоаналитик от унгарски произход. Приносът на Б. в 

психотерапията се смята за революционна крачка - от 

психоанализата (психоанализ) към общата медицина. Той не 

създава ново учение, а интегрира естествено-научните и пациент-

центрираните представи и позиции, без да отрича ролята на 

соматиката и соматичните, биологични знания, концентрира 

вниманието върху ролята на Аза на пациента в общата 

медицина. По същността си, Б. е представител на 

психосоматичното направление, разбирано не като раздел на 

медицината и включващо определен клас заболявания, в 

произхода на които психосоциалните фактори играят значителна 

роля, а като цялостен подход, който разглежда болния в цялото 

многобразие на неговата биопсихосоциална същност. Пациентът 
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се обръща към лекаря не само със своите болестни симптоми, но и 

със страха си, с психичните и социалните си проблеми, често 

свързани с неговото заболяване. За да се разкрият психичните 

компоненти на болестта и нейните психични и социални 

последици е необходимо да се използва специална процедура, 

насочена към тяхното описание и сходна със събирането на 

анамнеза, за да се разкрие и уточни соматичната симптоматика, 

а също така да се придобие опит в психичното разбиране на 

болните, в избора на това какъв психотерапевтичен подход да се 

използва спрямо тях. Важно значение в тази работа има първият 

контакт на лекаря и пациента, който до голяма степен определя 

характера на последващото взаимодействие. Отношенията 

„лекар-болен”  «врач—больной»), които се явяват модел на 

отношенията на пациента със заобикалящия го свят, в частност в 

семейството, стават фокус на изследователската и практическа 

дейност на Б. От 1949 г. той започва да провежда в клиниката 

Тависток в Лондон постоянно действащи дискусионни групови 

семинари с лекари по проблемите на общата медицинска 

практика, които същевременно са и изследователски и обучаващи 

(развиващи). Тяхната главна цел е да се проведе максимално 

пълен анализ на постоянно променящите се отношения „лекар-

болен” («врач—больной»), да се изучи „фармакологията на 

лекарството, наречено лекар” («фармакология такого лекарства, 

как врач»). За изследователски „полигон” («полигон») служи не 

само ежедневната работа в лекарския кабинет, но и всички, дори 

мимолетните, срещи на лекаря с пациента. Задачата на 

семинарните занимания Б. вижда в това да се анализират 

отношеиията в лекарската професионална практика, да се 

проведе диагностика на отношенията, да се достигне до 

истинските потребности на пациента, да се разкрият мотивите му 

да изберат (своя) лекаря, да се разбере в дълбочина болестта. 

Обучаващите задачи били насочени към разкриване на 

чувствителността на пациента към онова, което осъзнато или 

неосъзнато се случва по време на взаимодействието между 

лекаря и пациента.  

В резултат на тази работа, провеждана съвместно с 

колегите, през 1957 г. Б. публикува книгата „Лекарят, неговият 

пациент и неговата болест” с подробни, обстоятелствени описания 

на случаи от психотерапевтиния му опит, с обучителни 

коментари и катамнестични съобщения. Книгата, преведена на 

няколко езика, провокира провеждането в редица страни на 

много подобни дискусионни семинари, които получават 

названието балинтовски групи (балинтовские группы). 

Наред с посочените по-горе цели и задачи, решавани в 

тренинго-изследователски групи, Б. и неговите колеги си 

поставят за цел да определят кръга от психотерапевтични 

методики, пригодни за лекарите от общата соматична практика. 



 

 
~102~ 

През 1961 г. излиза книгата на Б., която обобщава опита, 

придобит по време на лондонските семинари.  

Тази публикация представлява спомага за внедряването на 

психосоматичните идеи в общата медицина. В частност, Б. описва 

опитът в съкращаването на дългите беседи, обичайно възможни 

единствено извън приемните часове, отначало до по-кратка 

„фокална терапия” (концентрация на основния проблем), с 

последващото ù уплътняване, като се следва възможността на 

пациента  да я разбере и получените сведения за него, до 10-15-

минутен контакт, който се реализира лесно на практика. При 

интензивна самонастройка на болния и при добро възприемане 

на избрания стил на отношения от страна на лекаря понякога и 

двете страни мигновено разбират същността на техните 

взаимовръзки; протича т.н. „озарение” («озарение»/ инсайт), след 

което болният често бързо се успокоява и честотата на 

консултациите се съкращава.  

Започвайки своята групова работа с лекарите, Б. смята, че 

„единствен метод за подготовка в психотерапията се явява 

психоаналитичната система” («единственным методом подготовки 

к психотерапии является психоаналитическая система»). С 

течение на времето той се убеждава, че не винаги 

психоаналитичните методи (психоаналитические методы) и 

критерии са целесъобразни в груповата работа с 

общопрактикуващите лекари. Неговата ориентация търпи 

съществени изменения и през 1964 г. той заявава, че 

„психоаналитичните техники са приемливи единствено в рамките 

на психоаналитичната ситуация” («психоаналитические техники 

приемлемы только в рамках психоаналитической ситуации»); 

функцията на балинтовската група се явява да окаже помощ на 

лекарите, практикуващи в общата медицина. Оставяйки 

привърженик на психоанализата, Б. и неговите единомишленици 

предпочитат да не ползват неговите методи при разбора на 

клиничните случаи, предоставяни от лекарите-интернисти и при 

анализа на техните взаимоотношения с пациентите. В 

балинтовските групи, по правило, се занимават с разкирването 

на реалните житейски трудности и проблеми на пациентите, 

които играят роля в генезата и протичането на болестните 

разстройства, без да се използва фройдисткото понятие 

несъзнавано и неговите интерпретации (интерпретация) на 

символите.  

Вж също Балинтовско движение, Балинтовска група. 

 

БАЛИНТОВСКА ГРУПА //  

БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА 

 

Този метод за групова тренингова изследователска работа 

получава своето название от името на своя създател – Балинт 
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(Балинт/ Balint M.), който провежда от 1949 г. в клиниката 

Тависток в Лондон дискусионни групови семинари с 

практикуващи лекари и психиатри. Опитът, обобщен от Балинт в 

неговата книга „Лекарят, неговият пациент и болестта му” (Врач, 

его пациент и его болезнь), лежи в основата на метода му на 

провеждане на изследователско-обучаващи семинари. Централен 

обект на изследване в класическата Б. Г. са отношенията „лекар-

болен” («врач—больной»). Те се явяват обективни, доколкот 

пациентът пренася върху лекаря определени отношения, 

определени емоционални и поведенчески стереотипи, които са 

сходни с неговото отношение към обекти в реалния му живот 

(значими лица от близкото му обкръжение). Анализът на тези 

отношения дава възможност по-пълно да се разбере пациента в 

цялото многообразие на неговите връзки и взаимодействия с 

реалния свят, което способства за повишаването на 

ефективността на терапията. В същото време лекарят в своята 

практика нерядко се сблъсква със ситуации, които се явяват 

фрустриращи за него (например, ако пациентът не е готов, не 

може или не иска да говори за своите проблеми на лекаря, който 

е ориентиран към това да окаже помощ бързо). Ето защо на 

психотерапевта му е необходимо да преработи посочените 

феномени в кръга от колеги под ръководството на квалифициран 

специалист, което също така дава възможност да се премине през 

обучение и да се придобие нов опит. В Б. Г. лекарят може да си 

изясни своите чувства и отношение към пациента и това как той 

реално възприема болния.  

Обикновено 8-12 участници се срещат с психоаналитика — 

ръководител на групата, един път седмично за занимания с 

продължителност 1 час и половина в рамките на 2-3 години. 

Дискусията се развива от описанието на 1-2 случая, които 

свободно се появявят в паметта на участниците. Допълнителните 

сведения за вече известното на групата относно пациента, 

натрупани в предходните занятия, по правило, се обобщават в 

началото. Като случай може да бъде квалифицирана дори 

кратката среща с болния, ако тя, по мнението на лекаря, 

представлява интерес. Обсъждат се обаче и небалинтовски 

случаи, ако има предварителна договорка за това (Trenkel A., 

1984). Групата и докладчикът се опитват да определят същността 

на отношенията „лекар-болен” («врач—больной») посредством 

коменатари и свободни асоциации (свободные ассоциации) (идеи) 

по повод обсъждания случай. Тези свободни асоциации разбиват 

съобщението, подобно на призма, на възможно несъзнаваните му 

(неосъзнати) детерминанти. Психоаналитикът като ръководител 

на групата изучава, насочва и стимулира този процес, прави 

изводи и дава интерпретации (интерпретации). Той обяснява 

структурата на отношенията „лекар-болен” («врач—больной»): 

формално — как тя се описва по мненията на групата; 
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съдържателно — по начина на водене на дискусията, по 

поведението на групата (Loch W., 1969). Засягат се отношения на 

различни нива: както свързаните с онова, което пациентът 

спонтанно съобщава за себе си и за своята болест, така и с 

опитите на лекаря чрез особен начин на слушане да разбере 

скритият смисъл в представите на своя пациент в контекста на 

ситуативния момент. На трето място неговите колеги се стараят 

да постигнат разбиране за отношенията „лекар-болен” в 

контекста на своите реакции-отношения към спонтанните 

феномени, които откриват в доклада на своите колеги. 

Неосъзнатите аспекти на отношенията, възникващи от „преноса” 

(перенос) се проявяват от лекаря, както на ниво пациент, така и 

на ниво колеги. Този актуален „кръстосан” («поперечно-

рассеченный») феномен може да се разкрие в условията на 

дългосрочен групов процес, протичащ в течение на няколко 

години едновременно както като учебен процес, така и като 

процес на отношения (Argelander H., 1979). 

Б. Г. има редица принципни различия от родствените ù 

форми на групова работа. Така Б. Г. не са в строгия смисъл 

„психоаналитичен семинар за работа по случаи”  

(«психоаналитический семинар случаев»): акцентът върху 

работата, насочена към отношенията, модифицира класическите 

психоаналитични принципи. Б. Г. не се явява също така 

„самообучаваща се” («самообучающейся») група: във фокуса на Б. 

Г. стоят не емоционалните потребности на участниците, а 

проблемите в техните отношения с пациентите. Б. Г., насочена 

към един нов начин за сензитивно слушане, спомага за по-

дълбокото възприемане на собствения Аз (собственного «Я»). И 

двата процеса се усилват в хода на балинтовския групов процес. 

И накрая, Б. Г. не се явява „центрирана върху темата за 

взаимодействията”, независимо от голямото сходство между тези 

форми на групова работа (акцентът е поставен върху живото, 

свързано с практиката взаимно обучение). Б. Г. е по-скоро 

центрирана върху отношенията, тя е по-силно свързана с 

психоанализата (психоанализ), тя произхожда от областта на 

практическата медицина. Към обективната информация, 

например относно диагнозата, нозологията, методите на лечение, 

в Б. Г. се отнасят по същия начин, както към общоприетите 

светски разсъждения. 

Наред с класическата Б. Г., съществуват и нейни варианти. 

Белгийският автор Моро (Моро, Moreau А., 1976) описва 

екзистенциалната система на водене на Б. Г. Като ръководител, 

той се отказва от психоаналитичната позиция на неутралност, 

която по негово мнение „инфантилизира групата”  

(«инфантилизирует группу»). Моро предпочита да бъде активен 

участник в обсъждането. Той отхвърля психоаналитичния метод 

за интерпретация на материала, разкрит в хода на обсъждането, 
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и смятат за задача на участниците в групата единствено 

изразяването на техните преживявания, вчувстването в 

преживяванията на другите членове на групата, като се разчита, 

че в това се ще се отразят отношенията „лекар-болен” («врач—

больной»), които спомагат по-добре да се разбере последният. Ако 

по Балинт „болният следва да бъде осмислен едновременно в 

интелектуален и емоционален план”, то Моро изисква отказ от 

интелектуалните обяснения, доколкото за него е важна не 

диагнозата, а субективното битие на болния, постигано не по 

рационален път, а по усет. За да се научи лекарят на това, в 

дискусиите по повод доклада относно даден случай на 

участниците на групата следва да говорят не за това какво те 

мислят, а за това какво чувстват относно взаимоотношенията 

„лекар-болен” («врач—больной»). Лекарите обикновено биват 

учени да бъдат непринудени с пациентите, да призовават 

последните да говорят по-малко за своята болест, особено за 

емоционалното отношение към нея. За създаването на 

емоционална настройка служат специални прийоми, например 

методът „среща” («встреча») —  проиграване от участниците в 

групата на ролите на лекар и пациент в двойки, при което един 

от тях играе пациента. За разлика от класическата Б. Г., нейният 

екзистенциален вариант според Моро не само спомага за 

подобряването на емоционалния контакт на лекаря с пациентите, 

но и го учи да отговоаря на въпроси, които обикновено лекарите в 

своята практика избягват, например на въпросите на 

онкологично болния пациент за неизбежната смърт. 

Опитът в Б. Г. първоначално е ориентиран към лекарите в 

общосоматичната практика, но впоследствие се разпространява и 

в подготовката на психотерапевтите (Бараш Б. А. и др., 1992). 

Работата в такава Б. Г. според авторите е насочена към 

повишаване на компетентността в професионалното 

междуличностно общуване; към осъзнаване на личностните 

„слепи петна” (слепые пятна), които блокират професионалните 

отношения с пациента, разширяването на представите за 

лечебния процес, към противопоставяне на „апостолските” 

нагласи на лекаря, към психопрофилактика 

(психопрофилактика) на участниците в групата, основана на 

възможността за преработка на „неуспешните” случаи в 

ситуацията на колегиална подкрепа. В групата влизат 6-15 

човека (оптимално 8-10), които работят  едно и също или в 

различни медицински учреждения, като е желателно да не са 

свързани чрез служебно-йерархични отношения. Групата може 

да обединява хора с различен професионаленопит, но най-

ефективно е участието на специалисти с опит повече от три 

години. Основен принцип във формирането на групата е 

доброволното обединяване на професионалисти, готови да 

преразгледат стереотипите в своята работа и заинтересовани от 
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колегиална взаимопомощ. Работата в група може да се 

осъществява в продължение на 2-3 години, като в този случай 4-

5-часовите занимания се провеждат 1-2 пъти месечно. Ако 

групата е сформирана от слушатели на краткосрочен учебен 

семинар, заниманията могат да бъдат всекидневни или с 

интервал от няколко дни, но общият им брой трябва дяа 

съответства на броя на участниците. По желание на групата, 

заниманията могат да се фиксират с помощта на видеокамери 

или на магнитофон. Ръководителят на Б. Г. бива поканен 

специално за тази съвместна работа или се избира от 

участниците. Предмет на анализ в групата е обсъждането на 

случаи от практиката на нейните членове. Това могат да бъдат 

„трудни” или „неуспешни” епизоди от миналото, които 

продължават да безпокоят лекаря, предизвикват у него 

дискомфортни спомени, остават за него „неразбираеми”; текущи 

случаи, предизвикващи у лекаря тревога, т.н. фантастични 

терапевтични ситуации, дори хипотетичната възможност, която 

вълнува лекаря. Всяко занимнание се посвещава на онкретен 

случай, за който докладва участник в групата. Разказът се 

изгражда в абсолютно свободна форма, като не се допуска 

ограничаване на изказванията на говорещия във времето и 

прекъсването на разказа му от другите участници. За Б. Г. не е 

необходимо да се подготвя доклад, да се възстановяват в паметта 

и в някаква документирана форма епизоди от работата с 

пациента предварително. По-продуктивни са спонтанните 

разкази, доколкото анализът на забравените детайли често дава 

ценна информация за разкриване на „слепите петна”. В 

заключение водещият помага да се формулират въпросите на 

разказващия по изложения материал така, че те да са 

центрирани върху взаимоотношенията между лекаря и пациента, 

а не върху техническите детайли на лечебния процес. Авторите 

подчертават, че сред задачите на водещия е и тази да 

предотврати „подхлъзването” на групата към личностно-

безопасния клиничен разбор с неговия централен въпрос: „Какво 

трябва да се направи с пациента?”, от една страна, и от смесване 

на насочеността на работата на групата встрани от личностната 

психотерапия, предизвикана от емоционалната въвлеченост на 

участниците в групата и от създадената атмосфера на доверие и 

безопасност, от друга. Според редица автори уклонът на групата 

в една или друга страна може да има защитен характер и да се 

явява демонстрация на избягването на обсъждането на 

собствения професионален опит и на водещия да му се наложи да 

„връща” групата към обсъждането на взаимоотношенията „лекар-

болен” («врач—больной»).  

В класическата Б. Г. поведението на участниците не е 

регламентирано, всички спонтанни реакции, емоционални и 

поведенчески, се фиксират от водещия и могат да бъдат обект на 
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динамичен анализ. Опитът в работата с родни специалисти 

подксазва на авторите ваирант на Б. Г. със структурирани етапи 

и по-конкретно, на следващия доклада етап (въпроси към 

разказващия) на всички участници в кръга един по един се 

предлага да зададат уточняващи въпроси. Водещият следи тези 

въпроси да не се заменят от съвети, които представат в групова 

дискусия (групповая дискуссия). Нерядко в рамките на този етап 

докладчикът забелязва, че въпросите, поставени от членовете на 

групата, се оказват по-съществени отколкото неговите собствени 

за изясняване на описаната от него ситуация. Подобни въпроси 

могат да станат предмет на групово обсъждане, както и въпросите 

на самия водещ. На следващия етап на всеки един участник в 

групата поотделно се предлага да даде своите отговори на всички 

поставени задачи. За разлика от „правото” на предходния етап да 

задават въпроси на разказващия, отговорите на неговите въпроси 

тук се явяват „задължение” на всички членове на групата. Всеки 

от отговорите на участниците разширява визията за ситуацията, 

стимулира самопознанието. Най-ценни обаче се явяват 

свободните асоциации относно „аналогичен случай” (аналогичний 

случай), изказванията на колегите, които съзнателно или 

несъзнателно идентифицират себе си с пациентите. Водещият 

внимателно следи за запазването на центрираността на 

обсъждането върху взаимоотношенията „лекар-болен” («врач—

больной»), оказва емоционална подкрепа (эмоциональная 

поддержка) на разказвача, предотвратява блокиращите 

дискусии. При критична нагласа на групата е целесъобразно да 

се използва психодрамата (психодрама), в процеса на която на 

„съветчика и критик” («советчик и критик») се предлага да 

реализира собствените си съвети. На разказващия се възлага 

ролята на пациента. Обикновено това неутрализира критичната 

настройка на групата и подкрепя емоционално разказвача, като в 

редица случаи психодрамата може да провокира конструктивен 

инсайт (инсайт) у членовете на групата. В добре работещата 

група изказванията на отделните участници подбуждат към 

продължаване на дискусията, чиито предмет става творческото 

колективно развитие на предложените неочаквани гледни точки, 

развитие от редукционизъм към плурализъм, от повърхностно 

към задълбочено разглеждане на проблемите. Динамиката на Б. 

Г. значително се отличава от динамиката на 

психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа). В 

частност, за блокиране на обичайната групова динамика 

(групповая динамика) се забранява критиката от страна на 

водещия. Не се поощряват изказвания за разказващия, 

основнани на ситуациите „там и тогава” (там и тогда). 

Динамичният подход в Б. Г. позволява да се прави 

предположението, че наблюдаваните „тук и сега” (здесь и теперь) 

емоционални и поведенчески реакции на разказвача и на 
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членовете на групата съответстват на емоционалните и 

поведенчески реакции на самия лекар и на неговия пациент в 

предлаганата за обсъждане ситуация. Именно наблюдаваните 

реакции могат да се анализират достатъчно дълбоко и 

многостранно. В края на обсъждането водещият дава думата на 

разказващия за обратна връзка (обратная связь). Задачата на 

Б. Г. не е да създаде някакъв краен продукт, абсолютно истинно 

виждане за предложената ситуация, а разширяването на 

съзнанието на участниците в групата и стимулиране на 

самопознанието. 

А. А. Александров и др. (А. А. Александров, 1990) описва 

използването на Б. Г. в подготовката на груповите 

психотерапевти (групповые психотерапевты). Като цяло Б. Г. в 

подготовката на груповите психотерапевти е насочена към 

анализ на трудни случаи, чиито съдържание е по-разнообразно в 

сравнение с индивидуалната психотерапия (индивидуальная 

психотерапия), доколкото се характеризира с по-многобройни и 

многомерни променливи. Важният проблем на Б. Г. в областта на 

груповата психотерапия (групповая психотерапия), по думите 

на нейните автори, се заключава в изработването на прийоми за 

компактно, структурирано и достатъчно съдържателно излагане 

на изходните данни за всеки конкретен случай. Дори в 

класическата Б. Г. разказът за даден труден случай се получава 

много наситен информационно, многостранен, труден за 

систематизиране, с прекалено голям обем. В груповата 

психотерапия предвид по-голямата сложност на 

психотерапевтичния процес, тази задача се оказва още по-

трудна.Тук много полезни могат да бъдат спомагателните 

материали и методи: представени стенограми на поне едно 

групово занимание (магнитофонен или видеозапис); 

реконструиране на социометричните срезове на групата; 

разпределянето от страна на психотерапевта (при обсъждане на 

сложен случай) на ролите на членовете на анализираната група 

между участниците в обсъждането (включително и собствената 

роля на психотерапевта) с предлагане на „сценарий” на някой 

важен епизод; психодраматично изиграване на този епизод. 

Основният акцент в дискусията се поставя върху различни 

аспекти на взаимодействието и на взаимоотношенията на 

психотерапевта в променящата се групова ситуация (с отделния 

пациент, групата като цяло или една от нейните подгрупи). 

Такова обсъждане, бидейки емоционално значимо за 

психотерапевта, му дава възможност да се възползва от обратната 

връзка в качеството на коригираща такава. Тази обратна връзка 

от първи ред (от членовете на групата към докладващия) може да 

бъде допълнена с обратна връзка от втори ред (от докладващия 

към участниците в обсъждането), която предостая на всички 

членове на групата информация относно ефективността на 
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тяхната корективна дейност. 

 

БАЛИНТОВСКО ДВИЖЕНИЕ //  

БАЛИНТОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Разпространение на опита на Балинт (Балинт/ Balint M., 

1957) в работата със създадения от него метод (вж Балинтовска 

група) и вариантите на последните. От 60-те години на 20-ти век 

опитът в провеждането на балинтовски семинари в клиниката 

Тависток (Лондон) привлича към себе си вниманието на 

многобройни изследователи и практици, на поддръжниците на 

психосоматичната ориентация, на пациент-центрираната 

медицина. В много страни започват да се провеждат семинари от 

типа на тавистокските. Първоначално балинтовските групи са 

ориентирани основно към лекарите от общосоматичната 

практика и си поставят изследователски и обучаващи 

(тренингови) задачи, опирайки се на отношенията „лекар-болен”. 

Впоследствие на преден план излиза тяхната цел да обучават и 

да повишават квалификацията на специалистите. Самият 

Балинт провежда семинари със студенти-медици и асистенти на 

лекарите, за да ги ориентира към „центрираната върху 

пациента” медицина, противопоставяйки я на „центрираната 

върху болестта” такава. По-нататък този опит се разпространява 

и в подготовката на психотерапевтите, като засяга 

преимуществено индивидуалната психотерапия 

(индивидуальная психотерапия). Има обаче и опити да се 

използват балинтовските групи в процеса на подготовка и на 

специалисти в областта на груповата психотерапия (групповая 

психотерапия).  В частност, има публикуван писмено опит с 

работата в подобна група в Института „В. М. Бехтерев” (Санкт 

Петербург), който разширява традиционните представи за този 

метод (Бараш Б. А. и др., 1988). През 70-те години на 20-ти век 

започват да се провеждат балинтовски групи, които работят 

интензивно в продължение на няколко дни (например 

Балинтовски седмици в Силс-Мария, семинари в Девън, 

Гьотинген, Балинтовски срещи в Аскона  (Любан-Плоцца/ 

Luban-Plozza В. и др.). На тези срещи обикновено фактически 

работещите малки групи включват значително количество 

обучаващи се, което позволява да се привлекат голям брой 

лекари към идеята за „центрираната върху пациента” медицина. 

Към днешна дата функционира Британско Балинтовско общество 

(Британско Балинтовское общество) и се връчва Балинтовска 

премия. Б. Д. вече е излязло извън пределите на Европа и се 

развива успешно в Япония, Индия и други страни. 

Методът на Балинт се оказва полезен не само за 

повишаване на квалификацията на лекарите, но и в обучението и 

развитието на медицинския персонал. Съществуват също така и 
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варианти на балинтовски групи за учители, социални работници, 

семейни консултанти, юристи и представители на други 

професии, основани на взаимодействието с човека. Това е 

свързано, от една страна, с нарастващата потребност от помощ 

при анализа на отношенията, развиващи се в диадата 

„специалист-клиент”, а от друга — от адекватност на метода, 

използван за постигане на тези цели. 

 

БЕК Аарън // 

БЕК Аарон // 

BECK А. Т. 

 

Роден е през 1921 г.. Основател на когнитивната 

психотерапия (когнитивная психотерапия), една от най-

влиятелните и емпирично валидизирана форми на психотерапия 

към днешна дата. Б. внася съществен принос в съвременната 

психиатрия и психология, доколкото предложената от него 

психотерапия се оказва ефективна в лечението на депресията и 

тревожността. Всъщност неговият модел се прилага в лечението 

на много нарушения, включително личностни разстройства, 

алкохолни и други зависимости, съпружески и семейни 

дисхармонии, суициди, панически атаки, шизофрения и 

биполярно афективно разстройство. 

Б. е роден в Провидънс, щата Род Айлънд, САЩ, но 

родителите му емигрират в САЩ от Украйна. В детска възраст 

постига академични успехи, но същевременно с това среща и 

трудности, включително преживява животозастрашаваща травма 

и свързано с нея заболяване. През целия си живот нееднократно 

му се налага да преодолява различни страхове, например: страх 

от травми с кръвотечение, страх да не се задуши, фобия от 

тунели, тревожност по отношение на неговото здраве, страх от 

публични изяви. В началото на кариерата му има и лек 

депресивен епизод. Той обаче съумява да използва своя личен 

опит, за да разбере чувствата на другите и да внесе значителен 

принос в теорията и практиката на психотерапията. Процесът, с 

помощта на който той осъществява своите наблюдения, 

обобщения, проверка (тестиране) на теорията и обединява 

теорията и нейната обосновка, води своето начало от собствените 

му способности за самонаблюдение. 

След като завършва Университета Браун и Йейлското 

медицинско училище, Б. започва своята кариера в медицината. 

Първоначално го привлича неврологията, но по време на 

резидентурата му той се насочва към психиатрията. Угнетява го 

неудовлетвореността му от психоанализата (психоанализ), 

незаивисимо от опитите да приеме нейните предпоставки, 

недостатъци, конкретност и точност. По време на изследванията 

по валидизиране на теорията за депресията на Фройд (Фрейд, 
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Freud S.) Б. започва да си задава въпроси относно самата тази 

теория и създава собствена такава. Неговото изследване на 

сънищата на депресивните пациенти не разкрива насочени към 

себе си гняв или злост, както твърди Фройд, а по-скоро темите за 

загубата, поражението и депривацията. Тези находки се повтарят 

и в по-нататъшните експерименти, които изучават начина, по 

който реагират депресивните пациенти на успеха или на провала 

в изпълнението на експериментални задачи и в отчетите, 

свързани с потока на съзнанието на депресивни пациенти в 

частната практика на Б.  

От гледна точка на Б., мотивационният модел на Фройд не 

издържа на изпитанията при проведената проверка. Вместо да 

търси несъзнаваната мотивация, Б. обяснява възникването на 

потока от мисли и сънища, като изхожда от концепцията за 

самостта. При депресиите индивидът вижда себе си като 

неудачни, светът – като наказващ го, а бъдещето – като бледо и 

дори безнадеждно. При депресиите, както и при други синдроми, 

когнициите са пълни с грешки, които в логиката се наричат 

„когнитивни изкривявания” («когнитивные искажения»). Това 

означава, че положителната или неутралната информация от 

околния свят изкривява или се модифицира така, че да 

съответства на индивидуалното състояние на ума в текущия 

момент. Протича фиксация върху грешките или тяхното 

преувеличаване, позитивната информация се минимизира или 

игнорира, неутралната информация се интерпретира в най-

неблагоприятна светлина и т.н. Мисленето на депресивния 

индивид става дотолкова ригидно и абсолютизирано, че тези 

изкривявания протичат без корекция и негативните мисли стават 

все по-изразени и правдоподобни. Негативните мисли отразяват 

дисфункционалните убеждения (убеждение) и предположения, 

които са били задействани от съответни житейски събития, и 

привеждат в действие депресивната програма. Когнитивният 

модел на депресията не противоречи на биохимичния: те по-скоро 

отразяват различни нива на анализ. Независимо от нейните 

„причини” (може би има биологична уязвимост по отношение на 

депресията, а може би когнитивна такава), депресията се 

характеризира с едни и същи когнитивни процеси. Лечението, 

фокусирано върху тези когнитивни процеси, във времето се 

проявява като високоефективно, като когнитивната психотерапия 

дори се проявява като точно толкова ефективна, колкото и 

фармакотерапията при лечението на монополярна депресия. 

Освен това се установява, че когнитивната психотерапия е 

ефективна и при профилактиката на рецидивите на депресията. 

Настоящите изследвания трябва да дадат отговор на въпроса: 

може ли когнитивната психотерапия да предотврати 

манифестацията на първия депресивен епизод в дадена рискова 

група. 
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Продължаващите изследвания в областта на 

психопатологията и използването на когнитивната терапия 

определят на Б. изключително място в научното общество на 

САЩ. Той е автор на стотици научни статии и теоретични глави, 

както и на няколко книги. Б. разработва оценъчни скали за 

депресия, за риск от суицид, за изследване на личността. Б. 

получава награди и почести от академични  учреждения и 

професионални организации по цял свят, включително от 

Американската психиатрична асоциация (Американская 

психиатрическая ассоциация), Американската психологическа 

асоциация (Американская психологическая ассоциация) и 

Кралският психиатричен колеж (Королевский психиатрический 

колледж (в Великобритания). Б. оставя следа като плодотворен 

автор и изследовател. Неговата работа понастоящем се 

финансира от Националния институт по психично здраве 

(Национальный институт психического здоровья), което 

подчертава нейната обществена значимост. 

Б. се явява почетен професор по психиатрия към 

Пенсилванския университет (Пенсильванский университет), 

където той работи дълги години, основател е на Института Бек 

(Институт Бек), който се явява научен и учебен център, 

оглавяван от едно от неговите 4 деца Д. Бек (Д. Бек, Beck J.). 

Институтът „Бек” е един от многото центрове, в които се обучават 

когнитивни психотерапевти и изследователи. Б. води обучението 

на стотици клиницисти, практикуващи когнитивна 

психотерапия. На свой ред, те създават свои собствени центрове 

по когнитивна психотерапия. Б. продължава да бъде значима 

фигура и изразителен глас в съвременната психотерапия. 

 

БЕРН Ерик // 

БЕРН Эрик // 

Berne E., 1902-1970 

 

Известен американски психотерапевт и теоретик в 

психоаналитичното направление. Занимава се с частна практика 

в Кармел (Кармел) (Калифорния), работи като консултант по 

въпросите на груповата психотерапия (групповая 

психотерапия) в няколко учреждения в Сан Франциско; чете 

лекции в Калифорнийския университет. Основател е на 

транзакционния анализ (трансактный анализ) – метод за 

групова психотерапия, основан на представата, че структурата на 

човешката психика е изградена от три състояния на „Аза”: 

„Родител” («Родитель») (ценностна система), „Възрастен” 

(«Взрослый») (рационално мислене, логика), „Дете” («Ребенок») 

(емоции). Б. твърди, че всеки човек има свой житейски сценарий, 

моделът на който се очертава още в ранните детски години. Най-

известната му книга – „Игрите, които хората играят” («Игры, в 
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которые играют люди») — излиза през 1964 г. и става бестселър, е 

преведена на много чужди езици, включително и на руски (1988 

г.), и е многократно преиздавана. 

 

БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович //  

БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович, 1857-1927 

 

Известен роден невролог, психиатър, физиолог. Роден е във 

Ватската губерния (Вятская губерния) в семейството на селски 

полицай, който умира, когато Б. е на 8 години. Майката 

възпитава у детето любов към музиката, учи го на френски език. 

Малкият Б. отрано се интересува от книгите, посещава 

библиотеката […]. На 16 години Б. постъпва в Медико-

хирургическата академия в Санкт-Петербург. Веднага след 

неговото постъпване, той е хоспитализиран в психиатричната 

клиника с диагноза „меланхолия” («меланхолия»). Лекуващият го 

лекар И. А. Сикорскик, който по-късно става професор към 

катедрата по психиатрия на Киевския университет, поражда у Б. 

интерес към психиатрията. След завършването на трети курс, Б. 

заминава на война в България в състава на санитарния отряд. 

След завръщането си, успешно завършва двата последни курса  

остава в катедрата по психиатрия, за да се подгототви за 

професура под ръководството на И. П. Мержеевски (И. П. 

Мержеевский). 

През 1881 г. Б. защитава дисертация на тема „Опит в 

клиничното изследване на температурата на тялото при някои 

форми на душевни болести” («Опыт клинического исследования 

температуры тела при некоторых формах душевных болезней»). 

До 1884 г., преди да бъде командирован в Германия, вече е 

публикувал повече от 50 научни трудове.  В Лайпцигската 

психиатрична клиника Б. изучава анатомията на нервната 

система. През 1884 г. работи в парижката болница Салпетриер 

при Шарко (Шарко,  Charcot J. М.), овладява метода за 

хипнотично въздействие и започва да пропагандира хипнозата 

(гипноз) като лечебен метод. 

При връщането си в Русия Б. постига снемането на 

официалната забрана срещу използването на хипнозата, 

доколкото се смята, че спящият „се намира в робско подчинение 

пред хипнотизатора” («находится в рабском подчинении у 

гипнотизера»). Лечебното използване на хипнозата е стеснено 

съшо така от редица изисквания в частност от задължителното 

присъствие на втори лекар. На 26-годишна възраст по препоръка 

на И. П. Мержеевски и (И. П. Мержеевский) и И. М. Балински 

(И. М. Балинский), Б. оглавява катедрата по психотерапия на 

Казанския университет (Казанский университет). В Казан Б. 

разкрива психологическа лаборатория, учредява Общество на 

невролозите и психиатрите (Общество невропатологов и 
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психиатров), основава психиатрична клиника, започва да издава 

списанието „Неврологичен вестник” («Неврологический вестник»). 

През 1893 г. Б. е назначен за ръководител на катедрата за 

неврни и душевни болести към Военно-медицинската академия в 

Санкт-Петербург. През 1905 г. Съветът на професорите избира Б. 

за кратко време да изпълнява длъжността началник на Военно-

медицинската академия. За неговата книга „Провеждащи 

пътища на главния и гръбначния мозък”  («Проводящие пути 

головного и спинного мозга») (1896-1898), Б. е удостоен със Златен 

медал от Руската академия на науките. През 1899 г. е избран за 

академик от Военно-медицинската академия. Един от немските 

учени казва: „Устройството на мозъка познават прекрасно само 

двама: Бог и Бехтерев”. Между 1903-1907 г. Б. издава 

осемтомника „Основи на учението за функциите на мозъка”  

(«Основы учения о функциях мозга»). През 1908 г. той основава 

Психоневрологичния институт (Психоневрологический институт), 

който и до днес носи неговото име. 

Неговите изследвания се занимават също така и с проблема 

за психичния живот на обществото, за ролята на внушението 

(внушение) в обществените процеси, за обективните методи за 

изучаване на нервно-психичното развитие на децата. През 1907-

11 г. е издадена „Обективна психология” («Объективная 

психология»), през 1908 г. – „Внушението и неговата роля в 

обществения живот” («Внушение и его роль в общественной 

жизни»), в която то се разглежда като фактор с „голямо значение 

както във всекидневния живот на отделни хора, така и в 

социалния живот на народите” («фактор глубокого значения как в 

повседневной жизни отдельных лиц, так и в социальной жизни 

народов»). През 1911 г. Б. издава книгата „Хипноза, внушение и 

психорапия и тяхното лечебно значение”). През 1918 г. Б. 

основава Институт за изучаване на мозъка (Институт изучение 

мозга), който също носи неговото име. Концепцията за 

колективната рефлексология е изложена в трудовете му „Общи 

основи н арефлексологията на човека” («Общие основы 

рефлексологии человека» (1918), „Колективна рефлексология” 

(«Коллективная рефлексология»,  1921), „Мозъкът и неговата 

дейност” («Мозг и его деятельность», 1928). 

 

БИАС-ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ СИСТЕМИ//  

БИАС-ТЕСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ СИСТЕМ 

 

Прeдпочитаната от даден човек репрезентативна система – 

това е онази система, чрез която той най-често възприема 

информация за околния свят. Един от методите за определяне на 

репрезентативните системи се явява БИАС-теста, описан през 
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1982 г. (Люис/ Льюис (Lewis В. А.), Пуцелик  (Пуцелик/ Pucelik 

F.). 

Във всяко следващо твърдение поставете цифрата 4 до 

фразата, която най-добре Ви описва, и цифрата 1 до фразата, 

която не Ви подхожда. Направете това с всеки един от 5 блока 

твърдения. 

Например: 

1. Когато взимам важни решения, аз се основавам на: 

- моите емоции, чувства (3) 

- това как се решават подобни въпроси според това, което 

съм чувал по въпроса (1) 

- това решение на проблемите, което ми изглежда най-

доброто (2) 

- щателното проучване на проблемите и фактите (4). 

II. Когато обсъждам нещо с другите хора, то забелазвам, че 

най-вече ми влияят: 

— интонация на речта, гласът на събеседника (2) 

— онези картини и перспективи, които описва моят 

събеседник (1) 

— доказателствената логика на събеседника (4) 

— дали се докосвам до искрените чувства на събеседника 

ми (3) 

III. Значително по-лесно ми е да общувам с хора, в които ми 

харесва; 

— начина, по който се обличат (1) 

— тяхната емоционалност, чувствата, които и аз изпитвам 

(4) 

— аргументите, които те изпозват, за да докажат своите 

съждения и които аз също използвам в разговора (2) 

— интонацията, темпът на речта, тоналността на гласовете 

им (3) 

IV. От изброените по-долу най-лесно ми е: 

— да намеря идеалната за мен височина на звука на 

магнитофона, телевизора (3) 

— да избера най-разумните, убедителни аргументи по 

отношение на интересуващия ме предмет (4) 

— да избера най-удобните мебели (1) 

— да избера богати цветови комбинации за дрехи, интериор 

и др. (2) 

V. Най-често на моето настроение влияят: 

— заобикалящите ме звуци, шумове, интонации на 

гласовете на хората (2) 

— това, че се чувствам на мястото си, когато трябва да 

докажа правилността на някакво положение, да изясня 

причината за определено събитие и да построя поредица от 

логически умозаключения (3)  

— осветлението и общия вид на обстановката, помещението 
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(1).  

Обработване на резултатите от БИАС-теста: 

Условни обозначения: В – визуален, К – кинестетичен, А- 

аудиален, Д – цифров (дигитален). 

Първи етап. Пренесете отговорите в следната бланка:  

 

I. IV. 

3 К 3 А 

1 А 4 Д 

2 В 1 К 

4 Д 2 В 

II. V. 

2 А 2 А 

1 В 3 Д 

4 Д 4 К 

3 К 1 В 

III.   

1 В   

4 К   

2 Д   

3 А   

 

Втори етап. Добавете цифрата, която отговаря на всяка 

буква. В резултат ще се оформят пет варианта за всяка буква. 

 

 В К А Д 

1 2 3 1 4 

2 1 3 2 4 

3 1 4 3 2 

4 2 1 3 4 

5 1 4 2 3 

Общо 7 15 11 17 

 В К А Д 

 

Трети етап. Общият резултат ще покаже относителното 

преобладаване (йерархията) на всяка репрезентативна система. 

В нашия пример преобладава цифровата система, а най-

слабо изразена е визуалната такава.  

Резултатът се използва в невро-лингвистичното 

програмиране (нейро-лингвистическое программирование) за 

настройване към водещата система на пациента: може да се 

отчита при формирането на психотерапевтичните групи 

(психотерапевтические группы) и при въвеждане в хипнотичен 

транс. При провеждане на психотерапия методическите прийоми 

се определят също така с отчитане на водещата репрезентативна 

система. Така например прийомите на гещалт-терапията 
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(гештальт- терапия) са предпочитани в случаите, когато водеща 

се явява кинестетичната система.  

 

БИБЛИОТЕРАПИЯ //  

БИБЛИОТЕРАПИЯ 

 

Най-често под Б. се разбира лечебното въздействие върху 

психиката на човека с помощта на четенето на книги. Лечението 

чрез четене (т.н. Б.) встъпва като едно от звената в системата на 

психотерапията. По определението на В. Н. Мясишчев (Мясищев), 

методиката на Б. представлява сама по себе си сложно съчетание 

между книговедство, психология и психотерапия.  

Макар четенето на книги да започва да се използва с 

лечебна цел през миналия век (19-ти, бел. прев.) (Дядьковский И. 

Е., 1836, и др.), терминът Б. започва да се употребява през 20-те г. 

на нашето столетие в САЩ. Определението, прието от 

Асоциациите на болничните библиотеки на САЩ, гласи, че Б. е 

„използването на специално подбран за четене материал като 

терапевтично средство в общата медицина и психиатрия с цел 

разрешаването на лични проблеми с помощта на насоченото 

четене”. Разграничават се три основни насоки при 

разработването на проблема за Б (Миллер А. М., 1974): 

1. Библиоведско направление (Библиоведческое 

направление). От гледна точка на неговите поддръжници, 

библиотеката за болните трябва да бъде единствено фактор, 

който ги отвлича от мислите за болестта, помага им да понесат 

физическите страдания, без да се поставят цели за ръководене на 

четенето при отделен пациент или група такива. Книжните 

фондове на библиотеките обикновено са универсални, а 

значителна тяхна от тях заема белетристиката, която 

повсеместно се приема като леко четиво. Подготовката на 

библиотекарите не включва определени дисциплини, които да 

отчитат спецификата на работата с болните. Библиотеката няма 

отношение към лечебния процес, а се явява част от болничното 

обслужване. Около 80 % от чуждестранните учени се отнасят към 

това направление.  

2. Поддръжниците на втората гледна точка — най-вече в 

Германия — смятат, че Б. се явява компонент от психотерапията 

при болните с невроза и при тази с някои други групи психично 

болни хора. Тя се провежда единствено от лекар-психотерапевти 

без участието на библиотекар. 

3. Представителите на третото направление, най-

перспективното такова, смятат, че Б. се явява спомагателна, а в 

редица случаи и равноправна част от лечебния процес при 

неврози и соматични заболявания. Тя изисква участието на 

лекаря-психотерапевт и на специално обучен библиотекар. Към 

това направление се придържат лекарите и библиотечните 
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работници в нашата страна.  

Доколкото в Б. се използват обикновено художествени 

произведения, тя се отнася към методите за естетотерапия 

(эстетотерапия, Кузнецов О. Н., 1995). Подбирайки книгите, 

лекарят се ръководи от различни принципи: в някои случаи това 

са книги, адекватни на основната група заболявания, с отчитане 

на тяхната нозология; в други случаи изборът е обусловен от 

психотерапевтичното въздействие на произведението — 

преимуществено седативно, стимулиращо и т.н.; в трети се 

избират книги, които съответстват на характера на 

психотравмиращата ситуация. В същото време функцията на Б. 

може да е представянето на допълнителен материал за 

обсъждане в процеса на групова психотерапия (групповая 

психотерапия). Груповата Б., по мнението на Кондаш (Кондаш, 

Kondas О., 1966), „може да стане мост към систематичната 

групова психотерапия” («может стать мостом к систематической 

групповой психотерапии»).  

Когато на болния се препоръчват книги с 

библиотерапевтична цел (Миллер A.M., 1975), да се отчитат 3 

принципа: 1) степента на достъпност на изложението (или 

степента на сложност на предлаганата книга); 2) героят на 

книгата трябва да бъде може да бъде разбран от болния; 3) 

максимално сходство между ситуацията в книгата и тази, в която 

се намира болният. Отчитането на последния принцип е особено 

важно при Б. на неврозите, където основен в патогенезата на 

заболяването е  вътрепсихичният конфликт. 

В хода на Б. болният си води читателски дневник. 

Анализът на записките в дневника нерядко разкрива един 

процес на субективна интерпретация (интерпретация) на 

художествени произведения, основан на възприятието като 

„пристрастна” (Леонтьев А. Н., 1975) дейност, и може да се 

използва в диагностиката за обективна оценка на процеса и на 

ефективността на психотерапията. 

Б. може да се прилага в индивидуална и групова форма. 

При индивидуалната Б. четенето на книги от пациентите се 

осъществява по съставен от библиотерапевта план с последващ 

разбор на прочетенето. При груповата Б., освен изискванията, 

които се отчитат при създаването на всяка една 

психотерапевтична група (психотерапевтическая группа), е 

необходим също и подбор на членовете на групата по степента им 

на начетеност и според техните читателски интереси. Най-

приемливо се явява провеждането на Б. в група от 5-8 човека. 

Подбират се неголеми по обем произведения, които се четат по 

време на груповото занимание. Възниква дискусия, в резултат на 

която ясно се обрисува структурата на междуличностните 

отношения в групата, определя се отношението между членовете 

на групата към четенето на художествена литература, у четящите 
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малко се пробужда интерес към четенето. Беседите се записват на 

магнитофон и се анализират от психотерапевта, който води 

групата.  

Б., както и ръководеното четене изобщо, е също така 

лечебно-педагогически или психагогичен процес (вж 

Психагогика). С последния термин се обозначава психотерапията 

чрез превъзпитание.  

 

БИНСВАНГЕР Людвиг //  

БИНСВАНГЕР Людвиг // 

BINSWANGER L, 1881-1966 

 

Швейцарски психиатър, основател на школата за 

екзистенциална психоанализа (психоанализ), която получава 

названието дазайн-анализ (дизайнанализ/ Daseinanalyse), 

опиращ се на философията на Хайдегер (Хайдеггер, Heidegger 

M.), в която съществено място се отделя на описанието на 

структурата на човешкото съществуване като Дазайн (Dasein), 

или бието в света (da на немски език означава „тук”, а sein – 

„битие” (да бъдеш – бел. прев.). 

Б. е роден в Швейцария, учи в университетите на Лозана и 

Хайделберг. През 1907 г. получава медицинска научна степен в 

университета в Цюрих, работейки при Юнг (Юнг, Jung С. G.). По-

късно със съдействието на Блойлер (Блейлер, Bleuler E.) той 

завършва интернатура по психиатрия. През 1911 г. Б. сменя 

баща с на поста директор на санаториума Белвю в Кройцлинген 

(Крейцлинген, Швейцария) и заема тази длъжност до 1956 г. 

Той формулира принципите на екзистенциалната 

психоанализа през 30-те години на 20-ти век, когато на бял свят 

излиза неговият труд „Съновидение и битие” («Сыновидение и 

бытие») и материали, посветени на изследването на маниакални 

състояния. Основният труд на Б. „Основни форми и състояния на 

човешкото съществуване” («Основные формы и состояния 

человеческого существования», 1942), съдържа пълна 

характеристика на системата на дазайн-анализа. Независимо от 

разликите в техните философски възгледи, Б. поддържа тесни 

отношения с Фройд (Фрейд, Freud S.). Известно време, по 

препоръка на последния, Б. участва в работата на Виенското 

психоаналитично общество. В групата за екзистенциално 

психоаналитично движение се включват психоаналитици, които 

изучават както фройдисткия, така и юнгианския анализ. Сред 

тях са Щорх (Шторх/ Storch А.),  Бос (Босс/ Boss М.), Бали (Балли/ 

Bally G.), Кун (Кун/ Kuhn R.) в Швейцария и Ван Ден Берг (Ван 

Ден Берг/ Van Den Berg J. H.), Балтендийк (Байтендийк/ 

Buytendijk F. J.) в в Холандия. 

Б. нарича екзистенциален анализ прилагането на 

екзистенциалните идеи в лечението на личностни разстройства с 
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цел преизграждане на вътрешния свят на хората с психични 

нарушения. 

Както и други психолози-екзистенциалисти, В. отрича 

позитивизма, детерминизма и материализма. Той смята, че човек 

носи пълна отговорност за собственото си съществуване и е 

свободен да решава какво може и не може да прави. Битието се 

изчерпва с нашето съществуване. Ние не можем да живеем 

отделно от света или да съществуваме в света отделно от самите 

себе си. Възможно е обаче да излезем извън пределите на този 

свят, често по един трансцендентен начин. Това означава, че 

можем да реализираме пълния потенциал на нашето 

съществуване. Целта в нашето битие е едно автентично 

съществуване; докато когато позволяваме на другите да ни 

подчинят или се подчиняваме сами на нашето обкръжение, 

нашето съществуване става неавтентично.  

Психичните нарушения Б. разглежда като резултат от 

особени представи за света (дизайн на света/ world design). Това 

се отнася не само за околния свят, но и за света, който включва 

самия човек и другите хора. Невротичната тревога възниква, 

когато отделният човек напълно се потапя в създадения от него 

свят, в който той не си разрешава да бъде свободен. Основеният 

процес на дазайн анализ включва изследване на онова, което 

човек „знае—чувства—желае” (знает—чувствует—желает). 

Главната му цел е да затвърди свободата на човека. 

Б. пише за няколко начина да се съществува. При 

едномерния начин човекът живее единствено за себе си. 

Дуалистичният може да бъде достигнат от двама души, които се 

обичат. Плуралистичният означава формални отношения с 

хората, конкуренция и борба. Анонимният начин на 

съществуване описва човека, изгубен в тълпата. 

Растежът (становление) също е важен за развитието на 

човека. Това означава, че човекът става нещо повече от онова, 

което е бил до този момент. Доколкото съществуването е 

изменчиво, винаги има възможност да станеш нещо по-голямо и 

повече. Човекът, който се отказва от това да расте, се явява 

статичен. Психичните нарушения, невротичните или 

психотичните тенденции, са свойствени за хора, които са се 

отказали от това да растат. 

 

БИОДИНАМИЧНА КОНЦЕПЦИЯ НА  

МАСЕРМАН // 

БИОДИНАМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

МАССЕРМАНА (Masserman J. Н.) 

 

Представлява обосноваване на психотерапевтичната теория 

и практика на най-общи физиологични принципи, което 

позволява разработването на цялостен подход към соматичната и 
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психичната корекция, като се осигурява органичност на 

различните техни съчетания (1946, 1968). 

В основата на Б. К. Н. М. лежат 4 принципа, приложими в 

еднаква степен както към физиологичните, така и към 

психологичните системи: 

1. Мотивация — човекът, както и всеки друг жив 

организъм, се подбужда към дейност от своите биологични 

потребности. 

2. Интерпретация социальной среды — човекът реагира не 

на самата действителност, а на своята представа за нея. 

Последното включва и представа за себе си, за своите 

възможности, потребности и т.н.  

3. Адаптация — решаващо значение за индивида има 

постигането или непостигането от него на целите, свързани с 

удовлетворяване на потребностите му. Ако целта е недостижима 

или се достига частично, той може или да измени стратегията и 

тактиката на своите действия, или частично/напълно да замени 

целта с друга. 

4. Конфликт и страх — ако между различните линии на 

поведение, насочени към удовлетворяване на потребностите, 

възникне противоречие, неразрешимо чрез наличните у 

индивида средства, се появяват напрежение и страх. Поведението 

става амбивалентно и деструктивно.  

На основата на посочените принципи се изгражда общата 

стратегия за корекция, която дава, по мнение на автора, 

възможност ефективно да се използва цялото многообразие от 

средства и методи на съвременната психотерапия. За решаване 

на първата задача усилията на психотерапевта се насочват към 

изявяване на „концепцията за действителността” (концепция 

действительности), към която се насочва индивидът и в силата на 

която неадекватното поведение се представя като единствено 

възможно и рационално. Това се постига с помощта на две 

съвкупности от методи: общи (неспецифични/ неспецифические) 

— разширяващи ориентационните възможности, и частни 

(специфични/ специфические)  — насочени тясно към 

разкриването на неадекватността на „концепцията за 

действителността” (концепция действительности). Втората задача 

на корекцията е да изяви причините за напрежение и страх, и да 

обоснове необходимостта от промяна на „концепцията за 

действителността” (концепция действительности), която лежи в 

основата на нарушенията. Третата задача е да се окаже помощ в 

търсенето на адекватна „концепция за действителността” 

(концепция действительности). Тук става дума за система от 

общоукрепващи мерки, които повишават способността да се 

открие подобна концепция, а също така и за специфична, 

тяснотерапевтична помощ. Мотивация за тази дейност се създава 

на втория етап в резултат на осъзнаването на напрежението и 
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страха, от една страна, и връзката им с неадекватните представи 

за света.  

 

БИОЛОГИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА// 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ// 

BIOFEEDBACK 

 

В основата на този метод лежи принципът за целесъобразно 

саморегулиране на непроизволните функции с използване на 

системата за външна обратна връзка. Методът Б. О. В. се прилага 

единствено в онези случаи, при които се осигурява предоставяне 

на информацжия за състоянието на физиологичните функции за 

същия човек, който генерира тази физиологична информация, 

който е неин източник. В обичайни условия ние не получаваме 

точна количествена информация за състоянието на 

физиологичните функции, например за честотата на пулса или за 

стойността на артериалното налягане. С помощта на Б. О. В., 

която позволява да се регистрират и най-фините изменения във 

физиологичните процеси, човек може да се научи съзнателно да 

ги управлява. Методите, основани на използването на Б. О. В., се 

прилагат в различни области на медицината: за управляване на 

биоелектрическата активност на мозъка при болни с епилепсия, 

като терапията с Б. О. В. е насочена към потискане на 

патологичните патерни в ЕЕГ; за повишаване на ефективността 

на възстановителната терапия при постинфарктни болни; при 

лечението на различни видове главоболие. 

Изхождайки от многократно потвърдената връзка между 

разширяването на съдовете, отнасящи се до системата на 

външната сънна артерия, и усилването на напрежението на 

мускулите на главата и шията, от една страна, и мигрената, от 

друга, Коен и др. (Коэн и др./ Cohen M. et al., 1980) прилагат в 

група от специално избрани болни с мигрена Б. О. В. на свиване 

на артериите в темпоралната област, затопляне на пръста – 

охлаждане на челото, намаляване на напрежението в мускулите 

от челната област. Всеки пациент получава по 24 сеанса тренинг 

в Б. О. В. в продължение на 8-10 седмици по 3 сеанса седмично. 

Сеансът се състои от 10-минутен изходен период на отдих и 20-

минутен тренинг. Във всички тренинги експерименталната 

обратна връзка се осъществява с помощта на тон, подаван чрез 

високоговорител, поместен до главата на пациента. Задачата на 

пациента при появата на тона – сигнал е да се намали силата на 

она, което съответства на намаляване на амплитудата на 

електромиограмата и да се повишава силата на тона, което 

съответства на увеличаването на разликите в температурите на 

пръста и челото, като желаният резултат е по-топъл пръст спрямо 

челото (по този начин косвено се определя и ефекта на 

вазоконстрикция (състояние, характеризиращо се със свиване на 
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периферните кръвоносни съдове – бел. прев.); при Б. О. В. чрез 

тонуса на черепните артерии, пациентите пожелават да се 

намали силата на тона, което съответствало на повишаване на 

съдовия тонус. 

Анализът на това щателно изпълнено проучване показва: 1) 

преките физиологични изменения на изследваните системи не 

корелират с терапевтичния резултат, който и без това е доста 

скромен: 2) няма значение методът на Б. О. В. (черепни артерии, 

електромиограма, температура. Поради това и механизмите на 

терапевтичния ефект следва да се търсят не само в измененията, 

свързани с физиологичните системи.  

Вероятните обяснения са следните: 1) плацебо ефект, 

благодарение на участието на пациентите в експеримента 

(съставяне от тях на специални диаграми) и внимание към тях от 

страна на изследователите; 2) регресия „към средата”, доколкото 

пациентите търсят помощ в моменти, когато се чувстват особено 

зле; 3) ефект на обща релаксация; 4) познавателен ефект от 

преживяването на Б. О. В. — възникваща у пациента представа 

за оказвания от него контрол върху физиологичната му система. 

Последната точка е особено интересна. Пациентите 

твърдят, че Б. О. В. ги учи на навици за самоконтрол 

(самоконтрол), какъвто според тях преди това те не са 

притежавали. Ето защо не степента на физиологично изменение 

встъпва в качеството на критична величина, а степента на вяра 

на пациента в неговите възможности да осъществява контрол. 

Ако това е така, то този ефект може да се отчете при опитите за 

оптимизация на терапевтичния резултат.  

За необходимостта да се отчитат психичните фактори при 

използването на Б. О. В. (повишаването на самооценката на 

пациента, самовнушение/самовнушение, плацебо-ефект и др.) 

свидетелстват и данните на родни автори. Н. Л. Артемчук, Л. Н. 

Лежепекова (Н. Л. Артемчук, Л. Н. Лежепекова (1977) показват, 

че при наблюдаваните от тях болни клинично подобрение се 

отбелязва и при отсъствие на съществени изменения в 

изучаваните физиологични системи. 

В литературата от последните години се подчертава, че Б. 

О. В. (и съответно тренингът за релаксация/релаксация) трябва 

да се разглежда единствено като един от подходите към 

лечението на човека като цяло и да се прилага в съчетание с 

други медицински и психотерапевтични методи. „Излекуването” 

от хипертония ше изисква много повече от съзнателен опит на 

пациента да си намали сам кръвното налягане. Понижаването на 

артериалното налягане (или прекратяването на болката) не 

означава промяна на житейските обстоятелства, които са 

формирали стереотипизираната реакция. Поставя се също под 

съмнение това дали ще може и дори дали ще иска пациентът да 

управлява своите телесни функции в трескавата, бързо 
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променяща се среда извън лабораторията и клиниката. 

 

БИОПСИХОТЕРАПИЯ ПО КОНСТОРУМ // 

БИОПСИХОТЕРАПИЯ ПО КОНСТОРУМУ  

 

Съвместното прилагане на биологични и 

психотерапевтични въздействия, чиято методика е разработена от 

родния психотерапевт С. И Консторум (С. И. Консторум) (1890-

1950). Резултатите от неговата научна и практическа дейност са 

изложени в труда „Опит в практическата психотерапия” («Опыт 

практической психотерапии»), който остава незавършен поради 

смъртта на автора. Книгата излиза на бял свят през 1959 г.. 

Основният психотерапевтичен подход, който С. И. Консторум 

прилага, авторът нарича активираща психотерапия, под която се 

разбира съвкупността от мероприятия, насочени към 

отстраняване на болестните явления по пътя на засилване на 

активната дейност на самия болен. Активиращата психотерапия 

има за своя цел пренастройването на „неадекватно 

преживяващата и реагираща психика” не само и не толкова чрез 

словесното обръщане към интелекта и емоциите на болния, т.е. 

към неговите светоусещане и светоглед, колкото чрез промяна и 

коригиране на неговото „отношение към света” 

(«мироотношение»). 

При Б. П. К. става дума не просто за едновременно 

използване на фактори от два реда, което, разбира се, съпътства 

всяка наша стъпка в практиката, а за слятост и за 

взаимодействие между биологичните и психотерапевтичните 

методи. Консторум смята за елементарен вид такава терапия 

наркохипнозата (наркогипноз), при който биологичното 

въздействие е облекчено от прилагането на сугестия. Авторът 

допуска, че съществуват две възможности за реализиране на 

биопсихотерапията. 

В първия случай тези опити непосредствено, т. е. 

биологично, въздействат на нервната система, предизвиквайки 

известна промяна в нея, който последствие може да бъде 

използван и психотерапевтично. Такъв метод за работа по своето 

време предлага В. А. Гиляровски (В. А. Гиляровский) за 

лечението на посткомоционни и постконтузионни разстройства. С 

тази цел се прилагат венозното въвеждане на алкохол, кратката 

ефирна наркоза, а по-късно се използват амитал-натрий (амитал-

натрий), пентотал (пентотал) и др. Във втория случай на фона на 

расторможивания на пациента с алкохол, ефир (эфир), амитал-

натрий с кофеин и др., се провежда психотерапия. Този подход, в 

частност, се реализира в нарокоанализата (наркоанализ). С. И. 

Консторум предлага използването на други, непсихоаналитични, 

психотерапевтични методики, преди всичко такива от 

активиращата психотерапия, след прилагането на посочените 



 

 
~125~ 

средства.  

Б. П. К. се прилага от автора при лечение на болни от 

шизофрения, на пациенти с функционални разстройства при 

проява на по-дългосрочни последици от преживяни закрити 

черепни травми. С. И. Консторум смята, че в стадия на острия 

процес при шизофрения е необходима само активна биологична 

терапия, докато в стадия на излизане от процеса и по-нататък 

след това е целесъобразна психотерапията в широк смисъл и, 

разбира се, активираща психотерапия. Същността на 

психотерапията при шизофрения той вижда в мобилизирането на 

онези резервни функции на организма, които често не са 

нарушени, а само временно потиснати, в стимулирането на 

болните в процеса на трудова терапия и в тяхното 

трудоустрояване. При пациентите с прояви на агорафобия се 

препоръчва приемането на лекарства преди тренировъчното 

излизане на улицата (например бром с кофеин). Успехът на 

тренировката се потенционира психотерапевтично (сугестивно 

или по друг начин). На болните с церебрално-функционални 

нервно-психични нарушения след контузии и комоцио се 

назначава кратка недълбока наркоза с ефир, венозно с пентотал 

или амиталова наркоза, за да се „постигне биологично 

превключване, най-вече по отношение на невросоматичната 

симптоматика”. И най-малкият, дори съвсем повърхностен и 

кратковременен ефект се използва и разработва 

психотерапевтично. Концепцията на С. И. Консторум не се 

заключава просто в комбинирането на психотерапията с едни или 

други лекарствени или физиотерапевтични средства – авторът 

настоява на „единството, на слятостта между физиологичното и 

психичното въздействие, при което първото се стимулира от 

второто, а второто – от първото”. Психотерапията включва 

разясняване на преходния, обратим характер на разстройството, 

на ролята, която  в хода на лечението играят целенасочеността, 

волята за здраве, съчетаването на сугестивната психотерапия 

(суггестивная психотерапия) и на разясняването. По-нататък 

психотерапията трябва да се опира на трудовата терапия. В 

биопсихотерапията обаче С. И. Консторум приписва основната 

роля на голямата, активираща, психотерапия. 

Вж също Наркоанализа (наркосинтез). 

 

БИОЕНЕРГЕТИКА //  

БИОЭНЕРГЕТИКА 

 

В психотерапията с термина Б. се обозначава група от 

разнообразни психотерапевтични подходи, от школи за 

самоусъвършенстване и целителство, които предполагат 

наличието на особена енергетична субстанция – биологичната 

енергия. В биоенергичните концепции за психотерапията 
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психологическата проблематика се обяснява с различни 

нарушения на енергийния обмен на организма – с 

концентрацията, недостатъка или преразпределянето, 

преместването на енергията и т.н. 

Част от биоенергийните подходи се отнасят към 

алтернативната психотерапия (альтернативная 

психотерапия). Всички биоенергийни концпции могатт да се 

представят под формата на две основни направления. 

Първото направление на Б. включва съвременните 

разработки на концепцията на Райх (Райх, Reich W.). Според 

представителите на авторите на тези концепции Б. 

„биоелектричният океан” на енергийния обмен на човешкото тяло 

представлява сам по себе си свободен поток от биоенергия, който 

обхваща целия организъм. Биоенергията влияе и на психичните 

функции, включително на мисленето, чувствата и движенията. 

Всичко, което нарушава свободното протичане на енергията, 

въздейства на усещането за удоволствие и цялостност. Болните от 

невроза, според Лоуен (Лоуэн/ Lowen А.), не се справят с 

възбудата и лошо ръководят тялото си, когато изпитват 

удоволствие или болка. Те изразходват голяма част от своята 

биоенергия, стараейки се да овладеят възбудата с помощта на 

мускулни блокажи или на психични защити (психологическая 

защита), Пример за такива опити да се сдържа възбудата може 

да бъде реакцията на човека на обида – той стиска зъби, спира да 

диша, напряга мускулите на корема и шията си, за да не се 

разплаче, а психичната защита не му позволява да осъзнае самия 

факт на обида. Запасите на биоенергия са ограничени, нейното 

натрупване е свързано с храната, водата, кислорода. 

Обяснителните схеми на Лоуен се разпространяват и върху 

личностните особености, които се отразяват в позата, движенията, 

жестовете и типа телосложение. Във връзка с това правомерно е 

използването на анатомични характеристики за описване на 

особеностите на личността и на жизнения стил, например: 

„превит под бремето на отговорността” […] и др. 

Терапевтичният ефект в рамките на тези представи е 

обусловен от нормализация на процеса на биоенергиен обмен. 

Така при лечение на депресия се предлагат прийоми, насочени 

към повишаване на енергийното ниво; при истерични прояви – 

към освобождаване на енергийните канали. Терапевтичните 

средства в системата на Лоуен са различни. В допълнение към 

индивидуалната и групова психотерапия (групповая 

психотерапия) активно се използват прийоми като напрегнати 

пози на тялото, активни двигателни упражнения, дихателна 

гимнастика, различни варианти за физически контакт между 

членовете на терапевтичната група и др.  

Още един вариант на първото направление на Б. се явява 

„напрежението в основата” (корневое напряжение), разработено 
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от ученика на Райх Кели (Келли/ Kelley Ch.). Провежда се 

тренинг (тренинг) в групи, използват се различни групови 

прийоми, включително и методики, ориентирани към работата с 

тялото. Основно внимание се отделя на освобождаването от 

мускулните брони, което дава възможност да бъдат изразени 

сдържаните от детството чувства на страх, гняв, болка, срам, 

печал и др. Преработвайки и приемайки тези негативни чувства, 

пациентът отново разкрива в себе си способността да получава 

удоволствие, да се доверява и да обича. 

Посочените направления на Б., които обединяват 

психоаналитични и хуманистични концепции на психотерапията 

и прийоми, ориентирани към използването на физически 

упражнения, включвайки в себе си до определена степен 

мистицизма, заслужават обаче внимание, доколкото в 

практически план те спомагат за усъвършенстване на 

методиките, насочени към работа с тялото. Тези подходи спомагат 

за освобождаване на емоциите и повишават ефективността на 

работата на психотерапевтичните групи (психотерапев-

тическая группа). 

Към второто направление на Б. могат да се отнесат 

методите, ориентирани към използването на езотерични 

представи за психиката. В основата им за заложени идеите за 

някаква мистична природна биоенергия. Тези подходи са 

изключително многобройни. При теоретичното обосноваване на 

биоенергийното въздействие се използват идеите на будизма, на 

йогата (йога), магията и мистиката. Понастоящем активно се 

разпространяват идеите за екстрасензорното въздействие, за 

предаването на космическата енергия, за коригирането на 

астралното и менталното тяло на човека, за изчистването на 

чакрите, за въздействието на черната и бялата магия, за 

биоенергийното влияние на специално заредени амулети, 

талисмани, вода, храна и др. Тези концепции не са научно 

обосновани. Терапията, по правило, се провежда от лечител или 

група лечители, които използват ефекта на внушението 

(внушение) и на вярата в свръхестественото. Това направление на 

Б. е по-често разпространено сред недостатъчно образованите 

хора, а в нашата страна е обусловено и от повишената „магическа 

нагласа” на населението във връзка с рязката социо-

икономическа промяна в обществото. 

Вж също Алтернативна психотерапия, Биоернергиен 

анализ на Лоуен, Телесно-ориентирана психотерапия. 

 

БИОЕНЕРГИЕН АНАЛИЗ НА ЛОУЕН //  

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛОУЭНА 

  

Основното внимание при тази психотерапия е насочено към 

изследване на функциите на тялото в тяхното отношение към 
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психиката. Лоуен (Лоуэн/ Lowen А.) е роден в Ню Йорк, ученик е 

на Райх (Райх/ Reich W.), който оказва върху първия силно 

влияние. Биоенергетиката (биоэнергетика) води своето начало 

от предложената от Райх система за органотерапия, с която Лоуен 

се занимава в периода 1945-1953 гг., и която непосредствено 

свързана с първата. През 1953 г. Лоуен става един от 

основателите на Института за биоенергиен анализ (Институт 

биоэнергетического анализа). Години наред Лоуен води семинари 

в Есален (Эсален, Калифорния), чете лекции, води групи и 

семинари в Америка и Европа. Той е автор на няколко книги, 

най-известната от които е „Биоенергетика” («Биоэнергетика»). 

По мнение на Лоуен, личността и характерът намират 

отражение във физическия строеж, неврозите се проявяват в 

телесния облик – в строежа на тялото и в движенията. 

Предпоставка за Б. А. Н. Л. е допускането, че усещанията, които 

изпитва човек от своето собствено тяло и които се проявяват в 

движенията, служат като ключ за разбирането на неговото 

емоционално състояние. Движението се разглежда от гледна 

точка на основните физически закони, т.е. за него е необходимо 

освобождаване на енергия, при което действието е равно на 

противодействието, цялата енергия е взаимозаменяема и може да 

бъде приведена под общ знаменател. Единната енергия, 

заключена в тялото, се проявява както в психичните феномени, 

така и в движенията; това именно е биоенергията. Теоретично 

биоенергийната терапия е структурирана в съответствие с 

представите за съществуването на телесни аналози на 

трикомпонентната структура на съзнанието (То, „Аз”, Свръх-Аз). 

Нейната цел е да се обединят съзнанието и тялото, за целта на 

което е необходимо да се преодолеят пречките, които затрудняват 

спонтанното освобождаване на тялото от напрежението. 

Системата за психотерапия, предложена от Лоуен, 

способства за освобождаването на тялото от напрежението, което 

се появава като последица от неговото неправилно положение. По 

мнение на автора, сковаността на тялото възпрепятства 

свободната циркулация на енергия. В основата на 

биоенергийната концепция лежи твърдението, че хората се 

явяват на първо място тела, които пазят в себе си напрежение и 

които могат да се освободят от него. Здравият човек е свързан със 

земята („заземен”) и получава удоволствие от живота. В болния 

организъм не протича свободна циркулация на анергия, която е 

възпрепятствана от телесната ригидност, която се проявява под 

формата на мускулен блокаж и която формира зони на 

напрежение в тялото. Терапията осигурява намаляване на 

напрежението с помощта на физически упражнения и на 

определени пози, които трябва да заема пациентът и които са 

насочни към разблокиране на тези зони. Пациентът може да бъде 

помолен да вика и да размахва ръце, за да отпусне своята 
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мускулна броня. Важен елемент в биоенергийната терапия е 

обучението в това как човек да станеш „заземен” и да се слее с 

природата. 

 

БИПОЛЯРНА ТЕРАПИЯ//  

БИПОЛЯРНАЯ ТЕРАПИЯ 

 

Ситуацията на терапия, от една страна, и ситуацията на 

реалността в медицинското учреждение, в което болният се 

намира за лечение, са принудително разединени и невинаги са 

съгласувани. В процеса на психотерапия се осъществява 

конфронтация (конфронтация) на пациента с неговите 

представи, фантазии и стремежи, които се подлагат на анализ; 

намирайки се в клиниката, той е длъжен да премине през 

социално учене (социальное научение) и да си взаимодейства със 

заобикалящите го болни и с медицинския персонал. 

Систематичното отчитане на тези два аспекта е известен 

като концепция за Б. Т. Тя е предложена от немския психиатър 

Енке (Энке (Enke H.) като средство за свеждане до единна 

система на психотерапевтичните процеси (обичайно групови) и 

всекидневния живот, като поведението на болния се разглежда в 

качеството му на обратна връзка (обратная связь) по отношение 

на психотерапевтичния процес. И двата полюса се обозначават 

като „пространство на терапия” (пространство терапии) и 

„пространство на реалността” (пространство реальности). И 

докато в сферата на терапевтичното пространство господства 

аналитичната интерпретация (интерпретация), в 

пространството на реалността поведението на болния се оценява 

напълно реалистично. В терапевтичното пространство 

общоприетите социалните норми могат да бъдат нарушавани 

вербално от болния, докато в реалността действат положителните 

и отрицателните санкции както от страна на персонала на 

клиниката, така и от страна на обкръжението на болните. Задача 

на психотерапевта е да установи и да разпознае 

взаимодействието между двете реалности с цел да интегрира тези 

процеси, които се развиват паралелно и взаимно се допълват 

един друг: пространството на реалността в стационара прави 

възможна преработката на онова, което е постигнато в качеството 

му на инсайт (инсайт) в пространството на психотерапия.  

 

БИФОКАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ//  

БИФОКАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Б. П. се явява метод за паралелна психотерапевтична 

работа с две малки групи — групи от пациенти с различни форми 

на нервно-психични разстройства и групата на техните родители 

(Schindler R., 1960). Така Б. П. представлява сама по себе си 
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междинна форма между груповата и семейната психотерапия 

(семейная психотерапия).  

Концепцията на Шиндлер се основава на наблюдението 

върху повече от 500 болни от шизофрения, които посещават 

сеанси по групова психотерапия (групповая психотерапия). Той 

стига до извода за раната „институциализация” на ролевата 

структура на семействата, в които болните от шизофрения 

фиксирано функционират в психично неблагоприятната омега-

позиция. Шиндлер разграничава 4 позиции в груповата 

психотерапия: алфа, бета, гама и омега (альфа, бета, гамма и 

омега). Омега-позицията в психотерапевтичната група 

(психотерапевтическая группа), както показват изследванията на 

Шиндлер, в някои семейства на болни с шизофрения, заемат 

участниците, които имат нисък социален статус вследствие на 

отхвърлянето им от другите членове на групата. Спонтанната 

промяна на ранговата позиция и на свързаното с нея ролево 

поведение в „институционализираната” семейна група в процеса 

на житейския цикъл се оказва невъзможно. Придобиването на 

опит с нови социални роли може да бъде достигнато единствено в 

психотерапевтични групи. При Б. Г. или една група 

психотерапевти паралелно води група от болни от шизофрения и 

група от техни роднини, или двама психотерапевти водят 

поотделно тези групи. След всяко занимания те обменят 

информация и съставят план за по-нататъшна работа. 

В Русия идеите на Шиндлер получават развитие в 

изследванията, посветени на рехабилитацията на болните от 

шизофрения (Воловик В. М. и др., 1978; Штыпель А. М., 

Коцюбинский А. П., 1984) и на психотерапията на деца с неврози 

(Захаров А. И., 1982, 1988; Эйдемиллер Э. Г., Щеголев А. А., 

1988). 

Установява се, че без психологическа корекция 

(психологическая коррекция) на дисфункционалните отношения 

в родителските семейства, ефективността на лечението и на 

рехабилитацията на болните е незначителна, а психотерапията 

на децата и юношите с неврози предизвиква нарастваща 

съпротива (сопротивление) и противодействие от страна на 

родителите. Семейството не може да не реагира на факта на 

заболяването на един от неговите членове. Болестта, по правило, 

предизвиква или усилва наличната отпреди това дисхармония в 

семейните взаимоотношения. Оформящата се при това структура 

от връзки и взаимни очаквания между членовете на семейството, 

която определя социалната позиция на болния, може да 

възпрепятства процеса на рехабилитация. Това определя 

целесъобразността на изполването на груповите форми на работа, 

включително и на Б. П.  

В. М. Воловик (В. М. Воловик, 1973) предлага два 

взаимодопълващи се вида групова психотерапия — „асоциирана 
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група” (ассоциированная группа), състояща се от болния и от 

членовете на семейството му, и „родителски срещи” 

(„родительские собрания”), които представляват сами по себе си 

група от родители и от близките на различни пациенти, която 

група работи паралелно или с асоциираната група, или с 

малката психотерапевтична група на болните. Отсъствието на 

срещите на самите пациенти прави възможно обсъждането на 

широк кръг проблеми: разбиранията относно болестта у 

членовете на семейството, отношението към лечението, оценката 

на състоянието на болния и на неговите възможности, 

обсъждането на отношенията на семейството с извънсемейното 

обкръжение (чувство на срам по повод психичната болест, 

трудностите в намирането на работа на болния, перспективите за 

интимен живот и брачни отношения пред болния) и др. 

Заниманията се провеждат всяка седмица в продължение на 1 

час. Психотерапевтите спомагат за това групата родители да 

изследва актуални проблеми, а не биографията на семейството. 

По данни на Гуо Шенг-Чанг (Гуо Шенг-Чанг (Gyo Sheng-

Chang, 1994), който провежда семейна и Б. П. при болни с 

шизофрения на фона на фармакотерапия, броят на рецидивите в 

тази група в сравнение с тази на болните, при които се провежда 

единствено медикаментозно лечение, намалява почти 4 пъти. 

При Б. П., провеждана при работа с невротични деца се 

отбелязва сходство в личната проблематика при децата и техните 

родители  — инфантилизъм, емоционална нестабилност, стремеж 

да се функционира в семейството в регресивните роли на жертва, 

обидено дете, послушник, а също така сходна групова динамика 

(групповая динамика). На етапа на зрялата група 

психотерапевтите често предлагат на участниците от две 

паралелни групи да се обединят  в обща група, което спомага за 

създаването на благоприятни условия за корекция на 

взаимоотношенията в системата „родител-дете” в ситуацията „тук 

и сега”. Определено сходство с модела на Б. П. им а методът на 

краткосрочната групова психотерапия „Топлите ключове”, 

основан на последователната работа на две малки групи в единен 

времеви и пространствен контекст (вж Методика за групова 

психотерапия и тренингово обучение „Топли ключове” на 

Ейдемилер и Вовка/ Методика групповой психотерапии и 

тренингового обучения «Теплые ключи» Эйдемиллера и Вовка). 

Понастоящем методът Б. П. е най-разпространен в страните 

от Европа. В Русия паралелното водене на две групи – на деца и 

родители – се среща по-рядко (Кулаков С. А. и др., 1994) 

 

БИХЕВИОРИЗЪМ //  

БИХЕВИОРИЗМ 

  

Направление в психологията, формирало се в началото на 
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ХХ век и явяващо се теоретична основа на поведенческата 

психотерапия (поведенческая психотерапия). Основоположник 

на Б. е Уотсън (Уотсон/ Watson J. В.), който въвежда този термин 

и публикувана първата програма на Б. Значително влияние 

върху формирането на Б. оказват експериментите на Т. 

(Торндайк/ Thorndike E. L.), които полагат основата за неговото 

възникване, а също така трудовете на И. П. Павлов (И. П. 

Павлов) и В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев). Методологичните 

предпоставки на Б. са принципите на позитивистката философия, 

според които науката трябва да описва само онова, което може да 

бъде непосредствено наблюдавано. Б. до голяма степен се развива 

в качеството му на алтернатива на интроспективната психология 

и изключва от своя обсег на изследване всички онези 

психологически феномени, които не подлежат на строго научно 

изследване, които не могат да бъдат фиксирани и измерени. От 

гледна точка на представителите на Б., психологията трябва да 

стане наука за поведението, доколкото поведението се явява 

единствената психична реалност, достъпна на непосредствено 

наблюдение и притежаваща параметри, които могат да се 

измерят непосредствено и върху които може д асе окаже 

въздействие. Поведението в рамките на Б. се разбира като 

съвкупност от реакции на организма спрямо въздействията на 

външната среда, на въздействието на набор от фиксируеми 

стимули. Поведението на човека, така както и поведението на 

животносот, се описва от една строга схема: „стимул-реакция” 

(«стимул— реакция» (S->R), която се разглежда в нейното 

качество на единствена единица на поведението. Всички 

вътрешни психични зведна, всички психични феномени, които 

опсредстват ответните реакции на човека, биват игнорирани от 

привържениците на ортодоксалния Б. като непосредствено 

ненаблюдения. По-късно обаче Б. започва да се занимава и с 

тяхното изследване. Усложняването на традиционната 

бихевиористка схема „стимул-реакция” («стимул—реакция») с 

въвеждането в нея на междинни променливи ознаменува 

прехода на Б. към т.н. необихевиоризъм, който е свързан с 

имената на Толмен (Толмен, Tolman E. С.) и Хъл (Хал, Hull С. L). 

Основната формула на Б. се трансформира във формулата 

„стимул-междинни променливи-реакция”  («стимул — 

промежуточные переменные — реакция» (S->r->s->R).  

В съответствие с това стимулите започват да се обозначават 

като независими променливи, а реакциите – като зависими. 

Междинните променливи (медиатори, посредници, 

интервениращи променливи) представляват онези психични 

образувания, които опосредстват реакциите на организма на едни 

или други стимули. Под междинни променливи се разбира преди 

всичко съвкупността от познавателни и подбудителни фактори, 

котио действат между стимулите и ответното поведение.  
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Централен проблем на Б. се явява проблема за ученето 

(проблема научения). В качеството на основна цел на поведението 

встъпва адаптацията. Бидейки психологическа основа на 

поведенческата психотерапия и на поведенческото направление в 

медицината, Б. определя техния подход към проблема за 

здравето и болестта. Съгласно тези представи, здравето и 

болестта се явяват резултат на онова, на което човек се е научил 

и на което не се е научил в живота, Невротичният симптом се 

разглежда като неадаптивно поведение, което се е сформирало в 

резултат на неправилното учене. Съответно основната цел на 

поведенческата психотерапия е да се редуцира, да се отстрани 

симптоми, или с други думи, да се заменят неадаптивните 

начини на поведение с адаптивни, еталонни, нормативни, 

правилни такива, което се постига в процеса на учене. Ученето в 

рамките на поведенческата психотерапия се осъществява на 

основата на определени схеми, свързани с общи теории за 

ученето, формулирани от Б. В методическо отношение 

поведенческата психотерапия не излиза извън пределите на 

традиционната бихевиористка схема S->r->s->R. Всяка школа в 

поведенческата психотерапия концентрира психотерапевтичните 

въздействия върху отделни елементи и комбинации в рамките на 

тези схеми. Така методите, основани на класическото обуславяне 

(классическое обусловлиявание), използват схемата S->R 

(например систематичната десенсибилизация/ 

систематическая десенсибилизация); основаните на 

оперантното обуславяне (оперантное обусловлияние) – схемата 

R->S (например т.н. жетонна система/жетонная система). 

Медиаторното направление концентрира въздействието върху 

междинните променливи в зависимост от това какви 

психологически процеси се разглеждат в качеството им на 

медиатори (подбудителни, както например в рационално-

емоционалната психотерапия/рационально-эмоциональная 

психотерапия, или когнитивни, като в когнитивната 

психотерапия/когнитивная психотерапия) и какви 

психотерапевтични мишени се определят.  

 В клиничната практика Б. се явява не просто теоретична 

основа на поведенческата психотерапия, но и оказва съществено 

влияние върху развитието на т.н. терапия чрез среда (терапия 

средой).  

 

_В_ 

 

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ //  

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ 

 

В широк смисъл това понятие означава вербално (словесно) 

описание на преживяванията, чувстата, мислите, поведението. В 
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специалната терминология (Helm J., 1978) В. се определя като 

точно словесно описание от страна на психотерапевтиа на 

емпатичното му разбиране за емоционалното съдържание на 

преживяванията на пациента. 

За разлика от емпатията (эмпатия), В. е по-

диференцирана реакция на психотерапевта на изказванията на 

пациентите, при която само се отбелязва емоционалното или 

мотивационното им съдържание, а тяхното значение остава все 

още неясно, неизвестно или слабо осъзнато от пациента. Най-

важният аспект на В. е съобщаването от психотерапевта на 

пациента на емпатичното разбиране на първия за 

преживяванията и поведението на болния на достъпен за 

последния език. Качеството и изразеността на В. могат да бъдат 

различни. При висока степен на В. пациентът прави много точно 

емпатично описание на емоционалните страни на конкретно 

актуално преживяване от позицията на вътрешния свят на 

пациента. Той е способен да различи в изказванията на болните 

екстерналното (външното) и интерналното (вътрешното) 

съдържание. При ниска степен на В., психотерапевтът не изявява 

личностно-емоционални аспекти в беседата, предпочита да прави 

забележки, да дава съвети и да се изказва за външната страна на 

проблемите на болния. Психотерапевтът трябва да умее да 

извлича от интерналното съдържание на изказванията най-

съществените проблемни аспекти на преживяванията, да 

помогне на пациента да си ги изясни и да ги вербализира в 

приемлива и ясна за него форма. Благодарение на подобно 

поведение на пациента се повишава себеизследването на болния, 

под което трябва да се разбира степента на активност, с която той 

привнася в беседата своето собствено поведение и лични 

емоционални преживявания, своите размишления и изводи. При 

висока степен на себеизследване пациентът подробно излага 

преживяванията си по отношение на един или на друг проблем, 

опитва се да ги изясни и благодарение на това разбира по-

адекватно себе си, другите и житейската си ситуация, а също така 

предприема опити да измени поведението си, което спомага за 

намаляването на невротичната симптоматика. 

Като примери за ниска и висока степен на В. могат да 

служат следните два отговора на психотерапевти на едно и също 

изказване на пациента. Пациент: „Намирам се в много трудна 

ситуация; искам да се разделя с тази жена; когато обаче искам да 

ù кажа това, ми става жал за нее и не мога да го направя”. 

Забележка при ниска степен на В.: „Навярно и за двама Ви би 

било по-добре да изясните отношенията, колкото се може по-

бързо”. При висока степен на В.: „Вие се намирате в състояние на 

душевен смут – имате намерение да си тръгнете, но от 

състрадание и нежелание да нараните тази жена не можете да се 

държите както искате”. 
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Процесът на В. има лечебен характер, доколкото 

формирането на ново разбиране у пациента само по себе си води 

до промяна в предишната дезадаптивна система от представи за 

самия себе си и за конфликтната ситуация. В условията на 

емпатична комуникация, психотерапевтът оказва помощ на 

пациента посредством В., като последователно прониква в онези 

сфери на преживяванията на пациента, за които преди това 

пациентът не е можел да говори.  Сковаността в емоционалното 

реагиране и в поведението на болните често се проявява в това, 

че те трудно намират думи, с  които да изразят своите чувства, 

импулси, оценки. Емпатичният подход на психотерапевта към 

проблемната В. на проблемите на пациента оказва терапевтично 

влияние не само по отношение на осъзнаването (осознание) на 

тези проблеми и на формирането на нов опит, но и спомага за 

отслабване на дезадаптивната психична защита 

(психологическая защита). Нерядко обаче психотерапевтът 

емпатично тънко разбира преживяванията на болния, но не е 

способен вербално да предаде това разбиране в достъпна за 

пациента форма. 

Измерването на степента на В. се осъществява с помощта на 

специално разработени тестове, които включват фрагменти от 

изказванията на пациентите, извлечени от психотерапев-

тичните беседи (психотерапевтическая беседа). Опитът от 

подобни изследвания (Ташлыков В. А., Фробург И., 1985) 

показва, че използването на В. при тренинга (тренинг) на 

практически умения, като част от подготовката на 

психотерапевтите, е обосновано — то разширява диапазона на 

тези навици и спомага за гъвкавостта на психотерапевтичното 

поведение. 

 

ВЕРБАЛНИ И НЕВЕРБАЛНИ МЕТОДИ ЗА ГРУПОВА 

ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

 Своеобразна основа за подобна класификация на методите 

на груповата психотерапия се явява преобладаващият тип 

комуникация и характерът на получения материал. Вербалните 

методи се основават на вербалната комуникация и са насочени 

преимуществено към анализ на вербалния материал. 

Невербалните методи се опират на невербалната активност, на 

невербалната комуникация, и се концентрират върху анализа на 

невербалната продукция.  

Към вербалните методи за групова психотерапия 

обикновено се отнасят груповата дискусия (групповая дискуссия) 

и психодрамата (психодрама), а към невербалните — 

психогимнастиката (психогимнастикa), проективната 
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рисунка (проективный рисунок), музикотерапията 

(музыкотерапия), хореотерапията (хореотерапия) и др. 

Формалното разделяне на методите за групова 

психотерапия на вербални и невербални е оправдано, макар че 

на практика всяко взаимодействие в групата включва както 

вербален, така и невербален компонент. Отчитането и анализът 

на невербалното поведение и взаимодействие в процеса на 

използване на вербални методи (например на групова дискусия) 

позволява по-пълно и адекватно да се разкрие съдържанието на 

една или друга вербална комуникация. Тенденцията към 

използване на различни невербални прийоми в хода на 

груповата дискусия, съществено обогатява методическия арсенал 

на психотерапевта, разширява съдържанието и подобрява 

качеството на обратната връзка (обратная связь) за сметка на 

включването на невербален материал. Всичко това в определена 

степен извеждат груповата дискусия от строгите рамки на 

изключително вербален, разговорен метод. Заедно с това 

използването на невербални прийоми не изключва 

необходимостта от вербално взаимодействие, в частност от обмен 

на мнения относно случващото се, вербализация на невербалната 

комуникация, на емоционални състояния. Във връзка с 

развитието на психотерапевтичните направления, основаващи се 

преди всичко на непосредствените емоционални преживявания, 

се отбелязва частичното отъждествяване на термина 

„невербален” с термините „рационален”, „познавателен’, 

„когнитивен” и противопоставянето на последните три понятия 

на „невербалното”, „емоционалното”, „опитното” (в смисъл на 

опита от непосредственото преживяване). Разграничаването на 

методите за групова психотерапия носи в значителна степен 

условен характер и е целесъобразно единствено от гледна точка 

на преобладаващия тип изходна комуникация. Не са налични 

данни, на база на които може да се твърди, че че вербалните 

методи спомагат единствено за интелектуалното осъзнаване 

(осознание), т.е. изпълняват когнитивна функция, а 

невербалните — спомагат за емоционалното преживяване. Всеки 

психотерапевтичен метод в рамките на груповата психотерапия, 

независимо дали е вербален или невербален, може да засяга 

едновременно когнитивната, емоционалната и поведенческата 

сфера на пациента. 

 

ВЕРИФИКАЦИОННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 

ВНУШЕНИЕТО НА СВЯДОЩ //  

ВЕРИФИКАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВНУШЕНИЯ 

СВЯДОЩА 

 

Известно е, че внушението (внушение) е невъзможно при 

отсъствие на семантично (смислово) съдържание в съобщението. 
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Така например човек не може да осъществи внушение на 

непознат за него език. Далеч обаче не всяка информация оказва 

внушаващо въздействие. В зависимост от формата, по която тя се 

подава, от източника на постъпването ù и от индивидуалните 

особености на личността, една и съща информация може да 

окаже или да не окаже внушаващо въздействие. В отговор на 

този въпрос, А. М. Свядощ (А. М. Свядощ, 1982) издига следната 

концепция.  

Съгласно В. К. В. Н. С. в мозъка на човека протичат 

процеси на верификация на информацията, т.е. по определне на 

нейната достоверност. Върху живия организъм оказват влияние 

огромно количество различни, понякога противоречиви сигнали, 

които носят информация за случващото се както във във 

външната, така и във вътрешната среда. По-сложните от тях се 

подлагат на логическа преработка и на оценка, осъществявана по 

пътя на осъзнатото целенасочено мислене. Голяма част от 

постъпващата информация обаче се подлага на автоматична, 

несъзнателна оценка по отношение на нейната достоверност и 

значимост в съответствие с наличните алгоритми за това. 

Благодарение на това организма, без да натоварва съзнанието, се 

предпазва от неадекватното реагиране на сигнали, които нямат 

отношение към него или носят лъжлива или несъществена 

информация. Така например не възниква отбранителна реакция, 

ако детето, насочило оръжие-играчка, крещи заплашителни 

думи; не възниква и усещане за заплаха, ако, подавайки пръчка, 

детето казва, че това е букет цветя. 

Особеността на внушението се съдържа в това, че при него, 

освен основната (семантична) информация, която определя 

съдържанието на внушението, се въвежда още и добавъчна 

(верифицираща) информация, която повишава достоверността на 

основната. Така например психотерапевтът просто казва на 

болния „Ръката не те боли”. След това той му внушава същото: 

„Ръката не те боли!”. Във втория случай добавъчната 

информация се предава чрез гласа на психотерапевта — 

интонацията на речта, мимиката му, авторитетът на лекаря. Ако 

тази добавъчна информация отсъства или се оказва 

недостатъчна, то няма да настъпи ефектът на внушение. 

За изследване на добавъчната информация са записани на 

магнитофон и подложени на спектрален анализ с помощта на 

интонограф едни и същи фрази, произнесени с обичаен тон и с 

тон на внушение. По този начин след съответната математическа 

обработка се извеждат числови физически характеристики, които 

отличават повествователната реч от внушаващата такава и се 

изявяват някои особености на верифициращата информация. 

Колкото с по-уверен тон говори човек, толкова силно 

верифициращо въздействие оказва неговата реч. Нерядко 

верифициращ ефект има повторящото се постъпване на 
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информацията. Лъжливата верификация на информацията лежи 

в основата на плацебо-ефекта, а също така играе голяма роля в 

косновеното внушение (косвенное внушение), благодарение на 

което болният приписва терапевтична активност на вещество, 

което в действителност не притежава такова. 

Възприемането на информацията без нейната критична 

преработка е свойствено на малките деца и в тази възраст е 

биологично целесъобразно. Едва по-нататък, с натрупването на 

житейски опит и с развитие на логичните способности на децата, 

възприетото започва да се подлага на критична преработка от 

тяхна страна. В една или друга степен внушаеми са и 

възрастните хора. При неочакваност на съобщението 

верификацията на информацията е затруднена, което повишава 

внушаемостта, както и в случаите, когато са недостатъчно 

развити или отслабени критичните способности (при астения, 

стеснено съзнание, хипнотични състояния). Оттук е разбираемо 

защо внушаемостта често е повишена при суеверни хора, при 

такива с умствено изоставане, с прояви на дебилност, при 

изтощени хора, наркомани, у страдащи от импотентност, при 

астенизирани от соматогенни заболявания или от психогенни 

въздействия, при лица с някои форми на психопатии или 

намиращи се в състояние на афект.  

Внушаващото влияние на дразнителя ще е по-силно, ако 

предизвиканото от него действие се усили вече от наличните 

представи. Така например на човек, който постоянно се страхува 

за своето здраве, могат по-лесно да бъдат внушени 

хипохондрични идеи. При истерия е по-просто да се внушат 

представи, които имат „условна приятност или желателност”. 

Така внушаемостта може да се окаже избирателно повишена 

единствено по отношение на определен кръг представи.  

 

ВИДЕООБРАТНА ВРЪЗКА В ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ВИДЕООБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

В нейната основа лежи използването на видеотехника, с 

помощта на която на пациентите се създават условия за 

самоконфронтация чрез представянето пред тях на обективно и 

неутрално отражение на тяхното собствено поведение, а в 

случаите на групова психотерапия (групповая психотерапия) — 

на възможности за проверка и преглед на своите понятия за 

другите по отношение на възприятието на собствения Аз и на 

собствения Аз във възприятията на другите. Подобна практика 

повишава нивото на рефлексивност у пациентите, което те 

пренасят в отношенията си и извън групата. Именно по този 

начин, съдействайки за психотерапевтичната задача „да се 

преразгледа Аза”, по-ефективно и насочено могат да се 

интегрират нови позиции. 
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Според начините на прилагането ù и средствата за 

привличане на вниманието към съдържанието на представената 

информация се различават  (Кульгавин Л. М., Подсадный С. А., 

1994) активна видеообратна връзка, при която избран фрагмент 

от видеозаписа се демонстрира на болния с подробни коментари 

на психотерапевта, и пасивна видеообратна връзка, когато 

видеосюжети се използват без анализ от страна на специалист. 

Според времето на представянето ù се разграничават пряка 

видеообратна връзка, т.е. предоставяна в хода на лечебните 

сеанси, и отсрочена, т.е. представяна при завършване на 

психотерапевтичните занимания; според съдържанието на 

избраните материали — на тематично-ориентирана, когато 

вниманието се фокусира върху възприемането преимуществено 

на невербалните способи на взаимодействие или върху 

разпознаването на вербално-логичните системи от знаци в 

структурата на речевото поведение, и на аморфна видеообратна 

връзка, ориентирана към възприятието и интерпретацията 

(интерпретация) на цялостното поведение на болните. 

Вариантите за използване на видеообратната връзка са 

представени в класификацията, разработена в Научно-

изследователския психоневрологичен институт „В. М. Бехтерев” 

(В. М. Бехтерев).  По пътя на електронния монтаж са възможни 

също така изменения в пространствено-времевите 

характеристики на видеообратната връзка (с очевидно забавяне 

или ускоряване на разпознаваемите процеси). 

Необходимите предпоставки или най-общи условия за 

ефективното използване на видеообратната връзка в 

индивидуалната и груповата психотерапия се свеждат до 

следното: 1) основните характеристики на видеообратната връзка 

се определят от целта и задачите на целия курс психотерапия и 

съответстват на общотеоретичната концепция, от която се 

ръководи психотерапевтът в своята дейност; 2) необходимо е да се 

отчита доколко видеообратната връзка помага на пациента да 

научи нещо ново за себе си или облекчава у него промяната на 

поведението му; 3) видеообратната връзка в много случаи е 

ефективна спрямо поведение, което пациентът може да промени 

и е безполезна, ако се отнася до това, върху което пациентът не 

може да окаже влияние; 4) видеообратната връзка носи повече 

полза в онези случаи, когато се обръщат към даден човек с молба 

за такава, а не когато тя бива натрапена: 5) важен аспект на 

полезността на видеообратната връзка е нейната своевременност: 

в едни случаи тя се отнася до поведението на болния в текущия 

момент (вариант на пряка видеообратна връзка), в други случаи е 

целесъобразно на пациента да се предостави сумирана 

информация за неговото поведение, т.е. при завършването на 

поредното психотерапевтично занимание или на няколко такива 

(вариант за отсрочена видеообратна връзка); б) видеообратната 
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връзка не трябва да бъде прекалено продължителна (не по-дълга 

от 5-10 минути, по-рядко до 15-20 минути на занятие), в противен 

случай може да се постигне т.н. претоварване с видеообратна 

връзка: пациентът се оказва в невъзможност да възприема и 

интегрира голям обем информация; ако видеообратната връзка 

няма подчертано конфронтационен характер, то нейните 

негативни аспекти трябва да бъдат уравновесени от общата 

позитивна атмосфера; 7) видеообратната връзка води не само до 

промяна, но и да приемане на дадената форма на поведение на 

пациента.  

Използването на видеотехника за целите на моделирането 

предполага избиране и демонстрация на болния на примери 

единствено на адаптивно поведение. От тази гледна точка 

моделирането се представя като вариант на позитивна 

видеообратна връзка. В основата на механизма на моделирането 

е въздествието, оказвано от страна на носителя на примера върху 

реципиента. То може да бъде реализирано по различни начини: 

непосредствено (въздействие чрез сетивните органи), 

осъществявано чрез личностните особености и поведенческите 

реакции, както и чрез методите „преддепониране” 

(преддепонирование) и „експониране” («экспонирование) и 

опосредствано чрез обсъждане на поведението на трето лице (по 

материали от видеозаписи) или чрез примери от литературата, 

живописта, кинематографията, т.е. чрез образци от поведението 

на реални или измислени герои. Ако за пример служат образци 

от собственото поведение, моделирането се превръща в 

самомоделиране или в автоекземплификация (аутоэкземпли-

фикация).  

Вж също Аудиовизуални средства в психотерапията, 

Самомоделиране на основата на видеозапис. 

 

ВНУШЕНИЕ //  

ВНУШЕНИЕ  

 

На лат. ез. – suggestio.  

Подаване на информация, която се възприема без критична 

оценка и оказва влияние върху протичането на нервно-

психичните и соматични процеси. Чрез В. се предизвикват 

усещания, представи, емоционални състояния и волеви подбуди, 

а също така се оказва въздействие върху вегетативните функции 

без активното участие на личността, без логическа преработка на 

възприеманото. 

Основно средство за оказване на В. е словото, речта на 

сугестора (суггестор, човек, който провежда В.). Неречевите 

фактори (жестове, мимика, действия) обикновено оказват 

допълнително влияние. 

Предлагат се различни класификации на В.: на В. и на 
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самовнушение (самовнушение); на пряко В. или на открито 

такова; на косвено или на закрито; на контактно и дистантно В. В 

медицинската практика се използват съответните прийоми на В. 

в състояние на бодърстване, в състояние на естествен, хипнотичен 

и наркотичен сън.  

В. в състоянието на бодърстване присъства в една или друга 

степен на изразеност при всяка беседа на лекаря с болния, но 

може да се прояви и в качеството на самостоятелно 

психотерапевтично въздействие. Формулите на В. обикновено се 

произнасят с повелителен тон, с отчитане на състоянието на 

болния и на характера на клиничните прояви на заболяването. 

Те могат да бъдат насочни както към подобряване на общото 

самочувствие (съня, апетита, работоспособността и др.), така и 

към отстраняване на отделни невротични симптоми. Обикнове В. 

в практиката се предшества от разяснителна беседа за същността 

на лечебното В. и от убеждаване (убеждение)  на болния в 

неговата ефективност. Ефектът на В. е толкова по-силен, колкото 

по-голям авторитет притежава в очите на пациента лекарят, 

който провежда В. Степента на реализация на В. се определя 

също така от личностовите особености на болния, от изразеността 

на „магическата” му настройка, от вярата във възможността едни 

хора да влияят върху другите с помощта на неизвестни за 

науката средства и способи. 

В. в състояние на естествен сън на деца, осъществявано по 

пътя на нашепване на фрази, прилагат И. В. Вяземски (И. В. 

Вяземский, 1903), Бурдон (Бурдон, Burdon Ch., 1904) и др. То се 

провежда с тих, но внушаващ глас. Фразите, насочени към 

задълбочаване на съня, се редуват с лечебно В., като между тях 

са предвидени паузи. В рамките на всеки сеанс се провеждат до 6 

серии от такива В. Лечението чрез този метод е 

трудноосъществимо, което може да бъде свързано с прекалено 

лек, повърхностен сън, който води до леко пробуждане, на рязко 

изразена ориентировъчна реакция или на прекалено дълбок сън, 

при който не се постига сугестивно въздействие. Най-широко 

приложение В. по време на естествен сън намира при лечението 

на фобии и на истерични симптоми при децата (вж 

Сомнопсихотерапия по Перламутер/ Сомнопсихотерапия по 

Перельмутеру). Не бива да се изключва обаче това, че при тези 

условия общуването със спящия е от типа на хипнотичната 

комуникация. 

Широко разпространено е В. в състояние на хипнотичен сън 

с лечебна цел. 

При използването на методиката на наркопсихотерапията 

(наркопсихотерапия), лечебното действие на В. се реализира в 

условията на изкуствено предизвикан наркотичен сън. Към 

методите, близки до наркопсихотерапевтичните, се отнася 

прилагането с психотерапевтична цел на газова смес на кислород 
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и диазотен окис (вж Наркопсихотерапия с помощта на газова 

смес на азот и кислород/ Наркопсихотерапия с помощью газовой 

смеси азота и кислорода). 

Косвеното В. (косвенное В.) се явява основа на 

разработването на опосредстващата и потенционираща косвена 

психотерапияято получава развитие в последно време в трудовете 

най-вече на курортните психотерапевти. За разновидност на 

косвеното В. може да се смята плацебо-терапията (плацебо-

терапия), при която се назначава плацебо-препарат (лат. placebo 

— да се харесам, да удовлетворя) — безвреден препарат, 

прилаган под формата на някакво лекарствено средство. 

Самовнушението е методика на В. на някакви мисли, 

желания, образи, усещания, състояния на самия себе си. В 

психотерапевтичната практика се прилагат различни методики 

на самовнушение. Най-често те представляват варианти на 

отдавна предложената методика на самовнушението по Куе 

(самовнушение по Куэ (Coue E., 1928). Самовнушението се явява 

основа (или един от съществените механизми на лечебното 

действие) на много други методи за психотерапия (вж Автогенна 

тренировка/ Аутогенная тренировка). 

 

ВНУШЕНИ ЛЕЧЕБНИ СЪНОВИДЕНИЯ ПО 

ПЛАТОНОВ // 

ВНУШЕННЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СНОВИДЕНИЯ ПО 

ПЛАТОНОВУ 

 

Методиката се отнася до хипносугестивната психотерапия, 

предложена от К. И. Платонов (К. И. Платонов, 1930), в рамките 

на която като спомагателен терапевтичен прийом се използва 

внушаването (внушение) на съновидения във състояние на 

внушен сън. 

Съдържанието на внушеното съновидение отговаря на 

съдържанието на патогенетичните фактори и спомага за 

формирането у болния на нови положителни нагласи. Така 

например съдържанието на В. Л. С. П. П., прилагани при 

алкохолизъм за въздействие върху остатъчните явления на 

влечението към алкохолизъм, е обратно на алкохолните 

съновидения (Зеневич Г. В., Либих С. С., 1965). На болните с 

фобии се внушават съновидения, в които те виждат самите себе 

си да изпълняват леко и свободно действия, които са свързани със 

страхове в тяхната клинична картина. Методиката В. Л. С. П. П. 

се прилага за оживяване в паметта на болния на съдържания от 

забравените от тях нощни съновидения, косвено оказали се 

свързани с развитието на едни или на други невротични 

симптоми с последващо внушаване на тяхното окончателно 

забравяне, а също така се използва при анализа на генезиса на 

невротичните състояния. 
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Лечебните съновидения могат да се реализират по указание 

на лекаря в състояние на внушен сън (по-дълбок сън, постигнат 

по пътя на редица повторни пробуждания и заспивания) или в 

качеството им на постхипнотично внушение (осъществява се в 

състояние най-близко до естествения сън).  

 

ВОЛЕВА ТЕРАПИЯ НА РАНК //  

ВОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАНКА 

 

Ото Ранк (Ранк Отто/ Rank О., 1884-1939) е австрийский 

психоаналитик, един от най-блестящите ученици на Фройд 

(Фрейд, Freud S.). Неговите трудове обединяват теоретичните 

представи за митологията, изкуството и процеса на творчество с 

теорията на психоанализата (психоанализ). Макар че завършва 

технически институт, Ранк има намерение да стане писател и 

поет. На двадесетгодишна възраст той за първи път се запознава 

с трудовете на Фройд и под тяхно влияние пише есе, посветено на 

художественото творчество. Това есе прави силно впечатление на 

известния психиатър и открива достъп на Ранк до кръга 

психоаналитици около Фройд. Есето е публикувано през 1907 г. и 

става първото от серия трудове, които интерпретират от 

психоаналитична позиция митологични и литературни сюжети 

(на теми като инцест, аномално раждане на героите, историите за 

Лоенгрин и за Дон Жуан, темата за двойниците). Съвместната 

работа с Фройд продължава 20 години, в продължение на които 

Ранк е секретар на двете първи психоаналитични списания  — 

«Имаго» (Имаго) и Международно списание по психоанализа 

(«Международный журнал психоанализа»). През 1919 г. той 

основава издателство за публикуване на психоаналитични 

трудове, а през 20-те години на ХХ век започва да работи и като 

практически психоаналитик. 

Клиничният опит е обобщен от Ранк в монографията 

„Родовата травма” («Травма рождения».) 

Идеята за това, че самото раждане се явява източник на 

бъдеща тревога, се обсъжда и от Фройд. Ранк смята, че неговият 

труд развива конструктивно психоаналитичната теория. Според 

автора двойнствената тревога  — страхът при появата на бял свят 

и страхът от връщане във вътреутробно състояние — обясняват в 

по-голяма степен отколкото сексуалните конфликти (Едипов 

комплекс/ эдипов комплекс и др.) възникването на неврозите. На 

отношението на детето към майката се придава по-голямо 

отношение, отколкото на отношението му към бащата. Тези 

допускания предизвикват негативната реакция на Фройд и 

особено на неговото обкръжение. Идеалогическите разногласия 

водят до изключването на Ранк от виенския кръжок и до 

постепенното противопоставяне на неговия подход на 

психоанализата. 



 

 
~144~ 

През следващите години Ранк преподава и води клинична 

работа в Париж и Ню Йорк. След като напуска Виена, той си 

поставя за задача да създаде психоаналитичен подход към 

решаването на човешките проблеми без онази „философия на 

отчаянието” („философия отчаяния”), която той усеща, че е 

свойствена на фройдисткия анализ. В разбирането на Ранк 

психотерапията е аналитичен метод, който придава най-голямо 

значение на съзнателната воля и творческият импулс като 

средства, които са способни да върнат на пациента активността и 

увереността в себе си, да подбудят творческите му сили за 

решаване на поставените в процеса на психотерапия задачи. 

Своята оригинална версия на психоанализата, авторът нарича 

психоанализа на структурата на Аза (психоанализ структуры 

«Я»). Възгледите му са представени в неговия труд „Волева 

терапия и истина и реалност” («Волевая терапия и истина и 

реальность», 1926-1931). Освен специалните трудове, посветени 

на психотерапевтичната техника и на теорията за личността, 

Ранк издава трудове и на по-широка философско-психологическа 

тематика: „Изкуството и художникът” («Искусство и художник») 

„Митът за раждането на героя” („Миф о рождении героя”), 

публикуваната посмъртно книга „Отвъд пределите на 

психологията” («За пределами психологии»). В тях в светлината 

на неговата теория се разглежда историята на човечеството, 

разнообразните проблеми на съвременния живот, източниците на 

творческия потенциал както у художника, така и у обикновения 

човек. В периода на зрялото си творчество, Ранк се отказва от 

механистичните обяснения на човешкото поведение или опит в 

рамките на причинно-следствената парадигма за целта, които 

разделят Фройд и повечето академични психолози. Авторът се 

стреми да изработи алтернативен научен подход, в центъра на 

който стои личността в качеството ù на самостоятелно 

интерпретираща смисъла и на инициираща действията. Неговата 

начална концепция за родовата травма като източник на тревога 

например се сменя от концепция, която вижда утробата и 

раждането като символи, използвани от човека за изразяване на 

противоречащите си една на друга идеи за избора на нови 

възможности, свързани с риск, или на пребиваване в рамките на 

привичната рутина, която метафорично, а понякога и буквално, 

се изразява като страх от живота, който е противоположен на 

страха от смъртта. Така Ранк предвижда тендиции, които едва 

след много години стават забележими в ортодоксалната 

психоанализа и в академичната психология и съставят основата 

на такива големи направления като хуманистичната психология. 

 

_Г_ 

 

ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ //  
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ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ 

 

Метод, създаден от американския психолог и психотерапевт 

Пърлс (Perls F. S.) под влиянието на идеите на гещалт-

психологията, на екзистенциализма, на психоанализата 

(психоанализ) и, в частност, на теорията на Райх (Reich W.) за 

физиологичните прояви на изтласкания психичен материал. Г. Т. 

възниква в руслото на феноменологичния подход, който 

подчертава необходимостта от осъзнаване (осознание) от страна 

на пациента на настоящето, както и важността на 

непосредственото емоционално преживяване. Информацията, 

необходима за терапевтичната промяна, се получава от 

непосредственото поведение на пациента. Феноменологичният 

подход на Г. Т. се противопоставя на каузалния — традиционния 

— подход, при който усилията на психотерапевта са насочени 

към търсенето на причините за разстройството на пациента в 

неговото минало. 

Пърлс пренася закономерностите в образуването на фигури, 

установени от гещалт-психологията в сферата на възприятието, 

към областта на човешкото поведение. Възникването и 

удовлетворяването на потребностите той разглежда като 

формиране и на завършване на гещалти с определен ритъм. 

Функционирането на мотивационната сфера се осъществява на 

принципа на саморегулацията на организма. Човекът се намира 

в равновесие със самия себе си и със заобикалящия го свят. За да 

запази хармонията, той трябва единствено да се довери на 

„мъдростта на тялото” (мудрость тела), да се вслушва в 

потребностите на организма и да не пречи на тяхната 

реализация. Да бъде самият себе си, да осъществява своето „Аз”, 

да реализира своите потребности, наклонности, способности — 

това е пътят на хармоничната, здрава личност. Болният от  

нервоза, съгласно екзистенциално-хуманистичната психология, е 

човек, хроничено възпрепятстващ удовлетворяването на 

сосбствените си потребности, който се отказва от реализацията на 

своето „Аз”, който насочва всички свои усилия на реализацията 

на „Аз”-концепцията, създадена за него от други хора — преди 

всичко близки — и която той с времето започва да възприема за 

свое истинско „Аз”. Отказът от собствените потребности и 

следването на ценностите, наложени отвън, води до нарушаване 

на процеса на саморегулация на организма. 

В Г. Т. се различават 5 механизма на нарушаване на 

процеса на саморегулация: интроекция (интроекция), проекция 

(проекция), ретрофлексия (ретрофлексия), дефлексия 

(дефлексия), конфлуенция (конфлуенция). При интроекцията 

човек усвоява чувства, възгледи, убеждения, оценки, норми, 

образци на поведение на други хора, които, влизайки в 

противоречие със собствения му опит, не се асимилират от 
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неговата личност. Този неасимилиран опит — интроект 

(интроект) — се явява чужда на човека част от неговата личност. 

Най-ранните интроекти са родителските поучения, които се 

усвояват от детето без да се осмислят критично. С времето става 

трудно да се различават интроектите и собствените убеждения 

(убеждения). Проекцията е точно противположна на 

интроекцията, като по правило, тези два механизма се допълват 

един друг. При проекцията човек отчуждава присъщи за него 

качества, доколкото те не съответстват на неговата „Аз”-

концепция. Образуващите се в резултата на проекцията „дупки” 

се запълват от интроекти. Ретрофлексията — „обръщането към 

себе си” („поворот на себя”) — се наблюдават в случаите, при 

които определени потребности не могат да бъдат удовлетворени 

заради тяхното блокиране от социалната среда, и тогава 

енергията, предназначена за манипулиране във външната среда, 

се насочва върху самия себе си. Подобни неудовлетворени 

потребности, или незавършени гещалти, често се явяват 

агресивните чувства. Ретрофлексията в този случай се проявява в 

мускулни блокажи. Първоначалният конфликт между „Аз”-а и 

другите се превръща във вътреличностен конфликт. Показател за 

ретрофлексията е използването в речта на възвратни 

местоимения и частици, например: „Длъжен съм да се заставя да 

направя това”. Дефлексията означава избягване на реалния 

контакт. Човекът, за когото е характерна дефлексия, избягва 

непосредствения контакт с други хора, проблеми и ситуации. 

Дефлексията се изразява под формата на салонни разговори, 

бъбривост, палячовщина, ритуалност и условност на поведението, 

тенденция към „изглаждане” на конфликтните ситуации и т.н. 

Конфлуенцията, или сливането, се изразява в изтриването на 

границите между „Аз”-а и на обкръжението. Такива хора трудно 

отличават своите мисли, чувства или желания от чуждите. 

Сливането добре се проявява при занятията по групова 

психотерапия (групповая психотерапия) при пациенти, които 

напълно се идентифицират с групата, за тях е характерно 

описването на собственото поведение с използване на 

местоименията „Ние” вместо „Аз”. 

Описаните варианти на нарушаване на саморегулативния 

процес представляват сами по себе си невротични защитни 

механизми, чрез чиято употреба индивида се отказва от своето 

истинско „Аз”. В резултат от действието на изброените механизми 

се нарушава цялостността на личността, която се оказва 

фрагментирана, разделена на отделни части. Такива фрагменти, 

или части, най-често са дихотомни: мъжко—женско, активноп—

асивно, зависимост—отчужденост, рационалност—

емоционалност, егоистичност—безкористност. Голямо значение в 

Г. Т. се придава на описания от Пърлс конфликт между 

„нападащия” (top-dog) и „защитаващия се” (under-dog. 
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“Нападащият” е интроект на родителските поучения и 

очаквания, който диктува на човека какво и как той трябва да 

прави („Родителят” в терминологията на транзакционния 

анализ/трансактний анализ). „Защитаващият се” е зависимата, 

неуверена в себе си част от личността, която използва различни 

хитрости, за да се измъкне от типа „ше го направя утре” (сделаю 

завтра), „обещавам” (обещаю), „да, но..”. (да, но...), „ще се 

постарая” („постаряюсь) („Детето” в транзакационния анализ). 

Основната цел на Г. Т. се състои в интеграцията на 

фрагментираните части на личността. 

В процеса на Г.Т. по пътя на разкриване на собствената 

истинна индивидуалност пациентът преминава чрез пет нива, 

които Пърлс нарича нива на неврозата (уровни невроза) 

Първо ниво — нивото на фалшивите отношения 

(фальшивых отношений), нивото на играта и на ролите. 

Невротичната личност се отказва от реализирането на своето 

„Аз”. Болният от невроза живее според очакванията на другите 

хора. Като резултат собствените цели и потребности на човека се 

оказват неудовлетворени, той изпитва фрустрация, 

разочарование и безсмисленост в своето съществуване. На Пърлс 

принадлежи следния афоризъм: „Лудият казва: „Аз съм 

Ейбрахам Линкълн”, болният от невроза: „Искам да бъда 

Ейбрахам Линкълн”, а здравият човек казва: „Аз съм си аз, а ти 

си си ти”. Отказвайки се от самия себе си, болният от невроза се 

стреми да бъде някой друг. 

Второ ниво — фобийно (фобия), свързано с основаване на 

фалшивото поведение и на манипулацията. Но когато пациентът 

си представи какви последици могат да възникнат, ако той не 

започне да се държи искрено, го обхваща чувство за страх. 

Човекът се страхува да бъде такъв, какъвто е, бои се, че 

обществото ще му отговори с остракизъм (социално изключване – 

бел. прев.). 

Трето ниво — безизходица (тупик), човек не знае какво да 

направи, накъде да поеме. Той преживява загубата на 

подкрепата отвън, но все още не е готов или не иска да използва 

собствените си ресурси, да придобие вътрешна опорна точка. Като 

резултат човекът се придържа към статуквото, бои се да премине 

отвъд безизходицата. 

Четвърто ниво — имплозия (имплозия), това е състояние на 

вътрешен смут, на отчаяние, на отвращение към самия себе си, 

обусловени от пълно осъзнаване на това доколко човек е 

ограничил и потиснал себе си. На това ниво индивидът може да 

изпита страх от смъртта. Тези моменти са свързани с въвличане 

на огромно количество енергия в сблъсъка на 

противоборстващите сили вътре в човека, възникващи вследствие 

на този натиск, който, както му се струва, заплашва да го 

унищожи. 
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Пето ниво — експлозия (эксплозия, взрыв), постигането на 

това ниво означава сформиране на автентичната личност, която 

притежава способност да преживява и да изразява своите емоции. 

Експлозията е дълбоко и интензивно емоционално преживяване. 

Пърлс описва четири типа експлозии: скръб (скорбь), гняв (гнев), 

радост (радость) и оргазъм (оргазм). Експлозията на истинската 

скръб е резултат от работа, свързана със загуба или със смърт на 

близък човек. Оргазмът е резултат от работа с хора със сексуални 

блокажи. Гневът и радостта са свързани с разкриването на 

автентичната личност и с истинската индивидуалност. 

Основен теоретичен принцип на Г. Т. е убеждението, че 

способността на индивида към саморегулация не може да бъде 

адекватно заменена от нищо. Ето защо особено внимание се 

отделя на развитието у пациента на готовност да взима решения 

и да прави избори.  

Доколкото саморегулацията се осъществява в настоящето, 

гещалтът съшо възниква в „този момент” (данный момент), то и 

психотерапевтичната работа се провежда строго в ситуацията 

„сега” (сейчас). Психотерапевтът внимателно проследява 

измененията във функционирането на организма на пациента, 

подбужда го към разширяване на неговото осъзнаване за оноеа, 

което се случва с него в конкретния момент, с онова по какъв 

начин той самият възпрепятства процеса на саморегулация на 

организма, какви блокажи използва, за да избегне 

конфронтацията (конфронтация) със своето настояще, за да 

„изпълзи от настоящето” («ускользания    из настоящего»). Голямо 

внимание психотерапевтът отделя на „езика на тялото” (язык 

тела), който се явява по-информативен от вербалния език, който 

често се ползва за рационализации, за самооправдания и за 

отклоняване от решаването на проблема. Психотерапевтът се 

интересува какво прави пациента в конкретния момент и как той 

прави това, например стиска ли юмруци, извършва ли дребни 

стереотипни движения, отвежда ли встрани поглед, задържа ли 

дишането си. Така в Г. Т. акцентът се премества от въпроса 

„Защо?” към въпроса „Кое и как?”. Фрагментирането на 

личността често се установява по липсата на съгласуваност 

между вербалните и нвербалните прояви.   

Феноменологичният подход диктува принципите и 

техническите процедури в Г. Т. : и едните и другите са свързани с 

настоящето. Основните принципи са следните: 

1. Принципът „сега” (сейчас). „Сега” е функционална 

концепция за това какво и как прави човек в настоящия 

момент. Актът на припомняне на далечното минало е 

част от „сега”, а онова, което се е случило преди няколко 

минути, не се явява част от „сега”. 

2. Принципът „аз—ти” („аз—ты»). Изразява стремеж към 

открит и непосредствен контакт между хората. Често 
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своите изказвания даден член на психотерапевтичната 

група  (психотерапевтическая группа) насочва не по 

адрес на конкретен участик, а настрани или във въздуха, 

което показва неговия страх и нежелание да говори 

директно и еднозначно. Психотерапевтът подбужда 

участниците в групата към непосредствено общуване, 

искаа да адресират конкретните си изказвания към 

конкретни хора. Пряката конфронтация мобилизра 

афекта и живостта на преживяванията. 

3. Принцип на субективизацията на изказванията. 

Свързан е със семантичните аспекти на отговорността на 

пациента. Психотерапевтът предлага на пациента да 

замени обективизираните форми (от типа „нещо ме 

задушава в гърдите” («что-то давит в груди») на 

субективизирани („аз потискам себе си”). Това помага на 

пациента да разглежда себе си като активен субект, а не 

като пасивен обект, с който се „правят” различни неща. 

4. Континуум на съзнанието. Явява се неделима част на 

всички технически процедури, но може и да се използва 

в качеството на отделен метод. Това е концентрация 

върху спонтанния поток на съдържанието на 

преживяванията, метод на водене на индивида към 

непосредствени преживявания и отказ от 

вербализациите (вербализация) и интерпретациите 

(интерпретация), едно от централните понятия на Г. Т. 

Пациентът е длъжен постоянно да осъзнава или да си 

дава отчет за това какво се случва с него в дадения 

момент, той е длъжен да забелязва и най-малките 

изменения във функционирането на организма си. 

Осъзнаването на чувствата, на телесните усещания и 

наблюдаването на движенията на тялото (разбирането 

на „езика на тялото” („языка тела”) спомагат за 

ориентирането на човека в самия него и във връзките му 

с другите. 

Техническите процедури в Г. Т. се наричат игри. Това са 

разнообразни действия, изпълнявани от пациентите по 

предложение на психотерапевта, които спомагат за по-

непосредствена конфронтация със значимите съдържания и 

преживявания. Тези игри представяват възможност за 

експериментиране със самия себе си и с другите участници в 

групата.  В процеса на играта пациентите „премерват” 

(«примеряют») различни роли, влизат в различни образи, 

отъждествяват се със значими чувства и преживявания, с 

отчуждени части на техните личности и с интроекти. Целта на 

игрите-експерименти е достигане до емоционално и 

интелектуално изясняване, което води до интеграция на 

личността. Емоционалното осъзнаване (Аха-преживяването/Ага-
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переживание) е такъв момент на самопостигане, когато човекът 

казва: „Аха!. По Пърлс, „Аха” е това, което се случва, когато нещо 

пасне на своето място, всеки път, когато се „затваря” 

(«закрывается») гещалт, звучи това щракване. С натрупването на 

факти, с емоционалното проясняване, се случва и 

интелектуалното такова. Броят на игрите не е ограничен, 

доколкото всеки психотерапевт, използвайки принципите на Г. Т. 

може да създава нови игри или да модифицира вече известните 

такива. Най-известни са следните игри: 

1. Диалог между частите на собствената личност (диалог 

между частями собственной личности).  

Когато у пациента се наблюдава фрагментация на личността, 

психотерапевтът предлага експеримент: да се проведе диалог 

между значимите фрагменти на личността — между агресивното 

и пасивното, между „нападащото” и „защитаващото се”. Това 

може да бъде диалог и със собствените чувства (например с 

тревогата, страха) и с отделни части или органи на собственото 

тяло, а също така и с въображаем значим за пациента човек. 

Техниката на играта е следната: срещу стола на пациента 

(„горещ стол”/ горячий стул), се разполага празен такъв, на който 

„поставят” въображаемия „събеседник”. Пациентът 

последователно сменя столовете, разигравайки диалог, като се 

опитва максимално да отъждестви себе си с различните части на 

своята личност. 

2. Извършване на кръгове (совершение кругов).  

На пациента се предлага да премине по кръга и да се обърне към 

всеки участник с вълнуващи го въпроси, например да изясни как 

го оценяват другите, какво мислят за него, или да изрази 

собствените си чувства по отношение на членовете на групата. 

3. Незавършена работа (незаконченное дело) 

Всеки незавършен гещалт представлява незавършена работа, 

която изисква да бъде приключена. По същество, цялата Г. Т. се 

свежда до завършване на незавършената работа. При повечето 

хора има немалко нерещени въпроси, свързани с техните 

роднини, родители и т.н. Преди всичко това са неизказани 

оплаквания и претенции. На пациента се предлага с помощта на 

техниката на празния стол да изрази своите чувства към 

въображаемия събеседник или да се обърне непосредствено към 

онзи участник в психотерапевтичната група, който има 

отношение към незавършената работа. Гещалт-психотерапевтите 

отбелязват, че най-честото и значимо неизразено чувство е 

чувството за обида. Именно с това чувство се работи при играта, 

която започва с думите: „Обиден съм..”.. 

4. Проективна игра (проективная игра).  

Когато пациентът заявява, че друг човек изпитва дадено чувство 

или притежава определена черта на характера, той е помолен да 

провери не се ли явява това негова проекция. На пациента се 
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предлага да „разиграе проекция”, т.е. да премери на себе си това 

чувство или черта. Така пациентът, който заявява: „Аз изпитвам 

към теб жалост” е помолен да разиграе ролята на човека, 

предизвикващ жалост, подхождайки към всеки човек от 

участниците в групата и встъпвайки в него във взаимодействие. 

Влизайки постепенно в ролята, човекът разкрива себе си, като 

при това може да протече интеграция на преди това 

отхвърлените страни на личността. 

5. Изява на противоположното (выявление 

противоположного, реверсия). 

Явното поведение на пациента често носи характер на защита, 

която скрива противоположни тенденции. За да осъзнае 

пациента скритите си желания и противоречиви потребности, на 

него му се предлага да разиграе роля, противоположна на онази, 

която той демонстрира в групата. На пациентка с маниери на 

„душичка” (душечка), се предлага да изиграе ролята на 

агресивна, високомерна, обиждаща другите жена. Този прийом 

позволява да се постигне до по-пълно съприкосновение с онези 

страни на личността, които преди това са били скрити. 

6. Упражнения за въображение (упражнения на 

воображение). Илюстрират процеса на проекция и 

помагат на участниците в групата да се идентифицират с 

отхвърлените аспекти на личността.  

            Сред тези упражнения най-популярна е играта „Старият, 

изоставен магазин” (Старый, заброшенный магазин). На 

пациента се предлага да затвори очи, да се отпусне, а след това 

да си представи, че късно през нощта, той върви по малка уличка 

край стар, изоставен магазин. Неговите прозорци са мръсни, но 

ако се вгледа човек, може да забележи някакъв предмет вътре. 

На пациента се предлага внимателно да го разгледа, след това да 

отмине и да опише предмета, видян зад прозореца. По-нататък 

му се предлага да си представи, че е този предмет и, говорейки от 

първо лице, да опише своите чувства, да отговори на въпроса 

защо е оставен в магазина, как изглежда съществуването му в 

качеството на този предмет. Идентифицирайки се с предмета, 

пациента прооектира на него аспекти на своята личност. 

               Голямо внимание в Г. Т. се отделя на работата със 

сънищата на пациентите. Перифразирайки Фройд (Freud S.), 

Пърлс казва, че „сънят е кралският път към интеграцията на 

личността”. За разлика от психоанализата, в Г. Т. не се 

интерпретират сънища, те се използват за интеграция на 

личността. Авторът смята, че различните части на съня са 

фрагменти на нашата личност. За да достигнем интеграция, е 

необходимо да ги съвместим, отново да признаем за свои тези 

провокирани, отчуждени части на нашата личност и да признаем 

нашите скрити тенденции, които се проявяват в съня. С помощта 

на разиграване на обектите на съня, чрез отделни негови 
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фрагменти може да се открие скритото съдържание на 

съновидението чрез неговото преживяване, а не посредством 

анализа му. 

Пърлс първоначално прилага своя метод под формата на 

индивидуална психотерапия (индивидуальная психотерапия), но 

впоследствие преминава напълно към груповата форма, понеже я 

намира за по-ефективна и икономична. Груповата психотерапия 

се провежда като центрирана на пациента, групата се използва 

единствено инструментално, като хората, които са на заден план 

[…] произнасят своето мнение по повод действията на 

протагониста. По време на работата на единия от участниците в 

групата, който заема „горещия стол” (горячий стул) до стола на 

психотерапевта, другите членове на групата се идентифицират с 

него и извършват сериозна мълчалива автотерапия, в която 

осъзнават фрагментирането на частите на своя „Аз” и 

завършването на незавършените ситуации.  

През последните години се отбелязва явната тенденция на 

отстъпление от ортодоксалния модел на Г. Т. с нейната 

непримиримост към каузалността, пълния отказ от анализ и 

интерпретации и използване на гещалт-експерименти в 

съчетание с каузални методи, най-често с транзакционния 

анализ. Г. Т. е най-ефективна при лечението на неврози. При 

работа с психотични пациенти се препоръчва тя да се провежда 

достатъчно дълго и внимателно. 

 

ГРУПОВА АНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ  

НА ФУЛКС // 

ГРУППОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

ФУЛКСА 

 

Фулкс (Фулкс/ Foulkes S. Н., 1898-1976) изучава психиатрия 

в Хайделберг, Франкфурт, Мюнхен и Берлин. Сред неговите 

педагози са Крепелин (Крепелин/ Kraepelin E.), Бергман 

(Бергманн/ Bergmann G.), Клайст (Клейст/ Kleist K.) — водещи 

учени на своето време. След като получава медицинското си 

образование, той прекарва две години в Нервологичния институт 

във Франкфурт, ръководен от Голдщайн (Голдштейн/ Goldstein 

K.), който оказва върху Фулкс значително влияние. Особено 

силно го Фулкс е привлечен от идеите за цялостната реакция на 

организма на травма при пациенти с поражения на мозъка, а 

също така от положението на гещалт-психологията за 

отношенията между фигура и фон и за това, че трябва да се 

изучава цялостната ситуация, в която се намира даден човек (в 

частност, ситуацията на експеримента и присъствието на 

наблюдателя). 

От Франкфурт Фулкс се мести във Виена, за да изучава 

психоанализата (психоанализ). Негов психоаналитик е Дойч 
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(Дойч, Deutsch H.). Той участва в семинар, на който се срещат 

млади психоаналитици, сред които с особено влияние се ползва 

Райх (Райх, Reich W.), който развива своите идеи за техниката на 

анализ на характера. След като получава квалификация като 

психоаналитик, Фулкс се връща във Франкфурт, където става 

директор на клиниката в Института по психоанализа. Сред 

неговите сътрудници са Фром (Фромм, Fromm E.) и Фром-

Райхман (Фромм-Райхманн (Fromm-Reichmann F.). Институтът 

по психоанализа се помещава в една сграда с Института по 

социология и психоаналитиците провеждат съвместни семинари 

със социолозите. Фулкс смята, че тези контакти му помагат да 

осъзнае еднаквото влияние, което биологичните и социо-

културните фактори оказват върху човешкото съзнание. 

По време на Втората световна война Фулкс работи като 

главен психиатър в Британската военна болница. За първи път в 

историята на съвременната психотерапия психодинамичният 

подход се прилага в цяла една болница. Своят опит във 

внедряването на принципите на психотерапевтичното общество в 

болницата с частично самоуправление, в организирането на 

дискусионни групи за персонала, на психотерапевтични групи 

(психотерапевтические группы) за пациентите, в предлагането 

на пациентите сами да организират своето свободно време и т.н., 

Фулкс описва в своята първа книга — „Въведение в груповата 

аналитична психотерапия” («Введение в групповую 

аналитическую психотерапию»). Основните изводи, до които той 

стига, са следните: 1) болницата трябва да функционира като 

терапевтично общество, неговата организация и дейност трябва 

да отговарят на основната задача на това общество — да 

възстанви здравето на болните хора; 2) самата болница като 

организация може да се „разболее”, т.е. да престане да изпълнява 

своите задачи и тогава тя самата се нуждае от лечение. В тази 

книга авторът формулира теоретичните основи на груповата 

аналитична психотерапия. 

1. Същността на човека е социална, а не индивидуална. 

Всеки човек е свързан със света, в който живее, с 

обществото, групата, част от която той е. Не може да 

се противопоставя вътрешното и външното, човека и 

обществото, тялото и съзнанието, фантазията и 

реалността —  такова разделение такое би било 

изкуствено. Човекът се явява част от социална 

система и да го разглеждаш изолирано от другите, 

означава все едно да извадиш рибата от водата. 

2. Невротичната позиция, по самата си природа, е 

дълбоко индивидуалистична. Тя в същността си се 

стреми да разруши групата, доколкото се явява 

резултат от несъвместимостта на човека с неговата 

първична група. В същото време тя е фокус на 
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деструктивни и агресивни тенденции. 

3. Невротичният симптом е изопачен израз на 

конфликтите на пациента, които никога не са били 

ясно формулирани и поради това са недостъпни на 

паметта или не могат да се изразят вербално. С 

помощта на симптома човекът съобщава за своите 

жизнено важни и несъзнавани конфликти. 

Освобождаването от симптомите няма да се случи, 

преди пациентът да се научи да ги изразява в по-

достъпна за разбиране от другите форма. 

Останалите членове на групата ще могат да 

разберат човека, единствено ако енергията 

(либидото), вложено в тези симптоми, се 

преобразува в нещо равнозначно и подлежащо на 

обмяна. 

4. Човек може да бъде изучен единствено в рамките на 

неговата естествена група, на първо място в 

семейството. Когато психиатърът анализира живота 

на пациента от дадена група, ще установи, че 

проблемите на болния представляват единствено 

част от по-сложни проблеми на цялата група, но 

също така ще може да наблюдава и различни 

ракурси в личността на пациента, ще може да 

установи, че нарушенията в неговата психика са 

свързани с някакъв аспект на неговия живот и на 

междуличностните му отношения. С други думи, 

психичните нарушения възникват в процеса на 

общуване и не могат да бъдат отнесени към един 

отделен човек.  

5. В ситуацията на Г. А. П. Ф. Нарушенията могат да 

бъдат определени и проследени по тяхното 

въздействие върху динамичните процеси в групата. 

Ако дадена пациентка например за първи път 

нарушава мълчанието в отсъствието на 

психотерапевта, трудностите ù в това да говори в 

групата частично могат да бъдат отнесени към 

психотерапевта. Ако обаче тя може да разговаря 

насаме с него, проблемът ù се състои в това, че тя не 

може да го споделя с другите. 

6. Психотерапевтичният процес може да бъде сравнен с 

изработването на по-ясен начин за комуникация. В 

този процес спомагат груповите фактори и 

техниката на психотерапевта: 1) намирайки се в 

група, пациентът се опитва активно да участва в 

общогруповия процес, т.е. да постигне разбиране от 

другите и да разбере опитите на другите да се 

изразят; 2) психотерапевтът (диригентът  в 
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терминологията на Фулкс) вижда „смисъла на 

онова, което се случва” в динамиката на групата и 

приема нея за основна координатна система. 

Средството, с което разполага е вербализацията 

(вербализация), а крайната цел е изразяването в 

ясни словесни формули на онова, което могат да 

разберат и да споделят помежду си всички членове 

на групата. Той интерпретира съдържанието на 

взаимодействието като вътре, така и извън 

пределите на групата и реакциите на пациентите 

на тази реалност, а също така на отношението на 

пациентите към самите тях и към техните тела, 

особено на несъзнаваните аспекти на тези 

отношения. 

7. Основните цели на психотерапията са инсайтът 

(инсайт) и приспособяване. „Между тях съществува 

връзка: инсайтът без приспособяване не води до 

никъде, приспособяването без инсайт е непълно, но 

може да съществува. Приспособяването е по-важно 

от гледна точка на терапията, инсайтът — от 

гледна точка на науката. В рамките на груповата 

аналитична психотерапия протичат и двата 

процеса. 

8. Основният закон на груповата динамика (групповая 

динамика) е: най-важната причина, поради която 

пациентите, страдащи от невроза, могат да 

подкрепят нормалните си реакции един друг и да 

преодоляват невротичните такива, е това, че те 

съвместно представляват онази норма, от която 

всеки един поотделно се отклонява. 

9. Основната цел на психотерапевта е да обезпечи 

активното участие на групата в груповото 

взаимодействие. Той действа като „слуга” на 

групата, не „влачи” групата и в неговите задачи 

влиза това да освободи групата от зависимостта 

от психотерапевта (зависимость от 

психотерапевта). Той се стреми към това 

интепретациите на първо място да произтичат от 

самите членове на груата, групата е онзи 

инструмент, който той използва при всяка 

възможност. Психотерапевтът способства за това да 

се изяснят реакциите и противоречията, присъщи 

на пациента. На болния се осигуряват ситуации, 

при които той трябва да се „срещне” сам със себе си, 

в които той проектира самия себе си и своите 

фантации и които той не може да избягне. Ткаа 

неизбежно пациентът се „среща” с другите членове 



 

 
~156~ 

на групата и техните проблеми, в които той, като в 

огледало, вижда своите собсствени. 

След Втората световна война Фулкс съвместява работата в 

болницата с частна практика. Той става консултиращ 

психотерапевт в известната болница Модсли (Modsley Hospital – 

бел. прев.) в Лондон, където организира психотерапевтично 

амбулаторно отделение, в което той се изявява в качеството на 

супервизор (супервизор) както на груповата, така и на 

индивидуалната психотерапия (индивидуальная психотерапия). 

Той също така преподава в Лондонския институт по 

психоанализа (Лондонский институт психоанализа), явява се и 

основател на Обществото за групов анализ (Общество группового 

анализа). Своите идеи и възгледи Фулкс излага в книгите 

„Терапевтичен групов анализ” (Терапевтический групповой 

анализ», 1964) и „Групова аналитична психотерапия: методи и 

принципи” («Групповая аналитическая психотерапия: методы и 

принципы», 1975)). В тях той разглежда аналитичната група като 

създаваща възможност за взаимен пренос (перенос). Фулкс смята, 

че в терапевтичната група са създадени условия за възникване 

на пренос, когато в нея се формира търпимост, не се използват 

оценки, примат се всички възможни реакции на пациента. 

Отношенията между членовете на групата се развиват в особена 

атмосфера, в която поведението няма отрицателни последици. 

1. Специфична характеристика на аналитичната група 

е това, че тя се явява група от 7-8 пациенти и 

психотерапевт. Този брой от участници в групата е 

необходим, за да се наблюдават психичните 

реакции на пациентите в техния социален контекст. 

Групата е достатъчно голяма, за да се смята за 

представителна за обществото. В същото време тя е 

достатъчно малка, за да предоставя възможност да 

се проследяват реакциите на всеки отделен 

участник в нея и да се изследват причините за 

тяхното възникване. 

2. Личностите на участниците в групата се проявяват 

във взаимодействието им един с друг. Усилията на 

психотерапевта са насочени към това да се облекчат 

тези взаимодействия, да се подпомогне създаването 

на атмосфера на безопасност, той самият да 

използва своите възможности за интерпретация, а 

също така да подпомогне членовете на групата в 

преодоляването на съпротивата (сопротивление). 

3. Особено внимание се отделя на несъзнаваните 

аспекти на духовния живот и на по-примитивните 

реакции. Проявява се онова, което в обичайния 

живот остава скрито. 

Определяйки психотерапевтичния процес в групата, Фулкс 
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подчертава неговата неразривна връзка с процеса на общуване. 

Той говори за превеждане на симптома на езика на проблемите, 

които могат да се вербализират, подчертава значението на 

нарастването на взаимното разбиране в групата. Авторът описва 

придвижването към взаимно разбиране от ниво на символи и 

фантазии към ниво на осъзнаване (осознание) на смисъла и 

значението и сравнява този процес с осъзнаването на 

изтласканото в несъзнаваното в хода на индивидуалната 

психоанализа. Фулкс разграничава четири нива на общуване. 

1. Ниво на текущите събития (уровень текущих событий) — 

разказът за собствената житейска ситуация, за 

случващото се „тук и сега” в групата, възприемането на 

психотерапевта като авторитетна фигура. 

2. Ниво на пренос (уровень переноса) — отношенията и 

взаимодействията между членовете на групата се 

разглеждат в светлината на взаимните преноси. Групата 

може да се представи като семейство, нейните членове 

като братя или сестри, а психотерапевтът — като баща 

или майка.  

3. Ниво на телесните или на психичните образи (уровень 

телесных или психических образов). Това е най-

примитивното ниво, на което членовете на групата могат 

да отразяват несъзнаваните елементи на Аза на другите 

участници в нея. Членовете на групата могат да 

проектират един у друг нежелателни и отхвърляни части 

на своето Аз, любими или ненавиждани вътрешни 

обекти или части от обектите. Групата в своята цялост 

символично представлява сама по себе си майка. Фулкс 

смята, че образът на тялото може да бъде отразен и 

представен от групата и нейните членове. 

4. Първично ниво (первичный уровень). Слаборазработено 

от автора на концепцията. По неговото определение това 

е ниво, на което възникват първични образи в 

съответствие с концепциите на Фройд (Фрейд, Freud S.) и 

особено с представите на Юнг (Юнг, Jung C. G.) за 

колективното несъзнавано. 

Уникалността на аналитичната група Фулкс вижда в това, 

че групата е нещо повече от просто сума от съставящите я нейни 

членове. 

Възниква нова психична реалност — «груповата душа» 

(групповая душа, «psyche group»). Авторът въвежда понятието 

„матрица”, разбирайки под това комуникационна мрежа, която не 

е само междуличностна, но също така трансличностна и 

надличностна. Отделните нейни участници, подобно на 

невроните в нервната система, са единствено възлови точки в 

рамките на определена структура. Това положение повтаря 

общия възглед на Фулкс за човека като за възелче в мрежата на 
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междуличностните отношения. Аналитичната група пресъздава 

матрицата, в която се развива личността. 

В групата се възпроизвеждат два основни проблема на 

социалния живот: отношенията на човека с други хора и с 

групата като цяло, от една страна, и регулирането на 

отнпшенията между групата и психотерапевта. Тези проблеми 

наподобяват проблемите на детето, изграждащо отношенията си 

със заобикалящия го свят, с майката, като човек и символ, а по-

късно в неговото приспособяване към триъгълната едипова 

ситуация и към съществуването, присъствието, статуса и 

значението на бащата. 

Анализирайки функциите и позициите на психотерапевта в 

групата, Фулкс разграничава следните три аспекта: 

1. «Какъв е той всъщност” (Каков он есть на самом деле). 

Личността на 

психотерапевта има огромно значение. Далеч по-важно е какъв 

той е, а не толкова какво прави. Ако е достатъчно уверен в себе 

си, той няма да се стреми към това да изглежда безупречен и в 

никакъв случай няма да споделя несъзнаваните фантазии на 

групата за лидера или за бащата, притежаващ магическа власт. 

Той трябва да е такъв, какъвто е в действителност, но, безусловно, 

да е достатъчно адекватен и компетентен. 

2. „Какво той репрезентира” («Что он репрезентирует»). Той 

е обект на 

преноса както на всеки отделен пациент, така и на групата като 

цяло. Често той репрезентира или Свръх-Аза на групата или 

идеалното „Аз”. Психотерапевтът е длъжен да репрезентира 

фундаменталния принцип на аналитичната ситуация, по израза 

на Фройд — „да олицетворява любовта към истината” — а също 

така демократичните принципи, лежащи в основата на груповата 

аналитична ситуация. 

3. „Какво той прави” («Что он делает»). Психотерапевтът 

създава и  

поддържа аналитична атмосфера, той слуша, възприема, приема. 

Понякога той става активен лидер в групата, понякога се 

ограничава до нивото на интерпретациите, понякога дори самото 

му присъствие е достатъчно за работата на групата. 

Фулкс подчертава, че не съществува единна роля или 

методика, които правят психотерапевта добър специалист. 

Осъзнаването от страна на пациента на онова, което той прави 

обаче, се явява необходимо условие за това.  

 

ГРУПОВА ДИНАМИКА //  

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА 

 

Съвкупност от вътрегрупови социално-психологически 

процеси и явления, характеризиращи целия цикъл на живота на 
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малката група и етапите в него — нейното образуване, 

функциониране, развитие, стагнация, регрес, разпад, — всичко 

това се нарича Г. Д. Казано иначе, това е учение за силите, 

структурите и процесите, които действат в групата. Групата тук 

се разглежда като общност от хора, характеризираща се с 

ограничен брой членове (до 20 човека), с непосредствени 

контакти, с разпределени роли и позиция, с взаимозависимост 

между участниците в нея, които споделят общи цели, ценности и 

норми и поддържат постоянен състав, 

Терминът Г. Д. се използва: 

1) за обозначаване на направление в ученето в 

малка група, основано на принципа на 

гещалт-психологията; 

2) за характеризиране на процесите, 

протичащи в групата в хода на нейното 

развитие и промяна; 

3) за описание на причинно-следствените 

връзки, които обясняват тези явления; 

4) за обозначаване на съвкупността от 

методически прийоми, използвани при 

изучаване на социалните нагласи и на 

междуличностните отношения в групата. 

 

Терминът Г. Д. се използва най-вече в три психологически 

дисциплини: 1) В социалната психология Г. Д. представлява 

самостоятелна област на изследване. Нейният предмет е 

индивидът (влиянието на групата върху неговите чувства, 

поведение, когнитивни процеси), самата група (нейното влияние 

като надиндивидуално единство върху индивида и другите 

групи); 2) Г. Д. обозначава също така съвкупността от 

методически прийоми, използвани едновременно за обучение и за 

социално-психологически изследвания. В този случай 

обучаващите се явяват едновременно участници и наблюдатели-

изследователи в груповия процес. Процесът на обучение протича 

не само в когнитивната плоскост, но и под формата на 

интензивен собствен опит. В този план Г.Д. се включва и в 

педагогическата психология. 3) Предмет на Г. Д. като област на 

клиничната психология са теорията и техническите прийоми, 

насочени към промяна на междуличностните отношения в 

групата. Педагогическите и клиничните аспекти на Г. Д. се 

обединяват понастоящем в термина „приложна Г. Д”. 

(прикладная Г. Д.). Първите изследвания в Г. Д. са проведени от 

Левин (Левин, Lewin K., 1994). 

В психотерапията Г. Д. представлява сама по себе си 

научна основа на психотерапевтичния процес в група, доколкото 

в терапевтичните групи се проявяват всички групови феномени. 

В този смисъл спецификата на груповата психотерапия като 
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самостоятелен метод се заключава в целенасоченото използване 

на Г. Д. за лечебни, психотерапевтични цели 

(психотерапевтические цели). В контекста на груповата 

психотерапия Г. Д.  се разбира като съвкупност от 

взаимоотношения и взаимодействия между участниците в 

групата, включително груповия психотерапевт (групповой 

психотерапевт). Кратохвил (Кратохвил,  Kratochvil S., 1978) 

определя Г. Д. като съвкупност от групови действия и 

интеракции, които характеризират развитието или движението 

на групата във времето, като тази съвкупност е резултат от 

взаимоотношенията и взаимодействията на членовете на 

групата, тяхната дейност и въздействията на външната среда. 

Хьок (Хек, Hock K., 1975) разглежда Г. Д. като процес на 

формиране, структуриране, развитие и функциониране на 

групата, който придобива важно значение за психотерапията. 

Към характеристиките на Г. Д. се отнасят целите и задачите на 

групата, груповите норми; структурата на групата, груповите 

роли и проблемът за лидерството; груповата сплотеност, 

напрежението в групата (напряжение в группе); 

актуализацията на предходния емоционален опит (проекция), 

формирането на подгрупи, фазите на развитието на 

психотерапевтичната група (фазы развития 

психотерапевтической группы).  

1. Цели и задачи на групата. По правило, груповият 

психотерапевт директно не информира участниците за груповите 

цели. Формирането и приемането им от членовете на групата 

създават основата на терапевтичната активност. Определената 

насоченост на действията позволява на участниците да разберат 

смисъла и да осъзнаят значението на груповите действия, 

удовлетворява индивидуалните им потребности, особено при 

съвпадение между индивидуалните и груповите цели. Съществен 

проблем в началото на работата на психотерапевтичната група 

(психотерапевтическая группа) е формирането на същинските 

психотерапевтични цели и преодоляването на дисбаланса между 

общогруповите цели и доволно често наблюдаваните 

неконструктивни, „антипсихотерапевтични” (антипсихотерапев-

тические) цели на отделните членове на групата. Кратохвил 

формулира по следния начин целите на психотерапевтичната 

група: да се разбере проблема на всеки участник, да му се 

помогне да разбере и измени собственото си състояние; 

постепенно да се промени слабата приспособляемост на пациента, 

да се достигне до адекватна социална адаптация; да се 

предостави информация за закономерностите на 

интерперсоналните и груповите процеси като основа за по-

ефективното и хармонично общуване с хората, за подкрепяне на 

процеса на развитие на личността, разбиран като ръст на 

собствения личностен и духовен потенциал; да се отстранят 
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болезнените признаци и симптоми.. 

2. Нормите на групата — това е съвкупност от правила и 

изисквания, „стандарти” на поведение, които регулират 

взаимоотношенията и взаимодействията между нейните 

участници. Груповите норми определят кое е допустимо и кое не в 

групата, кое е желателно и нежелателно, правилно и 

неправилно. Нормите в хода на развитие на групата могат да 

претърпят изменения, особено при възникването на нови сложни 

групови ситуации, но без тяхното съгласуване не може да бъде 

организирана активността. Мярка за интернализацията от 

страна на участниците на груповите норми може да бъде 

усилието, прилагано от колектива за тяхното запазване и защита. 

Към психотерапевтичните норми обикновено се отнасят 

искрената проява на емоции (включително и по отношение на 

психотерапевта), открито излагане на собствените възгледи и 

позиции, разказването за собствените проблеми, приемането от 

страна на другите и търпението им по отношение на чуждите 

позииции и възгледи, активността, стремежът да се избягват 

оценъчните съждения и др. Важен проблем в 

психотерапевтичната група е формирането на същински 

психотерапевтични норми и преодоляването на „антипсихотера-

певтичните” (антипсихотерапевтические) такива. 

3. Структура на групата, групови роли и проблеми на 

лидерството. Структурата на групата е едновременно формална и 

неформална. Неформалната структура се установява значително 

по-бавно от формалната, доколкото се определя от 

интерперсоналния избор. Различните членове на групата заемат 

различни позиции в йерархията по популярност и авторитет, 

власт и престиж, те осъзнават и изпълняват различни роли. 

Шиндлер (Шиндлер, Schindler R., 1957) описва четири най-често 

срещани групови роли. Алфа — това е лидерът, който импонира 

на групата, подбужда я към активност, съставя програмата, 

насочва я , придава ù увереност и решителност. Бета — това е 

експерт, който има специални знания, навици, способности, които 

изисква групата или които тя оценява високо. Експертът 

анализира, разглежда ситуацията от различни страни, неговото 

поведение е рационално, самокритично, неутрално и безучастно. 

Гама са преимуществено пасивните и лесно приспособяващите се 

членове на групата, които се опитват да запазят своята 

анонимност, като повечето от тях се отъждествятват с алфата. 

Омега е най-„крайният” член на групата, който страни от групата 

поради неспособност, поради това, че е различен от другите или 

поради страх. В психотерапевтичната група се срещат също и 

други роли: противник, опозиционер, монополист, монополен 

оратор, моралист, мъченик, квазипсихотерапевт, любимец, шут, 

„изкупителна жертва”, агресор, провокатор, защитник, вайкащ се, 

правдолюбец, блюстител на демокрацията (противник, 
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оппозиционер, монополист, монопольный оратор, моралист, 

мученик, квазипсихотерапевт, любимчик, шут, «козел 

отпущения», агрессор, провокатор, защитник, нытик, 

правдолюбец, блюститель демократии). За невротичните 

пациенти са характерни силно стереотипизираните роли. 

Психотерапевтичната група предоставя възможността те да се 

проявяви, коригира и разшири ролевия диапазон и репертоар. 

Лидерството в групата е важен компонент на Г. Д., тясно свързан 

с проблемите като ръководството на групата, подчинеността и 

съперничеството в нея. Отношението към психотерапевта, който 

се явява формален лидер на колектива, в различни фази от 

развитието на психотерапевтичната група, може да бъде 

различно и да се променя. Ролята на неформалния лидер в 

групата също не е стабилно, съперничеството, борбата за власт 

заемат съществено място в груповия процес. Във 

взаимоотношенията с лидера пациентите проявяват собствените 

си амбивалентни тенденции и нагласи по отношение на 

отговорността, безопасността, самостоятелността, ръководството, 

зависимостта. 

4. Груповата сплотеност се разбира като привлекателността 

на групата за нейните членове, потребността им да участват в 

групата и да си сътрудничат при решаването на общи задачи, 

като взаимно привличане между членовете на групата. 

Груповата сплотеност е необходимо условие за осъществяването и 

ефективността на груповата психотерапия. Тя се разглежда също 

така като аналог на психотерапевтичните отношения между 

пациента и психотерапевта в процеса на индивидуална 

психотерапия (индивидуальная психотерапия). Кротохвил 

посочва, че за груповата сплотеност допринасят: 

удовлетворяването на личните потребности на членовете на 

групата, както актуалните, така и потенциалните; целите на 

цялата група, които са в съгласие с индивидуалните потребности; 

изгодите, които следват от това членство; очакването за 

несъмнена полза; различните типов симпатии между 

участниците в групата, тяхното взаимно привличане; 

мотивираността на груповите членове; приятелската, 

предразполагаща атмосфера; престижът на групата; влиянието 

на груповата активност, съперничеството с други групи. 

Формирането на груповата сплотеност има важно значение за 

психотерапевтичния процес. Членовете на подобни групи са по-

възприемчиви, по-способни към искрена проява на чувствата си в 

конструктивна форма (включително и на негативните такива). Те 

са готови да обсъждат груповите конфликти, независимо от 

възникващите напрежение и неприятни преживявания, 

проявяват истинска заинтересованост един към друг и желание 

да си помагат. 

5. Груповото напрежение възниква във връзка с 
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разминаването в очакванията на груповите членове и реалната 

групова ситуация, несъгласуваността между личните им 

стремежи, необходимостта да съизмерват своите потребности, 

желания, позиции, нагласи с други членове на групата, 

напрежение се поражда и при обръщането към болезнените 

проблеми и преживявания на другите. То може да се изразява в 

агресивност, злост, раздразнение, неприязън, страх, отчуждение. 

Напрежението в групата обаче играе и положителна роля като 

фактор, който подбужда членовете на групата към активност, към 

промяна.  

6. Актуализация на предходния емоционален опит 

(проекция). В процеса на групова психотерапия у пациентите се 

актуализира предходния емоционален опит и предишните 

стереотипи в междуличностните отношения при взаимодействие с 

околните. Реакцията на всеки един участник в групата спрямо 

другите се определя не само от влиянието на конкретния човек 

или ситуация, но и от преноса (перенос) на собственото отношение 

спрямо някой друг човек или ситуация в миналото към 

актуалната групова ситуация. Психотерапевтичната група 

представлява сама по себе си модел на тази реалност, в която се 

намира пациента в неговия живот. Тук (в групата – бел. прев.) се 

проявяват същите чувства, отношения, нагласи, типичните за 

него стереотипи в отношенията. Това е важен материал за 

психотерапевтична работа, за извеждане, анализ и преработка на 

неадекватните емоционални и поведенчески стереотипи, на 

собствената невротична проблематика. Подборът на състава на 

психотерапевтичната група в много отношения се определя 

именно от необходимостта да се създадат условия за проекция, за 

актуализиране на предходния емоционален опит, което 

предполага наличието на колкото се може по-голямо 

разнообразие в личностните особености, емоционалното 

реагиране и поведението на участниците в групата. 

7. Формирането на подгрупи и тяхното влияние върху 

функционирането на групата. В групата много често се 

наблюдава тенденция към образуване на подгрупи. Подгрупите 

възникват съгласно определен принцип (възрастов, полов, 

интелектуален и др.), като този принцип влияе на дейността на 

психотерапевтичната група. Негативно въздействие оказва 

„затвореността” (закрытость) на подгрупата, нежеланието да се 

обсъждат с всички частни проблеми. Образуването на подгрупи, 

техните цели, норми и роли в груповия процес са подходящи теми 

за продуктивна групова дискусия (групповая дискуссия).  

8. Фазите на развитие на психотерапевтичната група се 

определят преди всичко от смяната на преобладаващите типове 

взаимодействия и взаимоотношения между участниците в 

групата, от промяната на основните типове групови интеракции.  

Всички описани по-горе процеси и елементи на Г. Д. са 
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много важни теми на груповата дискусия, което позволява в 

последната да се прояви значимата за пациента проблематика 

чрез анализ на особеностите на неговите взаимодействия и 

взаимоотношения с другите хора и спомага индивида да осъзнае 

по-добре отношенията си с другите. 

 

ГРУПОВА ДИСКУСИЯ //  

ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ 

 

Метод на групова психотерапия (групповая психотерапия). 

Наред с термина Г. Д. се употребяват понятия като „свободна 

дискусия” (свободная дискуссия), „неструктурирана дискусия”  

(«неструктурированная дискуссия») и др. 

Г. Д. се разглежда като основна, опорна форма на груповата 

психотерапия, по отношение на която другите методи на 

груповата психотерапия (психодрама, психогимнастика, 

проективна рисунка, музикотерапия) встъпват като 

спомагателни. Разделянето на методите на груповата 

психотерапия на основни и спомагателни е свързано с 

представата за техните различни функции. Така се приема, че Г. 

Д. до голяма степен е насочена към реализиране на същински 

психотерапевтични функции, докато в същото време 

спомагателните методи основно подпомагат личностната 

диагностика. Такова деление обаче е условно в значителна 

степен. Личностната диагностика в процеса на групова 

психотерапия (разкриване от пациента на неговите собствени 

проблеми, „самодиагностика” от страна на него самия, от другите 

членове на групата и от психотерапевта) и самият процес на 

психотерапия (осъзнаването от пациента на неговите собствени 

проблеми и конфликти и тяхната преработка и корекция) са 

тясно свързани и представляват сами по себе си единен процес, 

отделните елементи на който могат да бъдат обособени 

единствено на теория. 

Традиционно отнася Г. Д. към вербалните методи за 

групова психотерапия, доколкото основното средство за 

взаимодействие при нея е вербалната комуникация, а в центъра 

на анализа се намира преимуществено вербален материал. 

Подобно деление също е условно, доколкото анализът на 

невербалното поведение, съгласуваността или противоречивостта 

на вербалната комуникация се явява съществен аспект на Г. Д. 

Възприетата в литературата класификация предполага 

определянето в качеството на предмет на Г. Д. на биографията на 

пациента, на конкретни теми и взаимодействия 

(междуличностното взаимодействие в група), т.е. разграничават 

се биографична, тематична и интеракционна ориентация на Г. Д. 

В различните направления на груповата психотерапия тези 

ориентации имат различно тегло. Обикновено в качеството на 



 

 
~165~ 

водеща се определя интеракционната ориентация, доколкото тя 

определя спецификатат ан груповата психотерапия като метод, 

основан на използването за лечебни цели на груповата 

динамика (групповая динамика), чрез което се реализира един от 

най-важните фактори на лечебното действие в рамките на този 

метод – обратната връзка (обратная связь). Интеракционната 

ориентацие е насочена към анализа на особеностите на 

междуличностното взаимодействие в групата и на ситуациите, 

възникващи в хода на груповия процес. Биографичната 

ориентация предполага обсъждане на житейските истории на 

пациента, на отделни епизоди и събития от неговата биография, 

на неговите проблеми, конфликти, отношения, нагласи, 

особености на поведението му през целия му живот. Тематичната 

ориентация концентрира вниманието на групата върху 

актуалните за повечето участници в групата общи теми. На 

практика обаче активността на групата е различна  На практика 

обаче активността на групата може да бъде различна: в хода на 

един сеанс могат да се засягат както актуални проблеми на 

дейността на групата, така и теми, свързани или с житейската 

история на отделния пациент, или с общи за всички участници 

проблеми и трудности. Това означава, че в процеса на един сеанс, 

по правило, могат да се наблюдават нееднократни изменения в 

ориентацията на Г. Д. Така първоначално интеракционно 

ориентираното занимание (например обсъждането на ролевата 

структура на групата и на конкретни роли и позиции на нейните 

участници) може впоследствие да възприеме биографична 

насоченост с концентриране на вниманието върху един от 

пациентите (който играе важна роля в тази структура) и с 

привличане на биографичен материал, чрез който да се покаже 

на пациента повтаряемостта на неговите реакции, на начина му 

на поведение, на неговите характерни роли, позиции, нагласи, 

конфликти и да му се помогне да разбере по-дълбоките причини 

на своето поведение. Обсъждането на биографията на всеки 

отделен пациент може да доведе по-нататък също така до анализ 

на актуалното му поведение в групата и в груповите ситуации, 

така и до концентриране на вниманието върху общите теми, 

актуални и важни за останалите участници. Така биографичната 

ориентация се изменя или в интеракционна, или в тематична. 

Когато например пациентът, разказвайки за своя живот, отделя 

голямо внимание на своите сложни отношения с родителите си, 

групата впоследствие може да премине към обсъждане на 

поведението на този пациент в актуалната групова ситуация – в 

отношенията с другите участници в нея или с осихотерапевта – 

или към разбор на общата тема за взаимоотношенията между 

деца и родители според опита на всеки участник в групата. Както 

показва практиката, полиориентацията на груповия сеанс е не 

само по-естествена и характерна за груповия процес, но и с по-
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висока ефективност. 

Съществуващата тенденция към игнориране на 

биографичната насоченост на Г. Д. в значителна степен 

ограничава лечебния, психотерапевтичен материал на дадения 

метод и не е оправдана нито в практически, нито в теоретичен 

план. Така при анализа на общите фактори на 

психотерапията (общие факторы психотерапии) (в частност, 

факторите, които характеризират стратегията на психотерапевта, 

независима от теоретичната му ориентация) повечето 

изследователи посочват съчетаването в процеса на 

психотерапевтична работа на принципите „там и тогава” (там и 

тогда) и „тук и сега” (здесь и теперь) (т.е. използването в хода на 

психотерапията както на материал, свързан с историята на 

живота на човека и неговото междуличностно взаимодействие в 

реалния живот, така и с актуалното поведение и междуличностно 

взаимодействие в процеса на психотерапия) като важно условие 

за ефективността на психотерапията. Безусловно опирането на 

анализа на груповото взаимодействие, обратната връзка, 

съдържаща информация за актуалното поведение на пациента се 

явява основа на Г. Д. Съдържанието на обратната връзка обаче 

става все по-достоверно и убедително за пациента, ако той има 

възможност да отнесе тази информация към своя предходен 

житейски опит. Процесът на осъзнаване се облекчава, ако 

непосредственото емоционално преживяване и новата 

информация могат да бъдат допълнени с анализ на собствените 

преживявания, на собственото поведение, на характерните 

отношения и нагласи, проявяващи се в реалния живот извън 

групата. Най-конструктивно тук се явява не изолираното 

обсъждане на биографиите на пациента (например участниците в 

групата последователно разказват за себе си), а спонтанното 

обръщане към биографичния материал на основата на анализа 

на груповото взаимодействие.  

 

ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

  

Психотерапевтичен метод, спецификата на който се 

заключава в целенасочено използване на груповата динамика 

(групповая динамика), т.е. на цялата съвкупност от 

взаимоотношения и взаимодействия, възникващи между 

участниците в групата, включително груповия психотерапевт 

(групповой психотерапевт) и които обслужват лечебната цел. 

Принципно Г. П. не е самостоятелно направление в 

психотерапията, а представлява сама по себе си само специфичен 

метод, при използването на който основен инструмент за 

психотерапевтично въздействие става групата пациенти, за 

разлика от индивидуалната терапия, където такъв инструмент е 
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само психотерапевтът. Наред с другите психотерапевтични 

методи Г. П. (точно както и при индивидуалната форма на 

работа) се прилага в рамките на различни теоретични 

ориентации, които и определят нейното своеобразие и специфика: 

конкретните цели и задачи, съдържателната страна и 

интензивността на процеса, тактиката на психотерапевта, 

психотерапевтичните мишени, избора на методическите прийоми 

и п. Всички тези променливи в голяма степен се обуславят и от 

нозологичната принадлежност на болните, които взимат участие 

в психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа). 

В качеството си на стамостоятелно направление в 

психотерапията, Г. П. встъпва единствено в този смисъл, че 

разглежда пациента в социално-психологически план, в 

контекста на неговите взаимоотношения и взаимодействия с 

околните хора, като така раздвижва самите граници на 

психотерапевтичния процес и се фокусира не само върху 

индивида и неговата вътреличностна проблематика, но и върху 

индивида в съвкупността от неговите реални взаимоотношения и 

взаимодействия със заобикалящия го свят. Взаимоотношенията и 

взаимодействията, в които встъпва пациента в групата в 

значителна степен отразяват неговите истински 

взаимоотношения, така както групата встъпва като модел на 

реалния живот и в нев човек проявява същите отношения, 

нагласи, ценности, същите способи за емоционално реагиране и 

поведенчески реакции. Използването на груповата динамика е 

насочено към това всеки участник да има възможност да прояви 

себе си, а също така към създаването в групата на ефективна 

система за обратна връзка (обратная связь), която позволява на 

пациента по-адекватно и по-дълбоко да разбере самия себе си, да 

види собствените си неадекватни отношения и нагласи, 

емоционални и поведенчески стереотипи, които се проявяват в 

междуличностното взаимодействие и да ги промени в атмосфера 

на доброжелателност и на взаимно приемане. 

Г. П. се отличава от груповата терапия (групповая 

терапия), от психотерапията в група и от колективната 

психотерапия (коллективная психотерапия). Последните 

предполагат по своята същност използване на всеки един 

психотерапевтичен метод в група от пациенти (хипноза/гипнос, 

аутогенная тренировка/аутогенная тренировка, 

убеждение/убеждение, […]). В този случай психотерапевтът 

въздейства чрез психологически средства на голям брой пациенти 

едновременно, без да използва систематично за лечебна  цел 

ситуациите, взаимоотношенията и взаимодействията, 

възникващи между пациентите. Историята на развитието на Г. 

П. е движение от групова терапия към Г. П., т.е. към разбиране и 

използване за психотерапевтични цели (психотерапевтические 

цели) груповите ефекти. От зараждането на медицината за 
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оказване на помощ на болните, лечителите прилагат методите на 

психологическото въздействие, широко използвайки за тази цел 

групата. Проявяващите се в групата очаквания, ориентации, 

емоции, чувства, надежди, вяра в компетентността на лечителя и 

в ефективността на прилаганите процедури увеличават 

усещането за афективно напрежение, което нараства с помощта 

на „емоционалното заразяване” (эмоционального заражение) 

между участниците и спомага за податливостта на пациентите 

към въздействието и влиянието на лекуващия ги. Въздействието 

се заключава преди всичко във внушение (внушение), което е 

насочено към емоционалната сфера на болния и, заобикаляйки 

неговото рационално, критично мислене, оказва полезно влияние 

на неговото самочувствие и психофизиологично състояние и, като 

следствие, на социалното му функциониране. Пример за оказване 

от страна на групата на положително влияние върху психичното 

здраве са опитите на австрийския психиатър Месмер (Месмер, 

Mesmer F. А), когото понякога наричат „творец на 

психотерапевтичната теория и практика, включително и на 

груповата такава” (творец теории и практики психотерапии, в том 

числе и групповой). След него много изтъкнати учени и лекари 

използват различни психотерапевтични методи в група болни, 

обосновавайки целесъобразността и ефективността на този 

подход. Първият, който обръща внимание на терапевтичните 

възможности на груповото взаимодействие е американският 

лекар Прат (Пратт/ Pratt J.), който през 1905 г. за първи път 

организира психотерапевтични групи за болни от туберкулоза. 

Първоначално Прат разглежда групата като икономически по-

удобен способ за информиране на пациентите относно здраявето 

и болестта, относно начина на живот и отношенията, които 

благоприятстват оздравяването, без да откроява същинските 

терапевтични възможности на подобна работа. По-късно той 

достига до убеждението, че в психотерапията основната роля 

принадлежи на групата, чието въздействие се заключава в 

ефективното влияние на един човек върху друг, във 

възникващите в групата взаимно разбиране и солидарност, които 

спомагат за преодоляването на песимизма и на усещането за 

изолация. 

На практика всички психотерапевтични направления на 

XX в. по един или друг начин използват груповите форми и имат 

определен приност в развитието на Г. П. Особено място в това 

отношение заемат психоаналитичното и хуманистичното 

направление. Така Адлер (Adler A.) обръща внимание на 

значението на социалното обкръжение за проявите на нарушения 

у пациентите. Той смята, че групата представлява сама по себе си 

съответен контекст за изява на емоционалните нарушения и за 

тяхната корекция. Като приема, че източникът на конфликтите и 

на трудностите на пациента е в неправилната им система от 
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ценности и житейски цели, той твърди, че групата не само може 

да формира възгледи и съждения, но и може да помогне те да се 

променят. Работейки с група пациенти, Адлер се стреми да 

разясни на пациентите генезиса на техните нарушения, а също 

така да трансформира тяхната позиция. За развитието на 

психоаналитично-ориентираната Г. П. способстват със своите 

трудове Славсън (Славсон, Slavson S. R.), Шилдер (Шильдер, 

Schilder P.), Волф (Вольф, Wolf А.) и др. Съществен принос в 

развитието на Г. П. внася основателят на психодрамата 

(психодрама) Морено (Moreno J. L.), на когото приписват и 

въвеждането на самия термин Г. П. Сред представителите на 

хуманистичното направление особено място заема Роджърс 

(Роджерс, Rogers С. R.). Отделяйки в качеството им на основни 

променливи на психотерапевтичния процес емпатията 

(эмпатия), безусловното положително приемане и 

автентичността (аутентичность), Роджърс придава голямо 

значение на груповите форми, смятайки, че психотерапевтът в 

тях се явява модел за участниците, като така способства за 

отстраняването на тревогата и за развиване на себеразкритието 

им, че отношенията, изграждащи се между участниците в 

групата могат да създадат оптимални условия за терапевтични 

изменения. Голямо влияние на развитието на Г. П. оказват 

трудовите на Левин (Левин, Lewin K.) в областта на груповата 

динамика, който твърди, че повечето ефективни изменения се 

случват в групов, а не в индивидуален контекст. Левин и 

неговите последователи разглеждат личностните разстройства 

като резултат и проява на нарушените отношения с други хора, 

със социалното обкръжение. Те виждат в групата инструмент за 

корекция на нарушените взаимодействия, доколкото такава 

корекция може да се случи в процеса на социалното обучение. 

Този процес се облекчава и ускорява, в частност благодарение на 

ранната проявя в групов контекст на типичното за отделните 

участници неадаптивно междуличностно поведение. Основно 

съдържание на работата на групата става анализът на типовите 

образци на взаимодействието, съпоставка на поведението в 

актуалната ситуация „тук и сега” (здесь и теперь) с неговия 

характер и последици в миналото. Благодарение на тактичното 

участие на психотерапевта, който поощрява и насочва 

дискусията, се улеснява изграждането на доброжелателна 

атмосфера и сътрудничество, а аналитичната работа проведена в 

такава среда облекчава преживяването на корективен 

емоционален опит (коррективный эмоциональный опыт), 

неизбежен за протичане на процеса на обучение. Необходимо е 

също да се посочат такива видни теоретици и практици в 

областта на Г. П. като Хок (Хёк, Hock K.), Ледер (Ледер, Leder S.), 

Кратохвил (Кратохвил, Kratochvil S.), които, работейки в Източна 

Европа, оказват голямо влияние върху развитието на Г. П. в 
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Русия. 

Целите и задачите на Г. П. като методи, ориентиран към 

личностни изменения, в определена степен се различават в 

зависимост от теоретичните представи за личността и природата 

на нейните нарушения, макар че използването на груповата 

динамика като опора съществено сближава позициите. В най-общ 

вид целите на Г. П. се определят като разкриване, анализ, 

осъзнаване (осознание) и преработка на проблемите на пациента, 

на неговите вътреличностни и междуличностни конфликти и 

корекция на неадекватните му отношения, нагласи, емоционални 

и поведенчески стереотипи на основата на анзлиза и на 

използването на междуличностното взаимодействие. Отчитайки 

три плоскости на очакваните изменения (когнитивна, 

емоционална и поведенческа), по-конкретните задачи на 

груповата психотерапия могат да бъдат формулирани по следния 

начин: 

1. Познавателна сфера (когнитивен аспект, интелектуално 

осъзнаване). Г. П. трябва да способства за това пациентът да 

осъзнае: 1) връзката между психогенните фактори и 

възникването, развитието и запазването на собственото 

заболяване; 2) какви ситуации в групата и реалния живот 

предизвикват напрежение, тревога, страх и други негативни 

емоции, които провокират появата, фиксацията и усилването на 

симптоматиката; 3) връзката между негативните емоции и 

появата, фиксацията и усилаването на симптоматиката; 4) 

особеностите на собственото поведение и на емоционалното 

реагиране; 5) как то изглежда отстрани, как оценяват околните 

едни или други особености в поведението и емоционалното 

реагиране, как те откликват на тях, до какви последици довежда 

това поведение; 6) съществуващото разминаване между 

собствения Аз-образ и възприемането на човека от другите; 7) 

собствените мотиви, потребности, стремежи, отношения, нагласи, 

особености на поведението и на емоционалното реагиране, а също 

така степента на техните адекватност, реалистичност и 

конструктивност; 8) характерните защитни механизми; 9) 

вътрешните психични проблеми и конфликти; 10) особеностите 

на междуличностното взаимодействие и на конфликтите в него и 

причините за последните; 11) по-дълбоките причини за 

прежияванията, за начините на реагиране, като анализът 

проследява тяхното развитие още от детството, а също така 

условията и особеностите във формирането на система от 

отношения; 12) собствената роля, степента на участие във 

възникването и запазването на конфликтните и 

психотравмиращите ситуации, а също така по какъв начин може 

да бъде избегнато тяхното повторение в бъдеще. Като цяло, 

задачите, свързани с интелектуалното осъзнаване се свеждат до 

следните три аспекти: осъзнаване на връзките „личност—
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ситуация—болест” („личност—ситуация—болезнь), осъзнаване на 

интерперсоналния контекст на собствената личност и осъзнаване 

на генетичния (исторически) план.  

2. Емоционална сфера. Г. П. трябва да помогне на 

пациента: 1) 

да получи емоционална подкрепа (эмоциональная поддержка) от 

страна на групата и на психотерапевта, които водят до усещане 

за собствената ценност, до отслабване на защитните механизми, 

до по-голяма откритост, активност и спонтанност; 2) да преживее 

в групата онези чувства, които той често изпитва в реалния 

живот, да възпроизведе онези емоционални ситуации, които се 

случват с него в действителността и с които по-рано той не е 

успял да се справи; 3) да преживее неадекватността на някои 

свои емоционални реакции; 4) да се научи на искреност по 

отношение на себе си и на другите хора; 5_ да стане по-свободен в 

изразяването на собствените му негативни и позитивни чувства; 

6) да се научи по-точно да разбира и да вербализира своите 

чувства; 7) да разкрие своите проблеми, свързани с определени 

преживявания (често скривани или изопачавани до този момент 

от самия човек); 8) да модифицира начина на преживяване, на 

емоционално реагиране, възприятията за самия себе си и за 

отношенията с другите; 9) да коригира емоционално своите 

отношения. Като цяло, задачите в емоционалната сфера 

обхващат следните основни аспекти: получаване на емоционална 

подкрепа и формиране на по-благоприятно отношение към себе 

си; непосредствено преживяване и осъзнаване на новия опит в 

група, а също така и  самостоятелното му осмисляне; точно 

разпознаване и вербализация (вербализация) на емоциите; 

преживяване отново и осъзнаване на мианлия емоционален опит 

и получаване на нов емоционален опит в група. 

3. Поведенческа сфера. Г. П. трябва да помогне на 

пациента: 

да види собствените си неадекватни поведенчески стереотипи; 2) 

да придобие навици за по-искрено, по-дълбоко и по-свободно 

общуване; 3) да преодолее неадекватните форми на поведение, 

които се проявяват в групата, включително свързаните с 

избягване на субективно сложните ситуации; 4) да развие форми 

на поведение, свързани със сътрудничество, взаимопомощ, 

отговорност и самостоятелност; 5) да закрепи нови форми на 

поведение, в частност такива, които ще способстват за по-

адекватната адаптация и фунциониране в реалния живот; 6) да 

изработи и закрепи адекватни форми на поведение и реагиране 

на основата на постижениуя в познавателната и емоционалната 

сфера. Най-общо задачите на Г. П. в поведенческата сфера могат 

да бъдат определени като формиране на ефективна 

саморегулация.  

Така задачите на Г. П. се фокусират върху три компонента 
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на самосъзнанието: разбиране на себе си (самопонимание, 

когнитивен аспект), отношение към себе си (емоционален аспект) 

и саморегулация (поведенчески аспект), което позволява да се 

определи общата цел на Г. Т. като разширяване на сферата на 

самосъзнанието на пациента. По принцип задачата на всяка 

психотерапевтична система, ориентирана към личностни 

изменения, може да бъде формулирана така. В Г. П. обаче 

основен инструмент на лечебното въздействие встъпва 

психотерапевтичната група, която позволява да се постигнат 

разбиране и корекция на проблемите на пациента чрез 

междуличностното взаимодействие, чрез груповата динамика. 

Груповата динамика е съвкупност от групови действия и 

интеракции, възникващи в резултат на взаимоотношенията и 

взаимодействията между членовете на групата, на тяхната 

дейност и на влиянието на външното им обкръжение и 

представлява сама по себе си развитие, или движение, на групата 

във времето. В най-общ вид груповата динамика се определя от 

целите, задачите и нормите на групата, нейната структура, 

структурата на лидерството в нея, груповите роли, сплотеността 

на групата, груповото напрежение, актуализацията на 

предходния емоционален опит, формирането на подгрупи, от 

основните видове вербална комуникация в нея. Всички елементи 

на груповата динамика се обсъждат в процеса на работа, 

доколкото в тях най-ярко се изразява спецификата на системата 

от отношения, нагласи, особености на поведението и др. и 

последните могат да се разглеждат като основни теми в 

груповата дискусия (групповая дискуссия). 

Опирането на груповата динамика и междуличностното 

взаимодействие, което представлява само по себе си фокусиране 

на работата групата на процеса „тук и сега” (здесь и теперь) 

понякога формира гледна точка, съгласно която Г. П. е насочена 

към преработване на конфликтите в сферата на 

междуличностното взаимодействие, докато индивидуалната — 

към разкриване и преработка на дълбинния, междуличностен 

конфликт. Г. П. в рамките на конкретното психотерапевтично 

направление обаче решава същите задачи, както и 

индивидуалната, но с помощта на своите средства. Ако 

психотерапията има за своя цел разкриването и преработката на 

вътрешния психичен конфликт и корекцията на неадекватните 

нарушени отношения на личността, които обуславят неговото 

възникване и субективна неразрешимост, то тази цел е обща 

както за индивидуалната психотерапия, така и за груповата. 

Трудностите в сферата на междуличностното взаимодействие, 

междуличностните конфликти, в значителна степен са следствие 

на дълбинни колизии и нарушени отношения на личността. В 

междуличностните конфликти се „осветляват” скритите и 

неозъснатите психични проблеми. Въздействието единствено на 
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междуличностно ниво представлява само по себе си поведенчески 

тренинг (поведенческий тренинг), доколкото задачите на 

психотерапията са по-сложни и по-дълбоки. Различието между 

индивидуалната психотерапия и Г. П., независимо от наличието 

на общи задачи между тях, се заключава в това, че Г. П. в голяма 

степен акцентира вниманието върху междуличностния аспект, а 

индивидуалната — върху историчсеския. В голяма степен обаче, 

а не изключително. В Г. П. вътрешният психичен конфликт и 

нарушените отношения на личността се разкриват чрез тяхното 

непосредствено отражение в реалното поведение на пациента в 

групата. В същото време Г. П., независимо от доминиращата ù 

насоченост към взаимодействието, не се ограничава до 

актуалната ситуация „тук и сега” (здесь и сейчас). Закономерната 

повторяемост, стереотипността на конфликтните ситуации, 

особеностите на поведението и емоционалното реагиране в 

групата и извън нея, в настоящето и миналото правят за 

пациента по-нагледно и по-убедително съдържанието на 

обратната връзка, получена в групата. Това спомага за 

създаването на устойчива мотивация към самоизследване и към 

корекция на своите отношения, позволява да се очертае онова, 

което стои зад поведението в различни ситуации. Представата, че 

процесът на Г. П. трябва да се ограничава до ситуацията „тук и 

сега”, може единствено да омаловажи ефективността на 

психотерапевтичното въздействие. Един от най-важните 

механизми на лечебното действие на груповата психотерапия 

(механизмы лечебного действия групповой психотерапии) — 

възникването и преживяването от пациента в групата на онези 

емоционални ситуации, през които е преминал в реалния живот в 

миналото и които са били субективно неразрешими и 

неотреагирани, — предполагат преработката на миналия 

негативен опит, която се проявява в актуалната емоционална 

ситуация в групата, без която е невъзможно да се постигнат 

позитивни, достатъчно дълбинни личностни изменения. 

Адекватното разбиране на себе си също така не може да бъде 

достигнато извън общия контекст на формиране и развитие на 

личността на пациента. И така както Г. П. не се ограничава на 

междуличностно ниво, така и индивидуалната психотерапия не 

се свежда единствено до осъзнаване с помощта на исторически 

анализ. В индивидуалната психотерапия, така както и в 

груповата, и реалното емоционално взаимодействие (в група или 

в психотерапевтична диада) и расказът на пациента за себе си, за 

собствения живот, за миналото, в определена степен отговарят на 

принципа „тук и сега”. На първо място, вербалната активност 

(или неактивност) на пациента е обусловена от неговото актуално 

взаимодействие с психотерапевта (групата): от доверие или 

недоверие, от усещане за заплаха или за безопасност, от 

желанието да предизвика съчувствие, да намери разбиране, 
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контакт, сътрудничество или да прехвърли цялата отговорност за 

лечението върху психотерапевта. На второ място, често разказът 

за собственото минало, спомените, също предизвикват силни 

емоции, съпоставими с тези, които възникват в реална ситуация. 

Разказът за миналото обаче може не просто да провокира силни 

актуални преживявания, но и да способства за тяхната адекватна 

и точна вербализация и осъзнаване. Ето защо ограничаването на 

психотерапевтичния процес в индивидуалната психотерапия 

единствено до историческия план, а в груповата — единствено до 

междуличностния, както и прекалено тясното разбиране на 

термина „тук и сега” (здесь и теперь), е необосновано. 

По-голяма част от изследователите на процеса на Г. П., а 

също практиците в тази област описват определени 

закономерности в развитието на психотерапевтичния процес в 

групата и наличието на достатъчно точно очертани фази в него. 

Този процес започва с етапа на зависимо и търсещо поведение, 

преминава през периода на възникване, изостряне и 

разрешаване на вътрегруповите конфликти и се придвижва към 

формиране на групова сплотеност и ефективно решаване на 

проблемите. Наличието на различни схеми се определя както от 

различните теоретични ориентации, така и от различните 

параметри, чието изучаване служи като основание за 

разграничаване на определени фази на груповите 

психотерапевтични процеси (вж Фази на развитие на 

психотерапевтичната група/ Фазы развития 

психотерапевтической группы). На описателно ниво обаче тук се 

установяват значително повече сходства, отколкото различия. 

Първата фаза на груповата психотерапия се характеризира с 

пасивност на пациентите и високо ниво на напрежение, 

обусловени преимуществено от разминаване на очакванията на 

участниците в групата по отношение на реалната групова 

ситуация и позицията на психотерапевта. 

За втората фаза също така е свойствено високото ниво на 

напрежение (спецификата на което се заключава, по правило, в 

наличието на негативни емоции по отношение на 

психотерапевта) в съчетание с по-висока активност на 

пациентите. За конструктивно разрешаване на този кризисен 

стадий може да се приеме откритото споделяне от страна на 

пациентите на техните чувства и обсъждането в групата на 

проблемите, свързани с авторитетите и зависимостта, с търсенето 

на подкрепа, с недостатъчната самостоятелност и отговорност, с 

неувереността. Третата фаза се характеризира с процеса на 

структуриране на групата, с развитието на груповата култура, с 

изработването на груповите норми, цели, ценности, с 

формирането на сплотеност, взаимопомощ и взаимоподдръжка. 

Четвъртъта фаза е „работна” — фаза на активно и целенасочено 

работещата психотерапевтична група. Възникналите в 
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предишната фаза сплотеност, искреност, спонтанност, 

заинтересованост, чувство за безопасност създават необходимите 

условия за същински психотерапевтичен процес в групата. 

При разглеждане на лечебния ефект на Г. П. се посочват 

разнообразни механизми, или фактори, на лечебното действие, 

които се разполагат в 3 основни плоскости. В зависимост от 

теоретичната ориентация представителите на различните 

направления придават по-голямо или по-малко значение на 

всеки една от тях, като се подчертава при това и определената 

роля на останалите две. В качеството им на основни механизми 

на лечебното действие на Г. П. могат да се разглеждат 

корективният емоционален опит, конфронтацията 

(конфронтация) и ученето (научение).  

Важна роля в Г. П. играе поведението на груповия 

психотерапевт, което в значителна степен се определя от 

теоретичната ориентация, но като цяло неговата позиция може 

да бъде характеризирана като недирективна. Основните задачи 

на груповия психотерапевт могат да бъдат формулирани по 

следващия начин: 1) подбуждането на членовете на групата към 

проявяване на техните отношения, нагласи, поведения, 

емоционални реакции и тяхното обсъждане и анализ, а също така 

към разбор на предложените теми; 2) създаване в групата на 

условия за пълно разкриване от страна на пациентите на техните 

проблеми и емоции в атмосфера на взаимно приемане, 

безопасност, подкрепа и защита; 3) разработване и поддържане в 

групата на определени норми, гъвкавост в избора на директивни 

и недирективни техники на въздействие. Средствата на 

въздействие, използвани от груповия психотерапевт, могат 

условно да се разеля на 2 вида: вербални и невербални. Към 

вербалните се отнасят структурирането на хода на заниманията 

(една от най-важните функции на психотерапевта), събирането 

на информация, интерпретацията (интерпретация, 

отразяване на емоциите, класификация, конфронтация, 

същинска интерпретация), убеждаване и повторно убеждаване, 

предоставяне на информация, поставяне на задачи. В този 

случай става дума не толкова за активност на психотерапевта, 

колкото за стимулиране на членовете на групата към определен 

вид активност. Към невербалните средства се отнасят мимиката, 

жестикулацията, интонацията. Препоръчително по отношение на 

ръководенето на психотерапевтичната група е наличието в нея 

на двама психотерапевти, което позволява всеки един от тях да 

получава обратна връзка относно своето поведение в групата. В 

този случай психотерапевтите професионално се контролират 

един друг и могат да обърнат внимание на собствените си 

изкривявания в разбирането на груповия процес и възможен 

контрапренос (контрперенос). Като котерапевт (котерапевт) 

често встъпва по-малко опитният, начинаещият групов 
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психотерапевт, който, участвайки в работата, придобива опит в Г. 

П. Воденето на групите от психотерапевти, намиращи се на едно 

професионално ниво, също е разпространено явление. Най-

предпочитаният обаче вариант за работа в психотерапевтична 

група е воденето й от двама психотерапевти: лекар и психолог, 

мъж и жена.  

Методите на Г. П. условено се разделят на основни и на 

спомагателни. Основен метод е груповата дискусия, която има 3 

главни ориентации — взаимодействена, биографична и 

тематична. Към спомагателните методи се отнасят психодрама 

(психодрама, разиграване на ролевите ситуации), 

психогимнастика (психогимнастика, невербално 

междуличностно взаимодействие), музикотерапия 

(музыкотерапия, в активна и рецептивна форма), проективна 

рисунка (проективный рисунок, рисуване на определена тема). 

Всеки от посочените методи може да се използва и като 

спомагателен прийом, но в дадения случай става дума за 

комплекс, прилаган в работата с една терапевтична група. 

Опорна форма на Г. П. е груповата дискусия, а спомагателните 

методи могат да се използват като допълнителен прийом в хода 

на дискусията и като отделно занимание. Съчетаването на 

груповата дискусия с различни вербални и невербални 

спомагателни прийоми се определя от конкретната групова 

ситуация и от фазата на развитие на групата. В зависимост от 

това, може деа се измени отделното тегло на различните 

вербални и невербални методи, а също така и съдържанието и 

структурата на заниманията. В началната фаза на Г. П.  

например, когато съществува изразена дистанция между 

пациентите и страх от предолояването ù, когато поведението на 

пациентите се характеризира с напрегнатост и неувереност, е 

полезно да се увеличи обемът на невербалните прийоми, в 

частност психогимнастиката. Понякога в началото на груповата 

работа се прилагат преимуществено психодраматични техники 

(разговор със значим човек, „социален атом” и др.). 

Спомагателните вербални и неверални методи често се използват 

в хода на групата за разрешаване на трудните ситуации. Тяхното 

прилагане в хода на груповата дискусия позволява да се насочи 

вниманието на групата и на отделните пациенти към 

характерните особености и начини на поведение, да се разкрият 

съществуващите взаимоотношения и те да станат по-нагледни, да 

се оживи процесът на взаимодействие, да се даде допълнителен 

материал за анализ на проблем в групата като цяло и на такъв, 

свързан с конкретен участник в нея. 

Продолжительность курса Г. п. зависит от теоретической 

ориентации, нозологической принадлежности и типа лечебного 

учреждения. В среднем это 40 сеансов по 1,5 часа каждый. 

Психотерапевтическая группа состоит из 8-12 человек и, как 
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правило, гомогенна по нозологическому признаку и гетерогенна в 

отношении других характеристик (пол, возраст, образование, 

психологические особенности, специфика психологического 

конфликта и др.). 

Г. П. се използва в комплексното лечение на най-

разнообразни контингенти болни (с неврози, с алкохолизъм и 

наркомании, с психози, психосоматични разстройства, хронични 

соматични заболявания и др.). Прилагането на Г. П. се определя 

преди всичко от ролята на психогенните фактори в 

етиопатогенезата на заболяването и от неговите психични и 

социално-психологически последици. Повече информация за тези 

приложения са представени в съответните статии, посветени на 

психотерапията в различните области на медицината. 

 

ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ С ПОДРАСТВАЩИ//  

ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Г. П. С. П. се разглежда като серия от междуличностни 

взаимодействия в малка група, насочени към формирането у 

участниците на адекватна самооценка и на цялостна Аз-

концепция, към конфронтирането им (конфронтация) с 

техните собствени неосъзнати проблеми, към разпознаване на 

неадекватните им патерни за емоционално-поведенческо 

реагиране и на неизползваните от тях личностни ресурси, към 

това участниците да достигнат до своите прeживявания и да ги 

вербализират (вербализация), да усъвършенстват своите навици 

за осъществяване на контрол върху ситуацията, да се научат да 

изграждат отношения с другите по един удовлетворителен начин 

и за двете страни (Эйдемиллер Э. Г., Кулаков С. А., 1990). 

Понастоящем Г. П. С. П. с нарушения на адаптацията, с 

невротични, соматоформни разстройства и с нарушения на 

личността е разпространена в много страни по света и се 

причислява към най-ефективните и икономични методи на 

психотерапия. Препятствие в използването на метода на Г. П. С. 

П. в някои случаи се явява недостатъчната спонтанност и 

гъвкавост на психотерапевтите, техният страх от експресивността 

на подрастващите, а в други случаи – самият дефицит на детски 

и юношески психотерапевти в системата за оказване на 

психотерапевтична помощ, какъвто е случаят у нас (Захаров А. 

И., 1982; Эйдемиллер Э. Г., 1988, 1994; Sifneos P. Е., 1979). 

Всички съществуващи методи за Г. П. С. П. (а те са около 

100) могат да се диференцират в 3 вида: образователни, 

аналитични и основани на действието. Към последния вид се 

отнасят аналитичната психодрама (аналитическая 

психодрама), гещалт-терапията (гештальт-терапия) и др. За 

подрастващите най-адекватни се явяват моделите на групова 

психотерапия/групповая психотерапия, основани на действието. 
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Това е свързано с такива техни психични особености като 

стремежът към групиране, потребността от интимност и 

сътрудничество, тревогата, предизвикана от разкриването на 

субективния свят и от формирането на Аз-образа, стремежът към 

разширяване на диапазона на ролевото поведение, запазената от 

детството конкретност на мисленето и емоционална 

непосредственост. Именно поради тези психични особености 

прилагането на методите за групов анализ и на разговорната 

психотерапия (разговорная психотерапия) е съществено 

ограничено в юношеската психиатрия (Tausch R., 1973). 

Според продължителността на груповата работа се 

разграничават 2 вида Г. П. С. П. : дългосрочна (60 и повече часа) 

и краткосрочна (от 20 до 28 часа) (Эйдемиллер Э. Г., 1994). 

Показанията за провеждане на Г. П. С. П. са широки – това са 

невротични и личностни разстройства, алкохолизъм, нарко- и 

токсикомании, нарушения на адаптацията, психични 

заболявания, сред които различни форми на шизофрения и 

епилепсия (Ериш М. И., Каубиш В. К., Эткинд А. М., 1978). 

Противопоказанията за използването на Г. П. С. П. са 

относителни и в значителна степен са обусловени от линостните и 

професионалните качества на психотерапевта. Потребността на 

юношите от краткосрочна групова психотерапия съществено 

нарастна през последното десетилетие (Кулаков С. А., 1994). 

Обстоятелства, които способстват за това, са няколко: 1) обемът на 

дълговременната памет при децата, включително и при 

подрастващите, е съществено по-малък, отколкото при 

възрастните: резултатите, постигнати от групата в рамките на 

едно занимания след няколко дни могат да бъдат или забравени, 

или възприети изкривено; 2) за подрастващия е трудно дълго 

време да чака появата на резултати от психотерапията: ако след  

сеанса групова псохотерапия у участниците не се появява 

усещането, че терапевтичните цели са достижими, настъпват 

разочарование и веднага се появява желанието да се напусне 

групата; 3) краткосрочната психотерапия (краткосрочная 

психотерапия) в сравнение с дългосрочната е по-малко вероятно 

да се превърне в своеобразна „екологична нища” («экологическая 

ниша») за подрастващите, да стане алтернатива на техния живот 

в обкръжението на хора с множество с задължения и с изразена 

потребност от рекреация. При дългосрочния модел на Г. П. С. П. 

груповата работа се провежда 3-4 пъти седмично по 1,5 часа в 

продължение на 3 месеца, в рамките на краткосрочната 

психотерапевтична група (психотерапевтическая группа) – 4 

часа всекидневно в продължение на 5-7 дни. Групите се състоят 

от 8-12 участника от двата пола. Пациентите следва да се 

подбират най-вече по тяхната психична зрялост, а не толкова по 

паспортната им възраст. Заедно с 16-18-годишни момчета в 

групата могат да бъдат включени и 14-16-годишни момичета, 
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които изпреварват първите по темп на съзряване. Разликата във 

възрастта между подрастващите от един пол не трябва да 

превишава 1-2 години. И при двата модела за Г. П. С. П. 

груповата и личностната динамика се оказва сходна, но 

интензивността на процесите на промяна е по-висока в 

краткосрочните групи.  

На първата фаза – фазата на ориентация – протича 

формиране на групата като едно цяло, пациентите приемат 

правилата на работа, предлагани от психотерапевта. 

Участниците в групата изпълняват упражнения, които им 

помагат да се сплотят, развиват техните комуникативни 

възможности, емпатични навици, тренират способността им да 

иразявят и да „четат” емоциите на другите. За тази цел се 

използват игри като ръкостискане, предаване по кръга, 

назоваване на имена заедно с „подаване” на въображаема топка, 

„предаване” на въображаем предмет, а също така прийоми като 

„Брауново движение” («Броуновское движение»), «Горная тропа», 

„Лунни локатори” («Лунные локаторы»), „Розов крокодил” 

(«Розовый крокодил») спомагат за разкриване на 

комуникативното значение на въпросите, на описателния език и 

т.н. При изпълнението на „Брауновото движение” («Броуновское 

движение») всички участници скръстват пръстите на ръцете си на 

тила и изпъват лактите си напред (това са своеобразни 

„валентности”) и, представяйки си, че са атоми, започват да се 

движат хаотично. Психотерапевтът дирижира темпа на 

изпълнение на упражнението с реплики от типа: „Температурата 

е 10°... 40°... 60°... 100°”. Той периодично предлага на участниците 

да се съединят чрез своите „валентности” по двама, четирима, 

шест човека или всички заедно. Упражнението тренира 

вниманието, обезпечава съприкосновението на телата, спомага за 

възникването на чувство на принадлежност към групата и 

намалява нивото на тревожност у участниците. Упражнението 

„Лунни локатори” («Лунные локаторы») преследва същите цели, 

както и „Брауновото движение”, то отговаря на изискванията, 

предявавани към начина на игра в детските и юношеските групи 

– да се играе без победители и губещи. Водещият вдига ръцете си 

нагоре, сгъвайки ги в лактите, и казва: „Това са антени. Вдигнете 

своите антени нагоре. Така, сега ги отпуснете. Аз, лунният 

локатор Иван, призовавам лунния локатор Светлана” («Это 

антенны. Поднимите свои антенны вверх. Так, теперь опустите. 

Я, лунный локатор Иван, вызываю лунного локатора Светлану»). 

Същевременно с това водещият повдига ръце: всичко това трябва 

да направи Светлана, а съседите на Иван и Светлана трябва да 

вдигнат една от ръцете си. На свой ред Светлана извиква някого 

и т.н. Ако някой сбърка при получаването на поръчението от 

другия, то той влиза в ролята на луноход, застава на четири 

крака и получава правото да вика, да се бута и всячески да 
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дезорганизира играта. В рамките на играта „Розов крокодил” 

(«Розовый крокодил») групата се дели на 2 отбора. Всеки отбор си 

намисля някакво емоционално състояние, например възторг, 

страх, тревога, или някаква ситуация. След това отборите 

последователно изиграват своите етюди без думи. 

Преимуществото на това упражнение пред прийомите за 

изиграване на емоциите, провеждани в двойки, се заключава в 

по-голямата безопасност. Втората фаза, обикновено наричана 

негативно-агресивна (Карвасарский Б. Д., Ледер С., 1990; 

Kratochvil S., 1978), Е. Г. Ейдемилер и А. И. Вовко?/Э. Г. 

Эйдемиллер и А. И. Вовко) определят като стадий на 

преформулиране на целите и на преразпределяне на 

отговорността. Доколкото постиженията на всеки един участник в 

групата зависят от неговата вътрешна мотивация за това да 

осъзнае (осознание) проблема и да достигне до неговото решение, 

то чрез метода на беседата/ интервюто психотерапевтът изяснява 

какъв процент от отговорността всеки юноша поема върху себе си 

и каква част от нея оставя на групата или на психотерапевта. С 

помощта на социографични игри и прийоми, чрез инсцениране 

на приказки и използване на терапевтични метафори може да се 

изясни какви са скритите чувства на участниците един към друг 

и спрямо психотерапевта. Уточняват се целите, които искат да 

постигнат всеки един участник поотделно и групата като цяло. 

На третата фаза – фазата на решаване на индивидуалните 

проблеми – с помощта на прийомите на аналитичната 

психодрама, на гещалт-експериментите участниците в групата 

имат възможност да осъзнаят и да рaзрешат своите проблеми. 

В краткосрочната Г. П. С. П. границата между третата и 

четвъртата фаза е доста условна. В рамките на четвъртата фаза – 

фазата на екзистенциалния избор – участниците, по правило, 

задълбочено преработват прoблеми, свързани с тяхната полово-

ролева идентичност и с ефективността им в семейните роли и в 

изпълняването на ролята на онзи, „който аз съм всъщност”  

(«какой я есть на самом деле»). Стилът на поведение на 

психотерапевта в краткосрочната Г. П. С. П. е директивен, а в 

дългосрочната се променя от ролята на „активен ръководител” 

(«активного руководителя») към ролята на „посредник” 

(«посредник») и „член на групата» («член группы»). 

При разработването и при апрoбацията на модела за 

краткосрочна интегративна групова психотерапия на Е. Г. 

Ейдемилер (Э. Г. Эйдемиллер, 1994) са формулирани следните 

признаци: 1) принципът на сдвояването на еднотипните 

акцентуации на личността (за  равномерното съзряване на 

групата, за осигуряване на нейното ефективно функциониране е 

целесъобразно да се подбират в групата двойки еднотипни 

акцентуатни; това обезпечава по-добрата идентификация на 

личностните проблеми у участниците); 2) принципът за клинико-
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психологическото разнообразие на участниците, включени в 

психотерапевтичната група; 3) принципът за формумирането на 

терапевтичната заявка, според който се отчитат психичната 

незрялост, когнитивните особености и ограничените навици за 

социално сътрудничество (психотерапевтични метафори, 

проективна рисунка/проективный рисунок, психодраматично 

моделиране); 4) използването на прийоми за „присъединяване”  

(«присоединение») — установяване на психичен контакт с 

участниците в психотерапевтичната група (синхронизиране на 

дишането, прийом „мимезис” («мимезис», наподобяване), 

калибриране на емоционалните състояния, проследяване на 

очедвигателните реакции); 5) обучаване на участниците в 

груповата психотерапия в двуравнищна обратна връзка 

(обратная связь), която съдържа вербална и невербална 

информация; 6) принцип за интегративност (комплексно 

прилагане на психичните механизми на груповата динамика/ 

групповая динамика), гещалт-експерименти и психодрама); 7) 

използване на ефекта на трансовото изменение на съзнанието у 

участниците в психотерапевтичния процес, за което в значителна 

степен спомагат съвпаданието между терапевтичните цели, 

психичната съвместимост по възраст между членовете на 

групата, тяхната емоционална сплотеност; 8) принцип за 

йерархизацията на прийомите, насочени към разкриване, 

изследване и корекция на агресивността у участниците в групата 

(двигателни загрявки „Жмурки”, „Жучок” и други игрови 

прийоми, а също така използване на метафори и на 

психодраматични игри като «Аисты и лягушки», «Собаки и 

кошки», «Звездные войны», «Психоскульптуры» и др.); 9) 

принципът „тук и сега” (здесь и теперь) (принципният отказ от 

биографична насоченост на Г. П. С. П., което е важно за децата и 

подрастващите предвид това, че далечното миналото при тях е 

блокирано, миналото е редуцирано в субективното възприятие 

или препълнено с негативни проекции); 10) принципът за баланс 

в изследването на негативния и на позитивния опит на 

участниците в психотерапията (по време на подготовката за 

психотерапия и в рамките на нейните сеанси участниците 

отговарят на въпроса какви негативни и позитивни последици са 

внесли в живота им техните симптоми или неразрешени 

личностни проблеми). Авторът създава една принципно важна за 

детската и юношеската психотерапия парадигма: нищо от 

преживяното и преживяваното не може да бъде редуцирано; 

обратното, пациентът се стимулира да изследва това как той се 

адаптира с помощта на симптома и как ще се адаптира, ако успее 

да трансформира енергията на симптома в други, по-зрели 

многовариантни форми на поведение); 11) принцип за баланс 

между структурата и съдържанието, за отговорността на 

психотерапевта/групата при провеждането на Г. П. С. П. 
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(директивност на стила на психотерапевта и неговата отговорност 

за структурата на заниманията, която се редува с прийома 

„следване на гърба” («следование за спиной») на даден участник, 

който, на свой ред, отговаря за съдържанието на сеанса и за своя 

резултат).  

 

ГРУПОВА ТЕРАПИЯ//  

ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ 

 

В съвременната литература това понятие се използва в 3 

значения: 

1. Г. Т. като съвместна дейност между пациентите с лечебна 

цел, насочена към тяхното активизиране, къ преодоляването на 

неконструктивните фиксации върху тяхното болестно състояния, 

към активното въвличане на пациентите в лечебния процес, към 

разширяване на кръга на техните интереси и сферата на техните 

контакти, към развитие на комуникативните им навици. 

Основните форми на Г. Т. са трудотерапия, двигателна и спортна 

терапия, музикотерапия (музыкотерапия), арт-терапия 

(арттерапия) (терапия чрез изкуство), различни видове терапия 

чрез занимания, „клубове на бившите пациенти” («клубы бывших 

пациентов») и др. Г. Т. намира своето приложение в 

комплексната система за възстановително лечение и 

профилактика (особено вторичната и третична такава) при широк 

контингент от болни. 

2. Г. Т. като психотерапия, която използва отделни 

психотерапевтични методи в група от болни (хипноза/гипноз), 

автогенна тренировка (аутогенная тренировка), разясняване, 

убеждаване (убеждение) и пр.). Психотерапевтът заема позиция, 

аналогична на неговата позиция в индивидуалната 

психотерапия (индивидуальная психотерапия), встъпвайки в 

качеството му на основен инструмент на психотерапевтичното 

въздействие, като същевременно взаимоотношенията и 

взаимодействията, възникващи между участниците в групата, не 

се използват за лечебни цели. На практика, единственият групов 

феномен, който се отчита от психотерапевта в този случай, е 

груповата индукция. 

3. Г. Т. като вид групова психотерапия (групповая 

психотерапия). Повечето автори обаче различават тези две 

понятия, разглеждайки в качеството на групова психотерапия 

единствено процесът, основан на груповата динамика (групповая 

динамика), при който основният инструмент на 

психотерапевтичното въздействие се явява 

психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа). 

 

ГРУПОВО ДВИЖЕНИЕ //  

ГРУППОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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Груповите форми на психологическо въздействие стават 

истинско знамение за времето си предвид тяхната икономичност 

и ефективност, често много по-високи в сравнение с постиганите 

при индивидуална работа. И макар да е очевидно, че в групата 

всеки поотделно взет участник получава по-малко внимание, 

отколкото при индивидуалната психотерапия (индивидуальная 

психотерапия), съществуват редица причини, които обуславят 

развитието и успеха на Г. Д. Животът е социално явление и 

индивидът изпитва потребност от емоционална топлина и от 

контакти с други хора. Социалните противоречия и 

бюрократичните аспекти на обществото могат да предизвикват 

чувство на обърканост, на недоверие, безсилие и т.н. Скрити 

фактори като натиска от страна на партньорите, социалното 

влияние и конформизмът, постоянно съществуващи в групите на 

работа, в приятелските групи и семейството, стават очевидно в 

специално организираната група и въздействат върху 

индивидуалните житейски нагласи и повлияват промяната на 

поведението. В резултат на това афективните преживявания, 

възникващи в изкуствено създадена обстановка, могат да се 

пренесат естествено във външния свят. 

Става дума за малките социални групи, създадени във 

времето, чиито участници с помощта на назначен водещ правят 

своеобразен опит за интензивно общуване. При обозначаването 

на такива групи често се използват различни взаимозаменяеми 

термини. Използват се в качеството им на сродни понятия 

„интензивен групов опит” («интенсивный групповой опыт»), 

„лабораторно обучение” («лабораторное обучение»). Терминът 

„групи за опит” («experiental groups») широко се използва по 

отношение на груповите модели, които спомагат за придобиване 

на житейски опит и за личностен ръст.  

Членовете на психокорекционните групи се явяват активни 

участници, поощрявани да разглеждат себе си като субекти на 

техните собствени изменения. Появата на различни видове 

психокорекционни групи е обусловено от стремежа към 

себеизразяване, характерен за хуманистичното направление. 

Тези групи са ориентирани към ръста и развитието на личността, 

а не само към болестта и нейното лечение, ето защо те се 

използват в работата със здрави хора. 

Интересът на психотерапевтите към работата с групи се 

засилва през 50-те-60-те години на 20-ти век, когато нарастват 

симпатиите към антиавторитарната контракултура, в центъра на 

която се оказват свободното себеизразяване и себеразкриване. 

Психотерапевтите обаче използват и не оценяват докрай опита в 

изучаването на груповата динамика (групповая динамика) от 

академичните психолози и социолози. 

Адептите на груповата динамика признават авторитета на 
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Левин (Левин/ Lewin K.) в историята на развитието на 

психокорекционните групи и смятат неговата „теория за полето” 

за сърцевина на теорията на групите. Следвайки неговите 

позиции, те са уверени, че „обикновено е по-лесно да се изменят 

индивидите, събрани в група, отколкото всеки един от тях 

поотделно”. Вторият източник на Г. Д. са групите, създадени от 

Роджърс (Роджерс/ Rogers С. R.), в работите на когото акцентът 

се поставя върху развитието на личността, върху 

усъвършенстването на общуването. 

Според Роджърс организираните групи за интензивен опит 

са едно от най-бързо разпространяващите се явления на 20-ти век 

и вероятно — едно от най-злачимите. До самия край на 60-те 

години на 20-ти век в САЩ традиционната психиатрия и 

клиничната психология странят от групите. Г. Д. обаче се 

развива и прониква в най-разнообразни организации. Групите се 

провеждат в промишлените предприятия и в университети, в 

религиозните общини и държавните учреждения, в учебните 

заведения и затворите. Създадени са групи от глави на големи 

корпорации и от непълнолетни престъпници, от колежани и 

техните преподаватели, от консултанти и психотерапевти, от 

изключени от училище ученици, от съпружески двойки, от 

семейни групи (включващи родители с деца), групи от хронични 

наркомани, от затворници, от медицински сестри, от 

възпитатели, учители, директори на училища, ръководители на 

предприятия. Вниманието привличат две основни категории: на 

първо място, хора, които поради своята дейност общуват с други 

хора, и на второ – онези, които имат трудности и проблеми. 

Роджърс смята, че огромният интерес към Г. Д. и неговата 

популярност са свързани с нарастващата дехуманизация на 

културата, когато за човека като личност вече не става дума – 

важни са единствено неговото обществено и материално 

положение, и с нарастването на благосъстоянието, което 

позволява на индивида да се занимава със своите психични 

проблеми. Съществува психичен „глад” – за топли, тесни и 

искрени взаимоотношения, при които могат да се изразят 

непосредствените преживявания и емоции, без те да бъдат 

потискани и „обработвани”; да се споделят радости и скърби, да се 

изпробват нови форми на поведение. Когато участниците се 

приемат такива, каквито те са, се появява възможност за 

развитие. От философска гледна точка, Г. Д. е близко до 

екзистенциализма, доколкото то подчертава моментната проява 

на човешките чувства и умението да се цени днешния ден. 

Социалните функции на Г. Д. са преустройство на обществото, 

използване на Г. Д. в качеството на инструмент за социална 

промяна.   

Групите се различават според целите и използваните 

методи. Сред психокорекционните групи могат да бъдат 
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разграничени групите за организационно развитие или за 

подготовка на ръководители и за обучение в междуличностни 

умения; групите за личностен ръст; психотерапевтични групи 

(психотерапевтические группы). На практика целите и задачите 

на тези четири типа групи могат да се припокриват. Вътре във 

всеки тип съществува широк диапазон от разновидности, от 

ориентирани към информация или задачи до ориентирани към 

личността или разбирането, от центрирани върху ръководителя 

до центрирани върху участника; от рационални до афективно 

спонтанни; от строго структирани до неструктурирани; от 

кратковременни до продължително съществуващи; от 

обединяващи здрави хора до състоящи се от болни, проявяващи 

неадекватни емоционални реакции. Два параметъра се смятат за 

най-значими: ролята на водещия при структурането на групата и 

рационалността-ефективността на групата. 

В една от класификациите, предложени от Роджърс, се 

разграничават два типа групи: за „организационно развитие” 

(организационное развитие) и за „сензитивен тренинг” (тренинг 

сензитивности). Терминът „сензитивен тренинг” (тренинг 

сензитивности) се използва за обозначаване на Т-групите и 

групите за среща (группа встреч). 

Целта на членовете на Т-групите (или на групите за 

тренинг в човешки отношения) се явява изследването на 

междуличностните отношения и на груповата динамика, които те 

самите пораждат чрез своето взаимодействие.  

Групите за сплотеност се прилагат в промишлените 

предприятия за създаване на ефективно работещите колективи; 

групите за развитие на организаторските навици обучава в 

групово лидерство; в центъра на вниманието на групите за 

творческо себеизразяване е себеизразяването чрез различни 

видове изкуства. Отделни видове терапия, развиващи се извън 

груповото движение (телесна терапия, психодрама/психодрама, 

гещалт-терапия/гештальт–терапия), намират широко 

разпространение в груповата работа, като се изпозлват 

механизмите на емоционалната подкрепа (эмоциональная 

поддержка)  и на идентификацията (идентификация). 

За онези, които не са участвали в работата на тренинговата 

група, вълненията и споровете, предизвикани от Г. Д., могат да 

изглеждат някак загадъчни. Запитани относно техните чувства, 

членовете на групата отговарят примерно така: „Групата 

действително дава резултат, но какъв – не мога да обясня точно. 

Всеки трябва да изясни за себе си това”. 

 

ГРУПОВ ПСИХОТЕРАПЕВТ // 

ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ 

 

Oт гледна точка на реализацията на целите и задачите на 
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психотерапевтичния процес, Г. П. е основна фигура в него. Той 

привнася в този процес индивидуални черти, обусловени от 

неговата теоретична ориентация, използваните 

психотерапевтични прийоми, опит, а също така и личностни 

особености. Всички тези фактори, свързани с индивидуалността 

на психотерапевта, оказват влияние върху груповия процес и 

резултатите от лечението. В литературата широко се обсъжда 

проблемът за съотношението между професионалните навици и 

личностните особености на Г. П., макар и в това отношение да се 

подчертава тяхната взаимовръзка, доколкото нивото на 

професионалните навици в много отношения се определя от 

личностните особености на психотерапевта, а те, от своя страна, в 

значителна степен обуславят избора на терапевтични прийоми. 

Отговорът на въпроса на кой фактор — личностния или 

професионалния — се придава по-голямо значение, като цяло 

съответства на разбирането за същността и целите на 

психотерапията или, казано другояче, зависи от теоретичната 

ориентация. Ако психотерапевтичният процес в групата се 

разбира преди всичко като специфичен междуличностен контакт 

(както например в клиент-центрираната психотерапия), то в този 

случай по-голямо значение имат индивидуалните, личностни 

особености на психотерапевта (способността му към емпатия/ 

эмпатия и към приемане, автентичността му 

(аутентичность), търпимостта и гъвкавостта му и пр.). Ако 

психотерапевтичният процес в групата се разглежда преди 

всичко като целенасочено въздействие, то тогава на преден план 

излизат професионалните навици на Г. П. При това трябва да се 

подчертае, че според редица изследователи, личностните, 

индивидуалните особености имат голямо значение в работата на 

непрофесионалните психотерапевти или на психотерапевтите с 

недостатъчна подготовка и малък опит. 

Сред личностните характеристики на Г. П. традиционно 

разглеждани в качеството им на подпомагащи ефективността на 

груповата психотерапия (групповая психотерапия), могат да 

бъдат посочени следните: открита позиция на психотерапевта по 

отношение на пациентите, умение да възприема различни от 

неговите собствени възгледи, позиции и съждения, безоценъчно 

отношение, гъвкавост и търпение, емпатичност, автентичност, 

уважение към другия, стремеж да окаже помощ, сърдечност, 

умение да създава доброжелателна, безопасна атмосфера в 

групата и редица други. 

Терминът „ръководство на психотерапевтична група” 

(руководство психотерапевтической группой) по същността си 

предполага анализ на поведението на Г. П. При систематизиране 

на типовете поведение на Г. П. обикновено се използват 

категории като „роля”, „ориентация”, „терапевтичен стил” («роль», 

«ориентация», «терапевтический стиль». Понятието „роля” в този 



 

 
~187~ 

случай се свежда до положението, което заема психотерапевтът в 

структурата на групата. Ялом (Ялом, Yalom I.D., 1970, 1975) 

разграничава 2 основни роли на Г. П.: технически експерт и 

участник-еталон (технический эксперт/ эталонный участник). В 

качеството си на експерт психотерапевтът планомерно и 

целенасочено използва своите знания и професионални навици 

за постигане на психотерапевтичните цели и в нужния момент 

прилага съответстващите на тях методи. Като еталонен участник, 

той преследва двояка цел: демонстрира желателните образци на 

поведение в групата и ускорява процеса на социално учене 

(социальное научение).  

Отказвайки се от ръководна позиция в групата, той ускорява 

постигането на нейната независимост и сплотеност. Кратохвил 

(Кратохвил, Kratochvil S., 1978) разграничава 5 основни роли на 

Г. П.: активен лидер (ръководител), аналитик, коментатор, 

посредник, активен член на групата (активный лидер 

(руководитель), аналитик, комментатор, посредник, истинный 

член группы). Активният лидер (ръководителят) определя 

активността на групата, насочва нейните действия, разяснява, 

управлява, учи. В групата, ръководена по подобен начин 

пациентите често се обръщат към психотерапевта за насоки, 

съвети, подкрепа и са силно зависими от него. Позицията на 

психотерапевта тук може да се сравни с ролите на инструктора, 

учителя и опекуна. Ролята на аналитика е характерна за 

психотерапевтите в психоаналитично-ориентираните групи. 

Аналитикът се държи безразлично, не разкрива себе си и остава 

личностно-неутрален. Подобно поведение на психотерапевта 

трябва да спомага за осъществяването от страна на пациентите 

на пренос (перенос) на техните инфантилни чувства. Основните 

функции на психотерапевта в този случай са интерпретация 

(интерпретация) и анализ. За разлика от ролята на 

психотерапевта в индивидуалната психоаналитична тгерапия, 

психотерапевтът в групата може да остане по-пасивен, неговите 

усилия са насочени към това да стимулира групата към анализ. 

Коментаторът, както и аналитикът, не ръководи групаа и не я 

насочва, той позволява свободно да се развиват груповите 

ситуации и процеси. След определен интервал от време той 

обобщава и коментира всичко, което се е случило в групата в този 

период. Безпристрастният, описателен характер на коментарите 

често стимулира проявата на агресивна реакция от страна на 

групата. Продължаващите коментари на психотерапевта в 

крайна сметка позволяват на участниците в групата да разберат 

същността на протичащите в нея събития. Ролята на коментатора 

има особено значение при интеракционната ориентация на 

груповата дискусия (групповая дискуссия), когато съществува 

необходимост от страна на пациентите да разберат истинския 

смисъл на взаимодействията и груповите процеси. Ролята на 
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посредника е близка до ролята на експерта. Посредникът не 

поема върху себе си пълната отговорност за случващото се в 

групата, но периодично се намесва в нейната дейност и я 

ориентира така, че тя най-ефективно да се придвижва в нужното 

направление. Той се възприема от групата като експерт, който е 

вещ по много въпроси и може да предостави необходимата 

информация на групата, без да ù натрапва решения, но и без да 

отказва да съдейства. Посредникът също така използва различни 

психотерапевтични прийоми, но за разлика от активния лидер 

(ръководителя), предоставя на групата възможността 

самостоятелно да преработва получения материал. Експертът 

може да коментира, класифицира, обобщава, но  той представя 

тълкуванията и интерепретациите си под формата на хипотези. В 

ролята на истински член на групата, на автентичен човек, 

психотерапевтът прави в групата всичко онова, което правят и 

останалите ù участници и проявява своите истински чувства и 

преживявания. Той става по този начин участник-еталон и 

показва на членовете на групата каква полза те могат да 

извлекат. Благодарение на подобно поведение, психотерапевтът 

способства за създаването в групата на необходимите 

психотерапевтични норми. Особеността на тази роля се 

заключава в това, че в нея психотерапевта се старае да преодолее 

противоречието между собствените си изисквания към останалите 

членове на групата и към собственото му поведение, което е 

характерно за ролите на аналитика и на коментатора. 

Автентичността на психотерапевта обаче, както подчертава 

Кратохвил, е ограничена от личностовите ми особености, от 

целите на групата и от потребностите на нейните участници. 

Ледер и Високинска (Ледер и Высокиньска/ Leder S., Wysokinska 

T., 1980), отчитайки такива критерии като социалната роля, до 

която може да се сведе поведението на психотерапевта, способа за 

въздействие (обучение), степента на директивност, степента на 

активност, предаването на положителни емоции, анонимността 

или степента на себеразкриване на психотерапевта, 

професионалната му подготовка, разграничават следните роли на 

Г. П.: технически експерт, инициатор, дидактик, опекун, приятел, 

повереник (технический эксперт, инициатор, дидактик, опекун, 

товарищ, поверенный). 

По отношение на категорията „ориентация”, Годщайн и др.  

(Goldstein A. P. et al., 1966) характеризират Г. П. изхождайки от 

това кой и на кого терапевтично въздейства в групата. 

Разграничават се ориентация към индивида и лечение на 

индивида на фона на групата, от една страна, и ориентация към 

групата и лечение посредством нейното въздействие. При 

ориентацията на индивида и на неговото лечение на фона на 

групата, психотерапевтът е директивен, интерпретиращ, 

ориентиран към психодинамиката на отделния човек. 
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Ориентацията към групата и лечението посредством нейното 

влияние предполагат по-косвени действия на психотерапевта, 

насочени към динамиката на групата и носещи в голяма степен 

стимулиращ, подбудителен и катализиращ характер. Целта на 

тези действия се състои в това да способства взаимодействието 

между участниците в групата и в по-малка степен — със самия 

психотерапевт 

Либерман и др. (Lieberman M. A. et al., 1973) разграничават 

4 основни терапевтични стила: емоционална стимулация, опека, 

познавателна ориентация, изпълнителска функция. 

Емоционалната стимулация (эмоциональная стимуляция) 

предполага, че ръководещият групата особено силно ще 

подчертава проявата на различни чувства, конфронтация 

(конфронтация) между отделните членове на групата, между 

изразяваните мнения и позиции. Той участва в случващото се 

като равноправен член на групата, подбуждайки и стимулирайки 

останалите. Опеката (опека) предполага такъв стил на поведение 

на лекаря, при който той обгражда членовете на групите с грижа 

и внимание, осигурява обратна връзка (обратная связь) и 

емоционална подкрепа (эмоциональную поддержку). При 

познавателната ориентация (познвательная функция) 

психотерапевтът обозначава случващото се в групата със 

съответните му понятия, обяснява смисъла на случващото се на 

цялата група и на отделните участници в нея, интерпретира 

протичащото в групата и преживяванията на отделните 

пациенти. Изпълнителската функция (исполнительная функция) 

означава, че психотерапевтът установява правилата, посочва 

нормите, целите и насоките на дейността, подбужда или прекъсва 

активността, съсредоточава вниманието върху определено 

поведение на групата и нейните членове, използва собственото си 

положение в групата за постигане на конкретни цели. Доколкото 

посочените стилове при различните психотерапевти се проявяват 

в различни съчетания, е създадена следната типология на 

ръководителите на групата: 1) опекуни (опекуны)— грижатсе за 

пациентите, предоставят познавателна ориентация, информират 

и съветват; 2) стимулатори (стимуляторы) —  за тях е характерно 

високото ниво на емоционално стимулиране и средното или 

високо ниво на изпълнителската функция; 3) социални инженери 

— ориентирани повече върху групата и отношенията между 

нейните участници, отколкото върху отделните пациенти, 

слабоиндивидуални, умерено загрижени; 4) личностно-неутрални 

лидери — държат се на разстояние, запазват дистанция, 

характеризират се със средно ниво на емоционално стимулиране 

и с много слабо изразена загриженост; 5) либерални 

ръководители — с изразена познавателна ориентация и ниско 

ниво по другите характеристики; 6) командири — най-висока 

степен на изпълнителската функция, авторитарност, разяснения, 
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често използване на различни упражнения. Изброените типове 

ръководители на групите са класифицирани по степента на 

ефективност на тяхното въздействие: първите три типа се 

приемат за относително ефективни, а последните три за 

нискоефективни. 

Основните характеристики на поведението на Г. П. 

обикновено се разглеждат от позицията на целевите аспекти и от 

гледна точка на личността на психотерапевта като преживяващ и 

себеизразяващ се субект. Целевите аспекти на поведението на Г. 

П. се характеризират с параметри като „директивност-

недирективност” («директивность—недирективность»), 

„определеност-неопределеност на изказванията” 

(«определенность — неопределенность высказываний»); 

експресивни, личностни — такива като „анонимност-

себеразкритие”(„анонимность—самораскрытие”),”изразяване на 

положително или отрицателно отношение” («выражение 

положительных или отрицательных отношений»). 

Директивността на Г. П. се определя от степента на неговата 

активност и инициативност при воденето на групата. 

Директивният психотерапевт планира и координира хода на 

занятията, самостоятелно установява нормите на груповото 

функциониране и ги привежда в изпълнение, дава инструкции, 

указания и съеети, осъществява интерпретация. Недирективният 

психотерапевт предоставя на участниците в групата свободата да 

изберат теми и направления на дискусият, не предприема 

действия и не ги ускорява, не натрапва норми и интерпретации, 

а използва най-вече техниката на отражението и на 

кларификация (кларификация). Най-разпространена като цяло е 

негативната оценка на директивния стил, обусловена от 

представите за този стил като забавящ постигането на 

самостоятелност от групата, която е най-важното условие за 

ефективното ù функциониране. 

Параметърът „определеност — неопределеност на 

изказванията на психотерапевта”  («определенность — 

неопределенность высказываний психотерапевта») се разглежда с 

гледна точка на тяхната информативност. Ниската 

информативност (неопределеността) на изказванията на 

психотерапевта трябва да подбужда пациентите към повишена 

активност в групата, докато високата информативност 

(специфичност) намалява тази активност, а може да активизира 

и защитни механизми, доколкото представлява психична 

заплаха за пациента. 

Параметърът „анонимност—себеразкриване” (анонимность-

самораскрытие) предполага, от една страна, личностно-неутрално 

поведение на психотерапевта, което позволява на пациентите да 

проектират своите невротични отношения, а от друга — 

откритата проява на чувства, преживявания, мнения и позиции 
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от самия психотерапевт. Изразяването на положителни емоции от 

страна на психотерапевта спомага за удовлетворяването на 

очакванията на участниците в групата относно това 

психотерапевта да е доброжелателен и приемащ, а изразяването 

на отрицателни емоции, обратно, води до фрустрация у 

участниците в групата. Всички изброени по-горе характеристики 

на поведението на Г. П. като цяло не могат да бъдат оценени като 

положителни или отрицателни, ефективни или неефективни, 

доколкото степента на тяхната значимост за успешността на 

психотерапевтичния процес в групата на практика напълно се 

определя от теоретичната ориентация. Могат обаче да се изброят 

задачите на Г. П., които са важни във всяка една ситуация. В 

най-общ вид те могат да бъдат формулирани така: 1) подбуждане 

на членовете на групата към проява на отношения, нагласи, 

поведения и емоционални реакции, обсъждане на предложените 

теми, предоставяне на информация и на обратна връзка, анализ 

на груповите ситуации и на проблемите на отделни пациенти и 

пр., 2) създаване на атмосфера на взаимно приемане, 

доброжелателност, безопасност, взаимопомощ, които способстват 

себеразкриването на пациентите; 3) разработване и поддържане 

на психотерапевтично ценните групови норми, гъвкавост в избора 

на директивни или на недирективни прийоми. В това отношение 

често се подчертава, че най-добрите резултати в психотерапията 

достигат психотерапевтите, които в голяма степен са ориентирани 

към опека и емоционална подкрепа, а едва след това — към 

стимулиране и ръководство. 

Средствата за въздействие, които психотерапевтът използва 

в хода на груповите занимания, могат условно да бъдат 

разделени в 2 категории: вербални и невербални. Първите 

относително лесно се поддават на регистрация и на анализ. Що се 

отнася до вторите, то те са значително по-трудни за извеждане и 

класифициране, макар те в голяма степен да определят климата 

и атмосферата на заниманията. Към тях се отнасят мимиката на 

психотерапевта, неговата жестикулация, интонация и т.н. 

Използвани повече или по-малко съзнателно и целенасочено, те 

изразяват емоционалните състояния на самия психотерапевт и 

служат за стимулирането на пациента към определена активност, 

а също така са средство за положително или отрицателно 

подкрепление (подкрепление) на определени форми на тяхното 

поведение. 

Основно средство за въздействие се явяват вербалните 

прийоми, класифицирането на които от гледна точка на 

активността на психотерапевта (т.е. определянето на целите, към 

които той се стреми, използването на едно или друго изказване) 

позволява приетите в груповата психотерапия прийоми условно 

да се разделят на няколко категории. Във всеки един от типовете 

активност на психотерапевта могат да се разграничат неговата 
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собствена активност и стимулирането на пациентите към 

активност от този тип. Като основни категории могат да се 

посочат следните: 1) структуриране на хода на занятието —  

на всички онези изказвания, които в началото на заниманието 

определят неговото протичане и програма; изказвания, насочени 

към ограничаване на непродуктивната активност, към 

ориентиране на обсъждането в съответното направление и пр., 2) 

събиране на информация — психотерапевтът задава въпроси, 

повтаря изказванията на пациентите и техните въпроси; 3) 

интерпретация — най-обширната категория психотерапевтични 

прийоми. Интерпретацията може да се отнася както към 

актуалната ситуация, така и към миналото на пациента. В тази 

категория може да се разграничат следните прийоми: отражение 

на емоциите (повторение на изказванията на пациента, без да се 

излиза от пределите на тяхното явно съдържание), 

класификация (извличане на същественото значение в 

изказванията на пациента, което се съдържа в неявен вид), 

конфронтация (съпоставка на отделните изкззвания с цел да се 

покажат сходствата, различията, противоречията), същинска 

интерпретация (поставяне на хипотези, които могат да изяснят 

причинно-следствените връзки и истинския смисъл на едно или 

друго събитие или поведение), 4) убеждаване (убеждение) и 

повторно убеждаване (переубеждение) — може да се осъществява 

както непосредствено, така и опосредствано; 5) предоставяне на 

информация, 6) поставяне на определени задания — с 

използване на спомагателни прийоми. Последователното 

прилагане на тези прийоми позволява на психотерапевта 

оптимално да изпозлва психотерапевтичния потенциал на 

груповата динамика (групповая динамика). 

Независимо от разнообразието от описани роли, позиции, 

стилове, характеристики на поведението на Г. П., има идея, 

споделяна от голям брой специалисти, според които основната 

задача на психотерапевта е недирективно ръководство на 

групата, стимулиране на пациенти към активност и създаване на 

атмосфера на емоционална сигурност и приемане. 

Необходимостта Г. П. да ограничава собствената си активност и 

директивност е обусловена от това, че активността на 

участниците в групата сама по себе си е лечебен фактор в 

груповата психотерапия. Основните характеристики на 

поведението на психотерапевта се определят не само от 

теоретичната му ориентация, но и от актуалната групова 

ситуация, а също така от фазата на развитие на 

психотерапевтичната група (фаза развития 

психотерапевтической группы). 

 

ГРУПИ ЗА СРЕЩИ // 

ГРУППЫ ВСТРЕЧ 
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Основоположник на Г. З. С., на радикалното крило на 

груповото движение (групповое движение), ориентирано към 

оказването на психична подкрепа на личностния ръст, се явява 

Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.; първи експерименти – през 1947 

г.). Негов принос в груповото движение става концепцията за 

„основната среща” (основная встреча), тясно свързана с трудовете 

в областта на клиент-центрираната психотерапия (клиент-

центрированной психотерапии).  

В процеса на общуване членовете на групата свободно 

изразяват своите чувства и приемат чувствата на другите, 

фокусирани са върху търсенето на автентичността 

(аутентичность) си и са открити в своите взаимоотношения с 

околните. Лидерът се опитва да създаде атмосфера на 

безопасност и доверие, помага тази атмосфера да се поддържа с 

цел да поощри свободното изразяване на мислите и чувствата на 

груповите членове, избягва провеждането на планирани 

процедури; той ориентира членовете на групата към безусловно 

позитивно приемане на другата личност, за да се преодолее 

съпротивата (сопротивление) на участниците към разкриването 

на техните лични нагласи и подпомага включването в груповия 

процес на всички членове на групата. Роджърс характеризира 

същността на групата така: „Относително неструктурирана, 

обезпечаваща максимална свобода за изразяване на личността, 

за изследване на чувствата и (за осъществяване на – бел. прев.) 

междуличностна комуникация. Акцентират се върху 

интеракциите между членовете на групата в атмосфера, която 

поощрява всеки един от тях да се откаже от своята защитеност и 

фасада, като така му дава възможност да се отнася директно и 

открито към останалите... Индивидите опознават себе си и всеки 

един  от останалите участници по-пълно, отколкото това е 

възможно в обичайните социални или работни отношения; 

климатът на откритост, приемане, риск и честност поражда 

доверие, което позволява на личността да осъзнае и промени 

своите нагласи към самозащита, да провери и приеме своите 

обновени и конструктивни форми на поведение и впоследствие 

във всекидневния живот да се отнася към другите по-адекватно и 

ефективно”. 

Друга разновидност на Г. З. С. е свързана с концепцията 

„открита среща” («открытая встреча»), прeдложена от Шутц 

(Шутц, Schutz W. С.). Централно понятие тук се явява това за 

единството на тяло и съзнание; за това, че всяко едно психично 

въздействие, което игнорира телесните усещания, ще бъде 

непълно. Шутц предлага програма за активни телесни 

упражнения наред с методики за вербална конфронтация 

(конфронтация) за осъзнаване (осознание) от индивида на дълго 

потисканите емоции. На Шутц принадлежи следното 
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определение на термина среща (встреча, «encounter»): „Срещата е 

начин за установяване на отношения между хората, основан на 

откритост и честност, на осъзнаване на самия себе си и на своето 

физическо „Аз”, на отговорност, внимание към чувствата, на 

ориентация на принципа тук-и-сега (здесь-и-теперь)”.  

Съществува цял спектър от Г. З. С., включително такива 

техни разновидности, в които преобладават невербални 

процедури, например танци, масаж.  При всички случаи на 

соматичните усещания се отделя особено внимание. Наред с 

групите, функциониращи редовно, съществуват групи за 

маратон (группы марафона), които се събират еднократно, но за 

продължителен период с малки прекъсвания за почивка или сън.  

По правило, Г. З. С. се оценява като отличаваща се от 

традиционните психотерапевтични групи 

(психотерапевтическая группа) и по методите, и по целите. 

Докато например психотерапията има за цел да коригира 

поведението на болния от невроза или психоза, „срещата” 

(«встреча») се разглежда като начин за ускоряване на психичното 

развитие и за самореализация на една нормално 

функционираща личност. 

Границите между психотерапията и Г. З. С. обаче не са 

толкова ясни и отчетливи, както това може да изглежда на пръв 

поглед. Много психотерапевтични групи използват опита в Г. З. 

С. Към психотерапевтите се обръщат не само психично болни, но 

и здрави хора, които имат различни видове психични 

затруднения. И докато обичайните видове групова психотерапия 

(групповая психотерапия) са насочени към това да окажат помощ 

на пациента в адаптацията му към обществото, Г. З. С. 

разглеждат всяка личност като имаща прaво и възможост да 

търси удоволствие и да изисква нейните желания да бъдат 

удовлетворени, т.е. до голяма степен да се „актуализира”, 

отколкото да се адаптира към властните и жестоки изисквания на 

обществото. Целите на конкретния участник се идентифицират в 

самото начало на груповия процес. Г. З. С. са организирани на 

принципа „тук и сега” («здесь и теперь»), който предполага 

осъществяване от участниците на ежеминутен избор и поемането 

на отговорност от тях за последиците от него. 

Членовете на групата обикновено биват помолени да 

съблюдават няколко унивeрсални базови правила: да 

организират открито и честно общуване, да отделят особено 

внимание на своите телесни усещания, да обръщат по-голямо 

внимание на своите чувства, а не на мислите си и да не се 

обръщат, доколкото това е възможно, към своя минал опит и 

разсъдъчни описания  В живота на групата се наблюдават 

определени феномени, които имат тенденцията да се проявяват в 

следния ред: участниците се оглеждат; нежелание да се разкрият 

или изкажат; описание на минали чувства; изразяване на 
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негативни емоции; израз и изследване на личностно значим 

материал; изразяване на спонтанни чувства между участниците в 

групата; развитие в групата на психотерапевтична способност; 

приемане на себе си и начало на измененията; разрушаване на 

„фасадите”; осъществяване на обратна връзка (обратная связь) 

между участниците; конфронтация; взаимопомощ извън 

груповите сесии, основна среща или истинско общуване («basic 

encounter»); изразяване на положителни чувства и близост; 

поведенчески изменения в групата.  

Водещият (посредник, фасилитатор) встъпва не в 

традиционната му роля на учител-наставник, който се опитва да 

предаде знания посредством четене на лекции или чрез 

провеждане на семинари, а в качеството на модел за една 

себеразкриваща се личност, способна на конфронтация. В това тя 

се отличава от традиционната психотерапия, при която 

ръководителят остава по същността си анонимен, подобно на 

един „бял екран” (белый экран). Тук водещият групата се опитва 

да помоге на членовете на групата да „сътворят” значим 

емоционален опит, като използва цял комплекс от различни 

прийоми и упражнения, запазвайки същевременно стремежа да 

се съхрани спонтанността. 

Повечето от прийомите и упражненията, демонстрирани от 

водещия, спомагат за това участниците да дадат емоционална 

оценка на техния собствен живот или дори да преживеят 

емоционален катарзис (катарсис), след които се постигат 

интеграция и разбиране на едно по-високо ниво. Изборът на 

конкретни упражнения зависи и от нивото на работоспособност 

на групата и от стадиите на груповия процес. 

За установяване на доверителни междуличностни контакти 

и за намаляване на напрегнатостта се използват упражнения в 

двойки или в мини-група – това могат да бъдат зрителни 

контакти без думи, изследване на ръцете или на лицете на 

партньора. Използват се упражнения, при които участникът 

трябва да се провре в кръга на другите, след което да направи 

едно „доверително падане” («доверяющее падение») (падане 

върху ръцете на другите). И макар в началото на груповата 

работа прийомите на невербалната комуникация нерядко да 

предизвикват страх у участниците, те същевременно помагат да 

се „разтопи леда” («растопить лед») в отношенията между хората, 

да се прекрачи отвъд обичайните социални условности. 

Използват се упражнения с допир, за да се създаде атмосфера на 

съчувствие и подкрепа. Прежевременният физически контакт 

обаче може, обратно, да се окаже пречка за истинската психична 

близост.  

Конфликтите могат да се прeрaботват както вербално, така 

и физически, с използване на борба и на други подобни 

състезания. В този случай предварително се уговарят правилата 
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за безопасност. Когато участниците се съпротивляват на груповия 

процес, водещият може да ги стимулира да фантазират, 

например на тема: „Как ще реагират членовете на групата, ако 

научат нещо дълбоко лично за Вас”. 

По много параметри Г. З. С. могат да се разглеждат като 

прогресивно явление в психотерапията, което променя нейните 

рамки и включва в нея хора, които се стремят да разширят своята 

собствена сфера на осъзнатост и да подобрят своите 

междуличностни контакти.  Вследствие на специфификата на 

контингента участници, психотерапевтичният ефект не се явява 

основна цел, макар  и той обикновено да е значителен. 

Достатъчно широко се признава ценността на този тип опит за 

психохигиената (психогигиена), в разрешаването на проблема с 

профилактиката на психичните разстройства, с подготовката на 

различни категории медицински работници. 

Изследванията, посветени на ефективността на Г. З. С. 

показват, че участието в тях като опит засилва чувствителността 

(на груповите членове) към различни оттенъци на 

междуличностните отношения, повишава самооценката, 

увеличава себеприемането. Отчуждеността намалява, възникват 

положителни изменения в представата на участника за самия 

него. 

 

_Д_ 

 

ДАЗАЙН-АНАЛИЗ//  

ДАЗАЙНАНАЛИЗ 

 

Представлява направление в съвременната психотерапия, 

разработено от Бинсвангер (Бинсвангер/ Binswanger L.), Бос 

(Босс/ Boss M.), Мей (Мей/ May R.), Кун (Кун/ Kuhn R.), Страус 

(Страус/ Straus R.). 

То се оновава на концепциите на Хайдегер (Хайдеггер/ 

Heidegger M.) и Хусерл (Гуссерл/ Husserl E.) и на първо място на 

осъществения от тези философи анализ на съществуването на 

човека в света. В качеството на най-важни личностни черти тези 

автори разглеждат способността за самосъзнание, за взимане на 

решения, за поемане на отговорност за последиците от тези 

решения; разбирането на възможността самият ти да не 

съществуваш (смъртта). Особено важна теза както в рамките на 

посочените философски течения, така и в основаващите се на тях 

психотерапевтични направления се явява постулатът за 

необходимостта на личността от развитие. Саморазвитието на 

личността се явява не само възможност, но и необходимост за 

всеки отделен човек. С други думи, всеки човек постоянно стои 

пред необходимостта да опоазнае иреализира всички свои нови 

способности. Спирането на саморазвитието, от каквото и да е 
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предизвикано, обуславя различен тип личностни, включително и 

психични нарушения. „Отказът от саморазвитие” («Отказ от 

саморазвития»), „отказът от собствените възможности” («отказ от 

своих возможностей») в рамките на Д. е основна диагноза при 

най-разнообразни нарушения. 

Целта на Д. е да съдейства на индивида в опознаването на 

неговите възможности, в разкриването им, което е необходимо за 

разрешаването на задачите, с които той се сблъсква. 

Психотерапевтите от това направление отричат каквото и да било 

разбиране на същността на психичното здраве на личността, 

произтичащо от необходимостта да се съответства на 

изискванията, на условията на определено общество. 

Саморазвитието и психотерапевтичната помощ в неговото 

осъществяване са необходими дори тогава, когато това води до 

изостряне на противоречията между индивидуа и социалното му 

обкръжение. Оздравяването се разбира единствено като 

възстановяване на способността за саморазвитие.  

Следващият важен постулат в Д. е тезата за 

индивидуалната неповторимост на личността. Достига се до 

отричане на каквито и да било диагностични схеми и 

класификации, а също така на всички възможно психологически 

теории за личността и найните психични нарушения. Спорех 

психотерапевтите от това направления за всеки един човек е 

необходимо да се разработва отделна, съответстваща на неговия 

случай теория. Психотерапевтичната практика представлява 

преди всичко поредица от щателно разработени индивидуални 

случаи. Отказът от научна категоризация е тясно свързан с 

образно-художественото и философско-метафоричното описание 

на психичната еволюция на пациента, която го е довела до отказ 

от саморазвитието и, като последициа от това, до психичното 

заболяване.  

Ефективността на Д. слабо се поддава на контрол. 

Понастоящем този подход е най-разпространен в Германия и 

САЩ.  

 

ДВИГАТЕЛНА ТЕРАПИЯ //  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

 

 Изходна теоретична предпоставка на Д. Т. е тезата, че 

движението на тялото е основа на всички житейски прояви, 

включително на когнитивните и емоционални такива. 

Лечебното използване на движението, танца и определени 

дихателни режими датира още от медицината на първобитните 

народите и в целебната практика в античните храмове на 

Ескулап. Ц еленасочено тези методи се използват в медицината 

от средата на 30-те години на XX век, като сред първопроходците 

има както психоаналитици  (Райх/ Райх/ Reich W.), Ференци 
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(Ференци/ Ferenczi S.), Дойч (Дойч/ Deutsch F.), така и психиатри 

Гиндлер (Гиндлер/ Ginndler E.), Далкроз (Далькрозе/ Dalcroze E.), 

Медо (Медо/ Meday Н.), Лабан (Лабан/ Laban R.), Мидендорф 

(Миддендорф/ Middendorf I.). Морено (Морено/ Moreno J.) 

въвежда през 1937 г. понятието „терапия чрез тялото” («терапия 

тела», body therapy). Представителите на това направление в 

психотерапията виждат човека като тяло, което се мести в 

пространството, времето и социалния контекст. Изразът на 

тялото, неговата реч изисква отчитането на невербалната 

комуникация, на експресията, проявяваща се в движението и 

танца. 

Могат да се разграничат три основни форми на Д. Г. Към 

функционалните методи се отнасят лечебната гимнастика, 

физиотерапията, дихателната терапия, методите за релаксация 

(релаксация), масажът и хореотерапията. Функционалните 

методи имат за цел стимулирането и оптимизирането на 

психофизическите функции — възприятието за схемата на 

тялото, отношението към него, чувствителността, експресивността 

и способността за мускулна релаксация. Показанията към Д. Г. 

преди всичко се отнасят до продължително хоспитализираните 

болни, гериатричните, психосоматичните и наркологичните 

контингенти. Активизирането на невербалната експресия оказва 

положителен ефект и в случаите на затруднения във вербалното 

себеизразяване. Най-добър ефект функционалната Д. Т. постига 

при включването в двигателния тренинг на психодинамични 

аспекти в комбинация с  други форми на индивидуална и групова 

психотерапия (групповав психотерапия). Включването на 

телесния компонент в процеса на психотерапия позволява да се 

разширят възможностите на чисто вербалните намеси. 

Методите на конфликто-ориентираната Д. Т. водят своето 

начало от пионерските трудове на Райх, който подчертава 

значението на взаимовръзката между „структурата на характера” 

(«структура характера) и телесната експресия. Основната цел на 

Райх не е функционалният тренинг, а изследването на 

изтласкания психотравматичен материал, който се проявява в 

сферата на телесната експресия. Невротичните конфликти 

намират своето отражение в определени конфигурации на 

мускулно напрежение, които Райх обозначава като „брони на 

характера” («панцирь характера»). Те могат да бъдат разкрити и 

разрешени единствено чрез пряко проникване в сферата на 

двигателната експресия на болния. Ограничаването на свободата 

на движение от мускулното напрежение се съпровожда от 

емоционални състояния като разочарование, загуба, любов, 

тревога. Още през 1935 г. Райх установява, че съпротивата 

(сопротивление) на болния на аналитичния процес винаги се 

съпровожда от непроизволно нарушение на дихателните 

движения, стимулацията на които способства себеразкриването. 
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Последователи на Райх като Лоуен (Лоуэн/ Lowen A.), Пиракос 

(Пирракос/ Pierrakos J.), Ракнес (Ракнес/ Raknes О.), Бойсен 

(Бойзен/ Boeysen G.) формулират принципа на „бионергийния 

анализ” («биоэнергетический анализ»), насочен към разкриване 

на преживяванията, към стимулация на адекватното изразяване 

на блокираните емоции по пътя на по-дълбокото възприемане на 

мускулното напрежение. Този метод по своята същност се явява 

една от модификациите на психоаналитичната психотерапия 

(психоаналитическая психотерапия).[…] Методите в Д. Г. са 

представени от тимопрактиката, концентративната и 

интегративната Д. Г. Тимопрактиката има за цел разкриването и 

осъзнаването (осознание) на заложения в „телесната памет” 

неосъзнат биографичен материал с помощта на непосредственото 

увличане в движение, чрез въздействие върху мускулатурата и 

дишането. За разлика от метода на Райх, тук на първо място не 

се използва стимулирането на възприемането на телесната 

сфера, а структурираните тренингови форми. Концентративната 

Д. Г. се явява психоаналитично ориентиран метод, който 

съчетава функционални и разкриващи подходи. Този метод 

показва добри възможности в използването на „телесния език” за 

изява и корекция на дефектите в ранното развитие. 

Интегративната Д. Т. е разработена от Илин (Ильин (Iljine V.)) на 

основата на импровизационния тренинг, предложен от К. С. 

Станиславски (К. С. Станиславский) за психофизическа 

подготовка на театралния актьор. Концепцията на Илин 

представлява опит за интегриране на психоанализата 

(психоанализ), на феноменологичната теория за тялото на Мерло-

Понти (феноменологическая теория тела Марло-Понти, Merleau-

Ponty M.) и на теорията за социализацията на тялото (social body) 

на Кемпър и Вулф (Кампер/ Kamper D.) и Вульфа (Wulf С.). 

Основните положения в концепцията са следните: ролевите 

движения на тялото се интернализират в себевъзприятието в 

зависимост от техния социален контекст, като те става матрици 

на формиращото се чувство за собствена идентичност. 

Интегративният модел на личността представлява сам по себе си 

сплав между нейния индивидуален и социален аспект. 

Идентичността се разглежда като възприятие за своето движещо 

се тяло в социалния контекст и във времето. В този процес 

участва също динамиката на несъзнаваните личностни 

компоненти. В хода на терапията се разкриват негативните 

аспекти на телесната идентичност, двигателните корелати на 

емоциите, свързани с неосъзнат конфликт, които се проявяват в 

мимиката, жестовете и в психосоматичните симптоми. 

Функционалният тренинг, фокусиран върху значимите 

преживявания, способства за разрешаване на дълбинни 

личностни конфликти, за нормализация на телесната експресия, 

за хармонозация на възприятието за собствената идентчност и за 
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оптимизация на социалното функциониране.  

Включването на Д. Т. в комплексното лечение, наред с 

други психотерапевтични подходи, отразява тенденцията към 

интеграция на различни стратегии, характерна за съвременната 

психотерапия. 

 

ДВИГАТЕЛНА ТЕРАПИЯ ПО КОЛЕР //  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПО КОЛЕР 

 

Д. Т. П. К. е една от формите на психотерапия, основана на 

признаването на взаимовръзката между тялото и мозъка. 

Телесните разстройства (на осанката, дишането и др.) се 

разглеждат като резултат от нарушенията в психиката и в 

баланса на целия организъм. Психичните защитни механизми 

също имат телесни прояви, като например мускулни блокажи и 

напрежение. Доколкото психичното и физическото са тясно 

взаимосвързани, Д. Т. П. К. е психотерапевтичен подход, който 

решава проблеми както като мускулно напрежение и скованост, 

така и такива като психичната резистентност. Ограниченията в 

активността, спонтанността и във вътрешната свобода изчезват в 

процеса на изпълнение на определени двигателни упражнения, а 

двигателните интеракции успешно се прилагат в хода на 

диагностиката и лечението, като целта на последното е да се даде 

възможност на пациента да използва вътрешните ресурси и 

креативността си. 

Системата за двигателна терапия, разработена от Колер 

(Колер, Kohler Ch., 1968), включва в себе си лечебна гимнастика 

и масаж. По правило, Д. Т. П. К. се назначава на пациенти, 

неуверени в себе си, които дълго време са избягвали физическо 

натоварване. Ето защо те често пристъпват към занятията с 

опасения, страхуват се от претоварване, от болкови усещания и от 

собствения си неуспех. Важно е още от първите занятия 

пациентът да почувства субективната си пригодност към 

лечението с този метод, ето защо програмата по Д. Т. П. К. се 

изгражда от психотерапевт с отчитане на състоянието на болния, 

на субективните и обективни данни, получени при неговото 

изследване. Пациентът се нуждае от ободряване и от 

емоционална подкрепа (эмоциональная поддержка), трябва да се 

избягват забележките и поправките, доколкото на този 

първоначален етап съвсем не е важно как пациентът изпълнява 

упражнението, а е по-важно, че той го изпълнява изобщо. 

Продължителността на първите занятия е 5-10 минути, а на 

последващите — 20-30. Д. Т. П. К. се провежда индивидуално и в 

група. 

Според Колер основен при провеждането на груповата Д. Т. 

П. К. е въпросът за начина на движение, който помага на 

пациента с психично нарушение да нормализира своите 
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нарушени психофизични функции. Индивидуалната форма на 

моторика на човека се определя от неговите взаимоотношения със 

заобикалящата среда. Нарушените, дезадаптивни отношения с 

външния свят се проявяват не само във вербалната, но и в 

невербалната комуникация. Д. Т. П. К., като целенасочен 

психотерапевтичен метод, трябва да въздейства на невербалния 

апарат на пациента, изхождайки от типичните нарушения на 

неговите двигателни процеси. 

Движението на човека може да се характеризира чрез 

различни специфични признаци, които позволяват да се опишат 

и оценят неговите двигателни особености, включително и в 

условията на болест. Към тези признаци се отнасят: двигателната 

гъвкавост, двигателният ритъм, индивидуалното протичане на 

движението, двигателната увереност и координация. 

Двигателната гъвкавост  характеризира цялостното 

психофизическо състояние на личността и се влияе от 

настроението. При депресивните болни със понижени 

потребности например може да се наблюдава нарушена 

двигателна гъвкавост под формата на неумела походка и 

наклонен напред корпус; при пациентите с латентно напрежение, 

страхове и изразени мускулни тикове се наблюдава твърда, 

неустойчива, насечена походка; при егоцентричните личности с 

ярко изразено надценяване на самите себе си, които обичат да 

демонстрират собствената си сила и енергия, имат тежка, властна 

походка. Двигателният ритъм се изразява в редуване на 

напрежение и отпускане. При по-голяма част от невротичните 

пациенти нарушенията на двигателния ритъм се проявяват под 

формата на преобладаващо продължително мускулно 

напрежение, което се разглежда като следствие от конфликтните 

личностни отношения с околния свят. Индивидуалното 

протичане на движението, осъществявано плавно, без задръжки, 

по един плъзгащ се начин, субективно се преживява като 

приятно, равно и успокояващо. Нарушения при протичането на 

двигателните процеси могат да се наблюдават у пациенти с 

шизофрения (ъглови, често забавени движения), у болни с 

неврастения с психична хиперактивност (стремителност, 

прекомерност в движенията). Двигателната увереност и 

координация се определят от концентрацията върху целта на 

движението. Прекомерната вътрешна възбуда или психичната 

забавеност понижават двигателната увереност и 

координационната успешност при болните от неврози. Освен 

това, дезорганизиращо на надеждното, уверено протичане на 

движението влияят колебанията при вземане на решения. 

Двигателните функции се разглеждат в тяхната съвкупност, 

която създава общото впечатления за индивидуалния двигателен 

процес и позволява да се направи заключение за вида нарушено 

поведение. Така както моторните функции са неразривно 
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свързани с целия психичен живот на човека, посредством Д. Т. П. 

К. чрез хармонизация на моторните процеси се осъществява 

въздействие върху психичното състояние и поведение. Основните 

насоки на това въздействие според Колер са: 1) развиване на 

нервербалната комуникация; 2) нормализация на ритмичното 

протичане на движенията; 3) придобиване на опит в 

преживяването на пластичност, преживяване на радост. 

Комбинираната Д. Т. П. К. включва: ритмична двигателна 

терапия, обща двигателна терапия с комуникативен аспект, 

танце-двигателна терапия. Най-прост метод за групова Д. Т. П. 

К. е ритмичната двигателна терапия. Тя спомага за мускулното 

отпускане на пациента, като така създава предпоставки за по-

нататъшна двигателна активност при изпълнението на други 

упражнения от двигателната терапия. Продължителността на 

тази част от занятието не надвишава 15 минути. Постоянната и 

точно определена поредица от упражнения позволява те да се 

изпълняват индивидуално в домашни условия. Използваните 

двигателни елементи могат да бъдат заимствани от класическата 

гимнастика. Общата Д. Т. П. К., насочена към развиване на 

нарушените комуникативни отношения, има множество 

варианти. Централните въпроси тук са „Какво чувствам в 

момента?”, „Какво ми казва моето тяло?”. Много автори смятат 

вербализацията за особено важна, наред с наред с преживяването 

на чувства. Един възможен вариант за построяване на общата Д. 

Т. П. К. е следната последователност. Ритмичните упражнения се 

редуват със свободно ходене в помещението, с усвояване на 

заобикалящото пространство. Първото задание на пациентите 

може да бъде да се огледат, да видят „другите”, да им се 

усмихнат. След това може да им се даде възможност да изберат 

свободно партньор, с когото и в бъдеще пациентът ще 

взаимодейства и ще изпълнява упражненията. Това задание има 

и диагностична фун кция, тъй като в „свободния избор на 

партньор” може ярко да се прояви невротичното поведение. 

Егоцентричните, стенични пациенти например често не отчитат 

особено потребностите на другите членове на групата — за да 

“завоюват” желания партньор, те могат да го привлекат и 

притиснат към себе си. Обратно, депресивните, потиснати, със 

понижени потребности пациенти, често се държат очаквателно в 

тези ситуации или дори изменят своята походка  — движат се с 

малки походки, тялото им е напрегнато, изражението на лицето е 

плахо. След избора на партньор упражненията се изпълняват 

съвместно в групи по 2-4 души. По този начин се осъществява 

централната психотерапевтична задача — пациентите да се 

обучат в изпълнението на комуникативни социални функции и 

да преживеят този нов опит. Занятията трябва да бъдат 

съставени от упражнения — от простички до по-сложни такива, 

като постепенно построяване на съвместното двигателно 
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поведение. Всеки член на групата по време на едно занимание 

взима участие в съвместните упражнения като изпълнява както 

активна, така и пасивна роля. Тази динамична промяна в 

междучовешките контакти, която у повечето пациенти е 

ограничена или нарушена, се формира и поддържа чрез най-

прости средства. Съществуват многобройни модификации на 

партньорските упражнения. Те могат да се изпълняват в 

помещение и на улицата, стоейки или седейки, на пода, на 

табуретка, на пейка, върху подложка […]. Двойките, 

изпълняващи упражненията, трябва да се запазват при 

формирането на команди за игрите, при обединяването в групи 

от по 4 човека, при участия в състезания. Особено интензивно 

въздействие върху моторните и психофизическите реакции 

оказва съчетаването на движение и музика. Тук на преден план 

излиза хереотерапията (хореотерапия). 

Д. Т. П. К. или елементи от нея се използват също така и в 

системата на груповата психотерапия (групповая психотерапия) 

в качеството им на спомагателни прийоми, които предоставят 

допълнителен материал за личностна диагностика и изпълняват 

собствена психотерапевтична функция. 

В стационара за занятия по Д. Т. П. К. ежедневно се 

отделят по 30 минути, а при амбулаторно лечение — 60 минути 

веднъж седмично. Една от задачите на психотерапевта е да 

създаде емоционално топла, приятелска атмосфера. Той не 

трябва да се намира „над” групата, командите следва да 

произнася енергично, но не и с тона на началник. Груповите 

събития тряба да предоставят на всеки участник широк простор 

за развитие. 

 

ДЕКАПСУЛАЦИЯ НА ЧОЛАКОВ // 

ДЕКАПСУЛЯЦИЯ ЧОЛАКОВА 

 

 Представлява един от катартичните методи, създаден от 

българския психиатър Чолаков (Чолаков К., 1933). През 

последните десетилетия декапсулацията, така както и 

репродукцията, е щателно изследвана клинико-терапевтично и 

експериментално от известния български психотерапевт 

Атанасов (Атанасов А., 1990). 

Първото описание на декапсулацията дава Чолаков в 

неговата монография „Психофизиологичната декапсулация като 

каузално лечение на психоневрозите” през 1933 г., а 7 години по-

късно (1940) в книгата „Основи на учението за неврозите”, той 

представя ново нейно описание. В тези две монографии е 

предложено психологично обяснение на този психотерапевтичен 

метод. По-късно, през 1952 г., Чолаков променя названието на 

своя метод на „кортикодинамична декапсулация” и дава 

патофизиологично обяснение на неврозогенното действие на 
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психичната травма и съответстващата обосновка на 

декапсулацията. Основната област на приложение на 

декапсулацията, по мнението на автора, е в областта на 

функционалните неврогенни заболявания, породени от 

психотравма. Последните водят до „дисоциационно” отношение 

към предшестващия и последващия душевен живот. В този 

термин намира отражение приемственият характер на 

декапсулацията по отношение на метода на репродукцията на 

афективните преживявания на друг български учен — 

Кръстников (Крестников Н., 1929). 

Декапсулацията се провежда по следния начин. Болният се 

въвежда в същата обстановка и се намира в същата поза, както и 

при репродукцията, а именно лежейки в отпуснато състояние със 

затворени очи. Посредством думи той бива въведен в хипноза с 

умерена дълбочина (докато все още е възможен контакт с 

психотерапевта). Ако психичната травма е известна, вербално се 

внушава нейното повторно преживяване, а ако е неизвестна, 

сугестията се насочва със следните думи: „Тежкото дишане, 

сърцебиенето, треперенето, страхът и мъките, които вие 

изпитвате, ви напомнят случай, когато вашето състояние е било 

такова, каквото е сега”. Това води до бързо преживяване на 

психотравмата. Чолаков обяснява лечебното действие на своя 

метод преди всичко с механизми на психично ниво. Той смята, че 

при тежко преживяване на силен афективен заряд, отделни 

преживявани елементи остават изолирани, сякаш „капсулирани” 

в психиката на болния, те единствени не засягат асоциативните 

връзки между предметното съдържание на психотравмата и 

вегетативните прояви („свръхтравматичен остатък”/ 

сверхтравматический остаток). Ето защо и сугестията е насочена 

към това да се предизвика тежко дишане, сърцебиене и др. По-

късно Чолаков (1955) дава физиологично обяснение на 

капсулацията, разглеждайки я като огнище на силна възбуда, 

около което по индукция възниква изразена зона на потискане. 

От техническа гледна точка, репродукцията и декапсулацията се 

отличават една от друга: при репродукцията лекарят е пасивен, 

той нищо не внушава на пациента, докато при декапсулацията 

той сугестира болния по посока на преживяване на психичната 

травма, хипнотизира го. Завършвайки сеанса, лекарят внушава 

на пациента добро настроение след процедурата и по този начин 

доста често успява да смекчи етапа на временно влошаване на 

състоянието на болния в началото на катартичната 

психотерапия.  

Могат да се изброят следните преимущества на 

репродукцията: тя е приложима и при нехипнабилни болни, 

въздържането от сугестивна намеса води към последващо 

репродуциране на психичните травми, които се появяват не 

хронологично, а съобразно степента на изразеност на прекомерна 
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възбуда (по-рано се репродуцират по-леките травми), вследствие 

на това репродукцията дава точна представа за причините за 

невротизацията. Това прави този метод подходящ за изследване 

на обусловените от психотравми неврози и на самия пациент. 

Декапсулацията има и други положителни страни. Тя 

съответства на стремежа на много психотерапевти да ръководят 

активно лечението. Чрез заключителна положителна сугестия, те 

често противодействат на влошаването на настроението на 

болния. Очакването, че чрез хипноза ще може да се ускори 

отреагирането, обикновено не се потвърждаа. Илюзорни се 

оказват и очакванията, че психотерапевтът ще може да диктува 

дълбочината на хипноидното състояние по свое усмотрение. 

Както правилно отбелязва С. Я. Лившиц (1929), провеждайки 

хипноанализ (гипноанализ), че отреагирането на психотравмата 

съответства на определена дълбочина на хипноза, наречена от 

него „чувствителна точка”. Нерядко успешно хипнотизираният до 

определена дълбочина пациент при отреагиране изменя тази 

дълбочина. 

Макар че репродукцията и декапсулацията и до днес 

обикновено се противопоставят, у тях има твърде много 

обединяващи ги черти (Атанасов, 1990). И двата прийома са се 

появили приблизително по едно и също време, в една и съща 

клиника, авторите им се вълнуват от едни и същи въпроси, 

докато ги създават и тези въпроси те обсъждат разгорещено. 

Сходството се вижда и в способа, по който Чолаков декапсулира 

неизвестни психотравми — в тази сугестия са заложени елементи 

на фазите, описани от Кръстников: тежко дишане, сърцебиене, 

треперене (органична фаза), страх и мъка (емоционална фаза). 

Узунов, Заимов (Узунов Г., Заимов К., 1968) смятат, че 

Кръстников открива репродукцията, преди това да направи М. М. 

Асатиани. И репродукцията, и декапсулацията, по-щателно са 

изучени и по-точно са описани от българските учени, в сравнение 

със сходните на тях лечебни методи, например психокатартичен 

метод на Брейер (психокатарсический метод Брейера) и 

хипноанализа на С. Я. Лившиц (гипноанализ С. Я. Лившиц).  

За разлика от репродукцията, която „освобождава място” за 

недеформираните закономерности на катарзиса, при 

декапсулацията се наблюдава интерференция (взаимно 

усилване) и взаимодействие на 3 фактора: 1) проява на катарзис; 

2) явлението хипноза, насочена в значителна степен (но не 

напълно) от лекаря; 3) личността на болния и неговото състояние. 

Проявите на дисоциация при декапсулацията често са 

неотчетливи. Така у група болни, които са били лекувани чрез 

декапсулация с всекидневно регистрирани сеанси, трите фази 

(органична, емоционална и фаза на представите) могат да бъда 

лесно разграничени единствено в малко повече от половината 

случаи, докато в същото време у четвърт от болните органичната 
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и емоционалната фаза протичат бързо — примерно за 1 минута 

(или дори по-малко) преди фазата на представите). В латентната 

фаза при всички пациенти се прилага хипноза, като дълбочината 

й остава неизменна по време на отреагирането при 

декапсулацията у две трети от болните. 

Периодите на временно влошаване при декапсулацията 

имат някои особености. Едно от преимуществата на тази техника 

пред другите катартични методи е възможността да се смекчи 

периода на влошаване, който е характерен за отреагирането. 

Смекчаването протича, когато се провежда сеанс с положителна 

сугестия. Тази положителна страна на декапсулацията обаче 

задължава лекаря внимателно да оцени протичащото 

подобрение: той не е длъжен да съсредоточава вниманието си 

единствено на сугестивния ефект, който може да скрива и да 

маскира ефекта от отреагирането. Добрият сугестивен ефект не е 

дълъг и при болния може да възникне „псевдорецидив” 

(псевдорецидив, Чолаков, 1940), което налага необходимостта да 

се продължи лечението. 

Предполага се, че при декапсулацията лекарят се намира в 

по-издодно положение, доколкото контактът с болния се запазва, 

макар и в отделните сеанси у част от пациентите лекарят да се 

възприема като лице от психотравмиращата ситуация. Подобно 

положение възниква и при репродукцията, като разликата е 

единствено в това с кого бива идентифициран психотерапевтът. 

Така при декапсулацията лекарят може да се идентифицира с 

лице, което се отнася лошо към болния, което се случва по-рядко 

при репродукцията, а не е случайно: болните сугестивно биват 

насочени към различни преживявания, свързани с контакта им 

именно с тези лица, които се отнасят враждебно към тях. 

Декапсулацията като по-активна техника, при която 

психотерапевтът преднамерено търси, сондира и намира 

психотравмата, помага да се открият по-голям брой причини за 

психотравматизацията. 

Независимо от проблемите, произтичащи от сравнението на 

отделните катартични методи, декапсулацията е по-удобна, както 

за болния, така и за лекаря. Тя обаче се прилага по-рядко, 

отколкото репродукцията или други психокатартични методи, 

доколкото далеч не всички пациенти се поддават на хипноза, 

което се явява задължително предварително условие за 

използване на декапсулацията, докато в същото време 

репродукцията е приложима при всички пациенти.  

Вж също Изкуствена репродукция на афективните 

преживявания по Кръстников, Катарзис, Катартична 

психотерапия 

 

ДЕТСКА ПСИХОТЕРАПИЯ//  

ДЕТСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
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Събирателно понятие, което включва различни 

психотерапевтични подходи и методи, прилагани за лечение на 

деца и юноши с психични, гранични и психосоматични 

заболявания и насочени въздействие на детето и на неговото 

обкръжение. 

Д. П. обикновено започва с установяване на доверителни 

отношения между психотерапевта и детето, а в случай на 

необходимост – с отстраняване на острата симптоматика. След 

това психотерапевтът осъществява психотерапевтично-

ориентирана диагностика на разстройството, поставя 

терапевтичните цели, следи тяхното постигане и контролира 

ефективността на лечението  (Schmidtchen St., 1978). 

Заключителен етап на Д. П. се явява закрепянето на получения 

терапевтичен ефект и профилактиката на възможните рецидиви. 

По мнение на редица автори, Д. П. се заражда през 1909 г., 

когато Фройд (Freud S.) публикува своя труд „Анализ на фобия у 

петгодишно дете” («Анализ фобии у пятилетнего мальчика»). 

Това е първият труд, в който са описани психичните трудности на 

детето и неговото заболяване се обяснява с емоционални 

причини. Опитът за непосредствено пренасяне на 

психоанализата на възрастните в Д. П. е подложена на критика, 

в частност във връзка с това, че детето, за разлика от 

възрастните, не може пълноценно да описва с думи своето 

състояние и не е способно да разбере връзката между своето 

настоящо състояние с биографичния опит. Методите и подходите 

на Д. П. се усъвършенстват паралелно с аналогичните 

разработки по отношение на психотерапията на възрастните, но 

на практика от самото си зараждане Д. П. има своя специфика. 

Още от 1919 г. Клайн (Кляйн, Klein M., 1955) започва да 

използва игрови прийоми като средство за анализ при работата с 

деца. Тя смята, че детската игра е също така обусловена от 

скрити и несъзнавани мотиватори, както и поведението на 

възрастните. 

През 1930 г. Леви (Levy D., 1938) предлага методи, 

насочени към отреагиране — структурирана игрова 

психотерапия за деца, преживели дадено психотравматично 

събитие. Той допуска, че в игровата ситуация е възможно да се 

отреагират агресивните тенденции в поведението. Едновременно 

с това се развива още едно направление на детската игрова 

психотерапия — терапията чрез построяване на отношения 

(терапия построения отношений, Taft D., 1933; Allen F., 1934). 

Философска и методологична основа на това направление стават 

трудовете на Ранк (Rank О., 1936), който пренася акцента от 

изследването на живота на детето и неговото несъзнавано върху 

развитието, като поставя в центъра на вниманието онова, което се 

случва „тук и сега” в емоционалните отношения между детето 
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и психотерапевта. На принципите на клиент-центрираната 

психотерапия е разработена недирективната игрова 

психотерапия (Axline W., 1947). Целта на тази психотерапия се 

състои в опознаване на детето от самото него и в развиването на 

способността му да управлява себе си. В общуването с 

психотерапевта детето получава възможността да играе така, 

както му се иска или въобще нищо да не прави. При това 

психотерапевтът не управлява и не направлява детето, а само му 

помага по-пълно да се разкрие в различни прояви в момента на 

срещата. 

От средата на 50-те години на XX век започва да 

функционира Институтът по детска психоанализа на А. Фройд 

(Freud A.). Нейният подход към психоанализата на децата, дори в 

по-голяма степен, отколкото при Клайн, теоретично и 

методологически се отличава от психоанализата на възрастните, 

доколкото наред с игровите методи се предполага и възпитателна 

работа — активна намеса на психотерапевта във 

взаимоотношенията на детето със заобикалящата го среда. 

Такова съвместяване на често две противоречиви роли е 

възможно единствено, ако психотерапевтът се приема за изявен 

авторитет от детето.  

Казаното по-горе, разбира се, не изчерпва цялото 

многообразие от психотерапевтични подходи в Д. П., които 

съществуват в наши дни. В частност, се отделят 2 принципиални 

ориентации в Д. П. — непосредствената работа с детето и 

работата с неговото социално обкръжение (на първо място със 

семейството и детския колектив). И двете ориентации могат да се 

реализират на различни нива: мотивационно-емоционално-

афективно, логико-познавателно, поведенческо, 

психофизиологично. Предполага се, че различните 

психотерапевтични направления могат да включват методи с 

различна ориентация и ниво на въздействие. Например детската 

психоанализа от тази перспектива включва ориентация и към 

детето (игрови методики и др.) и към средата (работа с 

родителите чрез различни форми на семейната психотерапия).  

За построяване на психотерапевтично-ориентирана 

диагноза се предлага да се отчитат 6 варианта на 

етиопатогенетични фактори: 1) ситуативни проблеми; 2) 

проблеми в семейната система; 3) когнитивни и поведенчески 

проблеми; 4) емоционални нарушения; 5) нарушения на 

развитието и личностни разстройства; 6) биологични отклонения. 

Нито един от тези фактори не е достатъчен, за да се разбере 

пълно проблемът на детето и единствено съчетаването им в 

различни пропорции води до построяването на удовлетворителна 

работна хипотеза. 

В нашата страна проблемите в Д. П. активно се разработват 

от редица автори от т.н. ленинградска школа — на първо място от 
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А. И. Захаров (А. И. Захаров), В. И. Гарбазов (В. И. Гарбузов), Е. 

Г. Ейдемилер (Э. Г. Эйдемиллер) и М. И. Буянов (М. И. Буянов), 

А. С. Спиваковская (А. И. Спиваковская), Ю. С. Шевченко (Ю. С. 

Шевченко) и др. Метологична основа на Д. П. се явява 

комплексното използване на различни психотерапевтични 

подходи в рамките на основните форми на психотерапия 

(индивидуална, семейна, групова) и с отчитане на спецификата и 

етапите на онтогенетичното развитие. Използването на 

психотерапевтичните методи и тяхното съчетаване в конкретни 

индивидуални (семейни) психотерапевтични програми се 

определя от етапа на нервно-психично развитие на детето 

(отделят се 5 етапа): 1) период на себеутвърждаване (период 

самоутверждения), на изграждане на личността, нейната 

самооценка и системите от отношения – 2,5 – 4 години; 2) период 

на срамежливост (период застенчивости) — 4-7 години; 3) период 

на адаптация в масовото училище (период адаптации в массовой 

школе) — 7-8 години; 4) период на адаптация на личността в 

колектива (период адаптации личности в колективе) — 9-11 

години; 5) юношески период (подростковый период) — 11-20 

години. Определят се също така следните етапи според възрастта 

и преимуществения тип нервно-психично реагиране при нея (4 

нива): 1) соматовегетативен (соматовегетативный) – 0-3 години; 2) 

психомоторен (психомоторный) – 4-7 години; 3) афективен 

(аффективный) – 5-10 години; 4) емоционално-идеаторен 

(эмоционально-идеаторный) – 11-17 години. На практика всички 

указани по-горе автори отбелязват, че незрялостта на личността 

на детето, своеобразието от психогенните фактори, водещи към 

невротично реагиране, особености на детската психика, като 

раздразнителност, впечатлителност, склонност към фантазиране, 

афективност, внушаемост и др., правят невъзможен механичният 

пренос на методите на психотерапията при възрастните в Д. П. 

Водещата тенденция в психотерапията на децата е преходът от 

симптомоцентрирани към личностноцентрирани методи според 

възрастта на пациента. Колкото по-малко е детето, толкова по-

малко нозологично диференцирани са неговите нервно-психични 

разстройства и толкова по-трудна е тяхната психотерапевтична 

корекция. Така например при синдрома на невропатията (която 

се явява най-малко специфична) възможностите на 

психотерапията са ограничени и се заключават най-вече в 

психотерапевтична корекция на възпитателните подходи на 

майката. Тази ориентация в психотерапията на малките деца 

към работа със системата „майка и дете” се обяснява с особената 

важност и симбиотичния характер на взаимоотношенията на 

детето и майката през първите години на живота (Гарбузов В. И., 

Захаров А. И., Исаев Д. Н., 1977). 

В периода на себеутвърждаване, на изграждане на 

личността, на нейната самооценка и системата от отношения, 
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изборът на психотерапевтичен метод е обусловен от основните 

психични проблеми на детето и включва в себе си, освен лечебно-

педагогическата корекция на неправилния стил на семейно 

възпитание (най-често чрез различни варианти на семейна 

психотерапия), и методи на детска игрова психотерапия, които 

обезпечават оптимизирането на взаимоотношенията с 

връстниците (Ейдемилер Е. Г., 1988). 

Психотерапията в периода на срамежливостта също се 

изгражда предвид проблемите на детето; обемът на 

психотерапевтичното въздействие се разширява и предполага 

включването на семейна и на индивидуална, ориентирана към 

разясняване психотерапия. На този етап голямо значение 

придобива груповата психотерапия. Нейната задача се състои в 

емоционалното отреагиране на конфликтните ситуации в група и 

десенсибилизация на плашещите образи в съзнанието 

посредством тяхното условно изобразяване и преодоляване в 

играта (Захаров А. И., 1979). 

Психотерапията в процеса на адаптацията в масовото 

училище в голямата си част е ориентирана към преодоляване на 

комуникативните трудности. Наред с индивидуалната и 

семейната психотерапия, активно се използват поведенчески 

методи (контактна десенсибилизация, емотивно въображение, 

парадоксална интенция, тренинг за себеутвърждаване/тренинг 

самоутверждения). Груповата психотерапия се съчетава със 

семейната. 

В юношесткия период акцентът в психотерапията все 

повече се премества върху методите на личностно-ориентираната 

психотерапия — семейна и групова в техните интеракционни и 

структурни модели. На този етап поведенческите, особено 

хипносугестивните, методи на психотерапия стават все по-малко 

значими (Гончарская Т. В., 1979). 

Така съвременната Д. П. се изгражда на приложението на 

различни взаимодопълващи се психотерапевтични методи с 

отчитане на етапите на нервно-психично развитие на детето. 

 

ДЗЕН-ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ДЗЭН-ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Дзен не е религия и не е философия, а е начин на живот, 

който обезпечава на човека хармония със самия него и с околния 

свят, избавя го от страха и от други тягостни преживявания и 

води към свобода и пълна духовна реализация. Във връзка с това 

е трудно да се оцени психотерапевтичното значение на дзен. На 

Запад широкото разпространение на знанията за дзен-будизма 

започва след Втората световна война. Парадоксалните задачи на 

дзен (коани/ коаны), насочени към обучението, объркват и 

интригуват западните изследователи. Тяхната цел да доведат 
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концептуалното мислене до безизходица, да формират такова 

състояние на съзнанието, при което обучаващите се възприемат 

непосредствено своята собствена същност. Подобна цел е чужда 

на западните философски системи, но е напълно съгласувана с 

принципите на началния будизъм. 

Корените на будизма се откриват в учението на индийския 

мъдред Сидхарта Гаутама Буда (Гаутама Сиддхартха). След 

дълбока и продължителна медитация Гаутама става Буда 

(„Просветлен”/ «Просветленный»): той преживява дълбока 

вътрешна трансформация и цялото негово светоусещане се 

променя. Преобразува се и подходът му към въпросите, свързани 

с болестта, старостта и страданието, доколкото се променя той 

самият. Буда никога не претендира да бъде нешо повече от човек, 

но той развива себе си до едно напълно зряло човешко същество, 

а това е толкова рядко, че изглежда свръхчовешко или 

боговдъхновено. Централната представа на будизма се състои в 

това, че всеки човек притежава природата на Буда – способността 

да се превръща с Буда, да се развива в едно съвършено човешко 

същество. 

Буда учи хората на това, че на човека са присъщи 

страданието и неудовлетвореността, че всички феномени се 

намират в процеса на постоянно преобразование и ничие „Аз’ не е 

постоянно. Игнорирайки тези „признаци на битието” («признаки 

бытия»), човек напразно се вкопчва в преходни феномени, което и 

се явява причина за неговите страдания. Мъдростта се заключава 

в отказа от привързаностите в резултат на ясното възприемане, 

водещо до прекратяване на страданията. 

Буда учи другите на осмичния път на спасението, който се 

състои от: 1) правилни възгледи (воззрения); 2) правилни 

намерения; 3) правилни думи (истинна реч); 4) правилни дела; 5) 

правилен живот; 6) правилни усилия; 7) правилна памет; 8) 

правилно съзерцание (правилна медитация/медитация). Дзен 

концентрира вниманието върху последния пункт от „пътя” 

(„путь”) — върху правилното съзерцание. 

В будизма съществуват 2 основни традиции: хинаяна и 

махаяна (хинаяна и махаяна). Дзен е една от големите секти в 

рамките на махаяна, основана в Китай през VI в. от Бодхихарма 

– индийски будистки монах. През XI-XII в. японски будисти 

отиват в Китай да изучават дзен, като след завръщането си те 

основават манастири, обучават ученици и разпространяват дзен 

(китайски ез. – чан) в Япония. 

Хинаяна и махаяна се различават по своите представи за 

природата на идеалния човек. Идеалът в хинаяна е архат (архат) 

– човек, напълно отказал се от привързаността си към 

семейството, собствеността, удобствата, за да стане съвършено 

свободен от света. 

Архатът е аскетичен и равнодушен към всичко светско, 
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благодарение на интензивната духовна дисциплина той е 

победил своя враг – страстите си. Идеалът на махаяна – 

бодхисатва – е дълбоко страдащо същество, което е решило да 

остане в света, докато не бъдат избавени всички останали от 

страданията: без това той сам не може да достигне до пълно 

удовлетворение. Бодхисатва дава обед да не влиза в нирвана, 

докато всички усещащи същества, до последните стръкчета трева, 

не бъдат просветени.  

Състраданието е велика добродетел на бодхисатва, резултат 

от възприемането на страданията на другите като свои собствени. 

От гледна точка на махаяна това е същността на просветлението. 

Чрез него се преодолява не света, а егоистичното „Аз”. Пътят на 

бодхисатва предполага отказ от света, но не от съществата в 

света. Тези два идеала по-скоро се допълват един друг, отколкото 

да си противоречат. Понятието архат се центрира върху 

самодисциплината и върху работата над себе си; идеалът на 

бодхисатва подчертава служенето на другире – и едното и другото 

е необходимо за духовното развитие. 

Дзен-будизмът възниква като синтез между индийския 

будизъм и разпространения в Китай даосизъм. Основен принцип 

на даосизма и на дзен-будизма се явява принципът за 

невъзможността да се изрази висшата истина в думи и знаци и тя 

да бъде постигната в рамките на дискурсивно-логическото 

мислене. Истинската реалност не може да бъде адекватно 

формулирана и описана с лингвистични средства. 

Просветлението, т.е. достигането на истинската същност на 

вещата и явленията, настъпва тогава, когато човек се освободи от 

своята привързаност към думата и знака. Доколкото думите не 

могат да отразят адекватно истинската реалност, то за 

постигането ù се препоръчва човек да се върне към цялостния, 

неразчленен източник на опита, който се открива в дълбинните 

слоеве на психиката, недостъпни за вербализацията 

(вербализация, вербализацией (Абаев Н. А., 1989). Състоянието 

на съзнанието, максимално благоприятстващо непосредственото 

преживяване на психологическия опит, с помощта на който може 

да идентифицираш себе си с истинската реалност, се осъществява 

чрез метода на будистката практика за психична саморегулация 

– медитация.  

Tрaдиционната практика на дзен е свързана със „седящата 

медитация” («медитация сидя») (дза-дзен/ дза-дзэн). Съществуват 

две разновидности в практикуването на дза-дзен: размишляване 

над коана (школата Риндзай/ Риндзай) и простото седене с 

концентриране на съзнанието без спомагателни средства (школа 

Сото/ Сото). 

Коанът представлява своеобразен диалог между ученика и 

майстора по дзен. Парадоксалните и нелогичните отговори 

заставят питащия да намери отвъд рамките на дискурсивно-
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логическото мислене, да потисне индивидуалното си „Аз”. Един от 

знаменитите коани се нарича „Му!”. Ученикът пита учителя: 

„Притежава ли кучето природата на Буда?”. Учителят го парира: 

„Му!”. Отговорът може да се преведе като „Нищо!” или да се 

разбере просто като възклицание. Ученикът сериозно обмисля 

будисткото учение за това, че всички усещащи същества 

притежават природата на Буда. В Китай по онова време кучето се 

смята за едно от най-нисшите животни, за нечист звяр, и 

ученикът пита: възможно ли е такова нисше създание също да 

притежава природата на Буда? Учителят не попада в капана – да 

приеме предположението на питащия за това, че съществува 

такова определено нещо като „прирoда на Буда” («природа 

Будды»), която може да притежава „Му!” – това е решителен 

отказ от дискурсивно-логическото, дуалистично мислене, 

основано на разделянето на цялото на части, на 

противопостаянето им едно на друго, в резултат на което се 

разрушава хармоничното единство и цялостното битие.  

Размишлявайки върху този коан, ученикът не трябва да се 

впуска в „интелектуални спекулации” («интеллектуальные 

спекуляции»  за въпроса, отговора и връзките между тях. Целта 

на коана е да доведе ученика до това да види собственото си 

невежество, да го подтикне към по-абстрактни разсъждения, към 

търсене на истината в самия него. 

В школата на дзен на учениците се обяснява, че най-

важният аспект на обучението е свързан с техния всекидневен 

живот и те трябва да се научат да разрешават техния личен коан. 

Личният коан обаче няма окончателно решение и следователно 

проблемът може да бъде разрешен единствено чрез промяна на 

самия себе си: променя се не проблемът, а отношението на човека 

към него. Гаутама започва своя път с надеждата да разреши 

коана на болестта, старостта и смъртта. Дори и след като става 

Буда обаче, проблемите му остават неизменни: Буда не става 

безсмъртен или лишен от възраст. Неговото разбиране обаче се 

извисява над предишната му загриженост за тези прoблеми. 

Подходът към медитацията в школата Сото се нарича 

„просто да си седиш” («просто сидение»), без да мислиш върху 

коана или върху друго упражнение за ума. Медитиращият се 

стреми да поддържа състоянието на концентрирано осъзнаване 

без напрежение или отпускане, като същевременно запазва 

своята бдителност. Това е подобно на седене до пътя и 

наблюдаване на пътното движение. Медитиращият наблюдава 

преминаващите през ума му мисли, без да вниква в тях. 

Техниката на медитацията дза-дзен като един от методите 

за психична саморегулация се практикува широко понастоящем 

на Запад. Тя се състои в следното. Преди всичко е необходимо да 

се съблюдава правилната поза: нужно е да се седи удобно, с 

изправен кръг, без да се изпитва напрежение. Под изправен гръб    
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учителят по дзен има предвид, че гръбначният стълб естествено 

се извива малко под средата на гърба и опитите на човека да седи 

изправен в буквален смисъл на тази дума единствено ще 

нарушат естествената закривеност на гръбначния стълб и ще 

създадат неудобство и напрежение. Може да се седи с изправен 

гръб и на стол; долната част на краката трябва да бъде под прав 

ъгъл спрямо пода и спрямо горната част на краката. При седене 

на пода се използва малко по-твърда възглавница, за да се 

повдигне седалището; седи се също така на крaя na 

възглавницата, така че краят на гръбначния стил да се опира до 

нея и нищо да не натиска бедрата и да не възпрепятства 

кръвообращението. Може да се заеме позата лотос (стъпалата на 

всеки крaк се разполагат върху противоположното бедро) или 

полулотос (само лявото стъпало е върху дясното бедро). На хората 

с по-дълги бедра се препоръчва да седят в бирмански стил: лявото 

стъпало e поставено под мястото, където се свърват дясното 

бедрото и таза, десният крак е изправен паралелно на левия, и 

двата крака лежат на пода. Главата не трябва да се отклонява 

нито назад, нито напред и трябва да бъде почти безтегловна. 

Ръцете се поставят на коленете – лявата върху дясната така, че 

големите пръсти леко да се докосват. Препоръчва се да се седи с 

лице към стената, на разстояние 2-3 метра, за да може човек 

удобно да се фокусира върху нея; очите не се затварят напълно. 

Друг важен момент в практиката на дза-дзен е правилното 

дишане: спокойното мислене предизвиква спокойно състояние на 

ума. По време на дза-дзен дишането се осъществява за сметка на 

коремните мускули и диафрагмата. Бавното, задържано 

вдишване се извършва чрез съкращаване на диафрагмата, така 

че тя противодейства на движението на коремните мускули, 

които се стараят да изведат въздуха от белите дробове. Това 

противодействие предизвиква напрежение в коремната 

мускулатура, а поддържането на такова състояние е крайно 

важно в практиката на дза-дзен. Всички части на тялото са 

неподвижни, работят единствено коремните мускули. Тяхното 

действие се явява важна част на механизма, който поддържа 

съсредоточеността и бдителността на ума. Долната част на 

корема на Изток се нарича „танден” («танден»). Това е 

вместилището на духовната сила на човека. Правилната поза 

осигурява това теглото на тялото да се съсредоточи в тази част от 

него, което поражда силно напрежение в нея. Особеното дишане 

също увеличава това напрежение. Стимулите от тандена 

спомагат за поддържането на състоянието на бодърстване на ума. 

Именно правилната манипулация на долната част на корема 

дава възможност да се контролира дейността на ума. Позата и 

дишането представляват сами по себе си ключ към 

съсрeдоточаването, към успокояването на ума, към навлизането в 

самадхи. 
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Самадхи (самадхи) е състояние на тотално спокойствие, 

когато „изчезват умът и тялото” («отпадает ум и тело»), когато 

няма движение на нито една мисъл, умът е опустошен, но 

човекът се намирa в състояние на върховна бдителност. Това 

особено състояние на съзнанието е свързано със задействането на 

реликтовите форми на дологическо мислене, с освобождаването 

на неговите континуални (дълбинни) потоци. Този вид съзнание 

присъства в нас, но остава недостъпно за логико-структурираната 

форма на рефлексивно мислене, във връзка с което самадхи е 

невъзможно да бъде описано словесно. 

В своя очерк „Дзен-будизъм и психоанализа” («Дзэн-

буддизм и психоанализ»), Фром (Фромм, Fromm E., 1960) 

посочва, че интелектуалното и афективното знание трябва да се 

интегрирaт като дисциплини. Той вижда тяхната обща цел в това 

да се достигне до по-голямо осъзнание (осознание) на това, което 

преди е било неосъзнато, в преодоляването на човешкото 

отчуждение. Много видни западни психолози и психиатри се 

интересуват от дзен: Юнг (Юнг, Jung С. G.), Хорни (Хорни, 

Horney K.), Маслоу (Маслоу/ Maslow A. H.), Пърлс (Перлс/ Perls F. 

S.) и др. 

 

ДИРЕКТЕН АНАЛИЗ НА РОУЗЪН //  

ПРЯМОЙ АНАЛИЗ РОЗЕНА 

 

Метод за разбирането и за лечението на психозите, 

предложен от Роузън (Роузън, Rosen J., 1953), който, както се 

вижда от названието му, е свързан с концепциите на Фройд 

(Фрейд, Freud S.), но класическите психоаналитични теория и 

техника в него са значително модифицирани. Първите 

публикации на Роузън се появяват във време, в което 

психиатрията все още е ориентирана към физически методи за 

лечение на психозите като инсулинов шок, електрошокова 

терапия, и привличат внимание към психологическите методи за 

лечение на шизофренията. В своята първа статия (1947) авторът 

описва директната психоанализа (психоанализ) като „метод за 

снеман на острата кататонна възбуда” («метод снятия острого 

кататонического возбуждения»). По-късно (1953) той твърди, че 

този метод може да се използва и в лечението на други психични 

разстройства, например хебефрения или параноя. Роузън 

сравнява психозата със съществуване във „вечен кошмар”, а 

неговата симптоматика разглежда като манифестирано 

съдържание на този безкраен нощен кошмар. Манифестираното 

съдържание, по неговите думи, може да бъде анализирано от 

позицията на фройдистката психология на съновиденията, като 

тяхната интерпретация (интерпретация) води до по-бързо 

излизане от психозата. Описанието на метода в тези публикации 

обаче е доста фрагментарно и не очертава една ясна, 
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систематизирана картина. С цел да ги запознае със своята 

работа, Роузън кани група психоаналитици и психиатри. През 

1958 г. в медицинския център на Темпълския университет 

започва дългосрочен изследователски проект, чият цел е да 

проведе наблюдение и да определи процедурите, които 

съставляват Д. А. Н. Р., да установи възможностите за обучение в 

използването на тези прийоми. В работата участват психиатри, 

психоаналитици, клинични психолози, социолози, студенти от 

всички тези специалности. Броуди (Броуди/ Brody M., 1959), 

Инглиш (Инглиш/ English О. S., 1960) и др. изготвят публикации 

на основата на анализа на тези продължителни наблюдения. 

Роузън също завършва своя собствен отчет за последния 

усъвършенстван вариант на директния анализ, като включва 

описание на процедурите, прилагани в лечението, и детайлно 

изложение на теоретичните възгледи, на които се базира 

методът.  

Психозите, от гледна точка на Д. А. Н. Р., се явяват 

психогенни нарушения, които се отличават от неврозите и 

нормите единствено по тяхната степен. Роузън употребява 

понятието „психоза” (психоз), включвайки в него различни 

психопатологични синдроми като особени видове психогенни 

реакции, които могат да бъдат описани по тяхната изразеност – 

от „най-леки” до „най-тежки”. Авторът разграничава осем степени 

на тежест, които съответстват на осем фази на психозата. 

Психотично болният се движи от една фаза към друга и в двете 

направления – нагоре и надолу. Някои пациенти се придвижват 

много бързо от фаза към фаза, докато други в най-

неблагоприятните случаи, могат да останат на една фаза месеци 

или дори години. Подобно на Фройд, който разглежда психозата 

като регрес към предгениталния стадий на психосексуално 

развитие, Роузън също вижда във фазите на психозата нива на 

регрес – от „късен анален” (лека психоза) до „късен орален” 

(тежка психоза). В същото време поведението на психотика 

невинаги е типично за фазата, на която той се намира. Всеки 

болен във всяка една фаза на психозата може да проявява 

орални, анални или дори генитални характеристики. Роузън 

разбира психодинамично психозата като регрес от конфликта 

между Егото и Супер-Егото към оралния или аналния живот. 

Супер-Егото Роузън описва като психично въплъщаване на 

„ранното майчино обкръжение”  («раннее материнское 

окружение»), което възниква ведна след раждането и което е сред 

най-важните характеристики през първата или първите две 

години на живота (за разлика от Фройд, който разбира Супер-

Егото като наследник на Едиповия комплекс/эдипова комплекса», 

формиращ се през първите 5-6 години на живота и който се явява 

въплъщение на родителските и други „морални” въздействия). 

Според Роузън, „нормалното” дете в процеса на имитация, на 
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идентификация с „майката” постепенно придобива едно разумно, 

умерено Супер-Его. „Девиантното” дете, което впоследствие става 

невротик или дори психотик, започва живота си с придобиване на 

едно неразумно, неспокойно, неудобно Супер-Его. „Майката”, 

която то имитира и с която се опитва да се идентифицира, е 

необходима, но ужасна. В една от своите ранни статии Роузън 

твърди, че болният от психоза е „възпитаван от жена, страдаща 

от извратен майчински инстинкт”. По-късно той говори за 

„ранното майчино обкръжение” (раннее материнское окружение) 

или по-точно –  за „актуалната майка” като източник на 

психозата. Когато Егото отстъпва в изнурителната борба с това 

„жестоко, сурово” Супер-Его, то се опитва да намери облекчение в 

завръщането си към по-ранни стадии на развитие, в регреса. 

Така смисълът на психозата като Регрес, от гледна точка на 

Роузън се заключава в това да „се  потърси майката, която 

болният е познавал”, а всяка една от фазите на психозата се 

разглежда като преживяване на някои аспекти на 

взаимоотношенията „дете-майка”. Това движение на психотика 

надолу, към предгениталните фази на развитие, авторът 

характеризира като път „от огън в огън («из огня да в полымя»). 

Първоначалните взаимоотношения с ранното майчино 

обкръжение, към които той се връща, са още по-мъчителни, 

отколкото са техните копия, -— конфликтът между Егото и 

Супер-Егото, те превръщат живота му във вечен нощен кошмар. 

Той не може по своя воля обаче да сложи край на регреса, а само 

да пробва различни начини на поведение, които Роузън се опитва 

да разгледа като осем фази на психозата. Така Роузън достига до 

едно разбиране за манифестираното съдържание на психозата в 

термините на тези съществени отношения между Егото и Супер-

Егото или между детето и майката. Голяма част от 

психопатологията в Д. А. Н. Р. е посветена на това да се разберат 

специфични примери за психотично поведение като „бърз 

разговор” («быстрый разговор»), „глуповато поведение” 

(«дурашливое настроение»), „покорна реакция” («покорная 

реакция») в термините на общата теоретична ориентация на този 

подход. Във всеки един от разглежданите примери (общо около 60 

вида поведение) манифестираното съдържание се отнася до 

скритото, латентно съдържание, представено на някоя от фазите 

на психозата. За да характеризира скритото съдържание, Роузън 

конструира серия от лайтмотиви (онова, което психотикът 

неосъзнато чувства и мисли) за всяка една от осемте фази. 

Лайтмотивът, основната тема на скритото съдържание, включва 

две части. Първата сама по себе си представлява описание на 

външния вид и на поведението на пациента, а също така, в 

качеството на пример, неговите характерни съновидения. Във 

втората част се съдържа обяснение на отношенията между 

несъзнаваната част на Егото и Супер-Егото. Роузън използва 
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тази серия от лайтмотиви в лечението и обучението като ключ 

към определянето на фазата, на която се намира пациентът. 

Д. А. Н. Р. като метод за лечение на психозите се основава 

на концепцията за „приемните родители”, като лечението на 

всеки болен се провежда в малка къща или апартамент, 

обезпечено е от трима или четирима асистенти, а съвместният 

живот на пациента и на персонала напомня семейни отношения. 

Психиатърът приема ролята на „приемен родител”. За да 

компенсира недоброжелателността на истинската „лоша майка” 

(т. е. на Супер-Егото), той трябва да действа като „добрата майка”. 

По мнение на Роузън, психиатърът поема върху себе си 

отговорността да приеме неоинфантилния психотик и да 

превъзпита това „ново бебе”, все едно е реално дете. 

Първоначално Роузън смята, че психиатърът трябва искрено да 

обича своя пациент, за да достигне до целта на „възпитанието” – 

пациентът да излезе от психотичното състояние. По-късно обаче 

той казва, че е достъатъчно психиатърът да се държи като любящ 

приемен родител, доколкото често психотикът реагира на 

твърдението „Обичам те”, така както невротикът на реалната 

проява на това чувство. Осъществяването на ролята на добри 

приемни родители не изключва налагането на строга 

дисциплина, когато ситуацията изискева това и не елиминира 

оказването на строг контрол върху лечебния процес. Асистентите 

трябва да се грижат за своя подопечен и да го пазят денонощно. 

Това се отнася не само до неговото физическо благополучие, но и 

до неговите психични потребности, които намират вербален и 

невербален израз в манифестираното съдържание на психозата. 

Преди лечебните сесии асистентите записват своите 

наблюдения, които могат да се окажат полезни за директната 

психоанализа. Психиатърът обикновено провежда лечебната 

сесия лице в лице с пациента. Асистентите сядат по-встрани. Не 

се изключва присъствието на студенти и на други наблюдатели, 

доколкото според Роузън съзнанието на психотика е фокусирано 

върху вътрешното му състояние, рядко върху психиатъра и 

никога върху околните. Лечебните сесии, протичащи под 

формата на беседи между психиатъра и пациента, са гъвкав и 

неструктуриран процес. Болният, намиращ се в определена фаза 

на психозата (например във втора фаза – маниакално-

депресивна реакция, маниакален тип), е много вероятно да може 

да поеме инициативата в беседата […]. В отговор психиатъра 

може да реагира с въпроси, интерпретации (интерпретации), 

протички „да” или „не”, жестове, мимики или демонстрации на 

някои емоции, например на гняв или одобрение. При беседи с 

психотици, намиращи се в други фази (шеста фаза – 

шизофрения, кататонен тип), инициативата в разговора 

обикновено поема върху себе си психиатърът. Той може да 

произнесе кратък монолог, в който да обяснява или да 
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интерпретира някои аспекти на психотичното манифестирано 

или скрито съдържание. Ответната реакция на пациента могат 

да бъдат приемането на информацията или нейното 

опровержение, мълчанието, избликът на веселение, агресивното 

поведение и др. Инглиш (Инглиш/ English, 1960) и Шифлин 

(Шифлин/ Scheflen A., 1961) публикуват списък с техники, които 

се използват от Роузън в процеса на директна психоанализа. 

Подобно структуриране на прийомите е небходимо на стадия на 

изграждане на метода на Д. А. Н. Р., то обаче не отразява 

спонтанността и непосредственоста, типични за протичането на 

лечебната сесия. Самият автор твърди, че той използва 

съзнателно едни или други прийоми не по-често, отколкото 

родителят във възпитанието на детето си. Важна особеност на 

лечението с метода Д. А. Н. Р. се явява неговата психиатрична 

ориентация към фазите на психозата, т.е. отчитането на 

специфичността на психотичното състояние.   

Друга особеност на този лечебен мето се явява 

ограничаването на възможните видове психотично 

манифестирано съдържание до два обобщени момента: 

лайтмотиви, конструирани да опишат 8 фази на психозата и 

базовото разбиране за „майката”, което лежи в основата на тези 

лайтмотиви. В типичната лечебна сесия по Д. А. Н. Р. се отслабва 

въздействието на „лошата майка” (плохая мать) (Супер-Его) и се 

въвежда влиянието на „добрата майка” (хорошая мать). В крайна 

сметка, чрез процес, описан като „имитация – инкорпорация – 

идентификация”, болният с психоза може да придобие едно 

разумно, умерено Супер-Его. Като основа за този процес служи 

явлението пренос (перенос). Фройд смята, че при психозите не се 

извършва пренос. Обратно, Роузън  твърди, че преносът е 

характерна особеност на болните с психози. Той определя преноса 

като тенденция да се търси и намира „майката, която ти си 

познавал” в хората и обектите, които очевидно не се явяват майка 

на дадения човек. За Роузън психотерапевтичният проблем не е в 

отсъствието на пренос, а в неговия излишък. Част от задачата на 

психиатъра е да търси начини психотичният пренос да бъде 

фокусиран. Това обяснява обичайното за Роузън позоваване на 

себе си като към „майка”, „баща”, „Бог” и др. фигури при 

общуването му с пациента. Така той привлича вниманието и 

интереса на пациента. Психиатърът създава вид, че притежаа 

майчиното всемогъщество и всезнание, което пациентът е 

приписвал на различни гласове, на неодушевени предмети, на 

разнообразно реално и въображаемо обкръжение. Фокусирането 

на преноса е постепенен и неуловим процес. Един от 

специфичните прийоми на Д. А. Н. Р. е преносната 

интерпретация, която представлява сама по себе си кратко 

твърдение по отношение на пациента в определен критичен 

момент от лечебната сесия. При всички случаи психоаналитикът 
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поема върху себе си властта и пълномощията да реши „вярно” 

или „невярно” постъпва пациентът и да го „наказва” или да му 

„прошава” за тази постъпка. Ако психотичното манифестирано 

съдържание не даде съответен материал за интерпретация а 

преноса, се прилага пряката интерпретация. Когато пациентът 

например се оплаква от „нечестния банкер, който не му 

позволява да получи вложените в банка от него 1 млн. долара”, 

това не се явява действителната основа на неговите оплаквания. 

В този случай директният анализ може да бъде следния: „Как 

мислиш, би ли те обичала майка ти, ако имаш 1 млн. долара?” 

Както вече бе отбелязано, целта на преносната интерпретация е 

фокусиране на преноса, което постепенно да спомогне да се 

формира новото Супер-Его. Второстепенно по отношение на 

преносната, но същевременно основна цел на пряката 

интерпретация, се явява осъзнаването (осознание) от пациента 

на неговите неосъзнати чувства и идеи. В зависимост от това на 

коя фаза на психозата се намира пациента, неговата реакция на 

преносните или на преките интерпретации могат да бъдат 

непосредствени или отсрочени, забележими или незначителни. 

За оптимални се приемат очевидните, непосредствени реакции 

(страстно и категорично отричане, бурни сълзи, бягство). 

Критиците на Д. А. Н. Р. повдигат въпроса за вредата, която 

нанасят преждевременните интерпретации. Роузън е убеден, че 

болният от психоза във всяка една фаза на неговата болест е 

готов да възприеме точната интерпретация. Авторът на метода не 

смята, че неточните интерпретации непременно ще зачеркнат 

извършената вече от психотерапевта работа, доколкото 

експлозивната реакция на пациента, свидетелстваща за неговия 

интерес към психиатъра, е по-желателна. Излизането от 

психозата с помощта на метода на прекия анализ, по данните на 

Роузън, може да бъде много бързо (в рамките на седмица) и по-

бвано (в рамките на година или повече). Този процес средно 

продължава 4 месеца, като в някои случаи лечението може да не 

доведе до желаната цел.  

Важно е да се отбележи, че Роузън не смята лечението за 

завършено след като пациентът излезе от психотичното 

състояние. Според теорията за Д. А. Н. Р., психотикът в тежко 

състояние, преди да достигне желаното „нормално ниво”, 

преминава през фазата на неоневротика. Ако за критерий за 

излизането от психозата се приема успешната идентификация на 

пациента  с „майката” (ролята на майката играе 

психотерапевтът), то на следващия етап от лечението задачата 

вече е да се постигнат удовлетворителни отношения с „бащата”, 

ролята на който, както и преди това, поема психотерапевтът.  

Лечебните сесии с неоневротиците също се провеждат под 

формата на беседи лице в лице. Провеждането на сесиите може 

да се планира като редовно, те да се реализират всяка седмица, 
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веднъж на 2 седмици или по-гъвкаво според конкретните нужди. 

Външно те приличат на сесиите, провеждани с психотиците, но 

имат и свои характерни черти. В съдържанието на тези сесии 

понякога се включват директни интерпретации, но никога – 

преносни такива. По отношение на пациента Роузън не е нищо 

повече и по-малко от „доктор Роузън” (сравнете – „майка”, „баща”, 

„Бог” в отношенията с психотика). Съдържанието на беседите 

засяга събития от живота на пациента, неговата дейност и 

проблеми. Изказванията на психотерапевта обикновено са отзвук 

на онова, което му е съобщил пацииента и могат да изразяват 

одобрение, съвет, предупреждение, или просто приятелска шега. 

Тонът на беседата и отношението към болния са идкрени, 

положителни, като на родител. Редките напомняния за 

психотичния опит на пациента могат да бъдат използвани от 

психотерапевта като своеобразна илюстрация на неговата 

позиция относно настоящето. Излизането от неоневрозата 

напомня излизане от психоза – то е постепенен, неуловим процес. 

Степента на прогрес се определя по поведенчески критерии, 

които не са твърдо определени, а по-скоро имат приблизителен 

характер. 

Данните и резултатите от лечението на пациенти с този 

метод са малоройни. В една от пъривте статии на Роузън (1947) е 

включен отчет за 37 случаи на успешно излекувани хора, но през 

1953 г. Роузън споменава, че 6 от тези пациенти преживяват 

рецидив. Има данни и на други автори (Инглиш/Инглиш) за 12 

случая, наблюдавани в хода на проект в Темпъл (район на гр. 

Лондон – бел. прев.), според които „всички, освен двама, са се 

излекували от психозата си до степен да се върнат в обществото”. 

 

ДИНАМИЧНА ПСИХИАТРИЯ ПО АМОН // 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ ПО АММОНУ 

 

Амън (рус.– Аммон, англ. – Ammon G.) е известен 

психиатър и психотерапевт, основател на Берлинската школа по 

динамична психиатрия (Берлинская школа динамической 

психиатрии). Първоначално се обучава у последователите на 

Фройд (Фрейд, Freud S.) в Берлинския психоаналитичен институт 

(Берлинский психоаналитический институт), от  1956 до 1965 г. — 

у Меннингер (Menninger, Menninger K.A.) в САЩ. Заема също 

така поста президент на Международната асоциалция по 

динамична психиатрия (Международная ассоциация 

динамической психиатрии).  

Едно от централните понятия в Д. П. П. А, е това за 

социалната енергия. В трудовете на Амън се съдържат различни 

определения на това понятие: „социалната енергия аз разбирам 

като енергия, дадена му от обкръжаващия го свят”, „социалната 

енергия е сила, която хората могат да дават един на друг”, 
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„социалната енергия – това е идентичността, разбирана като 

психична енергия, като мотор, задвижващ структурното развитие 

на Аза”. 

Съдейки по тези определения, а също и по това, че Амън 

еднозначно не смята социалната енергия за „биологично-

физическа величина”, Амън използва този термин не в неговото 

традиционно физическо разбиране — като мярка за движението 

на материята с определена физическа природа, а в по-общ смисъл 

– като действена сила. Той твърди, че предшественици на тези 

негови идеи са Бьотчър (на руски език – Бётчер, на английски 

език – Boettcher H.), който говори за междуличностно 

енергетично ниво, на което приписва мотивационни и 

информационни компоненти, и В. И. Ленин, който също посочва 

социалната енергия – без съмнение обаче в обичайния смисъл на 

тази дума. Говорейки за важността на човешката емоционална 

топлота в процеса на възпитание, Амън цитира трудове на А. С. 

Макаренко (А. С. Макаренко), А. Р. Лурия (А. Р. Лурия), А. Н. 

Леонтиев (А. Н. Леонтьев) и П. Я. Галперин (П. Я. Гальперин), но 

същевременно твърди, че това, което той самият влага в това 

понятие, е качествено ново за психологията и психоанализата 

(психоанализ). Основната разлика се заключава в това, че 

развитието на личността се разбира въз основа на социалните, 

междуличностни процеси, а не изолирано от автохтонните 

биологични закономерности. Фройд говори за биологично-

физическия неспецифичен резервоар от енергия, от който 

произтича нарастването на функцията на „Аза”. На 

първоначалния етап, следвайки разбирането на Фройд, Амън 

предполага, че източник на социалната енергия се явява […] 

грижовното отношение на родителите към детето в неговата 

ранна възраст. По-късно обаче Амън стига до извода, че 

психичната енергия не възниква отвътре, а е свързана със 

социалното поле на човека и че човешкото развитие се подпомага 

не само от удовлетворяването на неговите нарцистични 

потребности, но и от социалната енергия под формата на 

критики, съмнения. В рамкиите на едно подобно разбиране 

детето, което не получава майчина грижа (наблюдения в детски 

домове), умира не от иманентния си инстинкт към смърт, както е 

според трактовките на Шпиц например (Шпитц, Spitz R. А.), а от 

своя глад за социална енергия. 

Дистанцирайки се от приетите в психологията понятия за 

„източник” и „получател” в описването на контакта, Амън 

допуска, че общуването не се осъществява в едно линейно 

измерение, а са налице параметри на силовото поле, които се 

формират в хода на контакта и структурно се диференцират 

паралелно с измененията в актуалните и латентните отношения. 

В разбирането на Амън, възникващата при общуването 

между хората социална енергия се подчинява на 
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закономерностите на груповата динамика (групповая динамика), 

която ръководи подаването на социалната енергия и въздейства 

на отделните функции на Аза в тяхната взаимозависимост. 

Заниманията с определен предмет или вещ също може да стане 

социално-енергийно действено, доколкото протича в едно 

социално поле, определено от междуличностните отношения — 

т.е. в социално-енергийното поле. 

От гледна точка на Амън, най-същественото следствие от 

пребиваването на човека в социално-енергийно поле е развитието 

на неговата личност. Всяка значима за човека среща го променя, 

като резултат от това е неговата постоянно променяща се 

цялостна идентичност, формираща се на основата на поредица от 

важни срещи и кризисни ситуации. Социалната енергия 

изпълнява функцията на трансмитер между динамиката на 

групата и структурните последици за всеки участник в тази 

група. Структурата на Аза е „протичаща социална енергия, която 

личността отразява в сумата на получената от него социална 

енергия, както в количествено, така и в качествено отношение”, а 

умението на човек да регулира своята социална енергия, 

способността да я получава и отдава, Амън приема за една от 

централните функции на личността, тясно свързани с нейната 

идентичност.  

От гледна точка на Амън, действеността на социалната 

енергия, е обусловена от това, че тя засяга „централното Аз на 

човека, т.е. неговото несъзнавано”. Развитието на личността се 

движи по спирала и преминава през следните етапи: получаване 

на социална енергия, структурни изменения в несъзнаваното, 

изменения в идентичността на Аза и на вътрегруповите 

отношения, и ново ниво на получаване на социална енергия.  

Амън разграничава качеството на социалната енергия 

(конструктивна/конструктивная, деструктивна/деструктивная и 

дефицитарна/дефицитарная), което определя характера на 

формиращата се личност. Конструктивната социална енергия се 

определя от по-голямата издръжливост на натоварване. 

Характерна особеност на този вид енергия е това, че към човека 

се отнасят не просто с топлота и внимание, не просто го приемат 

сериозно, но и „държат пред него огледало, в което му показват 

кой е той и накъде може да се движи неговото развитие”. По 

способността на човека да преживява чувството за страх може да 

се определи неговия енергиен потенциал. Деструктивната 

енергия съпъства всяка една форма на открито враждебно, 

агресивно отношение към човека, на ограничаване на неговата 

лична свобода. Дефицитарната социална енергия се проявява 

под формата на умишлен отказ от общуване с даден човек, 

лишаването му от емоционална топлота и от стимули за 

структурен ръст на неговата личност. Дефицитарното социално-

енергийно поле според Амън е характерно за формирането на 
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симбиотични отношения. 

В патогенните групови структури социалната енергия може 

да поддържа и да усилва неконструктивните, морбидни 

личностни характеристики. Така партньорите по група, които 

спомагат за взаимното подкрепяне на своите нарцистични 

потребности, Амън образно назовава „колеги по нарцисизъм” 

(нарцисстические сообщники). От разбирането за морбидната 

роля на социалната енергия произтича и концепцията за 

терапията на Амън. Груповите деструктивни и дефицитарни 

полета, подкрепящи заболяването, в рамките на социално-

енергийното поле трябва да бъдат заменени с контруктивни 

такива — поне временно, до настъпването на съответните 

изменения в несъзнаваната сфера, които ще доведат до 

последваща нова идентичност на „Аза”, друг рисунък на 

социалното поведение и до различни потребности. Предполага се, 

че след това пациентът вече сам, извън рамките на терапията, ще 

се стреми да попада в конструктивни социално-енергийни полета, 

което трябва да го доведе до устойчиво оздравяване. Задачата на 

терапията е да обезпечи създаването на социално-енергийно 

поле, което би било адекватно на актуалното състояние на 

идентичността на Аза на болния. Да се регулира работата с цел 

да се развие способността на пациента да приема социалната 

енергия, Амън смята за по-важно, отколкото фокусирането върху 

тълкуването на преноса (перенос). Функцията на психотерапевта 

Амън вижда в това той да балансира гъвкаво между 

удовлетворяването на нарцистичните потребности на болния 

(свръхудовлетворяването им може да стопира индивидуалното 

развитие на нивото на симбиотичните отношения с лекаря) и 

конфронтационната работа, която обезпечава индивидуалния 

ръст (свръхактивността е изпълнена с възраждане на архаичните 

страхове на човека да бъде изоставен от майката).  

Представата за решаващото значение на социалните 

отношения на индивида в неговото личностно развитие, 

надхвърлящи далеч пределите на диадния контакт с майката, 

отдавна се явява общопризната в психологията и 

психоанализата. Основополагащите трудове в тази обласе се 

появяват още в довоенните години. Към концепцията за 

инстинкта към смъртта, която днес е отхвърлена от повеччето 

психоаналитици, критично се отнася към края на своя живот и 

нейният автор. Левин (Lewin K.), както е известно, е първият, 

който говори за силово поле на социалното въздействие, 

полемизирайки го от гледна точка на линейното разбиране за 

междуличностните отношения. И макар в светлината на тези 

данни да е трудно да се говори за абсолютна новост на тази 

страна на концепцията за социалната енергия по Амън, това в 

никаква степен не намалява заслугите на автора като страстен 

полемист, на когото социалната наука дължи своето актуално 
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състояние. Понятието „социална енергия” (социальная    энергия) 

е особено съвременно и съдържа собствен потенциал за по-

нататъшно развитие.   

Амън обяснявя ефективността на психотерапията на своите 

предшественици с това, че то интуитивно са успели да създадат 

социално-енергетично поле, но не са оценили точно какво 

всъщност е спомогнално за ефективността на проведеното от тях 

лечение. В значителна степен, това, видимо, е справедливо. 

Много психотерапевти обаче няма да се съгласят с това, че само 

по себе си терапевтичното социално-енергетично поле в 

достатъчна степен определя последващия стремеж на болния към 

благоприятни социално-енергетични полета и избягването на 

неблагоприятните такива, и ще достигнат до размисли относно 

необходимостта от корекция на дезадаптивните механизми на 

психичната защита (психологическая защита). С трудното 

формиране на мотивация за продуктивно поведение се сблъсква, 

както е известно, още Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.). 

В системата за психотерапия на болни от неврози, в Д. П. П. 

А. се съчетават широк спектър от вербални и невербални методи:  

индивидуална и групова психоаналитична психотерапия 

(психоаналитическая психотерапия), хореотерапия 

(хореотерапия), музикотерапия (музыкотерапия), арт-терапия 

(арттерапия), театър на болните, конна езда, а също така 

терапия чрез среда (терапия средой), в центъра на която се 

осъществява проект за съвместна групова работа, избирана от 

самите болни.  

В създадената от Амън клиника в Мюнхен се реализират 

организирани по уникален в световен мащаб психотерапия и 

терапия чрез среда, които по същността си се явяват съвременен 

еталон за терапевтична среда в психиатрично лечебно 

учреждение. 

 

ДИНАМИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 

В ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Общо название за редица видове психотерапия, 

ориентирани към психоаналитичната теория. В основата на Д. Н. 

В. П. лежи постигането на разбиране за динамиката на 

индивидуалния психичен живот, което разбиране се основава на 

концепцията за несъзнаваното. Динамичната (психодинамична) 

психотерапия е известна също така под названието 

психоаналитична психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия), ориентирана към инсайт (инсайт) терапия, 

експлоративна психотерапия (эксплоративна психотерапия). В 

нея вниманието се акцентира върху въздействието на миналия 
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опит върху формирането на определен поведенчески стил – чрез 

особени когнитивни способи (защита), чрез междуличностно 

взаимодействие и възприемане на партньора в общуването 

(пренос/ перенос) – който пациентът следва в хода на своя живот 

и който по този наяин влияе на неговото здраве.  

Д. Н. В. П. води своето начало от класическата 

психоанализа на Фройд (классический психоанализ, Фрейд/ 

Фрейд/ Freud S.). Най-известни в Д. Н. В. П. са: аналитичната 

психология (аналитическая психология, Юнг/Jung C. G.), 

индивидуалната психология (индивидуальная психология/ 

Адлер/ Adler А.), волевата терапия на Ранк (волевая терапия 

Ранка/ Rank О.), активната аналитична терапия на Щекел 

(активная аналитическая терапия Штекеля/ Stekel W.), 

интерперсоналната психотерапия на Съливан 

(интерперсональная психотерапия Салливана/Sullivan H. S.), 

интензивната психотерапия на Фром-Райхман (интенсивная 

психотерапия Фромм-Райхманн/ Fromm-Reichmann F.), 

характерологичният анализ на Хорни (характерологический 

анализ Хорни/ Horney K.), хуманистичната психоанализа 

(гуманистический психоанализ/ Фромм (Fromm E.), Его-

анализът на Клайн (Эго-анализ Кляйн/Klein M.), Чикагска 

школа (Чикагская школа), Александер (Alexander F. G.), Френч 

(Френч/ French Т. М.), секторната терапия на Дойч (секторная 

терапия Дойча/ Deutsch F.), обективната психотерапия по 

Карпман (объективная психотерапия по Карпману/ Karpman 

В.), краткосрочната психодинамична психотерапия 

(краткосрочная психодинамическая психотерапия/ Александер/ 

Alexander F. G.), Сифнеос (Sifneos P. E.), Малан (Malan D. Н.), 

Беллак (Bellak A. S.), Девенлу (Devanloo Н.), Страпп (Strupp Н. 

Н.), психобиологичната терапия на Майерс (психобиологическая 

терапия Майера/Meyer A.), биодинамичната концепция на 

Масерман (биодинамическая концепция Массермана/Masserman 

J. Н.), адаптационната психодинамика на Радо 

(адаптационная психодинамика Радо/Rado S.), хипноанализата 

(гипноанализ, Волберг/ Wolberg L. R.), характерологичният 

анализ на Райх (характерологический анализ Райха/ Reich W.) 

и някои други. 

Съгласно Д. Н. В. П., определящо в разбирането за 

природата на човека и неговата болест се явява това, че всички 

психични феномени са резултат от взаимодействието и борбата 

на интрапсихичните сили. В съответствие с теорията за 

конфликта между инстинктите, Фройд описва основните сили в 

тази борба, които участват в произхода на неврозите: „Човек се 

разболява в резултат на интрапсихичен конфликт между 

желанията на инстинктивния му живот и съпротивата срещу 

тях”. Според него етиологията на неврозите е сексуална. 

Психоаналитичният подход включва пет фундаментални 
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принципа: динамичен (динамический), икономически 

(экономический), структурен (структурный), принцип на 

развитието (принцип развития), принцип на адаптацията 

(принцип адаптации). На тези принципи се основава 

психоаналитично наследство, за което най-съществени са 

следните положения: 1) човешките инстинктивни импулси имат 

основно значение и по-конкретно тяхното изразяване и 

трансформация и най-важното – тяхното потискане, посредством 

което хората успяват да избегнат болезнените чувства или 

преживявания, неприятните мисли и желания, въздействието на 

съзнанието; 2) вярата, че това потискане се явява в същността си 

сексуално, че причината за разстройството се явява неправилното 

либидинозно, или психосексуално, развитие; 3) идеята, че 

корените на неправилното психосексуално развитие се 

проследяват назад в далечното минало, в детските конфликти 

или травми, особено в родителския едипов комплекс (эдипова 

комплекса), изразяващ се в класическото желание, изпитвано 

към противоположния по пол родител; 4) увереносстта в 

съпротивата (сопротивление) срещу разкриването на едиповия 

комплекс, неговото бързо възстановяване; 5) мисълта за това, че 

ние всъщност си имаме работа с борбата между биологични 

вътрешни импулси (или инстинкти — Ид), които встъпват в 

ролята на своеобразна защита по отношение на външната 

реалност на Егото — в общия контекст на моралните правила 

или стандарти (Супер-Его) (на личността – бел. прев.).; б) 

придържането към концепцията за психичния детерминизъм, 

или причинност, съгласно която психичните феномени, също 

както и поведението, безспорно, не се променят случайно, и са 

свързани със събития, които ги предшестват, и, ако не се 

извършват съзнателно, неволно се явяват основание за 

повторение.  

Терапевтичните изменения и лечебният процес в Д. Н. В. 

П. имат за своя крайна цел осъзнаването (осознание) на 

несъзнаваното (доколкото е възможно да се формулира тази 

задача възможно най-кратко). Това означава, че психотерапевтът 

предизвиква изменения, които облекчават проявата и 

разбирането на пациента за неговото несъзнавано и по-конкретно 

на неговото либидинозно съдържание.  Динамичният 

психотерапевт търси начин да разкрие у пациента 

преимуществено сексуалното по характер потиснато съдържание 

и съпротивите срещу него. Той постига това по пътя на бавното, 

скрупульозно обяснение, разградавайки историческото значение 

на психичните явления и косвени форми, в които се изразяват 

замаскираните конфликти, лежащи в основата им. […] В най-

добрия случай, тази концепция за лечението означава 

предоставянето на възможност за пълна реорганизация на 

личността при окончателно разрешаване на невротичния 
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конфликт, Като най-важна проява за това служи разрешаването 

на едиповия комплекс, което традиционно се смята за необходимо 

условия за постигането на една зряла личност.  Окончателната 

интеграция на личността означава власт на Егото над импулсите 

на Ид, или, както следва от класиката, „там, където е бил Ид, там 

ще бъде Егото”. Централно в природата на терапевтичното 

взаимодействие в Д. Н. В. П. е постоянното изострено внимание 

към особенните отношения между психотерапевта и пациента в 

качеството им както на субект, така и на обект на анализ. 

Исторически са описани две роли, или позиции, на 

психотерапевта: първична — при която се взимат под внимание 

явленията на преноса и по-късна, вторична — при която се 

осъществява работен, или терапевтичен, съюз. Първичната 

позиция се основава на препоръките на Фройд: 1) аналитикът да 

наподобява огледало по отношение на пациента, отразявайки 

единствено онова, което дава пациентът, без да внася своите 

собствени чувства (отношения, ценности, личен живот) (в процеса 

– бел. прев.); 2) аналитикът да следва позицията на отсъстващия, 

или ролята на въздържащия се, т.е. техническите нагласи трябва 

да се обединяват с етичните, за да може да се предотврати 

предлагането на любов от страна на психотерапевта спрямо 

пациента, която последният толкова страстно желае. 

Сравнително неотдавна възникналата концепция за работния, 

или терапевтичен, съюз, отразява алтернативните, нерегресивни, 

рационални отношения между пациента и психотерапевта – 

психотерапевтът се стреми да формира един реален, зрял съюз 

със съзнателното, зряло Его на пациента и го поощрява да му 

бъде партньор в разкриването на неговите трудности.  

Динамичният подход се реализира преимуществено чрез 

средствата на вербализацията (вербализация), която включва 

свободните асоциации (свободные ассоциации) на пациента и 

анализ от психотерапевта на реакциите на пренос и на 

съпротива. Анализът като задача на психотерапевта се облекчава 

от четири специфични процедури: конфронтация 

(конфронтация), изясняване (проясннеие, кларификация), 

интерпретация (интерпретация) и преработка (прорабатывание). 

Методиката на свободните асоциации от самото начало се явява 

основен способ за взаимодействие на психотерапевта с 

„безцензурното” съдържание на психиката на пациента. Тя 

служи като главна процедура за разкриване на „суровия” 

материал, на който се основава анализът. Анализът включва 

също така осветляване на съновиденията, които Фройд смята за 

„кралски път към несъзнаваното” («королевская дорога к 

бессознательному»). Конфронтацията цели пациентът да 

разпознае специфични психични явления, подлежащи на 

изследване; изясняването предполага поставянето на явленията 

„на фокус” (в „резкий фокус”), за да се отделят важните аспекти от 
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незначителните; интерпретацията следва получаването на 

материала, като определя (във въпросителна форма) основния 

смисъл или причина за дадени събития; преработката се 

изразява в повторението, в постепенното и щателно разработване 

на изследвания на интепретациите и съпротивите, докато 

предоставеният материал не се интегрира в разбирането на 

пациента. Интерпретация является наиболее важной 

процедурой, а прорабатывание — самой длительной частью 

психотерапии. Преработката задължително включва 

самостоятелна работа на пациента извън психотерапевтичните 

часове. По-горе вече стана дума, че Д. Н. В. П. е представено от 

многобройни варианти. Прототип на психодинамичното 

направление е класическата психоанализа. Вариантите на 

динамичното направление на практика са представени от явни и 

скрити модификации на теоретичните концепции и технически 

прийоми на Фройд. Те включват опити: за частично или пълно 

изместване на биологичния фокус на Фройд към 

междуличностните, социалните, етичните и културните сфери 

(Адлер/ Адлер, Хорни/ Хорни, Съливан/ Салливан, Фром/ 

Фромм, Фром-Райхман/ Фромм-Райхманн, Масерман/ Массерман 

и др.); разширяването или засилването на Егото чрез по-ранни 

или адаптивни свойства (Клайн/ Кляйн и др.); ориентиране във 

времето посредством съсредоточаване на вниманието върху 

първобитното минало на човека (Юнг/ Юнг), върху неговото 

настояще и/или бъдеще (Адлер/ Адлер, Щекел/ Штекель, Ранк/ 

Ранк и др.); разширяването на лечебните процедури по пътя на 

промяната на диапазона и на целите на лечението (Ранк, 

Александер, Дойч и др./ Ранк, Александер, Дойч и др.); развитие 

на принципите на краткосрочната психотерапия с използване на 

нейните провокиращи тревога прийоми (Сифнеос/ Сифнеос и др.); 

акцентиране на междуличностните взаимоотношения на 

психотерапевта с пациента и динамично фокусиране (Струп, 

Страпп/ Strupp Н. Н.), Люборски (Люборски/ Luborsky L.) и др.), 

дори лечение на сериозни заболявания чрез едно-единствено 

интервю (Малън/ Малан и др.); преразглеждане на ролята на 

личността на психотерапевта и на отношението му към терапевта 

чрез прервърщане на психотерапевта в по-непосредствен, гъвкав 

и/или активен участник в психотерапевтичния процес (Адлер, 

Салливан, Ранк, Александер, Штекель и др.); възстановяване на 

психофизическия баланс на човека чрез поставяне на акцент 

върху физическата аст от психофизическата организация  

(Масерман/ Массерман и др.) и / или замяна на традиционния 

вид лечение, ориентирано към достигането на инсайт, с такова, 

което връща пациента към катарзиса (катарсис) на ранния 

период от живота му по пътя на телесното освобождаване от 

конфликтогенното напрежение (Райх и др.). 

Така основните категории в Д. Н. В. П. (Karasu Т. В., 1977) 



 

 
~230~ 

могат да бъдат формулирани кратко в следния вид: концепцията 

за патологията се основава на признаването, че съществуват 

конфликти в сферата на ранните либидинозни влечения и 

желания, които остават извън съзнанието, т.е. несъзнавано; 

здравето се достига при разрешаването на тези конфликти чрез 

победа на Егото над Ид, т.е. чрез засилване на Егото; търсените 

изменения са свързани с постигане на дълбок инсайт (разбиране 

на далечното минало, т.е. интелектуално-емоционални знания); 

времевият подход се явява исторически, фокусиран е върху 

субективното минало; лечението, по правило, е дългосрочно и 

интензивно; задачата на психотерапевта се заключава в 

разбирането на съдържанието на несъзнаваната област от 

психиката на пациента, на нейното историческо, скрито 

значение; психотерапевтичната техника е основана на 

интерпретацията на свободните асоциации на пациента, на 

анализа, преноса, съпротивата, говорните грешки и 

съновиденията му; лечебният модел се явява медицински и 

авторитарен: лекар-пациент или родител-дете (т,е. терапевтичен 

съюз); психотерапевтът изпълнява интерпретираща и 

отразяваща роля, и заема една недирективна, безстрастна или 

фрустрираща позиция.  

 

ДИРЕКТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ДИРЕКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Включва всички форми на психотерапия, за които е 

характерно приемането от психотерапевта на ролята на 

организатор и ръководител на терапевтичния процес, поемането 

от него на отговорността за постигането на психотерапевтичните 

цели, демонстрирането на дидактичност (в терапевтичния процес 

– бел. прев.). 

Директивната позиция на психотерапевта (вж Директивно 

и недирективно поведение на психотерапевта/ Директивное и 

недирективное поведение психотерапевта) може да се съчетае с 

авторитарност или партньорство в избора на психотерапевтични 

цели. Терминът рядко се използва от самите директивни 

психотерапевти и обикновено се прилага в качеството му на 

критично противопоставяне от страна на недирективната 

психотерапия. 

Към Д. П. се отнасят методиките на поведенческата 

психотерапия (поведенческая психотерапия), повечето от 

прийомите на хипнозата (гипноз) и на позитивната 

психотерапия. Директивните форми на психотерапия са 

предпочитан метод на работа с регресивните, дезориентирани 

пациенти (с психотична патология) и с деца. Директивната 

групова психотерапия (Директивная групповая психотерапия/ 

Directive Didactic Group Psychotherapy) първоначално се прилага 
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от Марш (Марш/ Marsh L. С.) в лечението на пациенти, 

настанени в изправителни учреждения.  

Към преимуществата на Д. П. следва да се отнесе това, че 

психотерапевтът може с висока степен на вероятност да 

прогнозира времето и качеството на терапевтичните изменения у 

пациента и по-структурирано и планомерно да ги реализира и 

контролира, че има възможност да работи с пациента в по-

интензивен и краткосрочен режим.  

 

ДИРЕКТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ТОРН //  

ДИРЕКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ТОРНУ 

 

В края на 49-те години на XX век Торн (Торн, Thorne F. С.) 

предлага модел на психотерапия, който включва редица 

психотерапевтични прийоми, които авторът смята за оригинални 

– най-често на болния се предоставя информация, която да 

преориентира неговия светоглед. Психотерапевтът прибягва до 

конфронтация (конфронтация) на пациентая с фактическите 

сведения за него, стреми се да го доведе до преоценка на неговите 

нагласи. Историята на болестта се използва от Торн както в 

диагностиката, така и в терапията, и спомага за установяването 

на контакт, за облекчаването на катарзиса (катарсис), служи за 

ободряване на болния и за постигане на инсайт (инсайт). 

Неосъзнаваните компоненти на преживяванията не се използват 

за решаването на последната задача.  

По-активен прийом се явява терапевтичното използване на 

конфликта. Там, където социалната дезадаптация спомага за 

слабата загриженост на болния по отношение на създаващото се 

положение, могат умишлено да се въведат конфликти. Болният 

бива стимулиран да преосмисли своите нагласи към реалността; 

целесъобразна е рязкото му конфронтитране с 

непоследователността на неговото поведение и мотивирането му 

за постигане на по-изразена адаптивност.  

Степента на директивност е различна при всеки болен и 

варира от приятелко участие до енергична настойчивост. Торн 

признава, че терминът „директивна психотерапия” е твърде 

ограничен и не дава достатъчно пълна представа за неговия 

метод, поради което авторът призовава към комплексност и 

интегративност на психотерапевтичния подход.  

 

ДИРЕКТИВНО ГРУПОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НАЯВЕ  

ПО ДУБРОВСКИ// 

ДИРЕКТИВНОЕ ГРУППОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НАЯВУ ДУБРОВСКОГО 

 

Сугестивен прийом, реализиран в бодро състояние. 

Методиката е предложена от К. М. Дубровки за „моментално 
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лечение на заекването” („одномоментное снятия заикания”), 

„Лечението на заекването” („снятие заикания”) се провежда с 

едномоментно императивно внушение (внушение) в групва, а 

достигнатите резултати се закрепят в последващите 3-4-кратни 

срещи с лекар и логопед. Подобно на другите едномоментни 

способи за въздействие, широко прилагани от родните учени за 

отстраняване на заекването и при ликвидирането на 

постконтузионния сурдомутизъм (В. А. Гиляровский/В. А. 

Гиляровский, А. М. Свядощ/А. М. Свядощ, В. М. Шкловдкий/В. 

М. Шкловский и др.), този прийом е насочен към отстраняването 

на симптома, а не на причините за болестта. Той се използва като 

спомагателно афективно психотерапевтично въздействие, 

доколкото целта на неговото приложение е да се постигне дори 

краткотраен ефект, който убеждава болния в запазеността на 

неговата реч и подпомага по-нататъшното му лечение. 

 

ДИРЕКТИВНО И НЕДИРЕКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА 

ПСИХОТЕРАПЕВТА //  

ДИРЕКТИВНОЕ И НЕДИРЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПСИХОТЕРАПЕВТА 

 

Поведението на психотерапевта в неговите 

взаимоотношения с пациента можеда се проявява доинамично 

или устойчиво в хода на лечението под формата на директивно и 

недирективно ролево поведение. Във всеки един конкретен 

момент от лечебния процес, лекарят трябва да отчита, от една 

страна, своите стратегически задачи, а от друга – изменящите се 

потребности, очаквания и нагласи на пациента. Директивното 

поведение на психотерапевта обикновено се описва като такова, 

при което на терапевта се приписва ролята на ръководите, 

учител, опекун, мениджър, организатор на лечебния процес, 

докато при недирективното той е по-скоро партньор, консултант, 

експерт, помощник. Този аспект на взаимоотношенията 

„психотерапевт-пациент” отразява (аналогично е и в груповата 

психотерапия/групповая психотерапия) разпределението на 

властта и съответно – кой поема отговорността за хода на 

лечението и неговите резултати. 

При директивното поведение на психотерапевта се 

използва преди всичко общопризнатия, социално обусловен 

авторитет на лекаря като специалист с цел формирането на 

взаимоотношения от типа на ръководство, при което на 

психотерапевта принадлежи непосредствената власт. 

Ръководството отразява традиционния медицински модел на 

отношенията „лекар—болен”, при който основно значение се 

придава на влиянието, което лекарят оказва върху пациента. 

Психотерапевтът заема доминиращата, активна позиция, докато 

болният остава сравнително пасивен, слабоактивен. В този 
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случай поради своите личностни особености или във връзка с 

характера на тяхното заболяване, пациентите остават неспособни 

на самостоятелно поведение, те са зависими, търсят опека, 

разчитат напълно на насоките на лекаря. При такава форма на 

ролево поведение психотерапевтът трябва да осъзнава, че този 

авторитет не се явява израз на превъзходството на неговата 

личност, а само засилва възможностите му да окаже помощ на 

своя пациент. При директивно поведение на психотерапевта, той 

сам структурира хода на лечението, определя задълженията и 

правата на пациента, изискванията за сътрудничество в 

терапията. Понякога психотерапевтът в отношението си към 

болния се утвърждава като добър родител или като авторитетно 

лице, а психичният механизъм на идентификация позволява на 

пациента да усвои необходимите конструктивни позиции, 

възгледи и способи за поведение в житейски ситуации. При 

директивната постановка на въпросите, лекарят създава 

структурата на беседата с болния и сам насочва нейния ход, като 

умишлено засяга определени теми в съответствие с разработената 

от него стратегия. Какви са границите на влиянието на 

психотерапевта спрямо болния при директивния стил на тяхното 

общуване? Разясненията, съветите и препоръките са достатъчно 

обосновани, когато те се отнасят до медицинския аспект на 

болестта и лечението. Обосноваността им обаче значително 

отслабва обаче, когато върху тях оказват влияние морално-

ценностните ориентации на лекаря, които могат да бъдат 

различни от тези на пациента. Възгледите на психотерапевта за 

проблемите на брака и семейството, за избора на професия или за 

смяната на работата например могат да отразяват неговия личен 

опит и това да изкриви донякъде обективния поглед към 

проблемите на пациента и на пътищата за тяхното разрешаване. 

При тази форма на ролево поведение, лекарят използва внушение 

(внушение), моделиране, тренинг (тренинг), положително 

подкрепление (подкрепление) с цел формирането на по-зрели 

възприятия, преживявания и поведение. За пример може да 

послужи поведението на психотерапевта-бихевиорист, който 

съставя за пациента подробна програма, в която се следва 

определено поведение. 

При провеждането на групова психотерапия, директивното 

поведение на психотерапевта като цяло се оценява невисоко, 

особено от страна на психолозите. То формално се определя от 

степента на активността на психотерапевта и на 

инициативносттая му при воденето на групата. Директивният 

психотерапевт планира хода на занятията, самостоятелно 

установява нормите на функциониране на групата и ги привежда 

в изпълнение, дава съвети и указаниия, осъществява 

интерпретация (интерпретация). Психотерапевтът, 

относително активен и директивен в първата фаза от 
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функционирането на групата, се стреми да създаде безопасна 

атмосфера за новите, дезориентирани болни, в рамките на която 

да ги въведе в груповите норми на поведение. Засилването на 

активността и директивността е оправдано при употребата на 

психотерапевтични прийоми.  

Тенденцията към негативна оценка на директивното 

поведение в професионалната среда е свързана, в частност, с 

убеждението, че подобен стил може да забави постигането на 

самостоятелност от групата, което се явява едно от основните 

условия за нейното успешно функциониране. Съществуват 

разнообразни способи, чрез които групата може да се предпази от 

прекомерното или преждевременно вмешателство на 

психотерапевта. Аналитиците например чакат пасивно 

спонтанното развитие на отношенията в групата; 

последователите на школата на Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.) 

създават благоприятен климат на приемане, който 

предразполага болните към самоексплорация (себеизследване – 

бел. прев.); специалистите по гещалт-терапия (гештальт-

терапия) постоянно подбуждат болния към това да правят 

съзнателен избор и да взимат съзнателни решения, като му 

предлагат определено действие или възможност да участва в 

терапевтично упражнение. 

Недирективното поведение на лекаря включва всичко 

онова, което включва ролята на психотерапевта, разбирана 

широко. Той слуша, проявява емпатия (эмпатия), гъвкав е в 

своята тактика и се отнася с уважение към всички изисквания на 

пациевнта, създава у него атмосфера на безопасност. Този тип 

поведение на психотерапевта изгражда основата на 

терапевтичния съюз, или на работния алианс, в 

психодинамичната психотерапия и е база на партньорството като 

форма на неавторитарно сътрудничество в личностно-

ориентираната (реконструктивна) психотерапия. Тази форма 

на взаимоотношения между лекаря и болния е по-трудна за тях 

от ръководството, но е по-продуктивна, когато става дума не за 

оказване на подкрепа в укрепването на личността на пациента, а 

за нейните корекция и изменение по посока на придобиването на 

по-голяма самостоятелност и отговорност в лечебния процес и при 

решаването на проблемите в живота на пациента. При 

недирективната постановка на въпросите, преобладават темите, 

внесени от болния. Психотерапевтът се ориентира по казаното от 

пациента и мислено отделя определени аспекти в него, например 

емоционалното преживяване.  

Недирективният групов психотерапевт (групповой 

психотерапевт) предоставя на участниците в групата свободата 

те да изберат темите и насоките на дискусията, без да влияе на 

динамиката на дейнствията, без да натрапва изпълнение на 

груповите норми. Той използва преимуществено техниките на 
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отражение и изясняване (кларификация), като неопределеността 

на изказванията на лекаря подбужда болния към повишена 

активност, благоприятства появата в неговата реч на богат 

психологически материал — на неконтролируеми и ирационални 

мисли и чувства, важни от диагностична и терапевтична гледна 

точка. Недирективното поведение на психотерапевта е най-ярко 

представено в триадата (от качества на психотерапевта) на 

Роджърс (триада Роджерса) — емпатия (эмпатия), приемане 

(принятие) и автентичност (аутентичность). За 

психотерапевта с широка ориентация е важно оптималното и 

гъвкаво съчетаване на тези две полярни форми на ролево 

поведение и преходите между тях в зависимост от особеностите на 

лечебния процес.  

 

ДИСЦЕНТНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО КОНДАШ //  

ДИСЦЕНТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КОНДАША 

 

Представлява вариант на поведенческа психотерапия 

(поведенчаеская психотерапия), разработен от словашкия 

психолог Кондаш (Кондаш, Kondas О., 1976). Терминът 

„дисцентен” произхожда от лат. discere — да узнаеш, да 

опознаеш. За разлика от традиционната терапия на поведението, 

Д. П. П. К, се основава на следните основни принципи: 

1. По отношение на развитието и на отстраняването на 

разстройствата: 

1) признаване на значението на психогенетичните фактори; 

2) следване на историческия принцип на развитие на 

невротичните разстройства; 

3) следване на принципа за взаимна интеграция на 

нарушената и ненарушената психична дейност; 

4) прилагане на принципа за психичната връзка по 

отношение на терапевтичната връзка. 

2. Произтичащи от спецификата на човешкото обучение: 

1) принцип на дейността, който намира своя израз в 

активността на човешкото обучение; 

2) неговият психосоциален характер; 

3) неговият разционално-когнитивен характер; 

4) особените възможности за специфично прилагане на 

някои общи принципи на обучението и обуславянето, например 

принципите на подкреплението (подкрепление), 

интерференцията или инкубацията. 

За отстраняване на страховете, Кондаш предлага 

модифициран метод за систематична десенсибилизация 

(систематическая десенсибилизация) под формата на групови 

занимания. Авторът предлага при възпроизвеждането на 

ситуациите, предизвикващи страх, да се отчитат също и 

действителните събития, случили се в живота на пациента; това 
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развитие на метода позволява на Кондаш да създаде нов прийом, 

наречен от него реагираща десентизация. Кондаш разработва 

също и прийоми за отстраняване на тиковете и за коригиране на 

дислексията. Приведените по-горе принципи се използват също 

за повишаване на ефективността на възстановителната терапия 

и рехабилитация.  

 

ДИХАТЕЛНА ТЕРАПИЯ ПО МИДЕНДОРФ //  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПО МИДДЕНДОРФ 

  

Представлява техника за двигателна терапия и за 

дихателна педагогика, развита от немския учен Мидендорф 

(Миддендорф, Middendorf I.). Като учение за дишането носи също 

названието „познавателно дишане” (познаваемое дыхание»). 

Мидендорф говори за това, че „дишането изпълнява жизнено 

важна функция. Чрез нашето дишане ние можем да опознаем 

тялото си. Дишането може да опознава и да усеща. То е трудно да 

бъде предадено с думи”. Мидендорф (Миддендорф, роден през 

1910) основава през 1965 г. Институт за дихателна терапия и 

дихателни занимания (Институт дыхательной терапии и 

дыхательных занятий) в Берлин. Институтът съществува и до 

днес под названието „Институт за познавателно дишане на Илзе 

Мидендорф”  («Институт познаваемого дыхания Илзе 

Миддендорф»), като в него се провеждат курсове за обучение на 

терапевти в това терапевтичен метод. 

В основата му лежи тясната връзка между живота и 

дишането. Без дишане животът затихва само за няколко минути. 

Процесът на дишането, т.е. психичната част на дишането, е 

напълно обясним и изучен из основи. Самото дишане – този 

феномен, непосредствено свързан с живота – се явява най-

неотделимата част от соматичните процеси у човека. Ако 

дишането се усеща и изучава осъзнато, то може да стане 

пътеводна нишка  към едно по-добро възприемане и владеене на 

самия себе си, то може да пробуди собствените лечебни сили на 

човека и да му помогне да се отвори към трансперсонални 

преживявания. 

Дишането заема централно място в развитието на 

съзнанието на човека. В културите на високоразвитите 

цивилизации (например в Древна Гърция) е известно неговото 

дълбинно действие и значение. Понятия като „пневма” (пневма) 

или „одем” (одем) (дишане, дуновение) имат отношение не само 

към дишането, но и към духовната сфера. Много духовни учения 

и йогата (йога) разглеждат дишането като посредник в една или 

друга степен.  

Изхождайки от това, че в организма на човека няма по-

чувствителна към промените функция, Мидендорф разграничава 

следните психофизиологични процеси на дишане: 1) протича 
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механично взаимодействие между дихателните движения и 

многобройните органи на тялото и техните функции; 2) 

благодарение на динамичната циркулация, дихателните 

движения са тясно свръзани със сърцето, а също така с белите 

дробове и с големия кръг на кръвообращанието; 3) чрез дишането 

по химичен път се осъществява снабдяването на организма с 

кислород, поддържа се нивото на въглеродния диоксид, 

концентрацията на йоните, т.е. на цялата обмяна на веществата; 

4) дишането действа нервно-рефлекторно върху органите и 

техните функции чрез нервните сплитове; 3) дълбоко 

действащото влияние на моториката на органите се осъществява 

чрез централната нервна система и преди всичко чрез 

моториката на дишането. То се основава на процесите, 

протичащи в главния мозък и в съзнанието на човека, което 

значи и в сферата на неговите чувства и преживявания.  

Мидендорф разграничава 3 вида дишане: неосъзнато 

(несъзнавано) дишане; желано дишане и познаваемо дишане. 

Дълго време в психотерапията се използват, по правило, две 

възможности: 1) дишането, или дихателните движения по време 

на терапевтичния сенас остават напълно неосъзнати от страна на 

пациента; 2) дишането се осъществява осъзнато с помощта на 

волята и разбирането, то се променя съзнателно в съответствие с 

поставената задача („дихателни техники” като например 

автогенна тренировка (аутогенная тренировка), хатха-йога/хатха-

йога).  

Мидендорф развива представата си за един трети вид 

дишане – „познавателно дишане” („познаваемое”), бидейки 

въодушевлена от трудовете на холандеца Феенинг (Фиенинг, 

Veening С.). Тази форма на дишането, практикувана и 

преподавана на много места, предоставя на търсещия човек 

възможността да опознае себе си. Подобно познавателно дишане 

се „допуска”, но не се осъществява целенасочено. Това означава, 

че пациентът първоначално с помощта на психотерапевта се 

запознава със своето дишане, опознавайки собственото си дишане 

като учител, а едва след това вече може самостоятелно „да 

придобие себе си и да се излекува”. Самоотвержено и внимателно 

се възпитава способността за възприемане на тялото, която по-

късно се развива в осъзнаване (осознание) на собствените 

усещания. Вътрешният свят става все по-широк и ние можем да 

живеем един по-пълен, по-целенасочен живот чрез нашето тяло, 

дух и вътрешен свят. 

При работата с познавателното дишане се използва факта, 

че чрез него може да се опознае и почувства пряката връзка 

между тялото и психиката. Чрез него се пробуждат и лечебните 

вътрешни сили („вътрешният доктор”), които могат след това и да 

се доразвиват. Така вътрешното състояние определя външното 

състояние на пациента, т.е. променя се целия му облик. 
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Осъзнаването на собствената личност действа укрепващо и ние 

по-добре се справяме с всекидневните си дела. Отношенията с 

другите хора се оживяват, придобиват по-спонтанен хярактер, 

лишени са в по-голяма степен от чувството за страх. Дишането се 

превръща в един осъзнато преживяван живот. 

_Пътища и цели на дихателната работа._ (Пути и цели 

дыхательной работы). Този, който тренира, разкрива (отново) 

своите възможности да подходи творчески към всекидневните си 

дела, да живее радостно и да работи осъзнато. Пътят на 

познатото дишане в тази светлина се явява първично движение 

към самопознанието и към себеразкриването, път, по който се 

поддържа баланса, включват се условия и се излекува болестта. 

Болестите могат да подбудят човека да потърси дихателна 

терапия, която лекува не „болестта”, а човека във всички негови 

проявления.  Дишането също така стабилизира и хармонизира 

т.н. „здрав” човек на психическо и физическо ниво, увеличавайки 

способността му да се съпротивлява на болестта. Ако и по-нататък 

се съблюдават основите на здравото, естествено съществуване, 

ориентирано към конкретен индивид, острите заболявания ще 

възникват все по-рядко и по-рядко, а хроничните ще се 

излекуват.  

_Педагогическа и терапевтична работа_ (Педагогическая и 

терапевтическая работа), В самото начало на дихателната 

дейност на трениращия се му разкрива неговите неизползвани до 

този момент сили и му помага да ги развие по-нататък в себе си. 

Така пациентът не се изморява толкова бързо и толкова често 

като преди, а вече дори при голямо натоварване остава спокоен и 

уравновесен. Той по-добре и далеч по-осъзнато опознава своя 

вътрешен и външен свят. Ако пациентът иска да направи още 

една крачка напред – до това решение той може да достигне 

единствено самостоятелно, — той ще почувства, че е длъжен все 

по-малко да се идентифицира с невротичните аспекти на своя 

живот, за да загуби постепенно силата на сугестията. 

Терапевтичната цел се заключава в това да се достигне както до 

външните прояви на човека, така и до неговите лични 

преживявания. Човекът се учи по-свободно да разполага със 

своето опознавателно дишане и с възможностите си да го 

изразява. […] Интеграционните сили на дишането са толкова 

мощни, че пациентът в хода на терапията или на работата може 

да достигне до състояние, което му позволява да опознае това 

доколко преувеличената идентификация с външната му личност 

се явява пречка в постигането на въпросното състояние. Той се 

учи да наблюдава себе си и своите действия, без да ги оценява и 

коментира, след което може да реши да се избави от определени 

навици в своя живот или да продължи да живее както и преди. 

Познавателното дишане е нов път, който се формира чрез 

познанието. Според Мидендорф в основата на познавателното 
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дишане няма нито ясно определени образи за света или за 

човека, нито определена психологическа теория. При работата с 

познавателното дишане ние разбираме и усещаме, че 

потребностите и мненията на „външната личност” далеч не са 

всичко. Колкото повече узрява това наше разбиране, толкова по-

влиятелно и всеобхватно става нашето Аз. Външната личност, с 

всички нейни желания, сили и проблеми, продължава да 

съществува, но тя вече не е определяща. Изискването да се 

удовлетворят жизнените потребности също остава, но се 

ограничава до действията с натрапливо-невротичен характер, и в 

крайна сметка може въобще да престане да бъде определящо.  

_Трансперсонални аспекти на познаваемото дишане_ 

(_Трансперсональные аспекты познаваемого дыхания._). В 

западните психологически учения научните знания за 

познаваемото дишане се интерпретират обикновено като 

„трансперсонална психология” («трансперсональная 

психология»). Благодарение на своите трансперсонални и 

трансформиращи аспекти, познавателното дишане може да бъде 

причислено към психологическите учения на интегралните йоги 

Шри Ауробиндо и Мира Алфасас (Мира Альфассас) – към йогата 

на Трансформацията. Д. Т. П. М. се прилага за повишаване на 

работоспособността и качеството на труда в разнообразни 

професионални групи: при певци, музиканти, актьори, танцьори, 

педагози, оратори, а също така при представителите на 

„седящите” професии (например секретари). Терапевтът, който 

използва познавателното дишане, и неговото поведение спрямо 

пациента според Мидендорф изглеждат по следния начин: по 

правило, терапевтът се възприема като „лечител”. Гръцкият 

глагол  „therapeuein”, от който е образувана съвременната дума 

„терапевт” означава „лекувам, грижа се, почитам, съпровождам” 

и едва след това „лекувам”. Така терапевтът е в по-голяма степен 

„слуга” и съпровождащ пациента в процеса на дишане. Той е 

обаче и учител, доколкото обучава пациента в упражнения, които 

му позволяват да достигне до определени познания, дишайки. 

Изхождайки от това, терапевтът лекува и същевременно с това се 

занимава с преподаване. 

 

ДЪЛБОКА АНАЛИТИЧНО-ДИАЛЕКТИЧНА 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПО БИРМАН //  

ГЛУБОКАЯ АНАЛИТИЧЕСКИ-ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ БИРМАНА 

 

През 30-те години на ХХ век на Б.Н. Бирман (1884-1952), 

ученик на И. П. Павлов (И. П. Павлов), отделя особено внимание 

на задълбочаването и разширяването на теоретичните основи на 

патогенезата и психотерапията на неврозите, без да отрича 

ценността на методите за психотерапия, базиращи се на 
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психоаналитичната теория на Фройд (Фрейд, Freud S.) и на 

индивидуалната психология на Адлер (индивидуальная 

психология Адлера, Адлер (Adler А.). Той смята обаче, че е 

необходимо субективно-психичната основа на посочените подходи 

да се допълни от обективно изучаване на неврозите като особена 

форма на поведение. Б. Н. Бирман разглежда неврозата като 

качествено своеобразна форма на поведение, която, по своята 

същност, се заключава в това, че дадена поставена от живота 

задача следва не „висша поведенческа реакция”, а „нисша, 

биологична” такава, т.е. задачата се решава на по-ниско ниво, 

отколкото това, на което тя се поставя.  

Водеща роля при формирането на своеобразния стил на 

поведение, присъщ на болния от невроза, Б. Н. Бирман приписва 

на особената целева социо-рефлекторна нагласа, която се 

характеризира с доминирането на егоцентрични реакции и с 

потискане (по механизма на отрицателната индукция) на 

социално-продуктивните и колективистки реакции. Социо-

рефлекторната нагласа обуславя и външните, и вътрешните 

конфликти на личността, тя фиксира и невротичните 

симптомите, въвеждайки ги в системата на невротичното 

поведение. Б. Н. Бирман смята за основен фактор във 

възникването на неврозата разстройството на социалните връзки 

или „поражението на социалните рефлекси” и в качеството на 

етиологична терапия предлага „преизграждането на извратената 

социо-рефлекторна нагласа на невротичната личност”, т.е. социо-

рефлексотерапия. Сугестивната и рационалната психотерапия 

(рациональная психотерапия), твърди Б. Н. Бирман, не засяга 

дълбоките корени на неврозата и въздейства единствено на 

нейната външна страна, поради което тяхното прилагане е 

адекватно единствено при по-леките случаи, при относително 

нормална нагласа и се заключава най-вече в чисто 

симптоматични изменения. „Истинската, голяма психотерапия”, 

от гледна точка на автора, трябва да представлява система от 

лечебно-възпитателни въздействия, изградена на основата на 

анализа на личността и нейното поведение, на психоанализа в 

широк смисъл на думата. 

Подобна обективна психоанализа, или социо-

рефлексогенетичен анализ, предполага изясняване на социо-

рефлекторната нагласа и на нейния генезис, изследване на 

външните и вътрешните конфликти, разкриване на техните 

връзки с нагласата и със симптомите на болестта. Методиката на 

подобен анализ включва наблюдаването на външното поведение 

на болния, събирането на анамнеза по определена схема и 

изследване на сферата на несъзнаваното с помощта на 

психоаналитични методики, а именно чрез анализ на 

съновиденията и свободните асоциации (свободные ассоциаций). 

По-нататък полученият материал трябва да се използва за 
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лечебно-възпитателни цели. Основни компоненти на такъв род 

въздействия са убеждаване (убеждение), доказателствата и 

нравственият контакт с болния, необходим за психоортопедия на 

изкривеното от неврозата поведение. 

Голямо значение в системата на Д. А. – Д. П. П. Б. се отделя 

на влиянието на заобикалящата среда и преди всичко на 

колектива като психотерапевтичен фактор. Препоръчва се 

провеждането на серия от беседи в групи, състоящи се от 8-10 

човека, на следните теми: 

1) разликата между неврозата и другите болести, 

значението на конфликтите, на самовнушението (самовнушение), 

„санитарното невежество” (санитарное невежество). 

2) основни черти на невротичното поведение; 

3) причини за развитие на невротична асоциална нагласа; 

4) значение на несъзнаваното в поведението на човека и в 

неврозата; 

5) пътища за преодоляване на неврозата. 

Б. Н. Бирман смята за необходимо условие за успешността 

на психотерапията диспансеризацията на болните от неврози, в 

условията на която е възможно провеждането на продължително 

поддържащо лечение. 

 

ДЪЛГОСРОЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ//  

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

 

На англ. ез. – long-term Psychotherapy. 

Представлява психодинамичен психотерапевтичен процес. 

За Д. П. може да се говори, когато курсът на лечение превишава 

40-50 сеанса. По същество продължителното лечение няма 

фиксиран край, често курсът психодинамична психотерапия 

продължава няколко години. Продължителността на лечението 

зависи от броя на конфликтните зони, които трябва да бъдат 

преработени в хода на лечебния процес.  Психотерапевтичните 

занимания обикновено се провеждат два-три пъти седмично (за 

сравнвние – обичайно сеансите на краткосрочната 

психодинамична психотерапия (краткосрочная 

психодинамическая психотерапия/ Brief Psychodynamic 

Psychotherapy) се провеждат веднъж седмично. Честите срещи с 

пациента позволяват на лекаря да проникне по-дълбоко в 

неговия вътрешен живот, водят до по-пълно развитие на преноса 

(перенос), а също така подкрепят болния по време на целия 

период на лечение. Д. П. съсредоточава вниманието върху 

споделяното с психотерапевта минало на пациента (докато 

краткосрочната психодинамична психотерапия е фокусирана 

върху основния конфликт и в по-голяма степен се опира на 

способността на самия пациент да прави изводи и да прилага на 

практика онова, което е постигнато в хода на 
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психотерапевтичната работа). При задълбочаването на взаимното 

разбиране между пациента и психотерапевта, се разширява 

себепознанието на пациента, разкриват се и се разрешават 

неговите вътрешни несъзнавани конфликти, формира се неговото 

разбиране за механизмите на психична дейност, което в края на 

краищата позволява процесът на лечение да завърши. Урсано, 

Зоненберг, Лазар (Урсано, Зонненберг, Лазар/ Ursano R. J., 

Sonnenberg S.M., Lazar S.G., 1992)) разграничават следните 

критерии за завършена психодинамична психотерапия. 

Пациентът: 1) чувства отслабване на симптомите, симптомите се 

възприемат като нещо чуждо; 2) осъзнава своите характерни 

защитни механизми; 3) способен е да разбере и признае своите 

типични реакции на пренос; 4) продължава своя самоанализ 

(самоанализ) в качеството му на метод за разрешаване на своите 

вътрешни конфликти. В идеалния случай самият пациент 

повдига въпроса за завършването на лечението, макар че той 

може да бъде поставен и от психотерапевта след анализ на 

разсъжденията и преживяванията на пациента по този повод.  

Датата на завършване на лечението се опрделеля по 

взаимно съгласие на психотерапевта и пациента няколко месеца, 

а понякога и половин година предварително. 

 

ДУБЛИРАНЕ //  

ДУБЛИРОВАНИЕ 

 

Една от основните техники на психодрамата (психодрама). 

Д. обозначава встъпването в качеството на дубльор на мястото на 

протагониста (главното действащо лице) и изразяването на 

неговите чувства от друг човек (обикновено от водещия на 

групата или котерапевт). Дубльорът казва онова, което самият 

протагонист е възможно да не може или да не се осмелява да 

изкаже. Той се стреми да бъде „вътрешен глас”, да разкрива 

тайни мисли, чувства и желания. Необходимо е той да се 

отстрани от своите собствени потребности, чувства и представи и 

непредубедено да „почувства” протагониста и неговата ситуация.  

Ролята на дубльора е много сложна – той  трябва да 

разбира всичко онова, което протагонистът не доизрича, като 

едновременно се явява „въвлечен участник” («вовлеченный 

участник»), а не „професионален наблюдател”  

(«профессиональный наблюдател»). 

Д. се основава на представите на Морено (Морено, Moreno J. 

L.) за закономерностите на развитие на детето. В най-ранна 

детска възраст, още в рамките на първото преживяване на света, 

отсъства диференциация между „Аз” и „То”. Детето не възприема 

майката в качеството ù на „То”, а само грижата, която тя му 

оказва, чрез нейното поведение. Майката е част или 

продължение на самото дете. Те отгатва потребностите на детето 
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и изпълнява действията, които самото то все още не може да 

извърши. В резултат на това, детето сякаш ръководи света, 

следвайки своите желания. След като в ранното детство 

собственият свят на детето се раздели на реалност и фантазия, то 

започва да изтласква или да потиска своите преживявания. 

Дублиращият протагониста човек се възприема също така 

се възприема от последния в качеството му на Аз, така, както 

новороденото възприема майка си. Всяка една забележка на 

дубльора, съответстваща на света на протагониста, и която 

първият е способен да изрази по-добре от последния, 

протагонистът възприема като своя собствен вътрешен глас, или, 

поа аналогия с оказването на помощ от страна на майката, като 

продължение на самия себе си. Поради това протагонистът не 

оказва съпротива (сопротивление) срещу истинните изказвания 

на дубльора, а ги приема и развива в своя собствен диалог.  

 

_Е_ 

 

ЕГО-АНАЛИЗ НА А. ФРОЙД //  

ЭГО-АНАЛИЗ А. ФРЕЙД 

 

Ранната психоанализа (психоанализ) се съсредоточава 

предимно върху психологията на Ид (То), със свързаните с него 

конфликти и в по-малка степен се занимава с Егото (Эго («Я») 

като част на личността, на найната самост (самость, self). За 

разработването на представата за защитните механизми 

способства изместването на фокуса на психоаналитичните 

изследвания. През 1939 г. Хартман (Хартманн, Hartmann H.) 

публикува статия под названието „Его-психологията и проблемът 

за адаптацията” («Эго-психология и проблема адаптации»), в 

която се прокарва мисълта за това, че адаптивната психология 

може да се опира единствено на решаващата роля във 

функционирането на личността на Аза, който трябва да заеме 

мястото на То. У Хартман „Аз”-ът става централна инстанция. 

Дъщерята на Фройд (Фрейд, Freud S.) А. Фройд (Фрейд, 

Freud А.) в нейния труд „Егото и защитните механизми” («Эго и 

механизмы защиты» (1936) обръща внимание на това, че 

психоаналитичната теория дълго време неправомерно се 

признава и приема единствено като психология на несъзнаваното 

и че това нейно определение „губело каквито и да било 

претенции за точност, бидейки прилагано към 

психоаналитичната терапия” («немедленно утрачивало 

претензии на точность, как только его применяли к 

психоаналитической терапии»). 

Психотерапевтичният метод, по мнението на А. Фройд, от 

самото си начало и до самия си край се занимава с Аза и неговите 

отклонения, докато разглеждането и изследването на 
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несъзнаваното се явява единствено средство за достигане до 

крайната цел. В аналитичната терапия последната също така е 

непосредствено свързана с Аза и се заключава в коригирането на 

отклоненията и възстановяването на целостността на Аза. Тези 

разработки правят психоаналитичната терапия по-открита за 

психосоциални изследвания и имат за своя цел повишаването на 

изискванията към психоанализата като обща психология на 

човека. 

Център на изследванията на А. Фройд става Азът на 

субекта като опосредстващо звено, чрез което може да се уточнят 

и разширят значенията на 2 личностни образувания: То (Оно) и 

Свръх-Аз (Сверх-Я). Пресъздаването на сложната картина на 

взаимодействията на всички нива на личността се обезпечава от 

уникалната способност на Аза да се самонаблюдава. Ако 

отношенията между Аза и То са благоприятни, то 

инстинктивните импулси безпрепятствено си проправят път 

нагоре, а Азът изпълнява единствено функцията на наблюдател, 

без да се намесва в самия процес и да го изопачава. При 

конфликтни отношения между тези образувания, процесът на 

взаимосвързаност между тези образувания се отразява от Аза 

много по-неопределено. Тези взаимоотношения са най-ценни за 

психоанализата, доколкото те отразяват взаимодействията, 

обусловени от защитни действия, осъществявани от Аза. Именно 

към разглеждане и ретроспективна реконструкция на защитните 

механизми е насочен и самият Его-анализ на А. Ф. Съществено 

място в нейните изследвания се отделя на особености в 

приспособяването на децата към изискванията на заобикалящия 

ги свят. А. Ф. отбелязва определени паралели между защитните 

действия на Аза, насочени спрямо външната и вътрешната 

опасност. Изтласкването например освобождава от производни на 

инстинктите. Отричането спомага за „унищожаване” на 

заплашителните стимули, идващи от обкръжението. Защитният 

механизъм формиране на рекация предпазва Аза от 

възпроизвеждането на изтласкваните импулси, а фантазиите, в 

които е включена реалността, осигуряват защита от външните 

въздействия. Потискането на импулсите е сходни със забраните, 

благодарение на които личността избягва неприятностите, 

произтичащи от външния свят. Интелектуализацията на 

инстинктивните импулси е аналогична, по мнение на А. Фройд, 

на бдителността на Аза по отношение на външните опасности. 

Останалите защитни действия се заключават в самия стремеж 

към действие и, от гледна точка на автора, подобни действия на 

Аза, са насочени към реконструиране на външните условия. А. 

Фройд вярва, че аналитичната терапия на децата поставя 

ситуационни проблеми, които имат твърде малко общо с 

практическото лечение на възрастните. Много от трудовете на А. 

Фройд са посветени на разбирането и преодоляването на 
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конфликтите при децата. 

 

ЕГО-АНАЛИЗ НА КЛАЙН //  

ЭГО-АНАЛИЗ КЛЯЙН 

 

Вариант на психоаналитичната психотерапия 

(психоаналитическая психотерапия), който отразява 

модифицирането на нейните теоретични концепции и техники на 

прилагане и който се стреми към „разширяване на Егото” (к 

«расширению Эго»). 

Теоретичните възгледи на Клайн (Кляйн, Klein M.) са най-

близки до психологията на обектните отношения (вж 

Неопсихоанализа/ Неопсихоанализ). Клайн използва идеите на 

Фройд (Фрейд, Freud S.) за обектите, вината, тревогата, 

фантазиите, инстинкта към смъртта и ги преработва в една 

теория за ранната агресивност. Тя отново подчертава важността 

на изучаването на етапа на ранното развитие, а също така 

разкрива възможността за психоаналитична работа с болни от 

психози. Игровата терапия, която тя разработва за лечение за 

деца, разкрива богатия вътрешен свят на детето, населен с 

фантастични обекти и хора. Клайн описва базисните несъзнавани 

фантазии, тревоги и защитни механизми. Нейното разбиране на 

ранните базови механизми отваря път пред нейните ученици и 

сътрудници (Segal H., 1986) за анализ на граничните случаи и на 

психотични болни. Клайн установява, че при лечението на 

децата на аналитика се предава отношението на пациента не 

към неговите реални родители, а към интернализираните 

фантазни фигури, към неговите вътрешни родители. Изхождайки 

от това, тя подчертава важността на ранните интернализирани 

обектни отношения при нормално и при патологично развитие у 

децата и възрастните. Тя вярва, че образуването на Супер-Егото 

започва много по-ранно, отколкото се приема обичайно, и че 

агресивните нагони водят до констелации, описани като 

параноидно-шизоидна и депресивна позиция, а също така до 

маниакална защита против тревогата. Тези две позиции сами по 

себе си представляват в концептуално отношение доразвиване на 

фиксираните онтогенетични модели на инстинктивните фази по 

Фройд. Клайн заменя концепцията за стадиите с концепция, 

съгласно която обектните отношения и горепосочените позиции 

водят до смесване на влечения, защитни механизми и отношения 

към обектите, изразени в едно афективно оцветено поведение. 

Доколкото праноидно-шизоидната и депресивната позиция могат 

да се разглеждат като фази на развитието, терминът „позиция” 

подчертава, че описаните явления се явяват не просто прояви на 

текущия стадий, а по-скоро специфична форма на обектни 

отношения, тревоги и защитни механизми, които съществуват 

през целия човешки живот. Депресивната позиция никога 
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напълно не замества параноидно-шизоидната; достигнатата 

интеграция никога не е пълна и защитата против депресивния 

конфликт води до регресия до параноидно-шизоидна позиция; 

така индивидът може да се колебае непрекъснато между тези две 

позиции (Segal H., 1973). Формулировките на Клайн са 

подлагани на критика, доколкото, бидейки изразени в 

теоретични термини, те наистина сместват клинични идеи с 

теоретични такива. Особено силни възражения среща 

предположението на Клайн за това, че по отношение на 

негативния пренос (перенос) и агресивно-деструктивните 

инстинкти, както на детето, така и на възрастния, може и следва 

да се предприемат действия незабавно след техните проявления, 

за да не се подлага на риск развитието на терапевтичния съюз. 

Полемиката засяга също така въпроси, свързани с: вродения 

инстинкт към смъртта; обширните вродени знания; отнасящи се 

до неонаталния период; преувеличаването на значението на 

интрапсихичното развитие през първата година на живота при 

относително пренебрежение, изразявано спрямо по-късното 

развитие на Егото и Супер-Егото; техническите прийоми, 

използвани при всички нива на патологиите и фокусиращи се 

изключително върху преноса, докато в същото време се придава 

минимално значение на реалността; бързите и дълбинни 

интерпретации (интерпретация) на несъзнаваните фантазии 

при игнориране на анализа на характера; това, че играта на 

детето може да се смята за еквивалент на свободните асоциации 

(свободные ассоциаций) при възрастния пациент. 

Идеите на Клайн в значителна степен съответстват на 

онези, които развива Джонс (Джонс, Jones E.), особено идеята му 

за важността на предгениталната и вродената детерминанта, 

като противоположни на стресогенното влияние на средата, за 

ранното развитие на женската сексуалност, а също така на 

ролята на агресията при тревогата. Според Клайн, 

либидинозният обект е добър или лош (в общ смисъл), макар и 

тази оценка да не се закрепва окончателно за него. Ако добрият 

обект се намира извън детето и то, за да го овладее се стреми към 

външния свят, като оставя на заден план всичко останало, 

например собственото си тяло, встъпващо в този случай в 

качеството на лош обект, то възниква невротизираща ситуация. 

Ако добрият обект се локализира вътре и именно тук детето се 

опитва да го намери, се наблюдава психотично бягство от 

действителността, разрив с реалността. Всяко страдание на 

възрастния, от гледна точка на Клайн, се явява повторение на 

онези „безмерни” страдания, чрез които е преминало детето, 

безмерни поради това, че детето отново преживява цялата 

история на цивилизацията. 

Клайн оказва влияние върху практиката в областта на 

детската психоанализа. Тя внася елементи на игра в широкия 
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смисъл на думата (рисуване, моделиране, конструиране, 

изготвяне на различни изделия) и ги използва за създаването на 

пренос. Клайн смята, че детето твърде рано започва да изпитва 

върху себе си силния натиск от страна на Супер-Егото, койно е 

нужно да се отслаби, за да се помогне на детето да издържи на 

него. Агресивността, фантазиите, доброто и злото създават един 

особен свят на детското въображение, който решително 

опровергава митичните представи за невинното дете. По мнение 

на Клайн, психоанализата на децата трябва да има адаптивна, 

педагогическа насоченост или да донесе успокоение и 

освобождаване от страховете. По отношение на възрастните 

пациенти Клайн смята, че нейният метод за лечение е по-близо 

до модела на Фройд, отколкото до този на Его-психолозите. 

Вероятно по тази причина тя така и не оставя завършено 

описание на своите технически прийоми и нейните позовавания 

на тях са разпокъсани в клиничните материали и съсредоточени 

единствено в една книга от 1961 г. По-подробно за това съобщават 

нейни последователи, в частност Сийгъл (Сегал), която през 1964 

г. дава едно обшо описание на концепциите на Клайн и 

предоставя клиничен материал, който илюстрира нейните 

методически подходи, а през 1967 г. публикува и заключение по 

отношение на методиката на Клайн. Психоаналитиците от това 

направление се придържат строго към класическата 

психоаналитична обстановка и работят с материала на пациента 

изключително посредством интерпретация на материала, най-

вече на преноса. За разлика от Его-психологическия подход, 

който подчертава важността както на повърхностната, така и на 

анализа на съдържанието, изследователите на Клайн говорят за 

важността да се разглеждат несъзнаваните интрапсихични 

конфикти като най-дълбоката активираща тревога на пациента в 

дадения момент. Интепретацията с отчитане на максималната 

безсъзнателна тревога на пациента означава една много ранна 

интерпретация на дълбинния несъзнаван материал. На практика 

това е интерпретация на примитивните фантазии и защитни 

форми, които се отнасят до две ранни позиции на развитието от 

самото начало на лечението. От възгледите на Клайн следва, че 

всички тревожни ситуации, чрез които преминава детето, 

предизвикват реактивзиране на тревогата с преследващо и 

депресивно съдържание, доколкото в процеса на преноса ще се 

проявят примитивни защити, сюжети и страхове. 

Доколкото концепцията на Клайн обединява посредством 

психоптологията на параноидно-шизоиднота и депресивната 

позиция клиничните синдроми на неврозите, характеровата 

патология и големите психози, се приема, че най-дълбокото ниво 

на безсъзнателна тревога от всички тези случаи се проявява при 

психотичната тревога или казано с други думи – несъзнаваните 

конфликти, защитните форми и тревога, характерни за 
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шизофренията, параноята и маниакално-депресивната психоза, 

присъстват при всички случаи. Предполага се универсално 

съществуване на психотични и непсихотични аспекти в 

личността. Тази концепция за психопатологията води до това  

психоаналитиците от школата на Клайн да прилагат една и съща 

психоаналитична методика по отношение на пациентите на 

всички нива на психопатологията (с изключение на случаите на 

органично обусловените разстройства), без да се отчита (по 

отношение на чисто практическите цели на терапията) тежестта 

на психопатологията. Използването на немодифицирана 

психоаналитична методика към пациенти с тежки форми на 

патология на характера, с гранични състояния и психози, 

позволява на психоаналитиците от това направление да получат 

клиничен материал, който потвърждава според тях основните 

теоретични концепции относно съотношението между 

споменатите два ранни стадия на развитието и всички видове 

психопатология. Представителите на школата на Клайн, 

разглеждайки параноидно-шизодните и депресивните черти, 

акцентират върху важността на интерпретацията както на 

негативните, така и на позитивните аспекти на преноса с оглед и 

на двете позиции. Самата Клайн подчертава значението на 

щателните изследвания на много ранните защитни форми и на 

конфликтите в началния и завършващ стадий на 

психоанализата и посочва колко важна е достатъчната 

преработка на тези две позиции на развитието като предпоставка 

за успешното завършване на психоанализата. 

Вж също Психоаналитична психотерапия на обектните 

отношения по Кернберг.  

 

ЕГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ТЕОРИЯ ЗА  

ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ НА 

ГИЛ, СТОУН, БИБРИНГ и др. // 

ЭГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ  

ПСИХОТЕРАПИИ ГИЛЛА, СТОУНА, БИБРИНГА и др. 

 

Психоаналитичното изследване на механизмите на защита 

и съпротива (сопротивление), на пренос (перенос) и на 

производните влечения у пациента с изразена характерологична 

патология и с гранична личностна организация показва, че 

структурните характеристики на личността на болните с 

гранични заболявания не позволяват да се прилага 

психоаналитичния модел в психоаналитичната психотерапия 

(психоаналитическая психотерапия), ако този модел не бъде 

модифициран (Kernberg O. F., 1980). Позицията на технически 

неутралитет, заемана от аналитика, използването на 

интерпретацията (интерпретация) в качеството ù на основен 
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психотерапевтичен инструмент и систематичният наализ на 

преноса, бидейки определящи компоненти на психоанализата 

(психоанализ), е необходимо да бъдат модифицирани при 

прилагане на психоаналитичната психотерапия, като се отчитат 

един или всичките три посочени технически компонента на 

психоанализата. 

Его-психологичната теория на психоаналитичната 

психотерапия, предложена от Гил (Гилл/ Gill M., 1954), Стоун 

(Стоун/ Stone L., 1954), Бибринг (Бибринг/ Bibring E., 1954) и др., 

полага основите  за развитие на психоаналитичната 

психотерапия и нейните методически подходи. Тя се фиксира, за 

разлика от психоанализата, върху някои ограничени задачи с 

частично разрешаване на несъзнаваните конфликти и с 

последваща частична интеграция на по-рано потискани импулси 

в системата на зрялото „Аз”. В резултат на това се увеличават 

силата и гъвкавостта на „Аза”. Това дава възможност за по-

ефективно потискане на резидуалните, динамични несъзнавани 

импулси и до промяна на защитното функциониране, което води 

до засилване на адаптивните аспекти на поведението и 

характера на пациента. 

В концепцията за преноса, изложена в книгата на Стоун 

„Паихоаналитичната ситуация” («Психоаналитическая 

ситуация») (цит. по Greenson R. R., 1994), вече не се поставя 

акцент върху не неговия регресивен аспект, а се подчертава 

важността на това да се развие „зрял, обмислен пренос”, т.е. на 

„работен алианс” («рабочий альянс»). Концепцията за 

необходимостта от възнаграждения, за ограничените 

терапевтични цели на аналитика, за отделянето на внимание на 

различни съществуващи съвместно отношения между аналитика 

и пациента (невротични реакции и невротични отношения към 

аналитика) – всичко това представлява значителен принос в 

теорията и техниката на психоанализата. Важна новост в 

концепциите за съпротивата и за психологичната защита 

(психологическая зашита) се явява начинът, по който Гил 

разглежда йерархията на защитите, като отчита ниското ниво 

(неосъзнатите и автоматичните, по правило патогенни) и по-

високото ниво на защита (осъзнани и адаптивни такива). 

По мнение на Бибринг, такива неаналитични 

психотерапевтични намеси (психотерапевтические 

вмешательства) като катарзис (катарсис), сугестия и 

манипулация, могат да станат важна част от психоаналитичната 

психотерапия. Следва да се добави към това и т.н. частична 

интерпретация, която обозначава както нейния предварителен 

характер, ограничен от съзнателната и предсъзнателната сфера, 

така и пълната интерпретация на отделни интрапсихични 

„сегменти”, като същевременно останалитие остават недокоснати. 

Ефектът на тези прийоми в най-тесен смисъл ще бъде все пак 
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„аналитичен”, т.е. разкриващ, най-малкото частично, 

несъзнавани мотиви и конфликти. Прякото съдействие на 

абреакцията позволява в терапевтичната ситуация да намерят 

израз сдържаните или потискани емоции, като така се намалява 

интрапсихичното напрежение, когато лекарят влиза в ролята на 

търпелива и емпатична „родителска фигура” („родительская 

фигуры»), а също така посредством други преноси, които носят 

удовлетворение. Внушението (включително хипнозата/гипноз) 

и съветите могат да бъдат ефективни, благодарение на 

преносните чувства при директна подкрепа и упражняване на 

власт от страна на значимата „родителска фигура”, ако се 

подкрепя адаптивното разрешаване на интрапсихичните 

конфликти, чрез снижаването на напрежението на Свръх-Аза (по 

пътя на неговата екстернализация и в процеса на модификация 

на личността), а също така при използване на прийома за 

ускоряване на процесите на идентификацията с активните и 

подкрепящи нагласи на психотерапевта по отношение на 

пациента. 

Лечебните механизми на всички тези психотерапевтични 

прийоми, които въздействат върху пациента в 

психоаналитичната ситуация, се явяват корективен емоционален 

опит (коррективный эмоциональный опыт); конкретни, носещи 

удовлетворение преноси, които символично се осъществяват в 

процеса на намеса на психотерапевта и които се изразяват под 

формата на сугестия, на манипулация, например в създаването 

на по-благоприятна социална среда на паицента, на абреакция; 

разяснения, интерпретации и най-важното – активизирането у 

болните на процесите на идентификация с помощта на всички 

тези намеси: адаптивните Аз-идентификации непосредствено с 

психотерапевта увеличават силите на пациента. 

Обединявайки прийомите, прилагани в психоаналитичната 

психотерапия, Его-психологията определя две основни 

модалности на лечението (Gill M., 1954): 1) експресивна 

психоаналитична психотерапия, която използва изследването, 

разкриването, инсайта (инсайт); 2) поддържаща психотерапия 

(поддерживающая психотерапия). В качеството им на главни 

инструменти на експресивната психоаналитична психотерапия се 

използват изясняванията и интерпретацията. Интерпретират се 

частични аспекти на преноса, като психотерапевтът активно 

избира преноси, които да интеретира в светлината на 

конкретните цели на лечението. Съблюдава се технически 

неутралитет, като не се предприема систематичен анализ на 

всички случаи на пренос или систематично разрешаване на 

преносната невроза с помощта единствено на интепретации. В 

поддържащата психоаналитична психотерапия частично се 

използват разяснения и абреакции, но главните ù инструменти 

са сугестията и манипулацията. Доколкото поддържащата 
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психотерапия все пак означава, че психотерапевтът напълно 

осъзнава преноса и го управлява, внимателно отчита съпротивата 

срещу преноса като част от своята методика в подхода му към 

проблемите в характера и техните връзки с житейските трудности 

на пациента, то става дума за психоаналитична психотерапия в 

широк смисъл. В дадения случай може да се говори за тип 

съпротива, описан от Фройд (Фрейд, Freud S.), а именно 

„съпротива-пренос” («сопротивление-перенос»). Под съпротивле-

ние на преноса се разбира използването на преноса в качеството 

му на съпротива срещу припомнянето на миналото и др., въпреки 

че в чисто поддържащата психотерапия преносът не се 

интерпретира, а прилагането на сугестия и манипулация 

напълно изключва техническия неутралитет на психотерапевта. 

Показания за психоаналитичната психотерапия могат да бъдат 

„слабите случаи”, при които „голямата хирургия” на 

психоанализата е неоправдава и изразените нервно-психични 

заболявания (тежка характерологична патология и др.), при 

които психоанализата е по-скоро противопоказана. За последната 

категория болни описаният подход на Его-психологическата 

теория на психоаналитичната психотерапия далеч невинаги се 

явява ефективен. 

По-нататъшната стъпка по пътя на модифицирането на 

психоаналитичните техники се явява третият психоаналитичен 

подход (в допълнение към класическия и съвременния, Его-

психологически такъв), а именно психоаналитичната теория на 

обектните отношения. 

Вж също Психоаналитична психотерапия на обектните 

отношения по Кернберг.  

 

ЕГО-ПСИХОЛОГИЯ  

(ПЕРСОНОЛОГИЧНА  ПСИХОТЕРАПИЯ) //  

ЭГО-ПСИХОЛОГИЯ  

(ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ) 

 

Направление на психоанализата (психоанализ), чиито 

представители (за разлика от ортодоксалната психоанализа, 

която разглежда инстинктите, влеченията като доминираща част 

на личността), смятат, че най-важна и независима роля във 

функционирането на личността играе Азът, който осъществява 

борба с влеченията, регулира взаимоотношенията на личността и 

средата и същевременно се явява автономно образувание с 

определени структури и защитни механизми. В персоналистката 

теория се смята, че психичната защита (психологическая 

защита) е последица от противоречията в структурата на Аза. 

Целта на защитния процес е съгласуването между реалното 

съдържание на съзнанието и Аз-концепцията. В англоезичната 

литература това направление се определя като Его-психология. 
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Понятието „конфликт”, характерно за класическата 

психоанализа (классическая психоанализа), в Его-психологията 

може да бъде заменено с понятието „диалог на индивида със 

средата” («диалог индивида со средой»). Като среда тук се 

разглежда най-близкото обкръжение на индивида. Процесът на 

развитие на Аза се свежда до адаптацията. Основни 

представители на Его-психологията са А. Фройд (А. Фрейд, Freud 

А.), Хартман (Хартманн, Hartmann H.), Ериксън (Эриксон/ 

Erikson E.). 

За Его-психологията е характерен стремежът към 

самостоятелност и стабилност на личността. Нейните 

поддръжници се опитват да преодолеят раздвоението в 

човешката индивидуалност, характерно за теорията на Фройд 

(Фрейд/ Freud S.). Те придават на Аза някои структурни 

характеристики, снабдяват го с механизми за ориентация в 

средата (перцепции), за построяване на понятия, а също така за 

управление чрез двигателни актове. Предполага се, че 

функциите на Аза не зависят от влеченията, че те са автономни. 

Влеченията пускат в ход апарата на Аза, т.е. процесите на 

възприятие, памет, действие, но същевременно те не определят 

характера на тяхното функциониране. Източници на енергия за 

тези апарати са или самите те, или възможното пренасочване на 

първичната енергия на влеченията към нуждите на Аза 

(Ярошевский М. Г., 1974). 

Тази нова ориентация в психоанализата, която получава 

най-голямо признание в САЩ, помага на пациента да се 

адаптира, осигурява му добро самочувствие, укрепва неговите 

защитни механизми, формира един силен Аз, който е способен да 

противостои на заплахи от различен тип. 

Развитието на теоретичните положения в Его-психологията 

принадлежи на Хартман, а също така на Крис (Крис, Kris E.), на 

Лоуенщайн (Ловенштейн, Loewenstein R.). През 1939 г. Хартман 

публикува статията „Его-психология и проблемът за 

адаптацията” («Эго-психология и проблема адаптации»). В нея се 

казва, че адаптивната психология може да се основава 

единствено на признаването на решаващата роля на Аза, който 

трябва да заеме мястото на То. Азът става централна инстанция в 

теорията на Хартман, състояща се от 2 компонента. Едната част 

от Аза е независима, не се явява следствие на конфликта между 

То и Свръх-Аза и се формира постепенно, следвайки етапите на 

организация на психиката. Това Аз е автономно, то трябва да 

бъде укрепвано, за да се помогне на пациента да противостои на 

трудностите, които възникват при контакта му с външния свят. 

Наред с това Азът встъпва като носител на „неутрализирана” 

енергия, която се явява резултат на унищожаването на 

агресивността от либидните влечения. Хартман преобразува Аза 

в неутрална инстанция. Той създава концепцията за вродените 
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корени на развитието на Аза, които съществуват независимо от 

инстинктивните влечения под формата на „апарати за първична 

автономия” («аппараты первичной автономии») – перцепциите, 

подвижността и паметта. С времето тези физиологични задатъци 

започват да се регулират от психичните процеси, те не се 

развиват на почвата на вътрешния конфликт, а служат по-скоро 

за целите на адаптацията и овладяването, но въпреки това могат 

да участват в инстинктивните и конфликтните процеси, като 

например в случаите, при които визуалното възприятие се 

сексуализира, което води до истерична слепота. Тези първични 

автономни функции се явяват филогенетични гаранти на 

координацията по отношение на „средното очаквано 

обкръжение”. С течение на времето други функции на Аза, които 

имат отношение към конфликтите и защитите, могат да 

претърпят изменение по пътя на десексуализацията и 

автоматизацията, т.е. могат да загубят качеството си на инстинкт 

и да станат полезни в адаптивен смисъл. Те носят названието 

вторични автономни функции. Като първичните, така и 

вторичните автономни функции осигуряват основата  на 

относителната автономия на Аза от влеченият и така служат за 

постигането на целите на адаптацията. Съвместно с Крис и 

Лоуенщайн, Хартман работи върху използването на някои идеи 

за разширяването на възгледа за Аза в психоаналитичното 

лечение. Крис създава концепцията за регресията в служба на 

Аза, която намира приложение в изучаването на творчеството в 

изкуството и литературата. Подобни несъзнавани сили могат да 

генерират творчески идеи и се формират под интегративния 

контрол на Аза.  

Разработката на А. Фройд (А. Фрейд) „Егото и защитните 

механизми” («Эго и механизмы защиты» (1936)) се явява 

значителен принос, който помага да се консолидират 

прогресивни идеи — предвестници на понятието за адаптивните 

функции на Аза. В тази книга тя разработва концепцията за 

специфичните защити, които допълват основния механизъм на 

потискане, подчертава значението на афектите и показва 

отношението между ответните реакции на външна опасност и 

защитните форми за справяне с вътрешната инстинктивна 

опасност. А. Фройд посочва 9 защитни механизма: регресия 

(регрессия), потискане (подавление), формиране на реакция 

(реактивное образование), унищожаване (уничтожение), 

проекция (проекция), интроекция (интроекция), обръщане срещу 

себе си (обращение против себя), реверсия (реверсия); освен това, 

тя разграничава още един преходен механизъм – сублимацията 

(сублимация). Тя допуска, че психоанализата на децата поставя 

ситуационни проблеми, които нямат нищо общо с практиката в 

лечението на възрастните. А. Фройд всъщност обосновава 

„квазиморалното” лечение чрез изостряне на съществуващите у 
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него трудности и предизвиквайки у него чувство за вина, за да се 

осигури по един достъпен за него начин еквивалент на 

желението, което подбужда възрастния към психоанализата. Тя 

твърди, че Свръх-Азът на малкото дете би бил слабоефективен, 

докато психоанализата бързо би привела до удовлетворяване на 

неговите желания. И предвид това, че бъдещият му живот на 

възрастен не обещава такива бързи удовлетворявания, е 

небходимо да се укрепва „Свръх-Аза” на детето, то да се подготвя 

за това в бъдеще да може успешно да противостои на 

неудовлетворяването на желанията му. 

Третият от основните представители на това направление, 

Ериксън, много години работи по посока на сближаването на 

културните влияние и индивидуалната психология 

(индивидуальная психология). Като започва с положенията в 

теорията за либидото, той изучава сложното взаимодействие 

между социалните и културните форми и силите, които човек 

придобива, докато се изгражда в зрялата си възраст. Тази 

епигенетична концепция за развитието подчертава значението 

на специфичната за всяка фаза еволюционна задача и на 

вродената координация със „средното очаквано обкръжение” 

(средное ожидаемое окружение). Противоположно на тезата на 

психоанализата за антагонизма между личността и обществото, 

Ериксън подчертава биосоциалната природа и адаптивния 

характер на поведението на личността, в която централно, 

интегративно качество се явява психосоциалната идентичност. 

Субективно преживявана като „чувство за непрекъсната 

самотъждественост”, психосоциалната идентичност се основава на 

приемането от страна на личността на цялостния образ за самия 

себе си в единство с нейните многообразни социални връзки. 

Промяната на социокултурните условия в съществуването на 

личността води към загубя на предишната и до необходимост от 

формиране на нова идентичност. Възникващите по този път 

личностни затруднения могат да доведат до тежка невроза 

(„загуба на себе си”). Въз основа на това Ериксън прави извод за 

обусловеноста на масовите неврози от дълбоки трудове в 

обществения живот при исторически обрати (войни, революции и 

т.н.). Смисълът на психотерапевтичната работа се вижда във 

възвръщането у пациента на загубеното му чувство за 

идентичност. Ериксън разграничава 8 стадия на човешкия живот:  

1) доверие — недоверие (1 год); 

2) самостоятелност — нерешителност (2-3 години); 

3) предприимчивост и чувство за вина (4-5 години); 

4) умелост и непълноценност (6-11 години); 

5) идентификация на личността и ролева неопределеност 

(12-18 години); 

6) близост и самота (начало на зрелостта); 

7) общочовечност и самопогълнатост (зряла възраст); 
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8) целенасоченост и безнадеждност (след завършването на 

основните задачи в живота). 

От гледна точка на Его-психологията, индивидът се 

разглежда от позицията на неговата способност за адаптация, за 

справяне с изпитанията на реалността, за защита на себе си, като 

в клиничен контакст и в живота изобщо тези положения се 

използват, като се обърне поглед към вътрешния свят на 

подбуди, чувства и фантазии, и към външния свят на реалните 

изисквания. Способността за адаптация, за справяне с реалноста 

и за защита на себе си се разглеждат в тяхното еволюционно 

развитие като бавно постижими и формиращи се във времето. В 

същото време в исторически план повечето Его-концепции се 

развиват от психологията на влеченията — конфликтите и 

остават тясно свързани с нея посредством концепцията за защита 

от влеченията, като работата на Хартман (Хартман, 1939) 

премества акцента върху адаптацията към „средното очаквано 

обкръжение”. Концепцията за развитието на функционирането 

на Аза се използва също така за дефинирането на понятието 

„дефект на Аза” («дефект "Я"»). И доколко възрастните (и 

големите деца) притежават способността за адаптация, за 

справяне с реалността и за защита на себе си, които отсъстват при 

малките деца, може да се допъсне, че тези способности възникват 

в междинен стадий. Онова, което се развива с труд или по начин, 

който се отклонява от нормата, неуспешното развитие в сферата 

на адаптивните способности могат да се разглеждат като „дефект 

на Аза”, например афективните изблици, неспособността да се 

разграничават импулсите и контрола върху тях, неудачите в 

постигането на постоянство. Такива дефекти са свързани с 

конфликтите; конфликтът може да влияе негативно и дефектите 

следователно да станат негови елементи, като така изпълняват 

многочислени функции (Waelder R., 1930), но в същото време като 

бъдат взимани под внимание (от работна, клинична гледна 

точка) като дефекти — предвид че се явяват неспособност за 

адаптация. 

Тези концепции, групирани под общото название Его-

психология, оказват огромно влияние върху посоката на развитие 

на психоаналитичните теория и практика. Преьз последните 

години те са критикувани за това, че са твърде биологични и 

механистични, че не отделят внимание на смисловата страна и 

на вътрешния опит. Освен това, акцентът върху психичната 

енергия и нейната сложна изменчивост, според много 

психоаналитици твърде много отделя Его-психологията от 

клиничните феномени. Понастоящем се наблюдаа тенденцията 

да се коригира този акцент за сметка на контраакцента върху 

субективния опит, върху смисъла и емпатичната интеракция. 

Приносът на Его-психологията в психоанализата е много важен, 

доколкото тя въвежда много полезни концепции, например 
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такива като първична и вторична автономност на Аза, промяна 

на функциите, тя също така обосновава теорията за обектните 

отношения и адаптацията, изследва вродените социални 

способности и взаимовръзката между индивидуалното развитие и 

обкръжението  (Curtis H. С.,1991). 

 

ЕДИПОВ КОМПЛЕКС //  

ЭДИПОВ КОМПЛЕКС 

 

Този термин, заимстван от известната антична драма, за 

първи път се появява у Фройд (Фрейд, Freud S.) през 1910 г. 

Означава съчетание между любов и враждебност, изпитвано от 

детето по отношение на наговите родители. Първоначално е 

описан в негвата „проста”, или „позитивна” форма в съответствие 

със сюжета на драмата. Позитивният Е. К. се разбира като 

желание съперникът – т.е. родителят от същия пол- да умре – и в 

сексуално желание, изпитвано към родителя от противоположния 

пол. По-късно Фройд установява по-сложния характер на Е. К. и 

описва т.н. „негативен” негов вариант, който се проявява в любов 

към родителя от същия пол и във враждебност към родителя от 

противоположния пол. Тези тенденции могаят да бъдат 

представени едновременно в причудливи диалектични 

съчетания, така че на практика Е. К. се проявява под формата на 

комбинация от варианти, разположени по оста между позитивния 

и негативния тип Е. К. В периода, когато се проявява Е. К., 

отношението между бащата и детето не се явява такова на 

съперничество за притежаването на майката, а представлява 

само по себе си сложно взаимодействие на хетеро- и 

хомосексуални тенденции. 

Първоначално Фройд не определя точното време на 

възникване на Е. К., като допуска, че изборът на сесуален обект 

се формира окончателно едва през пубертетния период. 

Разграничаването на генитален или фалически период на 

развитие (т.е. насочеността на афективните желания започва да 

се детерминира от още не постигналата пълно развитие 

генитална сфера_ и изследванията на инфантилната 

сексуалност, които разкриват активизацията на Е. К. през този 

период, водят до признаването на това, че феноменът Е. К. се 

проявява най-интензивно на 3-5-годишна възраст, т.е. по време 

на фалическия стадий на развитие, губи своята актуалност през 

последващата латентна фаза и отново се реактивизира в 

пубертетния период чак до момента, в който половото съзряване 

завърши. Едоповият период се предшества от т.н. предедипов 

период на развитие, през който у децата и от двата пола 

доминират предгениталните, т.е. асексуалните отношения с 

майката, докато бащата играе значително по-малка роля в 

семейната динамика. В школата на Клайн (Кляйн, Klein M.) е 
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прието, че проявите на Е. К. се проследяват и в периода, 

предшестващ гениталната фаза, като те започват от момента, в 

който детето започне да разпознава лицата на своето близко 

обкръжение в качеството им на отделни обекти. 

В най-ранните нейни версии, теорията за Е. К., се основава 

на модела на чувствата, изпитвани от малкото момче. Фройд 

дълго време допуска, че в този си вид тя е справедлива и за 

момичетата със съответната поправка по отношение пола на 

родителя в нея. По-късно се установяват съществени полови 

различия в психодинамиката на Е. К. във връзка с различното 

протичане на фалическия период у двата пола и с характерното 

за момичетата изместване на насоката на любовните желания от 

майчиния обект в предедиповия период на развитие към 

бащиния в едиповата фаза. 

От гледна точка на Фройд, феноменът Е. К. се явява 

универсален, той се проявява във всички култури, включително и 

там, където съпружеското семейство не е доминиращо в 

социалната организация на обществото. Той играе 

фундаментална роля в структурирането на личността и в 

ориентацията на инстинктивните желания. Това се определя от 

три основни причини: 1) Формирането на полова-ролева 

ориентация през пубертетния период включва в себе си проблема 

за нормативния избор на пола на обекта, с който в по-

нататъшния живот на човека ще бъдат свързани сексуалните 

желания, както и идентификация с обектите от собствения пол. 

Родителят тук неизбежно се явява първият от достъпните на 

детето полово-ролеви модели, чрез който то придобива 

индивидуален опит в разграничаването на половете и чрез който 

осъзнава (осознание) своята полова идентичност. Този сложен 

процес винаги включва формиране на социокултурно обоснована 

психична забрана да се извършва кръвосмешение. 2) Половото 

съзряване на отделния индивид не се осъществява единствено 

чрез формирането на гениталните морфологични и 

невроендокринни структури на организма, а трябва да бъде 

съпровождано от организиране на съответните психични 

структури. 3) Половото съзряване има решаващо значение във 

формирането на личностни структури, непосредствено свързани с 

половото поведение, каквито са Свръх-Аза и Аз-Идеално. 

Разрешаването на Е. К. в норма не трябва да представлява 

само по себе си само потискане или изтласкване в сферата на 

несъзнаваното на социално неприемливите сексуални желания, 

доколкото в този случай непреодоленият Е. К. запазва своята 

активност в несъзнавания живот на индивида, създавайки така 

предпоставки за възникването на невроза. Идеално е по-скоро 

завършването на този процес, чрез което се постига отсъствие на 

конфликтно напрежение между такива структурни елементи на 

личността като „Аз”, „Свръх-Аз” и „Аз-Идеално”. Механизмът на 
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разрешаване на Е. К. е сложен и далеч невинаги се определя от 

реалните отношения в триъгълника майка-баща-дете. 

Значителна тук е ролята на архетипната забрана срещу 

кръвосмешение, която се явява от гледна точка на т.н. 

„културалисти” («культуралисты», Леви-Стросс, Levi-Strauss С.) 

универсален общочовешки закон и минимално условие за 

диференциране на „културата” от „природата”. Голяма е ролята и 

на типичните детски фантазии от този период – фантазията за 

възможната кастрация като своеобразна мъст на бащата за 

кръвосмесителните помисли у момчетата и фантазията на 

момичетата да родят от баща си общо дете, което би 

компенсирало невъзможността да принадлежат на своя баща, 

както това прави майката. Върху взаимодействията в семейната 

група през този период могат да окажат влияние и 

несъзнаваните кръвосмесителни фантазии на родителите при 

неудовлетворено разрешаване у тях на Е. К., доколкото в 

структурата на личността на детето се запечатва не толкова 

самият образ на родителя, а типът отношения с него. 

 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ХИПНОТЕРАПИЯ //  

ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ 

 

Известните американски психотерапевти Кинг и 

Цитренбаум (Кинг и Цитренбаум, King M. E., Citrenbaum Ch. M., 

1993) разработват интегративен модел на хипнотерапия 

(гипнотерапия), който синтезира ериксонианския подход към 

хипнозата и някои основни тези на екзистенциалната теория, 

приложими в клиничната хипноза. Авторите смятат 

ериксонианската хипноза (эриксоновский гипноз) и 

психотерапията за екзистенциални по своята същбост. В частност, 

отправна точка в работата на Ериксън (Эриксона/ Erickson M. 

N.), отбелязват те, е обръщането към битието – към това какъв 

живот живее човекът, като Ериксън всеки път създава 

индивидуална теория за личността на пациента, който идва в 

неговия кабинет. На Кинг и Цитренбаум също така импонира 

свойственото за трудовете на Ериксън тясно преплитане на 

хипнозата и психотерапията.  

За екзистенциалния хипнотерапевт е важно да следва 

някои тези на екзистенциализма. На първо място, разбирането на 

психотерапевта за Аз-концепцията като за една от обичайните 

форми на проявление на отчуждение, поради което идеалната Аз-

концепция представлява отсъствието на отчуждение. На второ 

място, тревожността сама по себе си не се оценява като признак 

на патология. Екзистенциално-ориентираният хипнотерапевт 

учи пациента да цени чувството си на тревога и да го управлява, 

без обаче да се опитва да го отстрани в резултат на лечението. На 

трето място, съществена задача на хипнотерапевтва се явява 
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внушаването на вяра у пациента за това, че е напълно реално той 

да стане свободна личност. Избавянето от всички душевни 

разстройства започва тогава, когато пациентът вижда себе си 

доброволно попаднал в ситуацията, а не смята себе си за жертва. 

Когато пациентите започнат да виждат, че са се оказали в 

сегашната ситуация благодарение на своя избор, у тях се появява 

реална надежда, че те могат да я променят. Това е началото на 

психотерапевтичния процес. Всеки човек е отговорен за това да 

разбере и да използва своята собствена история и така да 

достигне до изцеление. Да бъдеш отговорен също така означава 

да се научиш да не реагираш на тиранията на „Те” (Их) (термин 

на Хайдегер — Heidegger M.). Екзистенциалният психотерапевт 

може да помогне на пациента да види например цялата нелепост 

на неговата работа, в която той е движен от желанието си да се 

харесва на другите. На четвърто място, важна задача на 

психотерапевта се явява подпомагането на пациента в това да 

осъзнае, че оздравяването му е възможно, но то изисква 

полагането на тежък труд от страна на последния. Ако появата 

на това чувство за отговорност за самия себе си ознаменува 

началото на оздравяването, то чувството за нарастващи сила и 

възможности увенчава успешния изход на цялото 

психотерапевтично лечение. Е. Х. е насочена към развитие и 

повишаване на силите и възможностите на пациента. На пето 

място, екзистенциалният хипнотерапевт по време на цялото 

лечение поощрява пациента към откритост за неизвестното, към 

екзистенциалната неопределеност и стимулира способносттаму 

да се избавя от догмите. 

Авторите на Е. Х. отхвърлят авторитарния модел на 

хипнозата и я разглеждат не като статично състояние, а като 

процес, който се явява продукт на психотерапевтичните 

отношения между „хипнотерапевта и пациента”  

(«гипнотерапевт—пациент»). И доколкото хипнабилността 

(гипнабильность), или внушаемостта, зависи от тези отношения, 

такак за екзистенциалния хипнотерапевт стандартните проби за 

внушаемост или за измерване на дълбочината на хипнотичния 

транс нямат значение. Екзистенциалният психотерапевт е 

длъжен да отделя особено внимание на цялостния процес на 

взаимоотношенията му с пациента и да разбира, че хипнозата е 

само един от лечебните инструменти, прилагани в неговата 

професия. Хипнотерапията не трябва да бъде основно лечение за 

който и да било пациент (дори когато тя се явява такова, тя рядко 

може да бъде единствен терапевтичен метод). Авторите 

подчертават наличието на хипнотични преживявания при 

гещалт-терапията (гештальт-терапия) и оттук – използването 

на някои техники на екзистенциалната психотерапия 

(экзистенциальная психотерапия): осъзнаване (осознание) и 

засилване на усещанията, методът на „празния стол” (метод 
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«пустой стулью»), осъзнаването на себе си „тук и сега” («здесь и 

сейчас»), мнимите погребения. 

Ключ към ефективното използване на екзистенциалната 

хипноза се явява диалогът между психотерапевта и пациента, 

особено на онова, което се съобщава за хипнозата и по време на 

хипнозата. Важно е пациентът да бъде убеден, че хипнозата му 

дава необикновени способности да разрешава своите проблеми. 

Фактически, отбелязват Кинг и Цитренбаум, това се явява 

първото „хипнотично послание”. Второто убеждение, към което 

екзистенциалният хипнотерапевт трябва да склони дошлите при 

него на лечение пациенти, се заключава в това, че те могат да 

изпитат състояние на транс и този опит е безопасен и приятен за 

тях. Третото обстоятелство се заключава в следното: пациентите, 

особено в състояние на недълбока хипноза, трябва да бъдат 

уверени, че по време на сеанса те действително се намират в 

състояние на транс. Авторите на метода смятат за „доказателства 

за транса” оценката от пациентите за времето, през което са се 

намирали в състояние на хипноза (обикновено се отбелязва 

значително по-кратко време), а също така констататирането на 

неподвижността на тялото, забавеното дишане и други 

показатели на транса.  

Въвеждането в хипноза се заключава най-вече в това да се 

осигри максимална концентрация на вниманието. Фокусът на 

вниманието може да варира от вътрешни образи до външни 

възприятия. И така, важно е: на първо място, постоянно отново и 

отново да се концентрира вниманието на пациента. На второ 

място, да бъдеш гъвкав в определянето на начин, по който да се 

концентрира вниманието – след като например пациентът прави 

няколко дълбоки вдишвания, хипнотерапевтът го моли зрително 

да си представи училищната дъска, поради това, че планира да 

използва стандартното въвеждане в хипноза с използване на 

цифри. Ако след минута стане яясно, че на пациента му е трудно 

вътрешно да визуализира, хипнотерапевтът трябва да предложи 

на пациента да си отвори очите и да намери петно на стената, 

върху което да съсредоточи своето внимание. На трето място, 

важен принцип при въвеждането в хипнотичен транс се явява 

„присъединяването” («присоединение») или „настройването” 

(«подстройка») към ритъма на дишането или към различни 

аспекти в поведението на пациента. Хипнотерапевтът с помощта 

на съответните думи и реакции на присъединява постига не само 

въвеждане в транс, но и създава подходящи условия за 

продуктивна психотерапевтична работа. 

У всички пациенти се създава нагласата към хипнотичния 

транс като към освобождаване от миналото и към смяна на 

болестните представи за реалността с по-удобни и здравословни 

такива. Хипнозата се използва широко за възстановяване на 

травматично дисоциираните забравени спомени с помощта на 
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техники на регресия. Използването на образите на „вътрешното 

дете”  («внутреннего ребенка») или на „детето, кккоето живее в 

пациента” («ребенка, живущего в пациенте») и на свързаните с 

тях стратегии на „родителство по отношение на самия себе си” 

(«родительство по отношению к самому себе»)може да помогне в 

това пациентът да бъде подтикнат да се освободи от 

ограниченията на миналото. Работата с „вътрешното дете” в 

състояние на хипнотичен транс ориентира пациента към 

оказване на помощ на това дете посредством позитивно общуване 

с него. Пациентът също така може да бъде подбуждан към 

въображаема среща с неговия идеал за добър родител. Работата 

със старите травми може да се осъществи, като се позволи на 

пациента да си представи образа на вътрешното дете, което 

преживява тази травма. Пациентът може да бъде подтикнат да 

си представи самия себе си като спасяващ своето вътрешно дете – 

да си представи началото на ситуацията, довела до травмата, а 

след това неочаквано да се намеси и да спаси себе си (детето) от 

насилието. 

Авторите на екзистенциалната хипноза активно използват 

техниката на „разсейването” („рассеяние”) (Эриксон) или на 

«встроенных внушений» (Гриндер/ Grinder J, Бендлер/ Bandler 

R.). Встроенные внушения обходят сознательными анализ и 

сопротивление, препятствующие изменениям, освобождению от 

прошлого. В състояние на хипнотичен транс на пациента, 

психотерапевтът разказва истории, в които в различни контексти 

многократно се повтаря встроенное внушение и в частност – 

„освободи се” («освободись»). Всеки път фразата „освободи се”, 

обикновено с добавяне на името на пациента, се произнася с 

променен глас, с добавяне на паузи. Подобни прийоми помагат да 

се запечата думата „освободи се” в несъзнаваното. Един от 

методите за използване на образи в хипнотичен транс, за да се 

помогне на пациента да се освободи от миналото, се състои в това 

той да бъде помолен да си представи или да види под формата на 

някакъв символичен образ онова, с което той асоциира миналото, 

след което да преработи този образ в терапията. Кинг и 

Цитренбум привеждат в своята книга „Е. Х”. пример за такава 

работа с образ. На пациента с оплаквания от скованост и 

потиснатост, предизвикани от чувствата му към бившата му 

жена, в състояние на лек транс бива помолен да си представи на 

какво приличат неговите чувства. Той ги описва като „голям сив 

валун, препречващ пътя му” («большой серый валун, 

загораживающий его путь»). После предложения психотерапевта 

представить, что бы помогло ему убрать этот валун, он 

представил образ бригады рабочих с отбойными молотками, 

разбивших этот валун. Този сеанс полага началото на бързото 

освобождаване от наличните оплаквания. Авторите също така 

използват упражнението с привличане на образа на „излишния 
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багаж” (лишний багаж) на пациента като задание за 

самохипноза. Докато е в състояние на лек транс, пациентът е 

помолен да си представи себе си като качващ се на „тавана” 

(«чердак») на своето съзнание, където събира своя „излишен 

багаж” (лишний багаж), след което се избавя от него. 

Лечението може да се смята за успешно, ако у пациента се 

появи чувството за лична сила. По правило е необходимо голямо 

разнообразие от хипнотерапевтични методи, за да се помогне на 

пациента да преодолеят годините социализация, сформирали у 

него вярата, че той е жертва на обстоятелствата. Авторът на 

дадения метод смята хипнозата и самохипнозата за инструменти, 

с които може да се постигне увеличаване на личната сила. Най-

посйодящ способ да се повиши чувството за личната сила е да се 

даде възможност на пациента да направи нещо, което по-рано той 

е смятал за невъзможно за самия себе си. Процесът ще бъде в 

значителна степен ускорен, ако пациентът видимо в хипнотичния 

транс представи своето успешно оздравяване или демонстрира 

ново поведение. Използването на зрителни образи за подкрепяне 

на новото поведение се явява част от Е. Х. и се използва на 

практика при всички пациенти. 

Екзистенциално-ориентираните психотерапевти, вместо да 

разглеждат тревожността като деструктивно и заплашително 

чувство, го смятат за сигнал, който предвещава потенциално 

възможното нарастване на личностна сила и на осъзнаването на 

отговорността за избора на собствен път. Определянето на 

тревожността като по-позитино и по-малко деструктивно чувство, 

променя представите на пациента и му помага да поеме върху 

себе си риска от желаните промени. Доколкото хипнотичният 

транс предизвиква фини изменения в работата на съзнанието и 

увеличава отвореността към възприемане на новата реалност, в 

началото на транса психотерапевтът съобщава на пациента за 

неговия потенциал да преживее нови и приятни преживявания и 

реалности. Вече на първия сеанс хипнотерапевтът съчетава 

указанието към пациента да се занимава със самохипноза с 

конгинтното внушение „когато-тогава” («когда— тогда»): „Когато 

Вие се занимавате с хипноза, тогава Вие се чувствате по-спокойни 

и уверени”. „Когато-тогава”, подчертават Кинг и Цитренбаум – 

това е основна лингвистична конструкция в хипнотичните 

внушения. Важно е също така пациентите да обръщат внимание 

на относителното намаляване на тревожността, а да не се 

настройват за нейното пълно изчезване. Това „преадресиране”, 

тази промяна във фокуса на представите се явява основен 

инструмент на Е. Х. 

В Е. Х. е необходимо да се отделя внимание на всички 

важни съзнателни или несъзнавани смисли на проблемите или 

симптомите, съществуващи в пациента. Достатъчно често 

пациентите съзнателно не разбират важния смисъл на своите 
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проблемни стереотипи. Хипнозата може им помогне да осъзнаят 

това. 

В търсенето от страна на пациента на екзистенциалния 

смисъл на неговите симптоми могат да бъдат използвани 

различни стратегии: 

1) серия от въпроси, които облекчават осъзнаването; 

2) предоставянето на голям набор от възможни смисли; 

3) използване на техниката на идеомоторните сигнали „да” 

и „не” в хипнотичен транс при избор на подходящи 

интерпретации (интерпретации) на смисъла на симптомите; 

Разказването на метафорични истории играе съществена 

роля в Е. Х. В историите, които се съставят за конкретен пациент 

от хипнотерапевта, присъстват два основни елемента: 

1) използват се представи и образи на самия пациент, 

2) търсят се вътрешните ресурси на пациента, за да се 

разрешат неговите проблеми. 

В своята книга „Е. Х”. Кинг и Цитренбаум привеждат 

многобройни примери за хипнотерапевтична работа от гледна 

точка на екзистенциалния психотерапевт.  

 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

   

Събирателно понятие за обозначаване на 

психотерапевтичните подходи, които се опират на „свободната 

воля” («свободная воля»), на свободното развитие на личността, на 

осъзнаването от страна на човека на отговорността му за 

формирането на собствения му вътрешен свят и за избора му на 

житейски път  (Cohen A. M., Smith R. D., 1976). 

Терминът произлиза от къснолатинската дума existentia —  

съществуване. В известен смисъл всички терапевтични подходи 

на Е. П. имат генетично родство с екзистенциалното направление 

във философията — особено във философията на съществуването, 

която възниква през 20-ти век като последица от трусовете и от 

разочарованието, предизвикани от двете световни войни. 

Източник на идеите на екзистенциализма е учението на 

Киркегор (Кьеркегора/ Kierkegaard S.) феноменология — 

философия на живота. Различават се религиозни 

екзистенциалисти като Ясперс (Ясперс/ Jaspers K.), Марсел 

(Марсель/ Marsel G. О.), Н. А. Бердяев (Н. А. Бердяев/ Л. И. 

Шестов/ Л. И. Шестов) и атеистични екзистенциалисти като 

Хайдегер (Хайдеггер/ Heidegger M.), Сартр (Сартр/ Sartre J.-Р.), 

Камю (Камю/ Camus А.). Централно понятие в това учение е 

екзистенцията (човешкото съществуване) като неделима 

цялостност между обекта и субекта; основни прояви на човешката 

екзистенция са грижа, страх, решимост, съвест, любов. Всички 

тези прояви се определят чрез смъртта – човекът прозрява своята 
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екзистенция в гранични и екстремни състояния (борба, 

страдание, смърт). Постигайки своята екзистенция, човек 

придобива свобода, която означава да избереш своята същност. 

Границите на Е. П. не са точно определени и в 

литературата съществуват няколко варианта за тяхното 

разбиране. В тесен смисъл терминът Е. П. обикновено се 

споменава, когато става дума за екзистенциалния анализ на 

Франкъл (Франкъл/ Frankl V. E., 1961). Понякога се 

разграничава екзистенциално-хуманистично направление, най-

виден предствител на което е Мей (Мей/ May R.). 

В по-широк смисъл под Е. П. се разбира хуманистичното 

направление в психотерапията като цяло. 

Често в Е. П. включват дазайнанализът (дазайнанализ, 

анализ на битието, анализ на съществуването, Dasainanalys) на 

Бисвангер (Бисвангер/ Binswanger L). Независимо от 

използването на синосими в названията и на двете посочени 

направления, начинът на мислене и съставът на понятията в тях 

е различен. През последно време се разработват и съвременни 

подходи в рамките на Е. П., които включват индивидуални и 

групови лечебни и корекционни технологии. 

 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ПСИХОАНАЛИЗА НА САРТЪР// 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ САРТРА 

  

Жан-Пол Сартър (Жан-Поль Сартр/ Sartre J.-P., 1905-1980) 

е роден в Париж. Философските му възгледи се оформят под 

влиянието на феноменологията на Хусерл (Гуссерл/ Husserl E.) и 

на екзистенциализма на Хайдегер (Хайдеггер/ Heidegger M.). 

Сартър оставя обширно литературно-философско наследство, 

което включва трудовете „Трансцендентността на Аза”  

(«Трансцендентность Я», 1934), „Екзистенциализмът е 

хуманизъм” («Экзистенциализм — это гуманизм», 1946), 

Ситуации («Ситуации», в 6 т., 1947-1964). Той е лауреат на 

Нобеловата награда по литература (1964), от която се отказва. 

Ядро в антропологията на Сартър се явява понятието 

свобода, което той определя като избор на собственото битие: 

човек е такъв, какъвто той свободно избира да бъде. Свободата се 

изразява във възможността да се избира собственото отношение 

към дадена ситуация. Така понятието свобода се свежда до 

отношението на субекта към независимото от него обкръжение. 

Обективната ситуация не ограничава или потиска свободата сама 

по себе си, тя прави това в степента, до която се преживява като 

ограничение. Доколкото препятствието се определя от онова, 

което ние искаме, е достатъчно да се откажем от нашия стремеж и 

дадената ситуация ще предстане да бъде препятствие. Задачата 

се заключава не в това да се измени светът, а да се измени 

собственото отношение към него. Според Сартър човекът „е 
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осъден да бъде свободен”.  

Свободата предполага независимост по отношение на 

миналото, неговото отричане, разрива с него. Бъдещето, а не 

реалното настояще, служи като критерий за свободата. Свободата 

се осигурява дори само чрез избора на целта, без да е необходимо 

последната да се достига.  

Учението за човешката свобода предопределя характера на 

екзистенциалната етика. Човекът е единствен източник, 

критерий и цел на нравствеността. Моралните ценности, както и 

всички ценности изобщо, са лишени от обективен критерий: 

„Моята лична свобода е единствена основа на ценностите ми... 

Битието на ценностите ми се крепи на мен самия”. В качеството 

му на основополагащ критерий за нравственост се издига 

автентичността («аутентичность»), т.е. съответствието на 

съзнанието на човека с онова именно негово, „истинско” 

съзнание. Това е изразено в „категорическия императив” 

(«категорический императив») на Сартър: ползвайки собствената 

си свобода, бъди самия себе си. Автентичността означава свободно 

себеизграждане, отричане на каквато и да било налична 

действителност, спонтаннно излизане извън собствените предели, 

пълна отговорност за собствените действия. По мнение на 

Сартър, „неистинно съществуващият” човек преживава в „грешна 

вяра”, той има нечиста съвест, доколкото прехвърля 

отговорността за своите постъпки върху природни или социално-

исторически закономерности. Така „истинното съществуване” се 

разбира като резултат от осъзнаването (осознание) от индивида 

на неговата житейска ситуация и отговорно отношение към нея. 

Моралът на Сартр „познава едно-единствено задължение — 

готовността да се осъзнава, готовността да се носи отговорност за 

всичко”. 

За Сартър „отношението” означава отношението на Аза 

като субект към себе си, към друг Аз и към обкръжаващата среда, 

това са „отношения”, които го свързват „чрез вътрешното с 

вътрешното на другите”. Сърцевината на индивидуалистичната 

личност е първична, докато системата на обществените 

отношения е вторична — тя се свежда до отношенията между 

отделните индивидуалности. За Сартър личността в първична в 

социологически аспект,а социалният ансамбъл е вторичен, като 

тяхната взаимовръзка е основана на принципа: „Всяка 

историческа диалетика почива на индивидуалната практика”. 

Поради това всяка една форма на социално съществуване, 

подчиняването на „диктатурата на публичността”, колективните 

действия се явяват неавтентични.  

Така основните положения на екзистенциалистката 

философия на Сартр включват ученията му за свободата, за 

истинността и неистинността на човешкото съществуване. Тези 

идеи лежат в основата на екзистенциално-хуманистичната 
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психотерапия. 

 

ЕКЛЕКТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Наличието понастоящем в световен мащаб на многочислени 

(повече от 500) форми и методи на психотерапия поставя в трудно 

положение практика-психотерапевт. Все по-голям брой 

психотерапевти използват разнородни психотерапевтични 

методи, без да обръщат внимание на тяхната теоретична 

обосновка. Повече от една трета от американските 

психотерапевти отнасят себе си към еклектиците, като не по-

малко от половината преди са били с психоаналитична 

ориентация (Beitman В. D. et al., 1989). Своеобразно свидетелство 

за загубата на негативния доскоро ореол на понятието „еклектик” 

(эклектик) е появата през последното десетилетие на 

международното „Списание за интегративна и еклектична 

психотерапия” («Журнал интегративной и эклектической 

психотерапии»), а също така учредяването на Международната 

академия на еклектичните психотерапевти. 

Използването на термина Е. П. преимуществено се 

ограничава до техническия, извънтеоретичен синтез на 

психотерапевтичните методи. Концептуалният синтез на 

прийоми от различни теоретични ориентации се отнася към 

понятието интегративна психотерапия (интегративная 

психотерапия). Независимо от теоретичните си възгледи, 

психотерапевтът щателно изучава клиничната картина на 

заболяването и свързаните с него психосоциални фактори. 

Задачите на Е. П. се определят, като се отчитат индивидуалните 

особености на психопатологията, на проблема и на личността на 

отделния болен, а също така и според оптималната пригодност 

към едно или друго терапевтично въздействие. В лечебната 

практика теоретичните въпроси на психотерапията отстъпват 

място на необходимостта да се решават конкретни проблеми на 

клиничната реалност. Съответното съчетание на различни 

психотерапевтични методики от позицията на Е. П. представлява 

само по себе си нов метод на лечение на всеки един пациент. 

Една от най-съществените причини за все по-широкото 

разпространение на Е. П. е неудовлетвореността на практиците 

от едностранчивостта и ограничеността на което и да било 

направление в психотерапията. Психотерапевтът-еклектик, в 

зависимост от характера на патологиите, от потребностите и 

възможностите на пациента, използва методики от различни 

направления в психотерапията, за да постигне положителни 

изменения в симптоматиката, във вътрешния свят и в 

поведението на болния. Изискванията на поддръжниците на Е. 

П. все по-пълно се удовлетворяват, благодарение на нарастващия 
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брой нови психотерапевтични методи. Получаващите все по-

широко разпространение в последно време методи на 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) на 

практика все по-често се съчетават с психодинамични, 

когнитивни и други прийоми. Конфронтацията и 

конкуренцията между последователите на различните форми на 

психотерапия все по-често се заменят от търпимост, взаимно 

приемане и опити да се заимстват някои принципи и технически 

прийоми от различните школи. В частност, психоаналитикът при 

необходимост може емпатично да взаимодейства с пациента 

въпреки традиционния емоционален неутралитет, 

поведенческият психотерапевт, да кажем, може да придава 

значение на интрапсихичната динамика (например да 

анализира наличните данни, да обърне внимание на сънищата 

на пациента) и т.н. 

Съвременната тенденция към развитие на краткосрочните 

форми на психотерапия отговаря на интересите на 

психотерапевта-еклектик. В условията предполагаемо на една-

единствена среща, психотерапевтът използва технически прийом, 

най-подходящ именно за конкретния пациент, например 

сугестия, съвет или интерпретация (интерпретация). Една от 

негативните страни на Е. П. може да бъде недостатъчно 

обоснованата многократна смяна на психотерапевтичните медоти 

в процеса на лечение на един и същ пациент. Търсенето на най-

ефективния метод, новите опити да се привлекат в курса на 

лечение прийоми от различните психотерапевтични направления 

често водят до разочарование и до фрустрация както при 

пациента, така и при психотерапевта. Важно условие за 

ефективността на който и да било психотерапевтичен метод се 

явява развитието на оптималното взаимоотношение 

„психотерапевт-пациент”. 

 

ЕКЛЕКТИЧНА СИСТЕМА  

ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА НА ТОРН // 

ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ТОРНА 

 

В основата си тя представлява опит за интеграция на най-

важните направления на психотерапията. Изложена е в 

трудовете на Торн (Торн/ Thorne F. С.) от периода 1950-1967 г. 

Авторът на системата изхожда от това, че съществуващите 

психотерапевтични подходи не се различават толкова по своето 

отношение към своя общ обект – човешката личност, а по-скоро се 

концентрират на различни аспекти на личността, занимават се с 

различни проблеми. Тази разлика се открива и при 

психотерапевтичните методи. 

Торн се опитва да интегрира, уточни и систематизира 
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всички отделни подходи и да установи какво е съотношението 

между тях. Интеграцията се осъществява чрез: 1) разкриване на 

системата от постулати, които явно или неявно лежат в основата 

на всички съвременни психотерапевтични направления (авторът 

изброява 97 постулата, които се отнасят до природата на човека, 

до същността на нарушенията и тяхната корекция;) 2) 

уточняване на кръга и характера на проблемите, към които 

преимуществено са насочени усилията на всяка една от най-

значимите психотерапевтични школи (на тази основа е 

разработена класификация на личностните нарушения, която 

включва 11 групи, включително органични дефекти, личностно-

конституционални дефекти, нарушения, свързани с дефицит на 

самоконтрол (самоконтрол), с нарушения на Аз-концепцията 

(Я-концепция); 3) разработване на методи за интеграция на тези 

проблеми, особено при работа с индивидуални пациенти (в 

частност, Торн разработва  т.н. „уравнения на свързаността” 

(уравнения связи) между различни нарушения, които отразяват 

концепциите на различни изследователи: така уравнението S 

отразява най-важните постулати в учението на Адлер (Адлер,  

Adler A.), а именно интеграцията на две нарушения на Аз-

концепцията: ниската самооценка + недостатъчната увеременост 

в себе си = неефективна дейност = комплекс за непълноценност; 

4) систематизация на съществуващите психотерапевтични методи 

и тяхното съотнасяне с определени проблеми (така, определяйки 

в качеството му на едно от нарушенията на способността за 

изразяване на собствените емоции, Торн систематизира 12 

прийома, насочени към неговато предоляване, например описва 5 

способа за корекция на „психичната съпротива на емоционалния 

контакт” («психологическое сопротивление эмоциональным 

контактам”) и др. 

Практическата психотерапевтична работа с пациента, 

провеждана от Торн и неговите ученици, се характеризира със 

стремежа точно да се установи типът проблеми, които е 

необходимо да бъдат разрешени, готовност бързо и гъвкаво да се 

променя подходът, органична включване на психотерапевтични 

методики, предложени от най-разнообразни направления. 

 

ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА //  

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Един от най-важните механизми на лечебното действие в 

психотерапията, съставна част на коригиращото емоционално 

преживяване. 

Е. П. за пациента означава примането му психотерапевта 

(групата), признаването на неговата личностна, човешка ценност 

и значимост незаивисимо от това какви качества той притежава, 

дали е болен или здрав. Пациентът се приема от психотерапевта 
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(групата) такъв, какъвто той е всъщност, признава се като 

самостоятелна личност с неговите мисли, опит и преживявания, 

макар, бидейки такъв, какъвто е, той да може да се отличава от 

другите.  

Е. П., без да отрича конфронтацията (конфронтация) и 

критиката има огромно значение за пациента предвид 

възникващата благодарение на нея взаимна заинтересуваност; 

доверието и разбирането създават необходимите предпоставки за 

отслабване на защитните механизми, за преодоляването на 

тревогата и страха. Е. П. играе изключително важна роля в 

процеса на преработване на съдържанието на обратната връзка 

(обратная связь), в изграждането на адекватно себеразбиране, 

което предполага преди всичко усвояване от пациента на нова 

информация за самия него, която често не съответства на 

неговите собствени представи. Емоционално неблагоприятното 

себеприемане, неприемането на себе си възпрепятства 

адекватната преработка на съдържанието, на обратната връзка, 

изостря действията, защитните механизми. Е. П., която означава 

за пациента той да бъде приет от психотерапевта (групата), води 

до това, че той започва да приема себе си (механизъм, описан от 

Роджърс/ Роджерс/ Rogers С. R.) в индивидуалната 

психотерапия (индивидуальная психотерапия), когато 

безусловното приемане на пациента от лекаря води до 

безусловното себеприемане на пациента), до повишаването на 

степента на неговото самоуважение В тази ситуация 

съпоставянето на неадекватните позиции, отношения, нагласи с 

реалната действителност намалява възможността от 

допълнителна травматизация, доколкото пациентът е уверен в 

искреното, топло отношение от страна на психотерапевта 

(групата).  

Понякога Е. П. се разглежда като неспецифичен фактор на 

психотерапията, наличието на който единствено създава 

условията, необходимата атмосфера за същинския 

психотерапевтичен процес. Подобна представа обаче не отчита, че 

Е. П. оказва непосредствено коригиращо въздействие върху една 

от най-важните страни на личността – представата за самия себе 

си и самооценката, преобразяването на които в положително 

направление се явява една от най-важните задачи на личностно-

ориентираната психотерапия. 

При анализа на груповата психотерапия (груповая 

психотетапия) се правят опит да се разграниат в Е. П. нейните 

по-конкретни компонент. В качеството на такива се посочват 

груповата сплотеност или „груповото сцепление” (групповое 

сцепление) и надеждата, или „внушаването на надежда” 

(внушение надежды). „Груповото сцепление” (групповое 

сцепление) се разглежда като фактор, аналогичен на 

отношенията „лекар-пациент” в индивидуаната психотерапия: то 
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може да се опише като привлекателност на групата за нейните 

членове, като чувство за принадлежност, като доверие, приемане 

от групата, усещане за „Нас”, като резултат от всички сили, 

подбуждащи членовете на групата да останат в нея, или на 

силите на привличане, действащи от страна на групата върху 

нейните членове. Вторият компонент – надеждата – се проявява 

като осъзнаване (осознание) на възможността да се постигнат 

целта и промените. Пациентите виждат положителните промени, 

протичащи у другите, което им позволява да преодолеят 

собствената си неувереност и да повярват в това, че групата може 

да им помогне. 

 

ЕМОЦИОНАЛНО-СТРЕСОВА ПСИХОТЕРАПИЯ  

ПО РОЖНОВ //  

ЭМОЦИОНАЛЬНО-СТРЕССОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

РОЖНОВА 

 

Въздействието върху емоционалната сфера на болния и 

нейното използване в психотерапевтичния процес се използва от 

дълбока древност и е описано в трудовете на Хипократ 

(Гиппократ), Авицена (Авицена) и др. Умението да предизвикваш 

у болния смях, да повдигнеш настроението му, се разглежда като 

мощен лечебен фактор. 

Емоционалната психотерапия се заражда в края на 80-те г, 

на миналия век в трудовете на Дежерин (Дежерин, Dejerine J.), 

който обръща внимание на това, че „в нравствената област няма 

идея, която да се възприема хладнокръвно”, т.е. без емотивна 

опора, която я прави напълно убедително. Съществен принос в 

разработването на емоционалната психотерапия внася А. И. 

Яроцки (А. И. Яроцки, вж Арететерапия по Яроцки/ 

Арететерапия Яроцкого). Една от теоретичните основи на Е. – С. 

П. П. Р. се явява концепцията на Селие (Селье, Selye Н., 1936) за 

стреса и генеразлизирания адаптационен синдром като 

универсална форма на отговор на организма на различни по своя 

характер дразнители. Развитието на тази концепция води до 

разглеждането на психогенните дразнители (в онези случаи, 

когато те притежават голяма интензивност и се явяват 

свръхсилни) като на проява на особен тип стрес, а именно -  на 

емоционален такъв. Емоционалният стрес по отношение на 

организма и личността може да придобие различни качества – 

както болестотворни, които водят до тежки психогенни или 

психосоматични нарушения (в този случай по терминологията на 

Селье се говори за дистрес), така и стимулационно-активиращи, 

лечебни такива. 

Подобен възглед за емоционалния стрес позволява на В. Е. 

Рожнов (В. Е. Рожнов, 1971) да създаде методиката за 

колективната емоционално-стресова хипнотерапия 
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(коллективная эмоционально-стрессовая гипнотерапия) на 

болни, страдащи от хроничен алкохолизъм и впоследствие Е. – С. 

П. П. Р. (1979). По В. Е. Рожнов, психотерапевтичният процес 

може да се разглежда като актина лечебна намеса, целта на 

която (подобно на хирургическата операция) е да предизвика на 

едно високо емоционално ниво в душата на болния 

преразглеждане, а в редица случаи и радикално изменение на 

отношението към самия себе си, към болестното състояние и 

заобикалящата микро- и макросоциална среда. Е. – С. П. П. Р. се 

адресира както към съзнанието на болния, така и към сферата на 

неговите предсъзнателно и психично несъзнавано и по-точно – 

към взаимопотенциониращия синергизъм между съзнанието и 

несъзнаваното, който лежи в основата на всяка конкретна 

личност и всички трудностите в нейния духовен живот. 

Лечението се осъществява по пътя на укрепването и 

изработването на идейни позиции и интереси у болния човек. 

Принципно важно се явява допускането на Е.- С. П. П. Р. за 

саногенното въздействие на стреса. Изард (Изард, Izard С. Е., 

1980) справедливо смята, че понятията положително и 

отрицателно по отношение на емоциите се нуждаят от 

доуточняване. Емоции като гняв, страх и срам според него не 

бива безусловно да бъдат отнасяни към категорията отрицателни 

или лоши. Гневът понякога е пряко свързан с приспособителното 

поведение и още по-често – със защитата и утвърждаването на 

личностната цялост. Изард смята, че има емоции, които спомагат 

за психичната ентропия и емоции, които облекчават 

конструктивното поведение. Ф. З. Меерсон (Ф. З. Меерсон, 1981) 

подчертават, че патогенното значение на стреса необосновано се 

преувеличава поради особеното внимание, което отделят 

изследователите на неговата функция като важно звено на 

адаптацията. Той показва, че нарушаването на хомеостазата не 

може да се трактува еднозначно в качеството му на патогенно 

начало и допсука възможността за поява на стрес-синдрома като 

утвърдило се в процеса на еволюция необходимо неспецифично 

звено от един по-сложен цялостен механизъм на приспособяване 

към заобикалящата среда, т. е. към неговото положително 

значение за организма. 

Теоретичните предпоставки на Е. – С. П. П. Р. могат да 

бъдат реализирани с успех и в условията на групова 

психотерапия (групповая психотерапия). Освен това, предвид 

действието на допълнителни и особено активни форми на 

психично влияние (обща цел, взаимна обратна връзка/обратная 

связь, съпреживяване и др.), възможността да възникне особено 

емоционално-стресово състояние на психиката и ефективността 

на неговото саногенно въздействие при груповата психотерапия 

могат да бъдат значително увеличени. Такива саногенни 

фактори на емоционално-стресовата психотерапия като 
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„увлеченост, достигаща степента на обсебеност”, „засилена 

емоционална мобилизаиця” и др. могат да бъдат по-ефективни в 

груповата психотерапия, отколкото виндивидуалната. 

Многобройни примери от обикновения живот и дори от историята 

на масовите движения убедително свидетелстват за ползата от 

по-ефективното решаване на тези задачи в група от 

единомишленици (Рожнов В. Е., Слуцкий А. С., 1988). 

Емоционално-стресовите фактори в груповата психотерапия 

притежават редица специфични особености. На първо място това 

се отнася до целенасоченото използване на такива динамични 

процеси като групово напрежение и сплотеност. В груповата 

динамика (групповая динамика) тези процеси могат да встъпват 

по отношение един на друг като антагонистични и синергетични 

сили. Една ото особеностите на груповата Е. – С. П. П. Р. е 

създаването в групата на оптимално ниво на напрежение (с оглед 

клиничните особености на членовете на групата, фазите на 

нейното развитие и т.н.); превръщането на груповото напрежение 

от деструктивна сила (способна да доведе групата до разпад) във 

фактор, който притежава висок психотерапевтичен потенциал, 

който спомага за развитието на качествено ново ниво на 

консолидация на групата и до дълбинна позитивна личностна 

пренастройка на нейните членове, която формира у тях навици 

за конструктивно разрешаване на интерперсоналните 

конфликти. Груповото напрежение в психотерапевтичния процес 

може да встъпи в качеството му на важно психодиагностично 

средство, което разкрива типични индивидуални способи за 

реагиране на членовете на групата на стресови ситуации 

(тревога, агресивност, различни форми на психична защита/ 

психологическая защита) и освен това може да служи за 

терапевтичен модел на трудни за тях реални житейски ситуации. 

Конструктивните възможности на груповото напрежение обаче се 

реализират единствено в случай, че в групата се развие процес на 

консолидация на нейните членове, формира се нейната 

сплотеност, създаде се атмосфера на емпатично 

взаимноразбиране и безопасност, в условията на които открито се 

изразяват както положителните, така и отрицателните чувства. 

Единствено при подобни условия могат да се намерят пътища за 

ефективно разрешаване на вътрегруповите конфликти, много от 

които възникват не само като като последица от психичната 

несъвместимост на отделните членове на групата, но са 

обусловени и от техните клинични особености, от дезадаптивните 

стереотипи на тяхното междуличностно поведение. 

Голямо значение на факторите групово напрежение и 

сплотеност, както и на корективния емоционален опит 

(коррективный эмоциональный опыт) в психотерапевтичния 

процес придава Хок   (Хёк/ Hock K., 1976) и Кратохвил 

(Кратохвил/ Kratochvil S., 1976), които в своите трудове изказват 
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редица допускания, които могат да бъдат съотнесени с 

концепцията за Е. – С. П. П. Р. 

 

ЕМПАТИЯ //  

ЭМПАТИЯ 

 

Разбиране на емоционалното състояние на друг човек 

посредством съпреживяване и проникване в неговия субективен 

свят. 

Терминът Е. се появява в английския речник през 1912 г. и 

тогава той е близък до понятието „симпатия” (симпатия). 

Първият термин възниква на основата на немската дума 

einfuhling (дoсловно значение — проникване), използвана от 

Липс (Липпс/ Lipps Т.) през 1885 г. във връзка с 

психологическата теория за въздействието на изкуството. Най-

ранното определение на Е. се съдържа в разработката на Фройд 

(Фрейд/ Freud S.) „Остроумието и неговото отношение към 

несъзнаваното” («Остроумие и его отношение к бессознательному» 

(1905): „Ние отчитаме психичното състояние на пациента, 

поставяме се в неговото положение и се опитваме да го разберем, 

като правим сравнение с нашето собствено”. 

Редица автори съпоставят Е. с други близки до нея процеси. 

За разлика от интуицията, Е. предвид, че е непосредствена 

перцепция на идеи, включва чувства и мисли (Бодалев А. А., 

Каштанова Т. Р., 1975). Е. бива разграничавана от 

идентификацията, която се явява безсъзнателна и съпътства 

процеса на взаимоотношенията между психотерапевт и пациент. 

Е. може да бъде съзнателна и предсъзнателна и да възникне в 

отговор на непосредствена интеракция. Следва да се различават 

жалостта („Жал ми е за Вас”) и Е. („Аз съм с Вас”). Е., като една от 

характеристиките на психотерапевта (триада на Роджърс/ 

триада Роджерса) при клиент-центрираната психотерапия 

(клиент-центрированная психотерапия) се явява важно условие 

за конструктивна промяна на личността. 

Съществува широк диапазон от прояви на Е. На единия 

полюс на този континуум се намира позицията на субективното 

включване на психотерапевта в света на чувствата на пациента. 

Важно е лекарят не само да притежава знание за емоционалното 

състояние на болния, но и в определена степен да преживява 

неговите чувства. Такава Е., основана на механизмите на 

идентификация и проекция, се нарича афективна или 

емоционална Е. Другият полюс заема позицията на по-

отвлеченото, обективно разбиране от лекаря на преживяванията 

на болния без значително емоционално въвличане. Ако в 

основата на развитието на Е. лежат интелектуални процеси 

(например аналогия), то тя се определя като когнитивна Е. При 

използване на предсказания за емоционалните реакции на 



 

 
~274~ 

пациента, проявите на Е. се отнасят до предикативната Е.  

Клиент-центрираните психотерапевти разширяват 

представата за Е. с понятието „точна Е”., което съдържа повече от 

способността на психотерапевта да проникне във вътрешния свят 

на пациента. „Точната Е”. включва способността да се разберат 

актуалните чувства на човека и вербалното умение да се предаде 

това разбиране чрез ясен за пациента език. Е. заема място чрез 

по-широкия кръг личностни характереристики на 

психотерапевта, които намират отражение в неговото общуване с 

пациента. Оценката на Е. се оказва тясно свързана с таквиа 

характеристики на лекаря като професионална изкусност, 

топлота, доброжелателност, надеждност, житейски опит, сила, 

искреност и др. Емпатичното разбиране не се явява резултат от 

интелектуални усилия. Е. на психотерапевта зависи от 

достъпността и от богатството на неговия собствен опит, от 

точността на възприятието му, от умението му да се настрои, да 

слуша пациента, да бъде на една емоционална вълна с него. 

Много автори смятат Е. за генетично детерминирано свойство, 

което се усилва или отслабва от житейския опит на индивида. 

Различните тренингови методи повишават емпатичната 

способност на психотерапевта, неговото умение по-ефективно да я 

прилага в общуването си с пациента. Изкуството в използването 

на Е. се заключава в оптималната синхронизация между 

намеренията на психотерапевта и очаквания ефект. Възможно е 

и погрешно използване на Е. – към него се отнасят „емпатичната 

слепота”  («эмпатическая слепота») (неосъзнатото неприемане от 

страна на психотерапевта на чувствата на пациента, от които той 

самият вътре в себе си бяга), неконтролируемо използване на Е. 

(образец за такъв тип Е. в художествената литература е 

поведението на княз Мишкин в „Идиот” на Ф. М. Достоевски), 

манипулативно прилагане на Е. (когато тя встъпва под формата 

на скрито убеждаване /убеждение/, уговаряне, внушение 

/внушение).  

Многочислени изследвания доказват положителната 

корелация между оценката от страна на пациентите на Е. на 

психотерапевта и успеха на лечението при различни видове 

психотерапия, особено при клиент-центрираната такава. 

 

ЕМПИРИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ НА УИТАКЪР // 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ВИТАКЕРА 

 

Разработена е от американските психотерапевти Уитакър и 

Малоун (Витакер и Малон, Whitaker С. A., Malone Т. Р., 1953-

1963). 

Основно положение в тази концепция е представата за 

изначалната враждебност на индивида към реалната 

действителност, увеличаването на възможността за избори при 
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възприемането на тази действителност като водещ процес, който 

примирява индивида и реалността и лежи в основата на неговото 

психично здраве. Причинатата за психичните разстройства и 

болести се съдържа именно в ограничаването на посочените 

възможности. 

Противоположно на когнитивното учение за 

психотерапията, тук ефективният човешки избор се разглежда 

като явление, което преимуществено се осъществява на 

несъзнавано. В основата на тази концепция лежи будистката 

представа за избора, извършван от зрелия човек. Този избор е 

mushin (без мислене, без мысли), т.е. той се извършва 

интуитивно, а не на основата на рационалното съждение, като 

той неизбежно отчита единствено определени, достатъчно тесни 

аспекти на реалността и личността. Задачата на психотерапията 

различните автори виждат в развиването на способностите към 

такива, които съответстват на посочената будистка представа за 

избора. 

Обратно на психоанализата (психоанализ), която приема, 

че значителна част от психичните процеси, включително 

участващите в осъществяването на избора, са неосъзнати, 

авторите на тази концепция разглеждат това не като недостатък, 

а като естествено, установено от природата състояние. В 

съответствие с тази задача психотерапията се явява не 

осъзнаване (осознание) на неосъзнатите процеси, а създаване на 

условия за тяхното ефективно функциониране. 

Въздействието върху несъзнаваното, неговото „обучение” 

(обучение) се осъществява в хода на социализацията в резултат 

на взаимоотношенията между родители и деца. Тези 

взаимоотношения са сложен комплекс от взаимни представи, 

които включват както осъзнатите, така и неосъзнатите процеси и 

при двете страни. Процесът на психотерапия, по мнение на 

автора, е необходимо да бъде адекватен на посочените 

отношения. В хода на психотерапията протича закономерно 

поетапно изменение на взаимоотношенията, което в определена 

степен повтаря стадиите на социализация, като всеки от етапите 

играе своя специфична роля в „лечението”, в „освобождаването на 

несъзнаваното от оковите”. Така в хода на психотерапията 

пациентът преминава последователно през ролите на възрастен, 

подрастваш, дете – дете, подрастваш, възрастен, като всяка една 

роля му е необходима затова  да коригира способността му за 

избор.  

От позицията на този подход авторите провеждат 

изследвания и обобщения на своя практически опит в лечението 

на шизофрения и в развитие на психотерапевтични отношения. 

 

ЕМПИРИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ГЕНДЛИН // 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ГЕНДЛИНА 
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Представлява пациент-центриран метод за психотерапия, 

предложен от Гендлин (Гендлин/ Gendlin E. Т., 1978), който 

получава известност като метод за „фокусиране” и който има 

редица преимущества пред предложената от същия автор по-рано 

методика на съчувственото разбиране. През 1953 г. Гендлин 

посещава курсове на Роджърс (Роджерс/ Rogers С. R.) в 

Чикагския университет, но не с цел да стане психотерапевт, а за 

да изучава от философска позиция взаимовръзката между 

преживяванията и представите, като използва 

психотерапевтичната практика като философско-емпирично 

„поле за изследване”. Неговата концепция включва размисли за 

непосредствените лични преживявания на пациента, за неговото 

физическо състояние и самочувствие, за телесните му контакти, 

за речта му и промените в неговата личност. Теоретичните 

понятия на автора и разработената по-нататък от него 

психотерапевтична практика се намират в постоянно 

взаимодействие. 

 „Фокусирането” включва в себе си активно насочване на 

вниманието на болния към актуалните му вътрешни състояния и 

процеси, в които могат да присъстват съпътстващи ги дълбоки 

емоции и смутни аспекти на реални изически преживявания. На 

пациента се предлага да концентрира вниманието и паметта си 

върху това смътно, дифузно, разпръснато чувство, върху 

осъзнаването (осознание) и осмислянето на значението на 

преживяното, върху т.н. „почувствано значение” 

(«прочувствованное значение»). Правейки няколко психологични 

стъпки, преодолявайки редица психични бариери, болният 

трябва да вербализира тези чувства, т.е. ясно да изрази, да назове 

онова, което до този момент е присъствало в неговото несъзнавано 

единствено като някакво смътно усещане или чувство.  

Така „фокусирането” представлява предложение да се 

осмисли и изрази преживяното, което произлиза от 

психотерапевта и достига до пациента по пътя на изработване на 

стимули за това действие. Първият етап на „фокусиране” може да 

бъде успешен единствено в случай, че пациентът вече е успял на 

предишни психотерапевтични сеанси да реализира способността 

си към самоанализ (самоанализ) и в частност е успял да отдели 

внимание на разбора на своето физическо и емоционално 

състояние, а също така на емоционалните си преживявания от 

миналото. „Фокусирането” може да се използва като начин за 

преодоляване на психичните прегради в съзнанието на болния, 

които пречат на неспособния към самоанализ човек да осъзнае и 

осмисли своите преживявания и чувства.   

Методът на „фокусирането” (фокусировка), както посочва 

Вилчко (Вильчко (Wiltschko J., 1995), не е просто съчетание 

между някоя известна методика, например пациент-цетрираната 
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психотерапия, и „фокусирането”,  не е и разговорна психотерапия 

(разговорная психотерапия), допълнена с инструкции и 

упражнения по фокусиране. Методът на Гендлин придава на 

психотерапията едно съвсем друго качество, той ù вдъхва 

атмосфера, вдъхновение, тогава когато целият 

психотерапевтичен процес е пронизан от представите, които 

развива Гендлин в своето учение за личните преживявания и при 

тяхното практическо въплъщаване в психотерапията. 

 

ЕРИКСОНИАНСКА ХИПНОЗА //  

ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ 

 

Един нов подход в хипнотерапията, чийто създател е 

американският психотерапевт Ериксон (Эриксон/ Erickson M. Н., 

1901-1980), получава през 80-те години на XX век широко 

признание в световната психотерапевтична практика и неговото 

название е Е. Х. Като допълват традиционната хипноза (гипноз), 

неговите принципи и технически прийоми разширяват 

възможностите за лечебна тактика на психотерапевта, особено с 

трудни пациенти, неподатливи на когнитивни и традиционни 

сугестивни методи. Приемливо и полезно е включването на този 

метод, преди всичко на неговите принципи, в разработваните 

през последните години еклектични и интегративни модели на 

краткосрочна психотерапия (краткосрочная психотерапия). 

Утвърдени изследователи и практици в хипнологията 

(гипнология) и психотерапията като Вайценхофер 

(Вайценхоффер/ Weitzenhoffer А.), Хейли (Хейли/ Haley J.), Роси 

(Росси/ Rossi E. L.), Зайг (Зейг/ Zeig J. K.) и др. смятат Ериксон за 

един от бащите на съвременната клинична хипноза и на 

краткосрочната стратегическа психотерапия.  

Подходът на Ериксон е принципно антитеоретичен и 

прагматичен. Неговото знание идва от практическия опит, а не от 

тереотичните размишления. Той никога не формулира единна 

теория за хипнозата и единствено в отговор на преките въпроси 

на неговите ученици и последователи изразява своето мнение за 

нейните теоретични аспекти. Именно такива негови ученици 

като Роси (Росси), Хейли (Хейли), Зайг (Зейг), Гилигън 

(Гиллиген/ Gilligan S. G.)), Бендлер и Гриндер (Бендлер и 

Гриндер/ Bandler R., Grinder J.), Ланктън (Ланктън, Lankton S. 

R., Lankton С. Н.), Роузън (Розен, Rosen S.) и много други 

провеждат сериозна работа по отношение на анализа, 

класификацията и каталогизацията на ериксонианския подход 

(статиите и лекциите на Ериксън, стенограми и видеозаписи, 

наблюдаване на неговата работа и обсъждането ù с него). Те 

осветляват няколко книги, написани съвместно с Ериксон или 

отделно, в които са отразени и техните собствени позиции по 

отношение на по-нататъшното задълбочаване и развитие на този 
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перспективен подход в хипнотерапията и в психотерапията като 

цяло. 

За ериксонианския подход е свойствено разширяването на 

разбирането за хипнотичното състояние, което представлява само 

по себе си разновидност на измененото или на трансовото 

състояние на съзнанието. Хипнотичният транс според Ериксън е 

последователност от взаимодействия между хипнотерапевта и 

пациента, която води до погълнатост от вътрешните възприятие и 

до предизвикване на такова изменено състояние на съзнанието, 

при което Аьзът на пациента започва да се проявява 

автоматично, т.е. без участие на съзнанието. Ериксонианският 

хипнотерапевт действа в съответствие с принципа на 

утилизацията, съгласно който стереотипите в проявите на 

пациента се разглеждат като основа за възникването на 

терапевтичен транс. Това изисква не стандартизирани 

въздействия, а приспособяването на хипнотерапевта към 

текущото поведение на пациента, последвано от ръководене на 

последния. Трансът възниква от междуличностното 

взаимодействие на равнището на усещанията, на което 

хипнотерапевтът се настройва към пациента, като така позволява 

и на двете страни да станат все по-възприемчиви една към друга. 

Микродинамиката на въвеждането в хипнотичен транс и на 

внушението (внушение) обхваща следните стадии (Ериксън и 

Роси/ Эриксон и Росси): 

1) фиксация на вниманието; 

2) депотенциализация на нагласите на съзнанието; 

3) несъзнавано търсене; 

4) хипнотичен отклик. 

На стадия на фиксиране на вниманието е важно да се 

обезпечи и поддържа неговото съсредоточаване с помощта на: 

1) разкази, които будят интерес, мотивират, увличат 

пациента; 

2) стандартна фиксация на погледа; 

3) пантомима и невербално общуване като цяло; 

4) въображения или визуализации; 

5) левитация на ръцете; 

6) релаксация и други способи. 

Вторият стадий – депотенциализацията на нагласите на 

съзнанието – се осъществява, когато вее е постигнато фиксиране 

на вниманието и фокусът на вниманието автоматично се свива до 

степен, при която обичайните системи за отчитане от страна на 

пациента стават уязвими на депотенциализация. С цел 

заобикаляне и депотенционализация на съзнателните процеси се 

използват: 

1) шок, удивление; 

2) отвличане на вниманието; 

3) дисоциация; 
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4) когнитивно претоварване; 

5) объркване и др. способи. 

Ериксон често използва „неочакваната изненада” («сюрприз 

– неожиданность»), за да изведе човека от неговите привични 

асоциативни патерни, да развие неговите естествени способности 

за несъзнавано творчество. Може да се приведе следния пример, 

при който Ериксон неочаквано позволява на пациента да реагира 

на внушението за левитация на ръката по индивидуален начин. 

Субектът, у който след внушението ръката се повдига и увисва, се 

опитва съзнателно да я отпусне, натискайки я все по-силно и по-

силно. Ериксон му казва: „Това е много интересно, поне за мен. 

Мисля, че и на Вас ще Ви стане интересно, когато Вие разберете, 

че не можете да престанете да си натискате ръката надолу”. Той 

предизвиква шок и удивление, които за миг блокират системата 

от представи на субекта. Именно в този момент Ериксон добавя и 

внушението: „Вие ще установите, че не можете да престанете да 

си натискате ръката надолу”. Субектът мисли, че той се 

съпротивява. Мисълта, че той няма да може да спре, се оказва 

абсолютно неочаквана за него и тя стига съзнанието му като една 

напълно формирана идея. И той, за свое голямо учудване, 

установява, че не може да престане да натиска ръката си надолу, 

и пита: „Какво се случи?”. Ериксон казва: „Всъщност ръцете Ви 

навлязоха в транс. Можете ли да станете?”. Този прост въпрос се 

явява развитие на фразата, чрез което внушението се 

разпростира върху краката. Разбира се, човекът не може да 

стане. 

Прийомът на объркването се явява един от най-

ефективните компоненти на ериксонианските техники за 

въвеждане в транс и за осъществяване на внушение. И докато 

другите психотерапевти, както и повечето хора, обикновено се 

опитват да намерят начин да постигнат максимална яснота в 

общуването, Ериксон целенасочено развиаа в себе си умението да 

общува така, че това да предизвиква объркване у хората. 

Основният момент тук е изглеждащото случайно и 

непреднамерено объркване, което възпрепятства привичното 

реагиране на субекта на реалната ситуация. Това предизвиква 

състояние на неопределеност, фрустрираност и обърканост, в 

резултат на което човек с готовност приема хипнозата като 

средство за разрешаване на ситуацията. Методът на създаване на 

объркване използва всичко, което би могъл да прави човек, за да 

се съпротивлява срещу транса, в качеството му на основа, която 

позволява последният да бъде предизвикан. Объркването може 

да бъде осъществено посредстом разиграване на дадени 

стереотипи. В частност, едиа от този тип процедури, разработена 

от Ериксон, се явява въвеждането в хипнотичен транс чрез 

ръкостискане. Същността ù е в неочакваността, която разрушава 

обичайните рамки на съществуването на пациента, за да 
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предизвика мигновено объркване. В писмото си до Вайценхофер 

(Вайценхоффер) от 1961 г. Ериксон описва своя подход към 

въвеждането в транс чрез ръкостискане като начин да 

предизвика каталепсия. Пример за използването на тази техника 

е описанието, което Ериксон прави на едно „пантомимично 

въвеждане в транс” («пантомимическое наведение»), за 

реализирането на което трябва да се преодолее езиковата 

бариера. Ериксон се приближава до подготвената за 

демонстрация жена и с усмивка подава дясната си ръка, а тя му 

подава своята. Той бавно хваща ръката ù, гледайки я право в 

очите, както и тя него, и бавно престава да се усмихва. 

Отпускайки ръката на жената, той прави това по определено 

необичаен начин, изпускайки я бавно и по-малко от своята, 

упражнявайки натиск ту върху палеца, тъ върху кутрето, ту 

върху безименния пръст, като прави всичко това неуверено, 

неравномерно, сякаш се колебае, така че субектът да не знае кога 

именно той ще отдръпне напълно ръката си и коя част ще пусне 

последна. Едновременно с това Ериксон променя фокуса на своя 

поглед, като така дава на субекта минимален, но осезаем сигнал, 

че не го гледа, а някъде отвъд неговите (на жената – бел. прев,) 

очи, Зениците на жената бавно се разширяват и тогава Ериксон 

отпуска ръката ù напълно, оставя я да виси в положение на 

каталепсия. Лекият натиск върху китката ù, насочен нагоре, 

кара ръката ù да се повдигне леко. 

Още един прийом на объркването, първоначално 

разработен от Ериксон за възрастова регресия, се състои в това 

пациента да сс дезориентира във времето. В основните си черти 

методът „объркване” се състои в това вниманието на пациента да 

ен съсредоточи с помощта на беседата върху някакви неутрални, 

всекидневни действия (например хранене), а след това 

постепенно се изпълняват различни маньоври, които създават 

объркване и предизвикват дезориентация (например бърза смята 

на точките за измерване на времето, въвеждане на неутралност, 

ускоряване на темпа на речта). В качеството му на пример може 

да се приведе фрагмент от текста, който се изпозва в началото на 

въвеждане в ериксониански хипнотичен транс: „... Вие вероятно 

днес сте яли нещи, което сте яли и преди, може би миналата 

неделя или по-миналата неделя.,. и вероятно ще ядете същото 

отново следващата седмица или след седмица… и може би, онзи 

ден от миналата седмица, когато сте яли това, което ядете днес, е 

бил тогава днешен ден, както е днешен този ден сега. С други 

думи онова, което е било тогава, вероятно е както е и днес… може 

би е било понеделник като днес или вторник, не знам… и може би 

в бъдеще Вие ще ядете същото отново в понеделник или във 

вторник, но не можете да изключите това да се случи и в сряда, 

дори и тя да се явява средата на седмицата… И какво всъщност 

означава да е средата на седмицата? Аз наистина не знам, но 
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знам, че в началото на седмицата неделята идва преди 

понеделника, а понеделникът преди вторника, а вторникът след 

неделята, ако не се смята това, че неделята идва пет дни след 

вторника…” и т.н. движение във времето, което обърква и сменя 

представите и събитията в настояще, в минало и бъдещо време. 

В рамките на недирективния (неавторитарен) хипнотичен 

транс се използват прийоми като импликация (подразбиране/ 

подразумевание), връзка и двойна връзка (связка и двойная 

связка), дисоциация (диссоциация), ратификация (ратификация), 

идеомоторен сигналинг (идеомоторный сигналинг), съставни 

внушения (составные внушения) и много други способи за косвено 

внушение (косвенное внушение), разработени от Ериксон. 

Психичната импликация за него е ключ, който автоматично 

настройва превключвателите на асоциативните процеси на 

пациента в предсказуеми патерни без да се осъзнава (осознание) 

как се случва това. Примери за импликации са следните: „Ако 

Вие седнете в това кресло, след това ще можете да навлезете в 

състояние на транс”, „Разбира се, Вашата ръка няма да се 

вцепени, докато аз не преброя до пет”  При използване на 

прийома на връзката («прием связки») се предлага избор от две 

или повече сравними алтернативи, т.е. изборът ще определи 

наклона на пациента в нужната страна. Пример за връзка е 

следният въпрос: „Какъв транс бихте искали да изпитате – лек, 

среден или дълбок?”. Двойните връзки, обратното, предлагат 

възможността да се реализира поведение, което излиза извън 

обичайните за пациента съзнателни избор и контрол. Пример за 

двойна връзка: „Коя ръка, дясната или лявата, първа ще 

потрепери непроизволно, ще се задвижи настрани, ще се 

повдигне нагоре или ще се натежи надолу?” Дисоциацията между 

съзнателното и несъзнаваното като най-съществен механизъм за 

развитие на хипнотичнен транс възниква както автоматично, 

така и с помощта на определени стимули и задачи. 

Дисоциацията може да възникне при достигането на една от 

задачите до съзнателното ниво на функциониране на пациента, а 

друга – до достигането на несъзнаваното такова. Използването на 

различни тонове на гласа или на различни нива на смисъла 

често води до същия резултат. Примери за дисоциации са: 

„Вашето съзнание може да слуша моя глас, а Вашето несъзнавано 

може да изпитва комфорт …”. „Вашето съзнание може да се 

съмнява и да води вътрешни диалози, а Вашето несъзнавано 

може да се проявява по един осмислен, неспорим начин и да Ви 

води към дълбините на транса”. 

Всички позитивни изменения в личностовата структура на 

пациента, в неговите представи, емоции или поведение трябва да 

бъдат следствия на обучението, възникващо по време на 

хипнозата, а не директен резултат от конкретно хипнотично 

внушение. Хипнозата не толкова създава на пациента нови 
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възможности, доколкото му осигурява достъп до съществуващите 

у него опити, способности, знания, потенациал, и го подпомага да 

ги използва по-ефективно. Хипнозата позволява психотерапията 

да се провежда на несъзнавано ниво. Самият Ериксон назовава 

своя терапевтичен стил натуралистичен или утилизационен 

подход. Основният принцип на този подход се състои в това, че е 

необходимо да с еизползват всички убеждения, ценности, 

нагласи, емоции или форми на поведение, проявявани от 

паицента, за да се предизвикат у него преживявания, които 

подпомагат психотерапевтичните изменения. Терапевтичното 

въздействие в значителна степен се облекчава, ако 

хипнотерапевтът се потопи в междуличностен външноориентиран 

транс (този аспект на поведението на хипнотерапевта е подробно 

разработен от Гилигън, в които цялото му внимание е погълнато 

от пациента. Използването в транса на идеомоторен сигналинг 

(непроизволни движения на пръстите, поклащане на главата), а 

след това на автоматично рисуване и автоматично писане по 

аналогия със съновиденията и фантазиите откриват пряк достъп 

до опознаването на несъзнаваното. В процеса на хипнотерапия 

пациентът постепенно става готов за това да се осъществи пренос 

на психотерапевтично значимото обучение от нивото на 

несъзнаваното към нвиото на съзнанието. 

Ериксон разработва и още един важен психотерапевтичен 

подход – хипнотичната проекция на пациента във въображаемото 

успешно бъдеще с последващ анализ на неговите реакции и 

преживявания, които водят до такъв резултат. След това се 

провежда постхипнотично внушение, насочено към 

несъзнаваното, с помощта на което пациентът осъществява 

всички онези конкретни неща, които, както вече е показало 

несъзнаваното, ще го доведат до успех. Този процес според 

Хейвънс (Хейвенс, Havens R. А.), се явява най-същественият 

аспект на подхода на Ериксон. Активно се използва също така 

възможността човек да се потопи в минали събития, докато е в 

състояние на хипноза. Това преместване в пространството и 

времето дава възможност на пациента повторно да преживее чрез 

регресия в миналото патогенното събитие и да отреагира на него 

по един по-конструктивен начин, отколкото в изходното 

положение. Важно е обаче пациентът да бъде зашитен от 

болката, свързана с припомнянето, с помощта на дисоциативната 

отстраненост от преживяваното или с помощта на амнезията. 

Дисоциацията, отстранеността, или отделянето на субективното 

от обективното –  се явява още една от хипнотичните форми, често 

използвани от Ериксон. Дисоциативната стратегия в полезна за 

постигането на успех при някои специфични форми на обучение 

(например при използване на анестезия или за постигането на 

емоционална обективност), тя позволява да се провеждат 

психотерапевтични въздействия без участието на съпротивата 
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(сопротивление) и на възпрепятстващите тези намеси субективни 

реакции. Методът на „разсейването” (рассеяния) или на 

построяването на внушения (например фразата „преодолей това”/ 

«преодолей это»), недостъпни на съзнателното възприятие от 

позицията на отнасянето им към себе си и запечатващи се в 

несъзнаваното на пациента, могат да бъдат използвани не само в 

рамките на формалната хипноза, но и да се прилагат в хода на 

всяко едно психотерапевтично общуване. Леката промяна на 

височината на произнасяне на внушението, вмъкването на малки 

паузи преди внушението и след него, споменаването на името на 

пациента – всичко това спомага за засилване на въздействието на 

разсейващите внушения.  

Ериксон се смята за ненадминат майстор в използването на 

метафорични истории за лечебна цел. Той съвместно с Роси 

предполага, че доколкото симптомите с емоционален произход се 

явяват съобщения на езика на дясното полукълбо, то 

използването на метафори позволява да се общува директно с 

дясното полукълбо, т.е. с несъзнаваното на неговия собствен език. 

Събитията в дадена метафорична история трябва да напомнят по 

нещо събитията, свързани с актуалния проблем на пациента и да 

носят в себе си решения на този проблем. Това могат да бъдат 

истории за други пациенти, но могат да бъдат и нови метафори, 

конструирани от хипнотерапевта за дадения пациент и 

съдържащи в себе си недостъпни за съзнателния контрол намеци 

за начини как да се реазреши този проблем. 

Ефективното използване на хипнозата, както в 

психотерапията като цяло, така и в ериксонианския подход не се 

ограничава с използването на определени техники – по-важно е 

осъзнаването и приемането на реалност наред с готовността и 

способността да се използва всичко, което тя предлага за 

постигане на желаните резултати. При използването на Е. Х. 

протичат промени, които възпроизвеждат и поддържат самите 

себе си и водят до по-нататъшни изменения. Това протича преди 

всичко поради това, че промените са насочени към постигане на 

вътрешен ръст и до повишаване на себеразкриването на 

пациента. 

 

ЕТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ  

НА ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Психотерапията е област на медицината, в която етичните 

проблеми имат изключително съществено значение на всички 

етапи от нейното провеждане – по време на установяването на 

контакт с болния, в процеса на реализиране на лечението и при 

достигане на резултатите от него. Първият въпрос, който 
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възниква при срещата на психотерапевта с болния се отнася до 

съгласието на последния с него да бъде проведено 

психотерапевтично лечени, особено когато става дума за негово 

евентуално участие в заниманията на психотерапевтични групи 

(психотерапевтическая группа). Както отбелязват Хок и Кьониг 

(Хёк и Кёниг/ Hock K., Konig W., 1976), лечението с 

психотерапевтични методи не се назначава – то се договаря. 

Болният рядко признава определящата роля на психичните 

фактори в развитието на неговото заболяване. Това се отнася до 

значителна част от болните – до самолюбивите, потайните, онези, 

които не са склонни да споделят с лекаря, а още по-малко с 

групапа пациенти своите преживявания, като често смятат това 

за ненужно и твърдят, в живота им е напълно благополучен. 

Водеща при това се явява нагласата на тези пациенти (в известна 

смисъл защитна) към фармакотерапията и други биологични 

средства за лечение. Вероятно тук играе роля фактът, че на 

пациентите, в чието заболяване е значимо влиянието на 

психогенните фактори, нерядко се приписва чувство на вина за 

тяхната болест, което се изразява, в частност, в особените условия 

на тяхното лечение в съвременните клиники (и техните 

изисквания за активно участие в самообслужването, трудовата 

терапия и пр.,като при това лечебната насоченост на тези 

условия невинаги е достатъчно убедителна за болния). 

Болният относително рядко е готов да признае 

психогенната природа на своето заболяване: той я приема по-

скоро косвено, със самия факт на своето съгласие да премине курс 

психотерапия. Дори и в случаите обаче, когато пациентът не 

отрича значението на психотравмиращите влияния в развитието 

на неговата болест, признаването на неговата собствена роля в 

нейното възникване има изключително ограничен характер. 

Съпротивата (сопротивление) на болния срещу 

психотерапевтичния контакт (психотерапевтический 

контакт) и отричането на психичните конфликти са свързани с 

формирането в неговото съзнание на разбирането, че 

биологичната концепция за болестта е по-престижна в социален 

план. В рамките на това разбиране самите психотравми встъпват 

като една от множеството възможни и равностойни екзогении, 

които нарушават хомеостазата. Освен това, при много от 

пациентите в основата на тяхната концепция за болестта лежи 

следната мисъл: „Аз съм такъв, какъвто са ме направили 

причинните и предразполагащи моменти на етиопатогенезата, аз 

съм единствено пасивен продукт на въздействащите върху мен 

фактори, играчка в ръцете на обективните обстоятелства, които 

са ми повлияли” (Seidel K., Szewczyk H., 1977). Поради това и не 

следва, както това се прави от някои школи с екзистенциална 

ориентация, да се приписва на болния с психогенно разстройство 

чувство за вина или определени задължения, напълно уместно е 
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от него да се изисква участие в лечебния процес според силите 

му: по-добро разбиране за причинните връзки между неговата 

болест, от една страна, и житейските ситуации – от друга, 

осъзнаване на собствената роля в генезата на болестта. 

Изискването, предявявано към болния, да участва активно 

в лечението, изработването у него на трайна мотивация за 

партньорство в лечебния процес (Кабанов М. М., 1978) 

придобиват особено важно значение в различни области на 

медицината, особено предвид измененията, които вече са се 

случили и продължават да протичат в тази област на социалната 

практика на човека. 

Рязкото увеличаване на броя на болните с психосоматични 

заболявания, със съчетаването в последните на биологични, 

психични и социални фактори, в значителна степен повлиява 

взаимоотношенията между болния и лекаря. Хроничното 

протичане на много заболявания и дългогодишното, по 

същността си – непрекъснато тяхно лечение (например при 

хипергонична болест, при исхемична болест на сърцето и др.) 

предизвиква вълна от интерес към знахарството, навлизащо в 

различни области на медицината и в частност, в психотерапията. 

Главното, което подбужда болния да се обърне към съвременния 

знахар е желанието да се излекува не в течение на няколко 

години, а днес, утре, тази седмица. И в редица случаи 

действително настъпва ефекти, поради това, че почти всички 

болести днес, особено хроничните, „обрастват” с вторични 

невротични нарушения, отстраняването на които е основано на 

мощния фундамент на вярата в изцелението с помощта на един 

неизвестен метод и именно вярата понякога води до подобряване 

на състоянието на пациента. 

Болните от своеобразни „медицински лабиритнти” 

посещават най-различни специалист и тяхната „медицинска” 

ерудиция нараства с всяка тяхна стъпка. Те познават „своята” 

група лекарства, много бързо овладяват простата динамика на 

тяхното използване. Посещавайки всеки нов лекар, пациентът не 

научава нищо ново нито за своето заболяване, нито за 

възможностите то да бъде излекувано. Дори по време на свовто 

„издигане в медицинската йерархия” – от участъков лекар до 

професор, лекарят отново почти няма с какво да изненада своя 

опитен пациент. Съвсем друго нещо е съвременният знахар. 

Механизмът на неговото „целително” действие е неизвестен на 

болния. Той не познава нито методите, нито прийомите, които 

използва лечителят, а зае единствено, че той „е успял да помогне 

на някого”. В това е и преимуществото на знахаря и нерядко 

именно мълвата накланя везните в негова полза, макар и да е 

очевидно, че в „терапията” на съвременния знахар в качеството 

на основен фактор встъпва ефектът на „въоръженото внушение” 

(внушение).  
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Навлизането на знахарството в граничните на 

психотерапията области привлича вниманието към редица етико-

деонтологични въпроси. В своето изграждане като наука 

психотерапията днес трябва да реши най-важната задача – да 

определи границите на своите собствени възможности и да 

действа в техните рамки (Achte K., 1978). Същвременно в 

реалните условия на своето развитие, тя все още способства за 

възникването на всякакви фантазии и нереалистични 

отношения, които изчезват едва с натрупване на знания и опит. 

Лекарите, които с удивително лекомислие надясно и наляво 

обещават на болните лесно излекуване, още Проспер Мериме 

нарича „търговци на надежда” («торговци надеждой»). По тази 

причина не буди противоречие допускането, че психотерапията в 

нейните различни форми трябва да се включва в системата от 

лечебно-рехабилитационни въздействия при различни 

заболявания, включително при такива с органична природа. Тя е 

необходима също така и на пациентите с прогресиращи и дори 

смъртоносни заболявания. В етичен план при тези болни е важно 

психотерапевтът да си е поставил ясни клинични цели не само по 

отношение на своята работа, но и по отношение на пациента.  

С оглед съвременния етап на развитие на психотерапията, 

следва да се признае противоречивата медицинска етика по 

отношение на използването на методики, които макар и д а дават 

временене ефект, се явяват псевдонаучни по своята природа или 

по своята обосновка, доколкото в крайна сметка тази употреба 

възпрепятства превръщането на психотерапията в истинска 

научна дисциплина. Как да не си спомним думите на Кречмер 

(Кречмер, Kretschmer Е., 1965) за това, че „съвременният лекар е 

отвратен от ролята си на вълшебник”. Поддържането на нивото 

на своята подготовка в съответствие с изискването на 

психотерапевтичната наука следва да се разглежда като най-

важния етичен аспект на дейността на психотерапевта. Това 

изостря въпроса за развитието в рамките на съвременната 

психотерапия на по-сложните личностно-ориентирани нейни 

форми, за взаимоотношенията между последните и 

„симптоматичните” методи в подготовката, в повишаването на 

квалификацията на психотерапевта и в неговата практика. 

Напълно уместни са ярките, образни, дори саркастични 

изказвания относно психичната същност на психогенните 

(невротични) разстройства, относно тяхната роля в живота на 

пациента: „невротикът от своята отрова си прави балсам”, 

„синдром на седенето в гнездото” и т.н. Необходимостта да се 

осъзнае (осознание) психичния механизъм на болестта в процеса 

на лечение е едно от най-важните изисквания в рамките на 

личностно-оприентираната психотерапия. Съшевременно 

авторите решават по различни начин въпроса за полезността и за 

целесъобразността на едно подобно осъзнаване от пациента. Едва 



 

 
~287~ 

ли тук може да помогне позоваването на педагогическия опит на 

А. С. Макаренко (А. С. Макаренко), на неговото правило „да не се 

разбърква старото”, което се осветява в тържествения ритуал на 

изгаряне на старите дрехи на заселниците. Това правило се 

отнася най-вече до социално неглижираните деца и юноши, а не 

до болните със сложни личностно-обусловени психогенни 

разстройства. Този въпрос не се решава и с полемично отричане 

на целесъобразността на „духовния стриптийз” («духовный 

стриптиз») в процеса на индивидуална и особено на групова 

психотерапия. Дори и в случаите обаче, когато необходимостта  

психотерапевтът да притежава знания за историята на болестта, 

за патогенезата на заболяването, въпросът за целесъобразността 

или за нецелесъобразността на разкриването на съдържанието на 

защитните психични механизми на болния в процеса на лечение 

продължават да се дискутират в литературата. Представителите 

на хуманистичната психотерапия, подчертавайки, че защитните 

психични механизми встъпват в качеството им на спирачка по 

пътя на самоактуализацията (самоактуализация), на 

развитието на личността, виждат в тях феномени по-скоро с 

негативен характер, които е необходимо да бъдат отстранени в 

хода на психотерапията. Разпространена е обаче и гледната 

точка на Стоквис (Стоквис/ Stokvis В., 1959)): „Болният по своему 

се е приспособил да живее със заболяването си и лекарят не 

трябва да се стреми той да се откаже от своята форма на 

адаптация, докато не може да му предложи една по-добра 

такава!”. Единствено опитът, отличното познаване на пациента, 

на неговата житейска история и тази на болестта му; в редица 

случаи и интуицията могат да позволят на психотерапевта да 

намери правилното решение за конкретен болен. 

Трябва да се има предвид и това, че в психотерапията от 

последните десетилетия се отбелязва тенденцията на 

преминаване от разбиране към учене. В психотерапията това 

като цяло съответства на изискването тя да въздейства на всички 

основни сфери на личността – познавателната, емоционалната и 

поведенческата – в процеса на лечебното преизграждане. 

Широкото прилагане на поведенческите методи изостря 

въпроса за етичния аспект на тяхното приложение: те могат да се 

използват за психично регулиране на поведението на човека и за 

манипулирането му. 

Редица етични въпроси са свързани с влиянието на 

взаимоотношенията между лекаря и болния в диагностиката, 

хода на лечението и неговото завършване. Без да се отрича 

ролята на обективните клинични прояви, които позволят да се 

диференцира групата на граничните състояния, е нужно да се 

подчертае влиянието на отношението на лекаря към болния в 

процеса на диагностика. Отрицателното отношение (спонтанно 

или под влиянието на роднините) може да „обезпечи” диагнозата 
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психопатия на болния, докато проявяването на съчувствие към 

него, емоционалното му приемане водят към поставянето на 

диагноза невроза.  

С подобряването на оказваната психотерапевтична помощ 

на населението нараства и проблемът за зависимостта на болния 

от психотерапевта. Психотерапията може да доведе до тази 

зависимост в не по-малка степен, отколкото другите лекарствени 

средства. В условията на преимуществено платена 

психотерапевтична помощ този проблем се изостря. Тези, които 

смятат, че им е нужна психотерапевтична помощ, с тревога пише 

Шепърд (Шепард/ Shepard H., 1979) са лесни за манипулация: 

това са слаби, неуверени, самотни, нервни хора, чието отчаяние 

понякога е толкова голямо, че те са готови да направят всичко и 

да платят каквото е нужно, само и само да подобрят поне малко 

своето състояние. По-нататък авторът пише, че психотерапията е 

ограничена професия, която трябва да се практикува от 

специалисти, които са преминали съответната подготовка и искат 

да се придържат до надлежния етичен кодекс. 

В процеса на лечение психотерапевтът може да се окаже в 

определена неосъзната зависимост от пациента, доколкото 

общуването с  него може да повиши самооценката му; да 

подпомогне себеутвърждаването му. Една от професионалните 

болести на психотерапевта е в неговото желание да встъпи в 

ролята на пророк и вълшебник: той не винаги отчита границите 

на своите възможности. На практика това води до 

инфантилизация на болния, до усложняване на лечението, до 

формирането на зависимост и на болния от лекаря. Стремежът на 

психотерапевта да запази и повиши своя личен и професионален 

престиж за сметка на болния води също така и до това, че 

психотерапевтът може да акцентира върху болестните аспекти от 

личността на болния и да не отдели необходимото внимание на 

здравите, “силни” нейни страни, които могат да се окажат опорни 

точни в оздравителния процес на пациента. Целта на лечението 

не е да предостави на пациента механични или психични 

„протези”, а в това да му обезпечи към момента на 

приключването на психотерапията със средства за самостоятелна 

борба с трудностите в реализирането на неговите житейски цели. 

Необходимо е да се спрем на още един въпрос. Той се отнася 

до достатъчно значимия в граничната психиатрия проблем за 

хипердиагностиката на неврозите. Диагнозата невроза в редица 

случаи се поставя непосредсвено след като пациентът се обърне 

към лекаря, със самия факт на посещението на психотерапевта от 

даден човек. Обикновено, когато пациентът се оплаче от някакво 

(напълно адекватно предвид семейната, битовата или 

производствената обстановка при него) понижаване на 

психичните функции – на паметта, на вниманието, като цяло на 

умствената му работоспособност или от повишена 
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раздразнителност, лекарят се стреми да обясни оплакванията с 

прояви на болест, за да не „обиди” пациента, смятайки го за 

здрав: освен това, често лекарят неосъзнато се опитва да избегне 

в тази ситуация неизказания от страна на пациента упрек в 

симулация от негова страна. Хипердиагностиката на неврозите 

спомага за нахлуването в нашия живот, здравеопазване, култура 

на думата „стрес”, която става синоним на напрежение, и преди 

всичко – на емоционално напрежение. Обикновено се подчертава, 

че животтт на съвременния човек като цяло е съпроводен от по-

голямо количество стресови ситуации от преди; подобни 

заявления предизвикват определени съмнения. Досататъчно е да 

си спомним страниците на книгата „Как се закаляваше 

стоманата” («Как закалялась сталь») на Н. Островский (Н. 

Островский), в които се описва строителството на железопътната 

линия, която ще доставя дърва на замръзващия Киев. Глад, студ, 

бандити… Ето къде хората би трябвало да изпитват истински 

стрес – на никой от тях обаче дори наум не му идва да 

квалифицира своето нервно-психично състояние като рязко 

отклонение от нормата. При тяхното изследване не се отчита 

сериозен разрив между установените отклонения и онази оценка 

на собственото им съостяние, която строителите биха си дали 

сами. Когато говорим за нервно-психично напрежение и за 

осъзнаването му от изпитващия го, то трябва да отчитаме, че тази 

оценка би била невъзможна без привличане на нравствени, 

морално-етични критерии в нея. Правилно ли постъпва човек, 

ако, срещайки се с трудности, всеки ден се стреми да ги решава с 

помощта на някой? Тази тенденция не се явява оптимална – ние 

не разполагаме със своеобразна азбука на нашите вътрешни 

състояния, която би ни позволила да отчитаме точно онзи праг, 

отвъд който вече е адекватно да се обърнем към психотерапевт. 

Нравтвените критерии са именно онези, които в по-голяма 

степен, ни позволяват да определим този праг, отколкото 

изучаването на функционалните нарушения в организма на 

пациента, Ние се стремим да разберем по-добре личността на 

нашия пациент, неговото отношение към самия себе си и към 

околните, мотивите на неговите постъпки. На А. Сент-Екзюпери 

принадлежат думите: «Човекът измерва своите препятствия сам: 

ако няма препятствия, човек не знае колко струва, не може да 

разбере на какво е способен”. Това трябва да се отчита, за да се 

избегне хипердиагностиката в бързо развиващата област на 

граничните състояния. 

Вж също Алтернативна психотерапия, Зависимост от 

психотерапевта, Негативни ефекти на психотерапията, 

Телевизионна психотерапия. 

 

ЕТНОТЕРАПИЯ НА ХАУСНЕР И КОЧОВА // 

ЭТНОТЕРАПИЯ ГАУСНЕРА И КОЧОВОЙ 
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Метод за психо- и социотерапия (социотерапия), създаден 

от известния чешки психотерапевт Хауснер (Гауснер/ Hausner 

M.)) по инициатива на чешката актриса и писателка Кочова 

(Кочова/ Kocova Z.). Методът е разработен в психиатричното 

отделение Садска (Садкска), известно в периода 1960-1970 г. като 

едно от първите психотерапевтични общества в системата за 

лечение на психично болните (Kocova Z., Hausner M., 1979, 1982). 

Първоначало Е. Н. Х. И. К. се разглежда като важен компонент в 

рехабилитацията на психично болните. По-нататък възниква нов 

метод за групова терапия (групповая терапия), който авторите 

наричат етнотерапия. Те изхождат от това, че етнологията може 

да обогати не само биологичната терапия (етнофармакология, 

этнофармакология), но също така и психосоциотерапията 

(психосоциотерапия, этнотерапия). 

Същността на метода се състои в това, че с помощта на 

различни прийоми, които ще посочим по-долу, пациентите се 

потапят, завръщат в своето индиивдуално и колективно детство, в 

древните културни шаблони и в архетипи. Това спомага за 

тяхното себеразкриване, за себеутвърждаването на пациентите, в 

тяхното търсене на място в живота по пътя на техните усещания, 

преди всичко чрез преживяването на всичко природно, антично-

трудово, езически-празнично (още от древността човек прославя 

природата в своята работа). 

Е. Н. Х. И. К. използва не само традиционните елементи на 

психотерапията, такива като групова психотерапия (групповая 

психотерапия), индивидуални беседи, социотерапия, 

терапевтичи общества, формираща терапия, психодрама 

(психодрама), психогимнастика (психогимнастика), терапия 

чрез овладяване на обекти и символи, трудова терапия или 

изготвяне на малки предмети на изкуството и т.н., но и нови 

елементи като етнология, народни традиции, обичаи, привички, 

ритуали, наивно изкуство, танц, пантомима, терапевтична 

регресия в индивидуалното и колективното детство.  

Формиращата терапия е несочена към самоанализ 

(самоанализ), самопознание, себеизразяване, самореализация и 

комуникация. Тя разкрива пред- и неосъзнатите личностни 

свойства и поведенчески шаблони. Нейните ключови механизми 

са проекция и освобождаване на комуникацията. Е. Н. Х. И. К. 

иаползва тези променливи на формиращата терапия и 

ресоциализира пациентите на фона на древни културни шаблони 

и архетипи. Така се задълбочава процесът на самоосъзнаване и 

на търсене на собственото място в обществото. 

Е. Н. Х. И. К. се изпълнява на три етапа: откриване и 

търсене на материали, най-вече в природата (натура, характер): 

тяхното обработване и преобразуване; центриране на дейността 

на отделните лица върху други пациенти и върху тяхното близко 
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обкръжение. Човешкият живот е тясно свързан с природата, 

която предоставя големи възможности за хармонизиране на 

личността. Човекът притежава сили и способности да използва 

положителните последици от цивилизацията и да противостои на 

негативните. Той почита природата като източник на 

препитание, а трудът – като средство за нейното формиране. 

Неговият живот протича в съответствие с годишните времена. 

Още от древни времена човек прославя природата и своя труд, 

съотнесен към древното разделение на годишните времена 

(периоди), с природния цикъл и насочен към удововлетворяване 

на човешките потребности. Това е видно в историята на 

различните култури и нации. Следвайки тази природна и 

културна традиция, трудовата година се дели на 5 етапа. 

Кулминацията на всеки етап е празник, които има 

специфичен символичен смисъл. Масленицата (Масленица, 

карнавал) е празник на освобождаването на потиснтите емоции, 

желания, потребности на отделния човек, на групата и 

обществото. Великден (Пасха) е празник на пролетта: животът 

побеждава смъртта, болестта и бедата. Слънцестоенето 

(солнцестояние) е празник на нарастващите сили на природата и 

човека, на новите възможности. Освещаването на църквата 

(Освящение церкви) е празник на съзряването на плодовете на 

човешкия труд и прослава на всеобщата радост (веселие). 

Рождеството (Рождество) е празник на вярата (доверието) и на 

надеждата в човешката любов, общност, на задълбочените 

отношения (връзки).  Годишните празници имат свой духовен, 

хигиенен и психопрофилактичен смисъл и в съвременното 

общество. Авторите отбелязват например, че количеството на 

пациентите, лекуващи се в психиатричната клиника за първа 

помощ в периода около коледните празници в продължение на 7 

години е относително по-малък в сравнение с по други 

обикновени и празнични дни. Групите от пациентите 

функционират според посочения план на годишните етапи, като 

всеки етап има свой девиз, своя цел и свое съдържание. 

 

_Ж_ 

 

ЖЕТОННА СИСТЕМА // 

ЖЕТОННАЯ СИСТЕМА  

 

На англ. ез. token economy. Насочена е към създаване на 

условно подкрепление (подкрепление), необходимо за това да се 

затвърди за по-продължително време психотерапевтически 

желаното поведение на пациента. 

Теоретична основа на методиката се явява моделът на 

оперантното обуславяне на Скинър (опорантное обусловливание 

Скиннера, Skinner В. F.). Пациентът, който се държи по 
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терапевтично желания начин, получава специални жетони, които 

впоследствие да обмени за определени льготы. 

Методиката е предложена от Ейлън (Айллон, Ayllon T.) и 

Езрин (Азрин, Azrin N. Н.) през 1968 г. Тя е най-ефективна при 

лечението на пациенти с хронични психични нарушения, 

спомагайки за успешната рехабилитация на пациентите. 

 

_З_ 

 

ЗАВИСИМОСТ ОТ ПСИХОТЕРАПЕВТА//  

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПСИХОТЕРАПЕВТА. З. О. П.  

 

 

З. О. П. представлява една много разпространена особеност 

на пациентите, проявяваща се в процеса на психотерапия. 

Повечето от пациентите в началото на лечението имат 

нееднозначна мотивация относно формиращите се 

взаимоотношения  с психотерапевта, от една страна, те се стремят 

към независимост и противодействие на контрола и натиска, а от 

друга — търсят подкрепа, опора и помощ. При здравия човек 

балансът между потребността от независимост и зависимост в 

процеса на социализация претърпява изменения: зависимостта 

намалява, а независимостта нараства. При някои обстоятелства у 

всеки човек зависимостта може периодично да нараства, 

например по време на болест, независимостта също може да 

нарастне, например в случаите на успех или в напълно 

контролирани опасни ситуации. Според В. Н. Мясищев (В. Н. 

Мясищева), когато зависимостта става все по-устойчива форма на 

отношения между пациента и другите, тя може да се 

трансформира в невротична зависимост, т.е. да се превърне в 

черта на характера. 

В психотерапевтичен план невротичната зависимост е 

свързана с такъв тип поведение, при който на пациента му се 

струва, че той може да постигне прогрес единствено доколкото той 

получава от психотерапевта нещо, което отсъства у него самия. 

Той се опира на лекаря, а не работи с него, стреми се да избегне 

раздялата, а не да достигне независимост (Lower R. В., 1967). 

Съгласно психоаналитичните представи, зависимостта е 

проява на посредничеството на Аза в интрапсихичния конфликт, 

тя е израз на съпротива (сопротивление) и на защита. Тази 

зависимост произтича от недостатъчната удовлетвореност и от 

формирането на свръхмерни изисквания в периода на оралната 

фаза на психосексуалното развитие, а също от преживяването на 

страх от раздяла в аналната фаза на развитие. Влечението към 

доминиране е аналната фаза се потиска при продължителна 

зависимост, но други анални желания се проявяват в пасивно-

агресивния контрол на обекта, зависим от пациента. В своята 
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зависимост болният се стреми да избегне садистичните желания, 

свойствени на по-късните фази. Тези желания да победи 

съперника и да отмъсти на обекта, донесъл разочарование 

(преживяваия в контекста на едиповия конфликт) предизвикват 

тревожност, свързана със страх от кастрация и раздяла, които са 

основни мотивиращи сили при регресия към зависимо поведение. 

З. О. П. като съпротива (сопротивление) се проявява в 

това, че пациентът протиодейства на анализа на преноса 

(перенос), съсредоточава вниманието си на реалните аспекти на 

взаимоотношенията с психотерапевта и се опитва да го превърне 

в най-значимия човек в живота си. Психотерапевтът се 

възприема като основен източник на сила. Инсайтът (инсайт) 

не води след себе си изменения на поведението, пациентът не 

променя своята житейска ситуация, доколкото това „заплашва” с 

край на лечението и с прекъсване на взаимоотношенията с 

психотерапевта. 

За да се измени фундаментално човека, по мнение на 

Фройд (Фрейд, Freud S.), е необходимо той да бъде въвлечен в 

емоционално заредени взаимоотношения и да използва З. О. П. 

за оказване на влияние върху него в желаната посока. В 

психоанализата появата на З. О. П. се разглежда като признак на 

прогреса, доколкото тя може да способства за разрешаването на 

преносната невроза. Има обаче възможност да възникне 

устойчива привързаност към психотерапевта, което може 

необосновано да задържи процеса на лечение. За да развие по-

силен „Аз”, пациентът първо се обичава да се доверява на лекаря, 

а вече на основата на доверието — зависимост, да развие своята 

независимост. Разбира се, психотерапевтът не поощрява 

зависимостта, но може и да не предприема никакви мерки по 

противодействие на задълбочаването на З. О. П. 

В основата на З. О. П. може да бъде невротичният 

конфликт зависимост—независимост, който отразява сблъсъка на 

инфантилните претенции за опека и стремежът на Аза към 

активност и независимост. Нерядко манипулативният 

поведенчески стереотип се проявява в това, че зависимият и 

безпомощен пациент, играещ външно второстепенна роля, 

фактически се ползва от това, за да постигне контрол и 

доминиране над други хора. Такъв болен инстинктивно въвлича 

психотерапевта в подобен род комуникация, при това той 

апелира за често присъстващия у последния неосъзната 

потребност да бъде всемогъщ. 

В процеса на психотерапия е важно да се фокусира 

вниманието върху преработката на конкретни травматични 

преживявания, свързани със зависимостта. Психотерапевтът 

съсредоточава усилията си в това да мобилизира саногенните 

(пораждащи здраве – бел. прев.) личностни ресурси на пациента, 

към това той да преодолее своя привичен стремеж да отстоява 
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своята зависимост, преориентирайки го по посока развитието на 

независимост. При използване на психофармакотерапия е 

необходимо да се отчита възможността за хронизация на З. О. П. 

у подобни пациенти, която се съчетава често с психична 

зависимот от транквилизатора. Дори емоционалната подкрепа 

(емоциональная поддержка) като вид психотерапевтично 

въздействие по отношение на зависимите хора може да  крие 

опасност от ограничаване на ръста на независимостта. Съществен 

също може да бъде периодът на завършване на психотерапията и 

на прекратяване на взаимоотношенията „пациент-

психотерапевт”. При трудните случаи ефективно може да се 

окаже участието на котерапевт (котерапевт) под формата на 

постоянна съвместна работа или да се редуват срещите на 

пациента с основния и с котерапевта съответно. Понякога е 

полезно предварително заедно с болния да се установи конкретен 

срок за завършване на лечебния курс и да се направи ясна 

равносметка за степента на изпълнение на психотерапевтичните 

задачи на тази дата, като в процеса на работа се усилва Аза на 

пациента и се развива неговата независимост от психотерапевта. 

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИЯ ОБРАЗ НА ЧОВЕКА В 

ЕПОХАТА НА ТРАНСКУЛТУРНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ЗНАЧЕНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В 

ЭПОХУ ТРАНСКУЛЬТУРНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

В основата на съвременната световна криза — както в 

индивидуалния, така и в обществения живот […], безусловно 

лежат различни причини и с тяхното изследване отдавна се 

занимават специалисти от най-различни дисциплини. От 

психотерапевтична гледна точка, този въпрос за разглеждането 

на човека придобива особено значение и, изхождайки от неговото 

влияние върху междуличностните отношения, дори може да бъде 

означен като въпрос номер едно в днешната психотерапия и 

психиатрия (Пезешкиан Н., Пезешкиан X., 1993), доколкото 

всички останали задачи произтичат от него. В психотерапията и 

психиатрията въпросът за разглеждането на човека е тясно 

свързан с образа на човека на самия психотерапевт и с визията за 

човека в психотерапевтичния метод, който използва терапевтът. 

Често техниките се смятат за по-важни, отколкото лежащия в 

основата им подход към човека в рамките на дадения метод. 

Преди време бе предявено следното изискване: „Когато се отчита, 

по общо съгласие, основополагащото влияние на образа на човека 

при създаването на психологически теории, а също така и при 

съпоставянето на теории, е много желателно такъв модел на 

човека да се представя от учения и/или от научната общност, най-

малко в неговите основни публикации или да се изяснява в 

съответните литературни източници” (цит. по Buehler Ch., Allen 
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M., 1973). Като цяло, можем да наречем такова описание на 

подхода към човека също и „модел на човека” (модель человека), 

който насочва както нашето поведение, така и психотерапевта. 

Изказва се мнението: фактът, „че с човека възниква образ на 

човека, характеризира качеството хуманност” (Vogler P., 1972). 

Ако се обърнем към съдържанието на изказванията относно 

визията за човека, то наред с общите определения за това, че 

психологическите теории се характеризират с различни модели 

за човека, се срещат следващите забележки: образът на човека е 

същностен; той се определя от философски и трансцендентни 

предпоставки; той предполага отговор на въпроса „Какво е 

човекът?”, той отразява и всички съответстващи на историческата 

епоха мнения и представи на човека за самия него и за 

същността му; той представя самия човек като понятие, което се е 

сформирало в определена културна епоха, в нейния духовен 

климат  (Westmeyer H., 1973; Gauss G., 1976; Dorsch F. et al., 1982; 

Scheerer E., 1983). Съдържанието на подобни изказвания за 

същността на човека или за същностни елементи на човешкото 

битие включват такива въпроси като какво може да достигне 

физически/духовно/душевно и какво се явява непостижимо за 

него, какво може вероятно да му помогне и какво в никакъв 

случай няма да му навреди; какви изисквания могат да се 

предявят към него, без да се нарушава неговата същност? Какъв 

смисъл има психотерапията и какво тя иска да достигне? На 

какъв етап от битието се намира човекът? Заедно с изброеното, 

виждането за човека включва също така изказвания за 

отговорността, свободата, способността да се взимат решения и 

относно волята на човека. По-нататък се определя отношението 

към генезата на психичните заболявания (теория за 

заболяванията/ теория заболеваний), а също така се разработва 

модели на лишения от нарушения (здравия) (лишенного 

нарушений/ здорового) индивид (следва да се отбележи, че някои 

господстващи и в психотерапията модели за човека предполагат, 

че човек никога не може да бъде здрав, така че, съгласно тези 

теории, не съществуват и не могат да съществуват хора без 

каквито и да било разстройства). 

Традиционните психиатрия и психотерапия основават 

своята визия за човека на психопатологиите. Предмет на този 

възглед са заболяванията или нарушенията. Целта на лечението 

се състои в това да се отстрани болестта, което е сравнимо с 

хирургическото отделяне на поразения орган. Този симптомо-

ориентиран подход се корени в редукционистко-механистичния 

образ на човека, сформиран в края на XVII век в съответствие с 

нютоно-картезианския модел на света, който оказва голямо 

влияние върху медицината и до днес (Capra F., 1985). 

Аналитичният модел на мисленето на Декарт, освен другите си 

ефекти, води до редукционизъм — до вярата в това, че всички 
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аспекти и на най-сложните феномени могат да бъдат изучени, 

ако бъдат разделени на съставните им части. Изказвания от типа 

„За мен човешкият организъм е машина. Аз мислено сравнявам 

болния човек и недобре изработеният часовник с моята идея за 

здравия човек и за добре изработения часовник” (Декарт, цит. по 

Rodis-Lewis G., 1978) все още в значителна степен господстват в 

нашата психотерапевтична дейност и в научния процес. 

Картезианският модел на човека води до сериозен прогрес 

особено в соматичната медицина, но същевременно с това 

обусловява и свиване на руслото на научните изследвания и до 

ден днешен възпрепятства осмислянето от лекарите на много 

често срещани тежки заболявания. Именно картезианското 

разделение на духа и на материята: „Тялото не съдържа нищо, 

което може да се отнесе към духа, а духът не се съдържа в нищо, 

което принадлежи на тялото” (Декарт, цит. по Sommers F., 1978) 

води във всички науки, особено в психологията, психотерапията и 

психиатрията, до окончателно объркване по отношение на 

връзката между духа и мозъка (Capra, 1985). Относно 

разделението между дух и материя Хайзенберг (Гейзенберг/ 

Heisenberg W., 1962) пише: „Разграничаването дълбоко е 

проникнало в човешкото съзнание вече три столетия след Декарт 

и ще мине още много време преди този проблем да се изследва 

истински и от друга гледна точка”. 

Позитивната психотерапия се явява ориентирана към 

ресурсите на психотерапевтичния метод, който първоначално се 

обръща към възможностите на пациента и едва след това 

изследва неговото заболяване. Това виждане за човека включва, 

освен останалите му елементи, и основният свойствен за 

хуманистичната психология принцип: така например 

признаването на неизменността на човека би означавало 

безсмисленост на психотерапевтичната работа, ако я нямаше 

вярата в неговата изменяемост (Herzog L, 1982). Отделните 

психотерапевтични школи се различават не по това дали 

признават или отхвърлят дадени предпоставки, а най-вече по 

това „по какъв начин” е възможна изменяемостта (по собствена 

воля, по заповед, чрез натрапване, с поемане на отговорността 

върху себе си или под контрола на психотерапевта, с изменение 

на когнитивните процеси или на личността като цяло). 

Следващият отправен момент е този, че човекът е активен 

организатор на своето собствено битие (Бюлер, Аллен, 1973), че 

той съзнателно или несъзнателно се ориентира към определени 

ценности и се стреми да изпълни своя живот със смисъл, като 

реализира своето себеизразяване единствено при постоянно 

взаимодействие със социалната среда (Voelker U., 1980). Визията 

за човека винаги включва образ на света, в който се осъществява 

изграждането на човека с неговия органичен и материален свят, 

а също така и чрез взаимодействия в тези сфери. Освен това, 
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научните тези за човека имат и политическо измерение, доколко 

те се стремят да укрепят или да изменят съществуващите 

условия. 

По този начин, може да се каже, че „теорията за личността 

трябва да поощрява, а не да ограничава старанието на човека да 

разбере себе си” (Bischoff L. J., 1983). Тя дори е нужно, „ако иска 

да представлява ценност, въобще да бъде отбелязана, да 

предостави през целия континуум на човешкото съществуване, 

изпълнено със смисъл пространство” (Feifel H., 1963). 

„Хуманистичната психология на личността е длъжна да помогне 

да се развиват всеобхватни модели на личността и да поддържа 

човека в неговото овладяване на живота и в разкриването на 

неговите възможности”. Това разкриване ще позволи „да се 

разбере човека цялостно — като част от космоса, в който той 

живее” (Clemmens-Lodde В., Schaeuble W., 1980). Предвид 

необходимостта от подобни знания, би следвало да представим 

по-детайлно виждането за човека в позитивната психология и 

неговото влияние върху психотерапевтичната работа.   

„Позитивният подход” (позитивный подход) се основава на 

едно ново, положително гледище за човека в позитивната 

психотерапия, в основата на която лежи постулатът, че всеки 

човек — без исключение — по природа притежава две основни 

потребности: способност да обича и способност да познава. И двете 

основни негови способности съставляват същността на всеки 

човек и са заложени в него по рождение. В зависимост от 

потребностите на организма, на околната среда (възпитание, 

образование и култура) и на времето, в което той живее (духа на 

времето), тези базови способности се диференцират в структурата 

на същностните черти, които впослседстиве съставят характера 

на човека и неговата индивидуалност. Постулатът за двете 

базови концепции (вж „Концепция за базовите способности в 

различните психотерапевтични школи”/ „Концепция базовых 

способностей в различных психотерапевтических школах”, 

Пезешкиана X., 1985) не означава нищо друго, освен това, че 

човекът по своята природа е добър. „По своята природа” означава, 

че всеки човек е надарен с всички способности, които могат да се 

сравнят със семенцата на скритите възможности, но е нужно те да 

се развият. Позитивната психотерапия се дистанцира от 

детерминизма на инстинктите в психоаналитичната концепция 

или в рамките на механистичния модел на човека в 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), 

които виждат изначално човека като „недобър” или като „бяла 

дъска” (tabula rasa). Или, казано иначе, съгласно позитивната 

психотерапия, човекът в същността си е здрав, а целта на 

психотерапията се състои в това да го върне в изходното му 

състояние на здраве (в широкия смисъл на думата). От 

транскултурна гледна точка, по отношение на базовите 
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способности, ние наблюдаваме как в западните култури акцентът 

се поставя на способността към познание, докато в източните 

култури на преден план излиза способността да обича, която се 

смята, че отразява здравето. Русия се разбира в тази връзка не 

само като дуализъм, предвид разположението и „на изток и на 

запад”, но и като самостоятелна култура (Пезешкиан X., 1993, 

1998). 

Подобно на визията за човека във всяко друго 

психотерапевтично направление, този метод също отразява 

образа на човека на своя създател и се основава на духовно-

философско-идеологична платформа. Два източника оказват 

особено влияние на Н. Песекшиян  в процеса на създаване на 

концепцията за позитивната психотерапия: неговата собствена 

транскултурна ситуация (Иран — Германия) и неговият 

светоглед като последовател на бахайската вяра (Бараш Б. А., 

1993). Първото води до разработването на транскултурния 

подход, а второто, наред с други причини, до позитивното 

гледище за човека. Образът на човека в бахайската вяра 

предполага, че „човекът е най-висшият талисман” и трябва да 

бъде възприеман като „шахта, пълна със скъпоценни камъни” 

(Baha'u'llah, 1982; Jordan D. С., Streets D. Т., 1973). Позитивната 

визия за човека има множество производни форми, които влияят 

на всекидневните отношения лекар—пациент. В своя труд „Може 

ли да се смята позитивната психотерапия за „революция” в 

психотерапевтичната практика?” („Можно ли считать позитивную 

психотерапию "революцией" в психотерапевтической практике?”), 

Г. Л. Исурина (Г. Л. Исурина, 1993) отбелязва, че може да се 

говори за революция в случай, че е била изработена нова 

концепция или е предложена нова теория за личността, която в 

основите си се отличава от съществуващите. Ако смятаме 

теорията за личността за основа на метода, то тогава за основа на 

теорията на личността представата за човека. Хуманистичният 

метод, разбира се, е ориентиран към ресурсите, но положителната 

психотерапия прави още една крачка напред, заявявайки, че 

„човек е добър по своята същност” (человек добр по своей сути),  и 

това се отразява не само в използваните техники, но и в 

отношението към пациетна. За практическата работа, това 

означава преди всичко да приемеш себе си и другите такива, 

каквито те са, като отбележиш също какви ние можем да бъдем; 

да приемеш пациента с неговите нарушения и заболявания, като 

човек, за да можеш след това да се обърнеш и към неговите все 

още неизвестни, скрити, засенчени от болестта способности. 

Основателите на позитивната психотерапия акцентират 

вниманието върху значенията, които имат симптомите за 

пациента и околните му хора, стараят се да определят 

„позитивното” лечение (символичната функция на болестта). 

Така разстройствата и заболяванията се разглеждат като своего 
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рода способност да реагираш на конфликта именно по този 

начин, а не другояче. В този смисъл заболяванията и 

разстройствата в позитивната психотерапия се разглеждат по 

един нов начин (Пезешкиан X., 1988, 1996). 

Примери за такива интерпретации на заболяванията са: 

— Депрессия — способност твърде емоционално да се 

реагира на конфликти; 

—  Фригидност — способност да кажеш „не” на своето тяло;  

— Страхът от самотата означава потребност да бъдеш 

заедно с други хора; 

— Алкохолизмът е способност да получиш топлотата, която 

не успяваш да получиш от околните. 

Позитивният процес води така също и до промяна в 

гледната точка на всички участници — пациент, семейство и 

лекар, — което се явява основа на съвместната 

психотерапевтична работа, която облекчава последващото 

преодоляване на възникналите проблеми и конфликти. 

Осъществява се преход от симптом към конфликт. Това помага да 

се постави фокуса върху „актуалния” (настоящий) пациент, който 

също така често се оказва съвсем не човекът, потърсил помощ — 

последният много често е само носител на симптомите и може да 

бъде обозначен като „най-слабото звено” (на семейната) верига, — 

истинският пациент нерядко си „седи” вкъщи  (Пезешкиан X., 

1990). Симптомите и заболяванията могат да бъдат сравнени с 

върха на айсберга, подал се над водата. А основната маса в 

ледената вода — конфликтите на пациента — са скрити (и в 

голямата си част неосъзнати) и е необходимо да се приложат 

специални „техники”, за да може тази част да стане „видима”. В 

позитивната психотерапия това се осъществява […] с помощта на 

положителните интерпретации (интерпретаций), с прилагане 

на притчи и на транскултурния подход.  

Притчите, приказките, митовете, пословиците и 

поговорките целенасочено се прилагат в позитивната 

психотерапия, като се отчитат техните 9 функции (Пезешкиан X., 

1993). Те се използват преимуществено в качеството им на 

нерационални подходи, които позволяват на пациента по-добре 

да използва въображението и интуицията си (способност да 

обичаш) и да намери за себе си нови възможни решения. Това се 

оказва особено успешни в случаите на т.н. „трудни” пациенти, 

които не са възприемчиви към рационалното отношение, 

например с гранични личностови разстройства. 

Така позитивният аспект води от подкрепа към надежда, 

вяра и убеденост, които, както е известно от изследванията 

(Wolberg L, 1977), могат да мобилизират или да освободят 

живеещите в човека способности и неговия потенциал за 

самопомощ.  

Вж. също Позитивна психотерапия по Н. Песекшиян и Х. 
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Песекшиян 

 

ЗНАЧЕНИЕ НА РАБОТАТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

СЕСТРИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ МЕДСЕСТЕР  

В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

През последните десетилетия се отбелязва изразена 

тенденция към засилване на ролята на средния медицински 

персонал в усъвършенстването на всички системи в 

здравеопазването, което е обусловено от различни 

преобразувания в областта на обучението, и от по-високото ниво 

на подготовка и организация на дейността на медицинските 

сестри. Днес е нужно те да притежават сложни медицински, 

природо-научни, а също така технически познания и навици, 

които са им необходими, за да се грижат за болните. В западните 

стрени в съответствие с изискванията на нашето време вече в 

продължение на много години медицинските сестри се подготвят 

по разширени програми, което значително повишава техния 

статус като фактически помощници на лекарите. Медицинските 

сестри встъпват в качеството им на педагози и активно провеждат 

научни изследвания в сферата на тяхната дейност наравно със 

специалистите с висше образование.  

В някои медицински вузове на Русия са създадени 

факултети за подготовки на медицински сестри с висше 

образование, в които се приемат хора, завършили медицинско 

училище, с цел тяхното по-нататъшно професионално 

усъвършенстване и подготвянето им за по-сложни видове 

дейност. Основната задача на тези факултети е да подготвят 

специалисти, които да организират дейността на медицинските 

сестри на места във всяко едно от структурните подразделения в 

системата на здравеопазването и да осъществяват ръководството 

на това подразделение. Допълнителни техни функции могат да 

бъдат провеждането на научно-изследователски разработки в 

сферата на техните професионални интереси, а също така 

мениджмънт на създаването на нови или търговски структури в 

системата за предоставяне на медицинска помощ, например на 

специализирани лечебни учреждения, ориентирани към 

дейността на семейните лекари и дори по-тясно – на семейните 

психотерапевти.  

За да са подготвени да работят в областта на 

психотерапията, медицинските сестри се обучават допълнително 

по специални програми (с оглед много особености на техните 

сфери на дейност). На пъро място те преминават лабораторен 

тренинг (лабораторный тренинг), в рамките на който овладяват 

технологии за ефективно взаимодействие с болните. Основа на 

професионализма на медицинските сестри се явяват техните 
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развити (оттренирани) способности в сферата на социалната 

перцепция, които им позволяват да изслушват активно 

пациентите, да им оказват емоционална подкрепа 

(эмоциональная поддержка). В заключение, събраната и 

структурирана информация за поведението и преживяванията на 

болните се записва в дневника за наблюдение с цел 

осигуряването на обратна връзка (обратная связь). Не по-малко 

важна за медицинските сестри, работещи в областта на 

психотерапията, се явява способността им за ярка, отчетлива 

експресия, т.е. за активно, открито използване в отношенията с 

болните на всички видове невербална комуникация. Това прави 

поведението на сестрите „прозрачно” («прозрачный») (разбираемо) 

за пациентите без допълнителни емоционални усилия от тяхна 

страна. Особено важно е също така, че подобно поведение на 

медицинските сестри може да се разглежда в качеството на модел 

(образец) на поведение за болните.  

В различните структурни подразделения на 

психотерапевтичните служби медицинските сестри осъществяват 

комплекс от мероприятия по терапия чрез среда (терапия 

средой), която осигурява на пациентите общуване един с друг, 

създава предпоставки за реализирането на принципи за 

самоуправление във формиращото се общество от болни, което 

ускорява тяхното оздравяване. Медицинските сестри провеждат 

поведенческа психотерапия (поведенческая психотерапия), 

например под формата на функционална тренировка на 

поведението или реализират нейните отделни елементи 

(назначени от лекаря и в контекста на тактиката за лечение на 

конкретния болен). Медицинските сестри осъществяват с 

пациентите арт-терапия (арттерапия), в много случаи те 

успешно могат да изполват прости форми на библиотерапия 

(библиотерапия), а след специална подготовка на тях може да се 

поверят заниманията по телесно-ориентирана психотерапия 

(телесно-ориентированная психотерапия), хореотерапия 

(хореотерапия) или провеждането на отделни 

психогимнастически упражнения в съответствие с общите задачи 

в лечението на болните. В случаите на по-нататъшна интеграция 

на видеотехниката в психотерапевтичния процес, след 

допълнително обучение, медицинските сестри могат да 

провеждат една от съвременните форми на естетопсихотерапия –  

съвместното гледане на филми от малка група пациенти, като 

филмите са художествени […] (на най-известните популярни в 

световен мащаб кинорежисьори) с последващо обсъждане на 

съдържанието или сюжета по отработен алгоритъм).  

Всички очертани по-горе задачи могат да бъдат изпълнени 

от медицинската сестра единствено при условия, че тя постоянно 

усъвършенства своите професионални знания и навици. От 

медицинската сестра се очаква също така постоянно да повишава 
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своето културно ниво и да се стреми към личностен ръст.  

 

_И_ 

 

ИГРОВА ПСИХОТЕРАПИЯ// 

ИГРОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Изучаването на детската игра по пътя на наблюдението, 

интерпретацията (интерпретация), структурирането и др. 

спомага да се осъзнае уникалността на начина, по който общува 

детето със заобикалящия го свят. Така играта се поставя в 

основата на метода за лечение на емоционалните и поведенчески 

разстройства при децата, който получава названието И. П.  

Отсъствието у децата на вербални или на понятийни 

навици, развити в необходимата степен, не позволява ефективно 

да се използва психотерапия спрямо тях, поне на напълно 

основана на говорене такава, както това се случва при 

психотерапията на възрастните. Децата не могат свободно да 

описват своите чувства, те са способни да изразяват по друг 

начин свооите преживявания, трудности, потребности и мечти.  

Важна тема в играта се явява желанието да извърши нещо, 

„изиграването” на отношения или на ситуации такива, каквито 

биха искали да ги видят децата. Често детето повтаря своя 

негативен житейски опит, в който отново и отново изпитва 

особени, значими за него преживявания. Ролите, изигравани от 

децата, понякога са реверсивни, обърнати, а позицията на детето 

в играта става активна, често дори антагонистична, докато в 

реалния живот детето е възприемало случващото се единствено 

пасивно. 

В началото психотерапевтът може просто да разреши на 

децата да играят. Наблюдаването на тяхната игра му помага, на 

първо място, да установи доверителни отношения с детето и на 

второ — да си състави необходимата представа за своите 

способности за развитие, за емоционалните си конфликти и 

стилове на общуване. Съдържанието на детската игра, степента 

на нейната концептуална сложност, особеностите на нейната 

организация, действащите в нея лица, конфликтите, 

безпокойството на детето, изразените афекти — всичко това 

представлява информативна и диагностична ценност за 

психотерапевта. Неговото поведение в процеса на И.П. може да 

бъде различно. Прийомите на недирективната стратегия 

предполагат пасивност от негова страна, редки забележки, с 

които той помага на детето да „изиграе” и да разреши собствените 

си конфликти. Психотерапевтите-егоаналитици са склонни към 

интерпретация на играта, с което се стремят да помогнат на 

детето да осъзнае и приеме на съзнателно ниво онези 

емоционални конфликти, които по-рано са били отричани или 
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потискани. Специалистите с напълно противоположна 

ориентация, основавайки се на теориите за социалното учене 

(социальное научение), смятат за своя основна задача обучаването 

на децата в това как правилно в социален аспект да играят 

своите житейски роли и не отделят особено внимание на 

афективната страна на детската игра. Като цяло, 

психотерапевтът използва повече или по-малко структурирана И. 

П. в зависимост от особеностите на нарушенията и на проблема 

на конкретното дете. 

 

ИМАГОГИКА // 

ИМАГОГИКА  

 

Лат. imago – образ, вид.  

Предложена е от създателя на онтопсихологията 

(онтопсихология) Менегети (Менегетти/ Meneghetti Т). 

Представлява като цяло метод на психотерапия, ориентиран към 

онтопсихологията. Той позволява да се очертаят зоните на 

психична проблематика, недостъпни за съзнанието. В същността 

си методът представлява привеждане в движение на образи от 

несъзнаваното на пациента и извеждането им на съзнателно 

ниво. 

В процеса на И., с помощта на тази специална 

психотерапевтична процедура, субектът се потапя в себе си, в 

своя вътрешен свят и с помощта на образи започва да разбира 

своята собствена проблематика и сложни житейски ситуации. 

Когато пациентът разказва за своите образи, психотерапевтът 

наблюдава какво се случва с неговото „семантично поле” 

(семантическое поле) (термин от онтопсихологията, под който се 

разбира информационно-енергийното взаимодействие между 

хората). Доколкото, съгласно онтопсихологията, несъзнаваната 

същност на човека го тласка по посока на максималната 

самореализация, проявяването на тази същност се съпровожда с 

най-голямо освобождаване на психична енергия. Ако 

семантичното поле отсъства, това означава, че образите идват не 

от несъзнаваното, а са били единствено „изфантазирани” от 

пациента, че неговият проблем си е отишъл или е фалшив. 

Истинските образи, идващи от дълбините, винаги се съпровождат 

от семантично поле. Образите, които човек вижда по време на 

сеанса И., се подлагат на интерпретация (интерпретация) от 

психотерапевта, който притежава специални познания за 

разшифрирането им. 

 

ИМАГОТЕРАПИЯ //  

ИМАГОТЕРАПИЯ  

 

Oт лат. imago – образ, вид.  
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Психотерапевтичен метод за трениране на болния във 

възпроизвеждане на определени комплекси от характерни образи 

с лечебна цел. Методът е предложен през 1966 г. от И. Е. Волперт 

(И. Е. Вольперт). Отнася се към групата методи на игровата 

психотерапия (игровая психотерапия), в по-широк смисъл е 

вариант на поведенческата психотерапия (поведенческая 

психотерапия), в основата на която лежи научаването на това да 

се реагира адекватно в трудни житейски ситуации, да се 

разширяват комуникативните възможности, да се развиват 

способностите за възпроизвеждане на „лечебен” образ, да се 

мобилизира собствения житейски опит. 

В имаготерапевтичния процес се използват постепенно 

усложняващи се технически прийоми. На първия етап на болния 

се предлага да избере между ролите на разказвач или на 

слушател. Първоначалната и основна форма на И. е разказът, 

доколкото пациентът, вживявайки се в образ, преживява всички 

онези чувства, които въображаемото лице трябва да изпитва в 

дадената ситуация. Образът, който играе болният, се подбира в 

качеството му на лечебен фактор в съответствие с неговото 

психологическо съдържание. Наред с преразказването на 

литературния материал като основна форма на работа, се 

прилагат също импровизирана инсценировка на типични 

житейски ситуации (театър експромпт). Задачата на И. в този 

случай се явява тренирането в адекватно в психологически план 

поведение. Първоначално курсът И. обхваща от 3 месеца до 

половин година, за да може през това време да бъде изложено 

напълно съдържанието на цялото произведение. И. се провежда в 

групова и по-рядко в индивидуална форма. На болния се 

предлага всекидневно в продължение на 1-2 часа да се 

възпроизвежда в поведението образа на собствения Аз – такъв, 

какъвто човекът би искал да стане. Постепенно играта става по-

продължителна, а желаният образ става в някаква степен 

привичен на поведенческите стереотипи на болния.  

Вторият етап на И. включва драматизация на разказ. 

Пациентите разиграват различни фрагменти от повест или 

роман, наситени с драматични действия и диалози. Съществено 

значение придобива също така инсценирането на един или друг 

епизод от произведенията, с които работят пациентите. 

Осъществява се инсцениране и измисляне на ситуации, които 

отсъстват в произведението. Провеждат се занимания по техника 

на речта, по движение в такт, по танци. Продължителността на 

втория етап е същата, както и тази на първия етап. 

На третия си етап И. включва занятия в лечебно 

драматично студио. В работата върху възпроизвеждането на 

образа се използват хореографски фрагменти, драматични и 

комедийни спектакли. Изборът на образите се осъществява 

изхождайки от клинично-психологичните особености на 
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пациентите. На болните с истерия се предлагат образи на 

сдържани и разсъдливи, склонни към анализ хора. За 

пациентите с психастенични черти е полезно да възпроизвеждат 

образите на хора, които преживяват действителността 

непосредствено и емоционално. 

Към лечебните фактори, използвани в И., се отнасят 

отвличането, убеждението (убеждение), разяснението, 

внушението (внушение), имитационното поведение, 

емоционалната подкрепа (эмоциональная поддержка), 

обучението в нови способи на поведение. И. се използва като 

метод за лечение на граничните нервно-психични разстройства и 

като способ за рехабилитация на болния чрез неговото личностно 

развитие. 

 

ИМПЕРАТИВНО ВНУШЕНИЕ НАЯВЕ НА ФОНА НА 

СИЛНО ЕМОЦИОНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ ЗАЕКВАНЕ 

ПО ШКЛОВСКИ //  

ИМПЕРАТИВНОЕ ВНУШЕНИЕ НАЯВУ НА ФОНЕ 

СИЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ 

ЗАИКАНИИ ПО ШКЛОВСКОМУ 

 

Едномоментните начини за сугестивно въздействие широко 

се използват от лекарите по време на Великата Отечествена 

война, например за ликвидиране на сурдомутизма (глухонемота) 

и на други истерични разстройства. Когато се прилагат такъв тип 

методи е крайно важно да се постигне поне до кратковременен 

ефект, който убеждава болния в съхранеността на неговите 

речеви, двигателни и други функции и нерядко спомагат за 

излекуването му. 

През 80-те години на XX  век всеобщо внимание привличат 

публикации в пресата, посветени на „едномоментен метод за 

отстраняване на заекването” («одномоментному методу снятия 

заикания»), предложен от К. М. Дубровский (вж Директивно 

групово въздействие наяве по Дубровски/ Директивное групповое 

воздействие наяву Дубровского). Сеансът на внушение 

(внушение) наяве при заекване се използва в нашата страна от 

много психотерапевти и психолози: П. И. Бул (П. И. Буль, 1974), 

В. М. Школвский (В. М. Школвский, 1966), Ю. Б. Некрасов (Ю. Б. 

Некрасов, 1980), Л. Я. Мисуловин (Л.Я. Мисуловин, 1988) и др. 

Целесъобразността на приложението на този психотерапевтичен 

прийом не предизвиква съмнения, но да се говори за 

едномоментност на лечебното въздействие при отстраняването на 

такава сложна в етиопатогенетично и симптоматично отношение 

патология на речта като заекването е неправомерно. Нагласата 

към едномоментността на лечението дезориентира болния и му 

дава право да се надява на „чудодейно изцеление”, което напълно 

зависи от майсторството на лекаря. За това способстват и някои 
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твърде категорични формули на внушение, които прилага К. М. 

Дубровски, например: „Веднъж и завинаги аз свалям от Вас 

заекването като старо, износено палто” («Раз и навсегда я сниму с 

вас заикание, как старый, изношенный сюртук».). При такова 

симптоматично въздействие не само не се отчитат нервно-

психичните и личностни особености на болните, 

продължителността на речевото нарушение, което оставя своя 

болезнен отпечатък върху системата от отношения на заекващия, 

но и е възможен рецидив на речевото нарушение, който за много 

болни се явява сериозна психотравма с ятрогенен характер. 

В. М. Школвски въвежда сеанса на внушение наяве в курса 

комплексно лечение на заекването като мощен 

психотерапевтичен прийом, насочен към отстраняване на страха 

на болния от речта в емоционално значими ситуации. Той описва 

подробно методиката на провеждане на сеансите, която 

предвижда закрепване на постигнатите в сеансите резултати. 

Най-общо тази психотерапевтична процедура се свежда до 

следното. В просторна зала в присъствието на медицинските 

работници, на роднините на болните, а също така и на пациенти, 

които очакват в близките дни да участват в аналогичен сеанса, 

група от 8-10 човека бива поканена на сцената. Проверява се 

речта на болните от тази група; затрудненията в речта при 

отговор на въпроси и при самостоятелен разказ се използват за 

създаване на определено емоционално напрежение. След това на 

болните се разяснява същността на заекването, причините за 

неговото възникване, възможностите за отстраняването му по 

пътя на специално въздействие. На заекващите се обясняват 

причините за неуспехите на предходното лечение (недостатъчно 

сериозно отношение към занятията, недостатъчно време за 

тренировка и т.н.). Вниманието се насочва към активното участие 

на болните в лечебния процес, което се явява едно от условията 

за успешна терапия. По време на беседата е необходимо да се 

следи състоянието на всеки отделен човек, да се прави така, че 

никой да не остава равнодушен към психотерапевтичната 

процедура. 

След посочената подготовка на всеки участник в групата се 

оказва индивидуално императивно внушение, че той сега ще 

говори плавно и слято. В началото сеансът на внушение се 

провежда с болен, от когото може да се очаква добра отразена 

(отраженная) или задружна (сопряженная) реч. Първите 

произнесени от него думи и фрази обикновено оказват 

психотерапевтично активизиращо въздействие на членовете на 

групата. Дори малкият успех ги окрилява, поражда чувство за 

увереност в собствените сили. И най-малките сривове и всякакъв 

тип затруднения понижават емоционалното напрежение и 

болният губи вярата си в успеха. Става по-трудно да се създаде 

необходимия емоционален тонус повторно, ето защо щателното 
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изучаване на заекващия в подготовителния период има голямо 

значение. Преди сеанса е необходимо не само продължително 

запознанство с психичните особености на заекващия, но и с 

неговите речеви възможности. 

Обичайно се започва с автоматизирани поредици: от гласни 

звуци и цифрови редици, които се отработват щателно и се 

произнасят леко от заекващите в процеса на подготвителна 

логопедична работа. След това  се дават фрази на задружна и 

отразена реч.  Така заекващите се водят към отговор на въпроси 

и към самостоятелни изказвания. След внушението („Навсякъде 

и винаги говорете така, както на сеанса”) се провежда кратка 

беседа с болните и техните роднини, в която се разяснява 

значението на режима на мълчание, който продължава 

денонощие и е необходим, за да си почине речевата система на 

болния след силното емоционално напрежение и преди 

последващия контакт със специалиста. 

При провеждане на сеанса на императивно внушения 

наяве с включване на демонстративни моменти, работата също 

започва с беседа, чието съдържание вече беше посочено по-горе. 

На следващия етап всеки заекващ индивидуално бива подлаган 

на различни тестове за внушаемост (невъзможност да си протегне 

ръцете, да падне напред или назад, невъзможност да си затвори 

устата), които оказват психично въздействие върху участниците в 

сеанса. По тази причина в групата обикновено се включват 2-3 

болни с повишена внушаемост, които да повишат последната при 

останалите участници в сеанса. Опиттът показва, че много болни, 

които не се поддават на пряко внушение при специалните проби, 

на сеанса говорят добре, доколкото определящ момент в случая не 

е внушаемостта, а състоянието на емоционално напрежение. 

След провеждането на пробите се пристъпва към индивидуално 

внушение. Сеансът се провежда в определен ден, очакван с 

нетърпение от болните, доколкото той се явява начало на нов 

етап от лечението. Опитът показва, че успех може да се постигне, 

като се прилагат различни прийоми на внушение, но във всички 

случаи е необходимо у болните да се предизвика състояние на 

изразено емоционално напрежение. 

Сеансите на внушение наяве се провеждат с всяка група в 

присъствието на всички заекващи, приети за лечение, и на 

техните роднини. Съвършено недопустимо е практикуваното от 

някои специалисти провеждане на сеанси в масови аудитории, 

което уж трябва да спомогне за повишаването на емоционалното 

напрежение на подлагащите се на внушение. Тази излишна 

театралност по-често служи единствено за удовлетворяване на 

амбициите на самия сугестор. Психотерапевтичният сеанс не е 

естрадна или циркова атракция, а лечебен процес, който 

понякога засяга най-интимните личностни механизми, които 

причиняват страдания на пациентите. Успехът зависи не от 
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масовостта на аудиторията, а от опита на специалиста, от 

неговите знания и чувство за отговорност към доверилия му се 

болен.  

Ученикът на В. М. Шкловски Л. Я. Мисуловин (Л. Я. 

Миссуловин) внася някои допълнителни елементи в описаната 

методика.  

Формулата на внушение, адресирана към цялата група, се 

произнася със силен, напрегнат глас, а индивидуалното 

внушение — шептейки, с поглед, насочен право в очите на близко 

стоящия събеседник. Подобно преминаване от силен глас към 

шепот помага дълго време да се запази вниманието на групата и 

на залата върху провежданата работа, не позволява отвличане 

нито за миг от това, което прави и говори специалистът. 

Индивидуалната формула на внуешение, която е насочена 

ктм отстраняване у болния на страха от речта в различни 

емоционално значими ситуации на речево общуване, завършва 

със следните думи: „Отсега навсякъде и винаги Вие ще говорите 

леко и свободно, ясно и спокойно, точно така, както Вие 

произнасяте речевите образци. Няма да има никакъв страх от 

речта, никаква боязън Вие няма да изпитвате повече. Но Вие 

трябва точно да изпълнявате всички препоръки на 

специалистите, да работите в диспансера и у дома много упорито 

върху своята реч, закрепвайки така постигнатите положителни 

резултати”.. Такъв завършек на индивидуалното внушение 

насочва болния към по-нататъшна самостоятелна работа, като не 

му позволява да разчита единствено на „съдействената” помощ на 

специалистите, а в случай на рецидив на заекване не го лишава 

от вярата му във възможността да подобри своето състояние. 

Успешното постигане на психотерапевтичната цел 

(психотерапевтическая цель) на сеанса по внушение зависи от 

редица фактори, които е необходимо да се предвидят в процеса на 

подготовка за тази процедура. Преди всичко следва да се отчита 

внушаемостта на болния. За сеанса се избират не само лица с 

много добра внушаемост, доколкото тези свойства на човека 

обикновено се засилват значително по време на самата 

процедура. По-голяма роля играят нервно-психичните 

заболявания и личностните особености на пациентите, които 

обуславят характера на речевите нарушения. Не следва да се 

включват в групата, с която ще се провежда сеанс, болни с 

декомпенсирани психопатии, с конвулсивни припадъци и 

синкопи с различна етиология, а също така заекващи с изразена 

психастенична акцентуация на характера. Хората, отнасящи се 

към, последната категория пациенти са склонни към повишен 

самоанализ (самоанализ), отнасят се скептично към всичко 

случващо се, не са уверени в себе си и във възможностите на 

околните — те, по правило, не показват добри резултати в 

сеансите. Вместо последните, при хората от тази група се 
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провеждат психотерапевтични беседи (психотерапевтическая 

беседа) с последваща тренировка на речта без използване на 

демонстративни прийоми. Възрастта на болните също е от 

значение. Практиката показва, че посоченото психотерапевтично 

въздействие е най-интензивно при работа с подрастващи и млади 

хора, необременени с голям житейски опит, в частност с 

неуспешно лечение в миналото. Силно активизиращо влияние 

върху болните оказва демонстрирането преди началото на сеанса 

на бивши пациенти, които са се излекували от заекването. Човек, 

който в миналото е заеквал, а понастоящем добре владее себе си и 

речта си, въодушевлява болните със своя личен пример, вдъхва 

им увереност в успеха на лечението. Необходимо е да се 

подчертае психотерапевтичната роля на аудиторията. В залата 

не трябва да има равнодушни хора, просто зрители. Събралите се 

хора на сеанс чрез своята емоционална настройка поддържат 

болните, помагат им да постигнат увереност в своите сили, във 

възможността да се избавят от своя страх от речта и от чувството 

за непълноценност. 

 

ИМПЛОЗИВНА ТЕРАПИЯ НА СТЕМПФЪЛ //  

ИМПЛОЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ СТАМПФЛА 

 

Имплозията е методика на наводнението (методика 

наводнение), приложена въ въображението. Предложена е от 

Стемпфъл (Стампфл/ Стампфл/ Stampfl T. G.) през 1967 г. 

Разликата между нея и систематичната десенсибилизация 

(систематическая десенсибилизация) е в това, че на пациента се 

предлага да си представи най-страшните ситуации в 

продължение на възможно най-дълъг период от време, без 

предварително обучение в релаксация (релаксация). Целта на 

имплозивната терапия е да предизвика интензивен страх, който 

ще доведе до намаляване на страха в реална ситуация. 

Угасването на страха протича в резултат на дългото пребиваване 

в ситуация, която по-рано е била съпроводена от страх, но в 

момента вече това не е така, защото ситуацията не води до 

последиците, предизвикващи страх. 

При тази методика психотерапевтът актуализира във 

въображението на болния стимул или заместващ го стимул, към 

който е зафиксиран страхът, заставя пациента дълго да 

контактува с него, без обаче да въвежда други стимули 

(последствия), които подкрепят страха.  

Освен този модел, Стемпфъл предлага и друг вариант на 

методиката, изхождайки от психоаналитичната теория, като 

смята, че в основата на страха лежат дълбинни психодинамични 

механизми. По правило, те са свързани с теми като агресията, 

наказанията, загубата на контрол, със сексуални теми. Ето защо 

преди да се представят във въображението на пациента сцени, 
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имащи отношение към симптома, на последния се предлагат и 

още няколко теми: 

1. Агресия. Пациентите си представят сцени, фокусирани 

върху значими за тях лица (родители, съпруга, братя и др.). 

Нивото на агресия варира от изразяване на враждебност до 

високи, неконтролируеми степени, които водят до увреда или до 

смърт на обекта на агресия. 

2. Наказание. Пациентът си представя себе си като жертва 

на агресия или на други враждебни действия. Наказанието е 

резултат от извършването на някакво забранено действие.  

3. Загуба на контрол. Задават се сцени със загуба на 

контрол върху сексуалните или агресивните импулси. На 

пациентите, които се боят да не полудеят, се предлагат ситуации, 

по време на които те си представят, че са хоспитализирани в 

психиатрични болници, че са затворени там за цял живот и т.н.  

4. Сексуални теми. Представляват сцени с отношение към 

Едиповия комплекс (комплекс Эдипа), комплекс на Електра 

(комплекс Электры), сцени на кастрация, хомосексуалност, 

фелацио. 

Техниката на имплозията включва няколко етапа. На 

първия, диагностичен етап се съставя схема на йерархията на 

страховете. На болния се обяснява механизмът на лечебно 

действие на метода, подчертава се важността на неговото активно 

участие в лечението, казва се, че той трябва да си представя във 

въображението си редица сцени, в които ще е необходимо да бъде 

максимално въвлечен, да си представи максимално точно 

ситуацията или предмета зрително, да го почувства осезаемо, да 

си спомни звукови или други характеристики на ситуацията или 

предмета, които по-рано са предизвиквали страх. Вторият етап 

включва това пациентът да си представи ситуацията (същинска 

имплозия). На болния се представя ситуация, която по-рано е 

предизвивала най-силен страх. Наблюдавайки поведението на 

болния, лекарят преценява степента на въвлеченост на болния и 

интензивността на изпитвания страх като последица от 

въвлечеността. Силният страх предизвиква моторна активност — 

общото напрежение на мускулите на цялото тяло и на отделни 

групи мускули например на дъвкателната мускулатура, 

ограничения в движенията или съкращения на някои мускули, 

мимически реакции. Освен това, могат да се наблюдават 

вегетативни реакции (съдови реакции по лицето, потене, 

сърцебиене). 

Задачата на психотерапевта е да поддържа достатъчно 

интензивно ниво на страха. Ако нивото на тревога се снижи, той 

въвежда допълнителни опасения, свързани със ситуацията, за да 

усили страха. Тази намеса на психотерапевта се повтаря няколко 

пъти в хода на занятието, докато нивото на тревога не намалее 

съществено. Необходимо е това ниво да се поддържа в 
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продължение на 40-45 минути. След края на процедурата се 

обсъждат пречките, възпрепятствали значителната емоционална 

въвлеченост, пациентът получава домашно задание да проведе 

самостоятелно подобни тренировки поне веднъж на ден. В 

следващите занятия могат да се използват и други ситуации, 

които будят страх, доколкото угасването на вече проиграните 

ситуации протича с бързи темпове. Обикновено цялото лечение 

обхваща няколко занятия, след което може да се премине към 

техниката на наводнението. По-долу в качеството на пример ще 

приведем вербализацията (вербализация), която помага да се 

поддържа високо ниво на страх при фобия от мишки: 

„Представете си, че пипате мишка в лаборатория... Тя започва да 

хапе пръстите Ви... след това бяга по ръката Ви... Неочаквано 

силно загризва ръката Ви, а след това я чувствате вече по тялото 

си... Тя достига шията Ви и я хапе... Усещате опашката ù по 

лицето си...  Тя се качва на главата Ви... оплита се в косата Ви... 

Опитвате се да я хването с окървавената си ръка, но тя се 

съпротивлява... Изведнъж се спуска по лицето Ви и скача в 

пазвата Ви” и т.н.  

 

ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОЛОГИЯ // 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Създадена от Алфред Адлер (Альфред/ Адлер/ Adler А.), И. 

П. се явява голяма крачка напред в разбирането на човека, на 

неповторимостта на неговия уникален житейски път. Именно И. 

П. предвижда много положения на хуманистичната психология, 

на екзистенциализма, гещалт-терапията (гештальт-терапия) 

и др.  

И. П. включва в себе си понятия като: житейски цели 

(жизненные цели), стил на живот (стиль жизни), аперцептивна 

схема (схема апперцепции), чувство за общност (чувство 

общественного, Gemeinschaftsgefuhl) и свързаната с него 

потребност от социално сътрудничество, самост (самость). Адлер 

твърди, че житейските цели, мотивиращи поведението на човека 

в настоящето и които го ориентират към реализиране и към 

постигане на изпълнението на желанията му в бъдеще, се 

коренят в неговия минал опит; а понастоящем се подкрепят от 

актуализирането на чувството за опасност, за незащитеност. 

Житейскатас цел на всеки индивид се формира на основата на 

неговия личен опит, ценности, отношения, на особеностите на 

самата личност. Много житейски цел са сформирани още в 

ранното детство и остават дълго време неосъзнати. Самият Адлер 

смята, че изборът му на професия е повлиян от честите му 

боледувания в детството и свързания с тях страх от смъртта.  

Житейските цели служат на индивида за защита срещу 

чувството за безпомощност, те са средство за обединяване на 
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съвършеното и могъщо бъдеще с тревожното и неопределено 

настояще. При изразеност на чувството за непълноценност, 

толкова характерно за болните от неврози в разбирането на 

Адлер, житейските цели могат да придобият преувеличен, 

нереалистичен характер (авторът открива механизмите на 

компенсация и хиперкомпенсация). При болните с неврози често 

се наблюдава много значително разминаване между осъзнатите и 

неосъзнатите цели, в резултат на което той игнорира 

възможността за реални постижения и предпочита фантазиите 

на тема неговото лично превъзходство.  

Стилът на живот е този уникален начин, който човек си 

избира, за да реализира своите жизнени цели. Това е интегриран 

стил на приспособяване към живота и взаимодействието с него. 

Симптомът на болестта или чертата на личността могат да бъдат 

разбрани единствено в контекста на жизнения стил, като 

своеобразен негов израз. Ето защо са така актуални и днес 

думите на Адлер: „Индивидът като цялостно същество не може да 

бъде откъснат от неговите връзки с живота… По тази причина 

експерименталните тестове, които работят в най-добрия случай с 

частни аспекти на индивидуалния живот, могат да ни кажат 

малко за характера на човека… “ 

В рамките на своя стил на живот всеки човек си създава 

една субективна представа за себе си и за света, която Адлер 

нарича аперцептивна схема (схема апперцепции) и която 

обуславя неговото поведение. Аперцептивната схема, по правило, 

притежава способността да се самопотвърждава или да се 

самоусилва. Изначалното преживяване на страх от човека 

например ще го доведе до това, че обкръжаващата го ситуация, с 

която той влиза в контакт, ще се възприема от него като още по-

заплашителна. 

Под чувство за общност (общественное чувство) Адлер 

разбира „чувството за човешка солидарност, за връзка на човека с 

човека... разширяването на усешането за другарство в човешкото 

общество”, В известен смисъл цялото човешко поведение е 

социално, доколкото, казва той, ние се развива в социална среда 

и нашите личности се формират социално. Чувството за общност 

включва усещането за родство с цялото човечество и за 

свързаност с житейските цели.   

Опирайки се на еволюционната теория на Дарвин, Адлер 

допуска, че способността и потребността от сътрудничество се 

явява една от основните форми на приспособяване на хората към 

средата. Единствено сътрудничеството между хората, 

съгласуваността на тяхното поведение, им предоставя шанс да 

преодолеят своята действителна непълноценност или усещането 

за такава. Блокираната потребност от социално сътрудничество и 

съпътстващото я чувство за неадекватност лежат в основата на 

неприсобеността към живота и в невротичното поведение.  
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Афористично звучат думите на Адлер: „Ако човек си 

сътрудничи с хората, той никога няма да стане невротик”. 

Адлер не отнася към операционалните понятието самост, 

както и много други категории на психоанализата 

(психоанализ). Самостта в неговото разбиране е тъждествена на 

творческата сила, с помощта на която човек насочва своите 

потребности, придава им форма и значима цел. Формирането на 

житейската цел, на стила на живот, на аперцептивните схеми, 

това са все творчески актове. Самостта ръководи и управлява 

индивидуалното реагиране на обркъжаващата среда. По мнение 

на Адлер, основен недостатък в разбирането на Фройд (Фрейд, 

Freud S.) за личността и за същността на психотерапевтичния 

процес е недооценяването на уникалността на човешката съдба, 

Самостта е форма на реализация на тази уникалност, тя формира 

активно стила на живот, отхвърляйки едни преживявания и 

избирателно приемайки други. 

В своята психотерапевтична концепция Адлер 

разграничава 8 аспекта: разбиране и приемане от страна на 

пациента на неговия индивидуален стил на живот; оказване на 

помощ на пациента в разбирането на самия себе си; трениране и 

засилване на неговия социален интерес, на потребността му от 

социално сътрудничество.  

По правило, психотерапевтичният сеанс започва с анализ 

на индивидуалния стил на живот на пациента, т.е. с търсенето на 

онези проблеми, които се отразяват в неговото поведение на 

различни етапи от онтогенезата. За това помага анализа на най-

ранните спомени или на най-значимите събития в детството. 

Спомените, които първи идват наум у даден човек, твърди Адлер, 

съвсем не са случайни, а съответстват на онези психични 

проблеми, които пациентът сам не е могъл да реши нито в 

миналото, нито в настоящето. В разказа на пациента намират 

отражение негативните обстоятелства, които повлияват неговия 

личностен ръст, а именно — органичната непълноценност, 

емоционалното отхвърляне или прекомерното потворство от 

страна на родителите. Важно е също така да се обръща внимание 

на невербалните съобщения на пациента — на мимиката, 

жестовете, интонацията на гласа, а също така на ключовите думи 

(глаголите), чрез които той изразява минали действия 

(първообраз на практиката на невролингвистичното 

програмиране/нейролингвистического программирование). 

Самата психотерапия представлява процедура, отличаваща 

се от психоанализата на Фройд. В беседите си с пациента 

психотерапевтът създава атмосфера на безопасност, на 

доброжелателност, съчувствие и подкрепа. Той събира материал 

и интегрира онези части от миналия и настоящия опит на 

болния, които са се изпъзнали от неговото осъзнаване/осознание. 

Възродената след това отново цялостност "се връща с умисвка от 
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психотерапевта към пациента”. Постоянни условия на 

психотерапията са установяването на визуален контакт и 

емпатичния рапорт (раппорт).  

Следващата стъпка в психотерапията на Адлер е 

оказването на помощ на пациента в постигането на разбиране на 

самия себе си. Какво в миналия опит на пациента се е 

преживявало и се преживява като слабост, недостатъчност, 

некомпетентност? Какви цели си поставя пред себе си пациентът, 

за да постигне невротичните атрибути на превъзходството? Ако 

когнитивното осъзнаване на тези реалии е постигнато от 

пациента, то той се оказва готов да възприеме този опит и 

емоционално, а по-нататък чрез изпълнение на конкретни 

задания на психотерапевта да го реализира в поведението си. И 

накрая, сътрудничеството между психотерапевта и пациента 

става предмет на тяхното съвместно обсъждане. Какво изпитва 

пациентът по отношение на психотерапевта? Какви 

преживявания от ранния си опит той проецира върху 

психотерапевта? Удовлетворил своята потребност да бъде чут, 

разбран, приет, пациентът става способен да се отвори към 

алтруистичния опит и да осъзнае своята собствена 

противоречивост. Със своето ново поведение, с интереса си към 

проблемите на другите, той инициира изменения в социалния 

контекст, от които, на свой ред, той самият зависи. 

Така схемата на развитие на психотерапевтичния процес в 

И. П. изглежда по следния начин: 

1) встъпване на психотерапевта в контакт с пациента с 

помощта на емпатията (эмпатия), доброта, подкрепа; 

2) формиране на чувство за отговорност у пациента за 

успеха на неговото лечение (като своеобразен сигнал от страна на 

пациента за сътрудничество с психотерапевта служи, в частност, 

желанието му да си спомни своето минало); 

3) когнитивно осъзнаване от страна на пациента на неговия 

собствен стил на живот и на проблема за самостта; 

4) емоционално отреагиране и съприкосновение с по-рано 

неосънавания сетивен опит; 

5) проверка на новия опит в реалността. 

През 30-те и 40-те години на 20-ти век И. П. е много 

популярна в страните от Западна Европа и САЩ.  

 

ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

В И,. П. в качеството на основен инструмент за лечебно 

въздействие встъпва психотерапевтът, а психотерапевтичният 

процес протича в диадата лекар-пациент. В организационен 

аспект, И. П. се различава от груповата (където като инструмент 

за лечебното въздействие встъпва и психотерапевтичната 



 

 
~315~ 

група/психотерапевтическая группа), колективната и 

семейната психотерапия (семейная психотерапия). На практика 

И. П. се използва в рамките на всички концептуални и 

методически направления в психотерапията, които и определят 

спецификата на психотерапевтичния процес, целите и задачите, 

способите за въздействием, методическите прийоми, типа на 

контакта между пациента и психотерапевта, продължителността 

и други променливи на И. П. 

И. П. се провежда от един психотерапевт, рядко от двама 

(биполярна терапия/биполярная терапия) или от няколко 

котерапевти (котерапевт). Често се явява елемент на 

комплексната терапия в съчетание с други форми на 

психотерапия, фармако-, физио- или социотерапия 

(социотерапия). Разграничават се също така комбинирана 

терапия, съвместяваща индивидуалната и груповата (или 

семейна) психотерапия, провеждана от един психотерапевт, и 

съчетаната терапия, при която пациентът преминава И. П. при 

един психотерапевт и едновременно с това участва в семейна или 

групова психотерапия (групповая психотерапия) при други 

психотерапевти.  

Съчетаването на И. П. с групова психотерапия, центрирана 

върху груповата динамика (групповая динамика) или със 

семйна психотерапия, фокусирана върху семейната микрогрупа 

като цялостен субект на системната психотерапевтична намеса 

(психотерапевтическое вмешательство), може да се предлага на 

пациента едва след щателна преработка на 

психотерапевтичните цели, които отчитат както лечебния 

потенциал на различни форми на психотерапия, така и техния 

възможен антагонистичен ефект.  

Историята на създаването и на развитието на И. П. 

предшества историята на възникването на други форми на 

психотерапия,м например на груповата или семейната, 

независимо от техните направления, и е свързана с общата 

история на психотерапията.  

Структурата на целите на различните съвременни форми 

на психотерапия, отнасящи се до И. П., се базира на разработките 

на Орлински, Хауърд  (Orlinsky D. Е., Howard K. I., 1986) и е 

представена в табл. 1. 

 
Таблица 1. Цели на съвременните форми на психотерапия 

 

Тип цели Примери 

Цели за 

психотерапевтичния 

сеанс (за 

терапевтичния 

процес); 

Задълбочаване на себеизследването 

(самоексплорацията/самоэксплорация) 

Отслабване на страха при обсъждане на 

забранена тема 

Съблюдаване на инструкциите при 
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конкретно и 

краткосрочно 

 

изпълняване на препоръките на 

психотерапевта 

 

Микрорезултати (след 

сеанса): конкретно и 

краткосрочно 

 

Прекратяване на избягването на 

всекидневните ситуации, избягвани преди 

Подобряване на способностите за 

разбиране на причинно-следствените 

връзки в конкретни социални 

конфликтни ситуации 

 

Макрорезултати (след 

сеанса): глобално и  

дългосрочно 

Позитивна самохарактеристика 

Съответстваща сила на Аза 

Адекватно очакване за собствената 

Ефективност 

Подобряване на способностите за 

комуникация 

Стабилна и генерализирана ситуационна 

компетентност  

 

 

Определянето на общите фактори на лечебното действие на 

И. П. в значителна степен се определя от теоретичните възгледи 

на изследователите. Така Мармор (Мармор, Marmor J., 1978), 

след като наблюдава психотерапевти от различни направления 

(психоанализа/ психоанализ, поведенческа психотерапия/ 

поведенческая психотерапия, гещалт-терапия/ гештальт-

терапия и др.), отбелязва осем основни фактора, присъщи на 

всички психотерапевтични методи в една или друга степен: 1) 

добри отношения и сътрудничество между психотерапевта и 

пациента като основа, на която се изгражда психотерапията; 2) 

първоначално отслабване на напрежението, основано на 

способността на пациента да обсъжда проблема с лице, от което 

той се надява да получи помощ; 3) познавателно обучение под 

формата на информация, получавана от психотерапевта; 4) 

оперантна модификация на поведението на болния под формата 

на одобрение или осъждане от страна на психотерапевта и на 

повтарящ се корективен емоционален опит (коррективный 

эмоциональный опыт) в отношенията му с психотерапевта; 5) 

придобиване на социални навици по примера на психотерапевта; 

6) убеждение и внушение (убеждение, внушение) – явно или 

скрито; 7) прилагане или репетиране на по-адаптивни методики 

при условие, че се оказва 8) емоционална подкрепа 

(эмоциональная поддержка) от страна на психотерапевта.  

Важна обща характеристика на И. П. се явява 

последователността на фазите на процеса (Kanfer F. H., Grimm L. 

G., 1980), с които са свързани конкретни цели и средства за 

тяхното постигане (табл. 2). 
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Таблица 2. Фази на психотерапевтичния процес 

 

Фаза Цели Средства 

Определяне 

на 

показанията 

Диагностично 

изследване 

Избор на  

терапевтичен метод 

Беседа/анамнеза 

Личностни 

и клинични тестове 

Медицинско 

изследване 

 

Построяване 

на 

терапевтични 

отношения 

Ролево структуриране 

(обяснение и облегчаване 

на приемането от страна 

на пациента на неговата 

роля именно като такъв)  

Формиране на 

положителни 

очаквания при промяна 

Построяване на 

терапевтичния съюз 

Предаване на знания 

за общата концепция 

за етиологията 

 

Реализиране 

на емпатия и  

уважение 

Разясняване на 

правилата 

на психотерапията 

Терапевтичен 

договор 

Провеждане 

на 

терапевтично 

обучение 

Систематична 

модификация 

на поведението  

(поведенческа терапия) 

Анализ и отчитане на 

опита при определянето 

на мотивите на  

поведението и  

преживяванията 

 (психоанализа) 

Реструктуриране на  

представите за себе си 

 (разговорна 

психотерапия) 

Прилагане 

на специални 

психотерапевтични 

техники 

Непрекъснато 

наблюдение и анализ 

на  

психотерапевтичния 

сеанс 

Оценка на 

резултата от 

терапията 

Психотерапевтично 

отчитане на степента 

на постигане на 

терапевтичната цел 

Обезпечаване на 

генерализация относно 

резултатите от  

терапията 

Формально завършване  

Беседа 

Диагностични 

Методи 

При определени 

условия – 

редуциране на 

терапевтичните 

контакти 

Договорка за 
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на терапевтичните 

отношения 

завършването на 

терапията по взаимно 

съгласие 

 

 

И. П. сама по себе представлява сложен процес, в който си 

взаимодействат различни социокултурни фактори, 

професионални качества и личностни особености, както на 

пациента, така и на психотерапевта, освен самата 

психотерапевтична техника и условията за нейната реализация. 

При И. П. особено важна е ролята на психотерапевта. Съгласно 

изследванията на Бютлер (Бютлер, Beutler L. E. et al., 1994) 

характеристиките на психотерапевта, които влияят на процеса на 

психотерапия, могат да се разделят на обективни: възраст, пол, 

етнически особености, професионална основа, терапевтичен стил, 

психотерапевтични техники и субективни: личностни особености 

за справяне, емоционално състояние, ценности, отношения, 

убеждения, културни взаимоотношения, терапевтични 

взаимоотношения, характер на соцалното влияние, очаквания, 

философска терапевтична ориентация.  

По срока на нейното провеждане, И. П. може условно да се 

раздели на краткосрочна (краткосрочная) и дългосрочна 

(долговременная). Границата обикновено се определя от броя 

психотерапевтични занимания (по време на терапевтичния курс 

– бел, прев.). По мнение на повечето изследователи, 

психотерапията с продължителност до 20 (по-рядко до 40) 

занятия, се отнася към краткосрочната. Съвременната тенденция 

при почти всички концептуални и методически направления се 

явява стремежът към краткосрочност, основаващ се на 

повишената интензивност, на интегративността на 

психотерапията, на конкуренцията в намаляването на 

материалните разходи без намаляване на ефективността. 

Понякога краткосрочността служи като един от принципите, 

които предпазват пациентите от развитие на „психотерапевтичен 

дефект” («психотерапевтический дефект»), от „бягство в 

психотерапията” («бегство в психотерапию») и от прехвърляне на 

отговорността за собствения живот върху психотерапевта.  

Дългосрочните форми на И. П. са най-характерни за 

психодинамичната (психоаналитична) психотерапия, която може 

да продължава до 7-10 и повече години при средна честота на 

психотерапевтичните занятия 2-3 пъти седмично. 

Продължителността на лечението зависи, в частност, от броя на 

конфликтните зони, които трябва да бъдат преработени в хода на 

лечебния процес (краткосрочната психодинамична 

психотерапия/ краткосрочная психодинамическая 

психотерапия се фокусира върху разрешаването на главния 
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конфликт), Честите срещи с пациента позволяват на 

психотерапевта да проникне в неговия вътрешен живот, те водят 

до по-пълно развитие на преноса (перенос), а също така 

подкрепят болния по време на целия период на лечение. В хода 

на дългосрочната психотерапия се разширява самопознанието на 

пациента, разкриват се и ссе разрешават вътреличностните му 

несъзнавани конфликти, формира се разбиране за механизмите 

на психична дейност, което позволява да се завърши процесът на 

лечение. Урсано, Зоненбърг, Лазар (Урсано, Зонненберг, Лазар 

(Ursano R. J., Sonnenberg S. M., Lazar S. G., 1992) определят 

следните критерии за завършеност на терапията. Пациентът: 

1) чувства отслабване на симптомите, които се 

възприемат като чужди; 

2) осъзнава своите характерни защитни механизми; 

3) способен е да приеме и да признае типичните за него 

самия реакции на пренос; 

4) продължава своя самоанализ (самоанализ) в 

качеството му на метод за разрешаване на своите 

вътрешни конфликти. Въпросът за завършването 

на лечението повдига пациентът, но той може да 

бъде поставен и от психотерапевта в резултат на 

проведения от него анализ на разсъжденията и на 

преживяванията на пациента по този повод. 

Датата на завършване на лечението се определя 

предварително по взаимно съгласие на 

психотерапевта и пациента.  

Дългосрочната И. П. се използва в рамките и на други 

направления, освен в психодинамичното. Така, при наличието на 

сложна, множествена симптоматика или на изразени личностни 

нарушения, най-склонната към краткосрочност поведенческа 

психотерапия може да продължи до 80-120 занятия  в стремежа 

да се постигне желания ефект. Не е рядкост продължителното 

лечение при психотерапия с екзистенциално-хуманистична 

насоченост, доколкото представителите на това направление 

понякога смятат за необходимо да оказват пожизнена помощ и 

подкрепа на пациентите.  

При провеждане на продължителна психотерапия е 

необхосимо да се има предвид зависимостта на скоростта на 

подобрение в състоянието на пациентите от броя на 

психотерапевтичните занятия. Както показват съвременните, 

основани на обемен материал изследвания на Хауърд (Ховард, 

Howard K. I., 1997), като цяло, скоростта на такова подобрение 

бързо нараства само до 24-то занятие, а след това рязко се забавя. 

Психотерапевтът трябва да бъде готов за такава динамика и при 

необходимост последователно да продължава да изпълнява 

набелязаните и обосновани психотерапевтични планове. 

Изборът на конкретни форми и методи на психотерапия в 
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индивидуално оказваната помощ на пациентите се явява 

непроста задача. Не престават споровете за преимуществата и 

възможностите на едно или друго психотерапевтично 

направление или „школа”. Съвременните научни постижения 

позволяват психотерапията да се разглежда не просто като сбор 

от методи, основани на лични свидетелства или на система от 

убеждения, създадени от една или друга „школа”, което е по-

характерно за религиозните култове, отколкото за научния 

подход. Създават се критерии за научност на психотерапията, а 

научният анализ (например метаанализът) позволява реално да 

се предскаже ефективността на конкретен психотерапевтичен 

метод при една или друга патология, която изисква 

психотерапевтична намеса (Perrez M., 1989). Показатели на 

научната обоснованост на един или друг психотерапевтичен 

метод се явяват преди всичко: 

1) доказателствата за неговата ефективност; 

2) обосновката с предположения, които не противоречат на 

съвременните научни данни. 

При избора на методи за психотерапия е целесъобразно да 

отчитат данните на Граве и съавтори (Граве и соавт./ Grawe K. et 

al., 1994). По отношение на индивидуалната психотерапия, 

метаанализът на ефективността на различни видове 

психотерапия показва, че много от методите не са изследвани по 

един научно приемлив начин, а ефективността на другите 

съществено се различава. Достатъчно убедителни са резултатите 

от интерперсоналната психотерапия (интерперсональная 

психотерапия) на Клерман и Вайсман (Клерман и Вейссман/ 

Klerman G. L., Weissman M. M.), провеждана с пациенти с 

депресия и нервна булимия. Клиент-центрираната 

психотерапия на Роджърс (Клиент-центрированная 

психотерапия Роджерса) е ефективна при невротични 

разстройства, а също така е показана при лечението на 

алкохолизъм и дори на шизофрения, често в комбинация с 

методи от поведенческата психотерапия. Всисока ефективност, но 

при ограничен спектър патологии, показват методите от 

когнитивно-поведенческото направление. Специфичните фобии 

добре се поддават на лечение с използване на систематичната 

десенсибилизация (систематическая десенсибилизация). При 

полиморфните фобии, които включват и панически атаки, най-

ефективни се оказват методиките на конфронтиране 

(конфронтация) със ситуации, от които пациентите се боят. 

Когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия, Бек 

(Beck А. Т.) е успешна при лечението на депресии, а също така на 

страхове и личностни разстройства.  

От родните индивидуални форми на психотерапия в най-

голяма степен научно обосновани и потвърдили своята клинична 

ефективност са личностно-ориентираната (реконструктивна) 
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психотерапия, основана на теорията за отношенията на В. Н. 

Мясишчев (Мясищев), представена от Б. Д. Карвасарски и 

неговите сътрудници.  

Съвременните данни на Бергин и Гарфийлд (Bergin A. E., 

Garfield S. L, 1994) показват, че в света се използват повече от 400 

психотерапевтични техники за възрастни пациенти и повече от 

200 за деца и юноши. Повечето от тях се прилагат в И. П. 

Единствено многотомните енциклопедични издания позволяват 

кратко запознанство с тях. Голямо значение в И. П. има 

психотерапевтичният контакт (психотерапевтический 

контакт), доколкото при И. П. той създава оптимални условия 

за лечение и служи за водещ инструмент на психологическо 

влияние, който е способен да доведе до положителни промени в 

чувствата, представите, отношенията и поведението на пациента. 

Психотерапевтичният контакт съдържа следните лечебни 

компоненти: удовлетворяване на очакванията и потребностите, 

изслушване (с отреагиране или „вентилация” на емоционалното 

напрежение), емоционална подкрепа, обратна връзка/ 

обратная связь, която помага да се осъзнаят собствените мисли, 

преживявания и поведение. Психотерапевтичният контакт се 

формира на основата на развитието на взаимно разбиране, на 

комуникация между психотерапевта и пациента. Най-важна 

задача на лекаря тук се явява създаването на устойчиви, 

доверителни отношения с болния. Психотерапевтът проявява 

уважение към пациента, приема го без морално осъждане и 

критика, проявява желание да му помогне. Взаимното разбиране 

между психотерапевта и пациента, необходимо за оптималния 

психотерапевтичен контакт, се постига с вербални и невербални 

средства за общуване на двете страни. След установяване на 

първоначален контакт между психотерапевта и пациента, 

тяхното общуване води до създаването на определени 

взаимоотношения, които се запазват в хода на психотерапията, 

или се променят в различните нейни етапи. В. А. Ташликов (В. А. 

Ташлыков) разграничава два основни типа ролево 

взаимодействие в психотерапевтичния контакт; ръководство 

(руководство) и партньорство (партнерство). Ръководството като 

израз на авторитета (властта) на специалиста отразява 

традиционния медицински модел в отношенията „лекар-

пациент”, при който лекарят доминира, заема водеща позиция, 

поема върху себе си отговорността за решаването на основните 

задачи в периода на лечение, а пациентът остава подчинен, 

сравнително слабо активен или пасивен обект на терапията. На 

този тип психотерапевт се приписват магически качества и 

болните са особено възприемчиви към сугестивното влияние на 

тези терапевти, което може да има положително значение при 

избора на симптоматични методи за И. П. или при слаба 

първична мотивация за лечение. Партньорството като модел за 
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неавторитарно сътрудничество, на терапевтичен съюз, 

предполага активното участие на болния в психотерапевтичния 

процес, развиване на неговата отговорност и самостоятелност, 

умение да се прави избор между алтернативни решения. 

Психотерапевтът със своя емпатичен подход създава безопасна 

атмосфера на общуване, в която пациентът може да говори 

свободно за своите тягостни преживявания и да изразява открито 

своите чувства. Най-ефективните съвременни методи на И. П. се 

осъществяват на основата на формирането на терапевтичен съюз.  

 

ИНИЦИАЛНА ТЕРАПИЯ ПО ДЮРКЕМ // 

ИНИЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПО ДЮРКХАЙМУ 

 

Метод за психотерапия (initiatische therapie), създаден през 

50-те години на 20-ти век в Германия от немския теолог, философ 

и психолог Дюркем (Дюркхайм/ Durckheim K. G., 1896-1988) и 

неговата, първоначално сътрудничка, а след това съпруга, 

психологът Гипиус-Дюркем (Гиппиус-Дюркхайм/ Hippius-

Durckheim M., род. през 1909). Методът представлява сам по себе 

си синтез между източната мъдрост и западната психотерапия, 

своеобразен „мост между християнската и будистката мистика, от 

една страна, и съвременната екзистенциална философия – от 

друга” (Wotruba A. 1987). 

И. Т. П. Д. се стреми да „отвори вратите към един тайнствен 

свят” и да покаже, че „истинското Аз” надхвърля значтелно 

рамките на прагматичните отношения във всекидневието. Тя 

иска да инициира процес на едно по-висше развитие и се явява 

психотерапия в този смисъл, че се опитва да интерпретира 

аналитично символи и картинки, предлагани в различни 

упражнения.  

Основополагащ елемент на работата е медитативното 

положение, в което се провеждат различни упражнения. То 

прилича по форма на медитацията (медитация) в дзен-

будизма, който става известен в Европа благодарение на И. Т. Д. 

П. В Тодмоос-Рюте (Тодмоос-Рютте), малко селце в Верхнем 

Шварцвальд, Дюркемови построяват център за срещи и 

образование, в който се заражда инициалната терапия. В 

моментз там работят 50 от 150-те психотерапевти общо, които 

работят, следвайки принципите на екзистенциалната 

психология. Новите си идеи те заимстват от много хора от други 

професии, които пристигат в Тодмоос-Рюте, за да получат 

допълнителна квалификация. До 1965 г. Дюркем назовава своя 

метод „голяма терапия” или „терапия за осъществяване на своето 

истинско Аз”. Едва през 1968 г. се появява понятието „инициална 

терапия” (инициальная терапия), което от 1970 г. се използва, за 

да обозначи психотерапията на Дюркем и Гипиус (Гиппиус). 

Идеите на инициалната терапия се основават в по-голямата 
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си част на опита, придобит от Дюркем по време на негово 

осемгодишно пребиваване в Япония, където той работи като 

акредитиран посланик в посолството на нацистка Германия. 

Неговата работа е силно повлияна от продължителните му 

занимания с източна мистика и особено с дзен-будизъм, а също 

така от изучаваната от него европейска мистична традиция и 

преди всичко на трудовете на доминиканския монах Екхарт 

(Экхарт, Eckhart M., 1260-1327). Мария Гипиус (Мария Гиппиус) 

привнася в терапията своя опит в работата с метода на Юнг 

(Юнг/Jung С. G.). 

Образование (за получаване на диплома и за повишаване 

на квалификацията) може да се получи в Тодмоос-Рюте, като 

обучението продължава според готовността на заинтересуваните 

студенти, но при всички случаи обхваща поне няколко години. 

Процесът на учене се разбира като собствен път в себепознанието 

и независимо от предишното образование на всеки един студент, 

то е достъпно по принцип за всеки. Необходимо условие за 

обучителния процес е единствено самият процес, инициалнтоо 

себепознание.   

Терапията се състои от комбиниране на работа с тялото, 

живопис, осезателни упражнения, упражения за усещанията, 

съпроводени от средства за творчество (работа с глина, бои, 

музика, танци, мечове, жестове и маниери), с помощтая на които 

човек може да се почувства онзи, който докосва и същевременно 

онзи, който е докосван, да разкрие в себе си своя неразкрит 

творчески потенциал. Към терапията също така се отнася 

дълбинно-психичното разкриване (или разгадаване) на картини, 

сънища и на самата биография на пациента, а също така 

медитация (седеж на тишина) и екзерсис (упражнениям, които се 

отнасят до всекидневния живот). Смята се, че на човека трябва да 

се предостави поле за изследване, в рамките на което той може да 

се почувства самия себе си и да опознае онова, което Дюркем 

нарича „двоен източник” (двойный источник) на човека. Така на 

повърхността на нашия живот от самия човек, от неговите 

истоков и отношения къмн самия себе, се ражда едно ново 

същество. 

Под понятието „инициална терапия” винаги се разбират 

едновременните инициация и индивидуализация. Душевните и 

психосоматичните заболявания тук се разбират не само като 

„излишен” симптом, а се разглеждат като препятствие по пътя 

към общото оздравяване и изграждане на човека 

(индивидуализация). И. Т. П. Д. се осъществява изключително на 

трансперсонално ниво, като не се предполага преработка на 

проблема на „реално” ниво. Тя мож да даде важни импулси на 

човека чрез търсенето на смисъла на живота и чрез 

себепознанието, но за лечението на психичните нарушения са 

пригодни единствено някои нейни елементи, например 
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медитацията или медитативното рисуване в рамките на общия 

клиничен процес на лечение. 

И, Т. П. Д. е особено препоръчителна при хора, които търсят 

смисъла на своя живот, а също така при работа с такива, които 

преживяват криза или срив, и се нуждаят от нови ориентири. Тя 

се използва и за лечение на психични разстройства като фобии и 

депресии, при психосоматични нарушения и нервна анорексия; 

този тип терапия не е показана обаче при лечението на лица, 

страдащи от алкохолна, наркотична, лекарствена зависимост.  

 

ИНСАЙТ //  

ИНСАЙТ 

 

Понятието И. (англ. insight — достижение, озарение) 

отразява психичния феномен на внезапното, ново и неосновано 

на миналия опит разбиране, достигането на съществените 

отношения и структури на ситуацията като цяло, посредством 

което се осъществява осмислено решаване на даден проблем. То  е 

въведено от гещалт-психологията (Кьолер, Кёлер, Kohler W.) и се 

противопоставя на бихевиористкото понятие „проби и грешки”. В 

първия случай решението на проблема се осъществява 

мигновено, а във втория – постепенно, по пътя на дълги 

търсения. Освен това, за гещалтистите И. означава преход към 

една нова познавателна, образна структура, в съответсвие с която 

веднага се променя и характерът на приспособителните реакции.  

В психотерапията И. представлява сам по себе си сливане 

на емоционалните преживявания на пациента в условията „тук и 

сега” с когнитивното отчитане на предшестващите ги причини и 

събития и последиците от наличния у него дезадаптивен 

житейски стереотип. В рационално-емоционалната 

(рационально-эмоциональной и когнитивната психотерапия 

(когнитивная психотерапия) И. се разглежда като процес на 

установяване на зависимост между житейските събития и 

психичните реакции. Той е свързан с установяването на 

значенията, които пациентът придава на външното си 

обкръжение и на своите вътрешни усещания. 

В психодинамичната психотерапия инсайт-ориентираните 

беседи започват с анализ на симптомите, след което акцентът се 

пренася върху емоционалните състояния, осъществява се преход 

към И. с отчитане на връзките между емоционалните състояния и 

житейската ситуация, а по-късно и към личностните стереотипи и 

представите, които са създали дадената житейска ситуация, и 

накрая –  към опита от ранното детство. За постигането на И., а 

също така и за изследване на функционирането на личността на 

болния от невроза, се изисква разностранно изследване на 

произхода на невротичните стереотипи и представи като 

обясними реакции и способи за адаптация към 
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психотравмиращия опит от ранния период на развитие. И. е 

взамосвързан с интерпретациите (интерпретация, с помошта на 

които пациентът постепенно бива воден към осъзнаването 

(осознание) на ролята на Едиповия комплекс (эдипов комплекс) в 

произхода на неговите проблеми. В резултат на това у пациента 

настъпва внезапно прозрение, И., в съзнанието се установяват 

връзки между настоящите му проблеми, страове, едипови 

влечения, пренос (перенос) в отношенията с психоаналитика. 

Последващата преработка на И. води до съответни личностни 

изменения на пациента.  

При личностно-ориентираната (реконструктивна) 

психотерапия (личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия) разширяването на сферата на съзнанието протича, 

в частност, вследствие на И., на новото разбиране на преди това 

неосъзнатите връзки между настоящето и миналото в 

представите, преживяванията и поведението на човека. 

Постиганата дълбочина на И. може да бъде различна. Първото 

ниво е на преимуществено интелектуалното разбиране; в 

съзнанието на пациента възниква връзка между проявите на 

неврозата и психотравмиращите фактори (на патогенната 

ситуация), което се явява единствено условие за провеждането на 

психотерапия. Второто ниво е това на осъзнаването от пациента 

на връзките между патогенната ситуация и особеностите на 

личността, които позволяват да се изясни съществуването и 

съдържанието на вътреличностните конфликти. Третото ниво 

включва осъзнаването на връзките между стереотипите на 

личностно реагиране и вътреличностните конфликти, 

психичните защити (психологическая защита), свързани с 

нарушенията в системата от отношения, формирана в процеса 

развитие на личността на различни житейски етапи. 

 

ИНТЕГРАТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

През последното десетилетие нараства интересът на 

изследователите и на практиците към проблемите и 

възможностите за развитие на И. П. (Beitman В. D., Goldfried M. 

R., Norcross J. С., 1989). За значимостта на интегративното 

движение в психотерапията свидетелства и изаването на 

международното „Списание за интегративна и еклектична 

психотерапия” («Журнал интегративной и эклектической 

психотерапии»). За разлика от еклектичната психотерапия 

(эклектическая психотерапии), която съчетава прийоми от 

различни психотерапевтични направления, И. П. предполага 

преди всичко концептуален синтез на различни теоретични 

психотерапевтични системи. В същото време еклектичният 

подход се явява един от елементите на И. П., който обединява 



 

 
~326~ 

конкретни лечебни методи от разнородни източници.  

И. П. може да се развива на основата на следните подходи: 

1) използване на еклектичен модел, който обединява 

различни психотерапевтични методи, изхождайки от 

потребностите на лечебната практика; 

2) интеграция на вече съществуващите научни дисциплини 

– медицина, психология, социология, педагодика, 

неврофизиология, философия, психолингвистика и др.; 

3) синтез на теоретични положения на различни 

психотерапевтични ориентации с отчитане на водещата в тях 

концепция за личността и нейното развитие, за психопатологията 

и симптомообразуването. 

Съществени възможности за развитието на И. П. 

предоставя също така и търсенето на общ знаменател на 

различни теоретични модели посредством превеждането на 

техните понятия чрез общоприета терминология или по пътя на 

описването на психотерапевтичния процес от позицията на 

различни направления. Следните фактори спомагат за 

развитието на интегративното движение в психотерапията: 1) 

разпространението на многобройни форми и методи на 

психотерапия, които затрудняват избора, а също така тяхното 

изучаване и прилагане; 2) неадекватността на използването на 

едно от психотерапевтичните направления при всички категории 

пациенти; 3) търсенето на общи базови процеси, характерни за 

всички форми на психотерапия, и постепенно признаване на 

факта, че различните методи, по своята същност могат да имат 

повече сходства, отколкото различия; 4) примерно еднаквата 

ефективност на лечението, независимо от използваната форма на 

психотерапия; 5) акцентирането върху съществената роля на 

взаимоотношенията между психотерапевта и пациента във всяка 

една форма на психотерапия; 6) социално-икономическите 

процеси в обществото, които предявяват повишени изисквания 

към качеството, продължителността и ефективността на 

лечението и които оказват по-скоро сплотяващо, отколкото 

разединяващо психотерапевтите действие. Най-важна 

характеристика на интегративното движение в психотерапията 

се явява отчитането от страна на психотерапевта при избора на 

методи за работа не само на собствените му теоретични позиции, 

доколкото на индивидуалните клинико-психични особености на 

личността и на болестта, а също така на потребностите на 

пациента.  

И макар И. П. да получава развитие най-вече през 

последното десетилети, в предишните години също са правени 

опити за поставяне на въпроса за интеграцията в 

психотерапията, разширяваше се и разбирането за това колко е 

важно отчитането в психотерапията на взаимодействието между 

когнитивните, емоционалните и поведенческите аспекти на 
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функционирането на пациента. В рамките на единния 

психотерапевтичен подод е целесъобразно използването, в 

зависимост от задачите на конкретния етап на лечение, на 

определени прийоми на въздействие върху познавателните, 

емоционалните и поведенческите стереотипи на нарушеното 

реагиране на пациента. Множеството комплекси от тези методи 

се разработват детайлно в различните психотерапевтични 

направления и могат да се допълват един друг. В частност, на 

един етап от лечението е необходим психодинамичният подход, 

който да разшири сферата на познание на пациента 

(осъзнаването/осознание на несъзнавания материал), на друг 

етап — поведенческият подход, който помага на пациента да си 

изработи ново, по-конструктивно и зряло поведение. Едно от 

общите свойства на прилагането на която и да било форма на 

психотерапия се явява наличието на степени или на фази: 

установяване на контакт и активно участие на пациента в 

психотерапевтичния процес; определяне на психотерапевтичната 

„мишена” (симптоматика, конфликт, самооценка и и др.), 

промяна на предишните дезадаптивни начини за въприемане, 

преживваване и действие; завършване на лечебния курс. 

Отдавна се предприемат опити да се синтезират 

психоаналитичната и бихевиористката теория. Всичко обаче се 

ограничава до репрезентиране на поведенческите прийоми в 

психодинамични формулировки, или до перифразирането на 

положения от психоаналитичната теория в рамките на 

концепцията за ученето (научение). Става дума за 

разработването на психотерапевтични подходи, които съчетават 

психодинамичните и поведенческите методи в една концепция за 

интегративна терапия на болните (Murray M. Е., 1976). В този 

случай при анализа на симптомообразуването, психотерапевтът 

отчита както интрапсихичната динамика, така и актуалната 

житейска ситуация на пациента и обстоятелствата, които 

подкрепят проявата на болестта. 

Отбелязват се също така опити да се интегрират 

когнитивните и поведенческите подходи в психотерапията., 

Познавателно-обучителният подход като синтез на когнитивното 

и на поведенческото направление в психотерапията, от една 

страна, признава важността на интерперсоналните фактори в 

адаптацията на личността, а от друга – поставя акцент върху 

ролята на измененията в обкръжението, които влияят на 

феноменологията и функционирането на личността на болните 

(Mahoney M. J., 1977). В своята същност, тази нова, интегративна 

форма на психотерапия се основава на следните предпоставки: 

1) човешкият организъм реагира не толкова на 

обкръжаващите го обстоятелства като такива, колкото на 

когнитивните представи за тях; 

2) тези когнитивни представи са функционално свързани с 
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процесите и параметрите на учене; 

3) по-голяма част от човешките знания са когнитивно 

опосредствани;  

4) мислите, чувствата и формите на поведение са каузално 

взаимосвързани.  

Тези положения определят и главните цели на 

психотерапията: изграждането на перцептивни навици, на 

моторни (изпълнителски) навици, на асоциативни навици. 

Пациентът се обучава в тънко перцептивно различаване на 

въздейстяита на околната среда и на тези, плод на вътрешна 

стимулация (мисли, чувства, образи, биохимични изменения и 

др.). Усвлояването на тези сложни знания се допълва от тренинг 

в развиване и критична оценка на асоциациите (по-конкретно 

убеждения/убеждения, очаквания). На болния се дава 

възможност да се убеди сам в това, че мислите могат да играят 

важна роля в адаптацията и феноменологията на личността. В 

заключение, обикновено на пациента се предлага тренинг 

(тренинг) в изпълнителски навици, които разширяват избора му 

на поведение в процеса на регулиране на външните или 

вътрешни въздействия.  

Широкото съчетаване на различни видове психотерапия, 

преди всичко на екзистенциалната такава, се използва в едно от 

новите направления — психосинтез (психосинтез), целта на 

който е да хармонизира и интегрира в единно цяло всички 

качества и функции на индивида. Невролингвистичното 

програмиране (нейролингвистическое программирование) като 

междудисциплинарна интегративна психотерапевтична 

концепция, предоставя на разположение на психотерапевта един 

метамодел (метамодель), една поетапна стратегия на 

психотерапевтично поведение, която разширява модела на света 

на пациента и създава условия за осъществяване на процес на 

изменение на личността. Предполага се, че даденият метамодел 

може да се използва от психотерапевти с различна ориентация и 

на определен етап трябва да бъде интегрирана в лечебния процес 

с методи, вече съществуващи в утвърдилите се видове 

психотерапия. Личностно-ориентираната (реконструктивна) 

психотерапия на Карвасарски, Исурина, Ташликов (Личностно-

ориентированная (реконструктивная) психотерапия 

Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова), бидейки отворена 

психотерапевтична системма, през последните години 

разширяват своите възможности, благодарение на интегрирането 

на някои теоретични принципи и прийоми на поведенческата и 

хуманистичната психотерзпия (преди всичко на клиент-

центрираната/клиент-центрированная психотерапия и на 

гещалт-терапията/гештальт-терапия). Изграждането на 

интегративната личностно-ориентирана (реконструктивна) 

психотерапия изисква синтез на концептуалните основи на 
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психологията на отношенията, дейността и общуването на 

личността, и на нарушенията в нейното развитие и последващата 

ù реконструкция. На базата на тази интегративна концепция за 

психотерапията е възможно включването в дадената система на 

релевантни на нея и възможно най-ефективни лечебни методи от 

други психотерапевтични ориентации. 

Така изграждането на И. П. представлява само по себе си 

движение по посока на концептуалния синтез на съвременните 

научни теории за личността и за нейната промяна, а също така и 

на съоптветните им психотерапевтични методи.  

 

ИНТЕГРАТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ  

ПО ПЕТЦОЛД // 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

ПО ПЕТЦОЛЬДУ 

 

Метод, насочен към интегрирането на различни 

направления и едновременно правещ опт да обезпечи научен 

фундамент на психотерапевтичната дейност.  Този метод е 

наричан също интегративна гещалт-терапия. Интегративната 

терапия започва да развива в средата на 60-те години  на 20-ти 

век немският психолог, теолог и философ Петцолд (Петцольд/ 

Petzold H., род. през 1942 г.) съвместно с неговите сътрудници. По 

Петцолд „интегративната терапия свързва метода с конфликта-

центрирания, дълбинен подход, който включва в себе си 

упражнения и преживяване на определени емоции”. Тя 

разширява принципът на класическата гещалт-терапия „тук и 

сега” («здесь-и-сейчас») и едновременно с това времевата 

перспектива, хоризонтите на миналото и бъдещето, като 

същевременно с това отчита времевия континуум, социалното и 

екологичното пространство в качеството им на контекст. 

Интегративната терапия се разбира като интегративна 

интервенция.  

И. П. П. П. е насочена към това човекът да бъде 

възприеман като едно цели и да му се предложи съответната 

терапия. Тя се основава в своите положения на опита на 

съвременните изследвания в областта на психотерапията, които 

доказват, че повечето подходи в психотерапията имат общи 

основополагащи, но различни фактори за въздействие и че 

благодарение на съвместяването на тези фактори може да се 

избегне едностранната насоченост на психотерапията. Петцолд се 

опитва да обедини в интегративната терапия теорията и 

практиката на психоанализата (психоанализ), на гещалт-

терапията (гештальт-терапия), на психодрамата 

(психодрама), на телесно-ориентираната психотерапия 

(телесно-ориентированная психотерапия) и на когнитивно-

поведенческата психотерапия (когнитивно-поведенческая 
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психотерапия). Не трябва да възниква случайно смесване на 

посочените терапии (еклектизъм/ эклектизм), а, напротив, следва 

да има изразен стремеж към всеобхватен систематичен подход.  

В професионалното изграждане на Петцолд значително 

повлияват личните му срещи с водещи философи и 

психотерапевти, които и водят до развитието на интегративната 

терапия. Доколкото развитието на И. П. П. П. ясно показва 

влиянието на основателя върху разработения от него метод, за 

кратко ще се спрем на този аспект. 

По време на своето обучение Петцолд започва да се увлича 

от философия и психотерапия. Силно влияние върху него оказват 

Мерло-Понти (Мерло-Понти/ Merleau-Ponty M. J. J., 1908-1961), 

известен френски екзистенциалист и феноменолог, а също така 

философите Марсел (Марсель/ Марсель, Marcel G. Н., 1889-1973), 

Фуко (Фуко/ Fuocault M., 1926-1984), Рикьор (Рикёр/ Ricoer P., 

1913)). Благодарение на срещата си с руския психолог, лекар и 

философ В. Н. Илин (В. Н. Илин,  1890-1974), Петцолд научава за 

„терапевтичния театър” (терапевтический театър), а при 

психиатъра Морено (Морено/ Moreno J. L, 1889-1974)) той 

задълбочава своите познания по психодрама. В САЩ Петцолд се 

занимава с хуманистична психотерапия и с разнообразни форми 

на телесно-ориентирана психотерапия. Той също така се 

запознава с унгарската психоанализа, повлияна от работата на 

психиатъра и аналитика Ференци  (Ференци/ Ferenczi S., 1873-

1933). 

Неговите разностранни знания и интереси водят до опита 

му да интегрира различни направления и да обоснове тази 

интеграция научно. Човекът в интегративната терапия има душа 

и тяло и води един душевно-телесен живот. На него са му 

присъщи както съзнателни, така и неосъзнати стремежи и 

чувства. От първата минута на своя живот, той обменя 

информация със заобикалящия го свят и с близките му хора. 

Много впечатления той възприема чрез тялото си и запазва в 

своята „телесна памет”. Хората изразяват себе си чрез жестовете, 

използват творчески своето тяло, например в танца, и действат с 

помощта на своето тяло.  

Невъзможно е да си представим развитието на човека без 

взаимния обмен на последния с другите хора: „Човекът се 

изгражда чрез своите близки” (Петцхолд). Съвременните 

познания в областта на изследването на бебета потвърждават 

това. Взамният обмен и развитието са присъщи на всяка една 

възраст, като фазата на зрелостта в никакъв случай не може да 

бъде изключение по отношение на развитието. Душевните 

травми и обиди в ранното детство могат да бъдат преработени и 

по-късно, вече под формата на опита в творческа енергия: точно 

както същите отношения и връзки могат да забавят развитието и 

да нанасят вреди. 
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И. П. П. П. се основава на съвременните знания в областта 

на на един зрял човек.  

Да бъдеш „в едно единно цяло със себе си” («единый») с 

самим собой (отождествление) — подобен опит се преживява още 

в майчината утроба. Петцолд говори за „архаичното Аз-тяло” на 

още нероденото дете: ембрионът чуъвства, опознава и си спомня 

себе си чрез своето тяло. Към края на първата му година, у детето 

възниква „рефлективно Аз”, то осъзнато разглежда себе си като 

независим човек и изолзва реакциите на своите близки, за да 

построи своята индивидуалност, която се променя в хода на 

целия му живот. Обществените условия, в които живеят хората и 

които им предписват определени роли, оказват влияние на 

възникването на всякакъв тип опит у човека и на последиците от 

него. Доколкото хората са свързани със света на социалните 

отношения, със семейството, с обществото, с работния си колектив 

или с приятелския си кръг, те се намират под тяхното 

непрекъснато влияние. Добрите, щастливи отношения обуславят 

развитието на човека и привнасят в живота му развитието, които 

доказват, че през целия живот могат да се случват събития, които 

повтаряйки се, се преживяват болезнено, причиняват вреди и 

дори водят до болест или до нарушение. Към тях се отнасят 

продължителният стрес, повишените изисквания, загубите, 

неопределеността, потискането на чувствата и конфликтите. По 

същият начин, човек е способен да опознае и неща 

(преживявания – бел. прев.), които биха могли да му помогнат и 

да го подкрепят при преодоляването на неголеми затруднения. 

Всеки човек преживява своето собствено индивидуално развитие 

и преживява своя живот със собствения си товар и затруднения от 

страна на своите социални отношения и от заобикалящия го свят. 

На това се придава особено значение в И. П. П. П. и поради това 

не съществуват утвърдени схеми за възникване на болестите и 

нарушенията. 

И. П. П. П. се провежда в индивидуална и групова форма с 

деца, младежи, възрастни, стари и умиращи хора. Тя се опира на 

методи от различни хуманистични, телесно-ориентирани 

(интегративна телесна терапия и терапия с движение) и 

творчески терапевтични подходи и използва беседи в групи и 

индивидуално по метода на гещалт-терапията. 

Особено важни са доверителните, емпатичните и 

подкрепящи отношения между психотерапевта и пациента. 

Подобна терапевтична атмосфера помага на последния да даде 

воля на своите чувства, да ги изрази и осмисли с помощта на 

съответните средства – чрез музика, живопис, движение, телесен 

контакт. В И. П. П. П,. никога не става дума за това човек да 

съумее да се прояви в цялата си пълнота, а вместо това в края на 

всяка среща се прави опит да се осъзнае какво се е случило. 

Терапията не може да бъде успешна без размисли по темата защо 
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са възникнали едни или други чувства, какво е тяхното значение 

„тук и сега” (здесь и сейчась), какво се крие зад тях в миналото и 

как можем с помощта на днешния опит да моделираме нашето 

бъдеще. В хода на цялата терапия (и на всяка отделна среща) 

пациентите чувстват нивото на потапяне в техните собствени 

чувства и знания за самите тях. По правило, срещата започва с 

това, че пациентите размишляват за нещо, а психотерапевтът ги 

води към това да могат да се проявяват предстаавите и чувствата, 

съпровождащи техния проблем, и показват на пациента откъде 

произлизат те. Живописта с използване на различни материали 

може да подпомогне този процес. Спомените могат да се 

разглеждат по време на психодрамата или на куклено 

представление по отделни сцени. Може да се навлиза все по-

дълбоко в чувствата на пациентите, докато пациентите се потопят 

напълно в това чувство и то обхване цялото им тяло. Този процес 

може да бъде подкрепян от психотерапевта с помощта на 

определени докосвания или чрез прилагане на специални 

положения на тялото. В заключение протича „автономна телесна 

реакция” (автономная телесная реакция), чувството – омраза, 

тъга, болка или радост – се усети физически и намери начин да 

бъде изразено. Обмисля се последваща беседа относно 

преживяното. 

С помощта на техники от поведенческата психотерапия 

(поведенеская психотерапия), пациентите изпробват нови модели 

на поведение. От гледна точка на И. П. П. П. съществуват четири 

способа, които водят до оздравяване: знанието за смисъла му и 

вникването в самия проблем, коригиращият емоционален опит 

(корригирующий эмоциональный опыт), емоционално 

„подхранване” (эмоциональная «подпитка»),която показва на 

пациента, че „тук и сега” («здесь и сейчас») той може да изпита 

нещо повече отпреди; това се подпомага от активизирането на 

творческия му потенциа, а опитът от преживяването на чувство 

за солидарност в групата му помага да си изгради представа за 

обществените отношения. Терапията се прилага при лечението 

на неврозите, на психосоматичните нарушения, на психозите, а 

също така при алкохолна и наркотична зависимост. Тя може да 

се използва за съпровождане на душевноболни хора, на хора с 

неизлечими и хронични заболявания, за целите на 

рехабилитацията и самопознанието.  

И. П. П. П., по правило, продължава пет години. Към 

практикуването ù се допускат хора с психосоциални професии, 

педагози и лечебни педагози, социални и медицински работници. 

В обучителния курс по И. П. П. П. влизат 1000 часа теория и 

практика, а също така около 500 часа, ориентирани към 

самопознание с помощта на анализ и на супервизия (супервизия). 

В немскоговорящите страни тази методика понастоящем се 

използва от няколкостотин специалисти.  
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ИНТЕНЗИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ИНТЕНСИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Характеризира се с 1) спешен характер на оказаната 

помощ, като помощта е свързана с наличието на жизнено важни 

за пациента проблеми, които изискват активната намеса на 

психотерапевта в ситуацията и оказването на емоционална 

подкрепа (эмоциональная поддержка) на пациента (суицидно 

поведение, фобии и др.); 2) разкриване на вътреличностни 

конфликти и коригиране на неадаптивните когнитивни нагласи, 

които спомагат за задълбочаването на кризата; 3) моделиране на 

психотравмиращата ситуация, отреагиране на емоциите и 

търсене на изход от конфликта по време на психотерапевтичните 

занимания.  

Съществуват модификации на И. П., основани на 

бихевиористкия и на интеракционисткия модел, използват се 

също опитът от когнитивно-поведенческата психотерапия 

(когнитивно-поведенческая психотерапия) и от 

невролингвистичното програмиране (нейролингвистическое 

программирование). И. П. се осъществява в индивидуална, 

семейна и групова форма и има краткосрочен характер (1-15 

психотерапевтични часа). 

 

ИНТЕНЗИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ НА ФРОМ- 

РАЙХМАН // 

ИНТЕНСИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ФРОММ- 

РАЙХМАНН 

 

Основана е на психоаналитичната теория на Фройд (Фрейд, 

Freud S.) и с психоаналитично-ориентираните концепции на 

неговите последователи, в частност на тези на 

интерперсоналната психотерапия на Съливан 

(интерперсональная психотерапия Салливана, Sullivan H. S., 

1953). Принципите на интензивната психотерапия са 

формулирани от Фром-Райхман (Фромм-Райхманн, Fromm-

Reichmann F., 1951) в резултат на многогодишния опит в 

прилагането на тази концепция и на нейните прийоми, както в 

клиниката на неврозите, така и в лечението на болните с 

психози. Целта на И. П. Н. Ф.- Р. е да намали емоционалните 

трудности на пациента и като последица от това – да отстрани 

неговата невротична или психотична симптоматика. Тези цели 

могат да се постигнат в И. П. Н. Ф.-Р. по пътя на достигането до 

инсайт (инсайт) и на разбиране от страна на пациента за 

неговите неосъзнавани преди причини за психичните му 

нарушения. Такова състояние, на свой ред, често спомага за 

промяната на динамичната структура на личността на пациента. 
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Авторът вижда принципното различие между своята 

психотерапия и други важни психотерапевтични методи, като 

например краткосрочна психотерапия (краткосрочная 

психотерапия), сугестивна психотерапия (суггестивная 

психотерапия), хипнотерапия (гипнотерапия) и др. Целта на 

изброените е да отстранят симптома, в резултат на което 

пациентът да се върне към социалния живот. Ако те изобщо 

стимулират инсайт, то техният фокус при това е единствено на 

ограничени негови звена. За разлика от тях, И. П. Н. Ф.-Р. 

спомага за проникването в същността на произхода и на 

динамиката на проблемите на пациента. Фром-Райхман, както и 

Съливан, вижда природата на тези проблеми или емоционални 

трудности в сложните междуличностни отношения. Знанието и 

разбирането от страна на индивида, по Фром-Райхман, може да 

бъде постигнато единствено по пътя на изучаването на неговите 

отношения с другите хора. Степента на неговото психично здраве 

се определя от това доколко той осъзнава явните междуличностни 

отношения и ги управлява. Освен това, неговите скрити 

психоемоционални преживявания като намеренията и мечтите 

му, също използват езика на междуличностния опит. 

Определянето на обекта на И. П. Н. Ф.-Р. произтича именно от 

тази междуличността концепция за психиатрията и 

психотерапията, разглеждани „като наука и изкуство на 

междуличностните отношения”. Психотерапията е насочена към 

измедване и разбиране на явните и скритите психични операции 

като междуличностни процеси. Нито един от тези процеси не 

може да бъде разбран другояче, освен в термините на 

междуличностното взаимодействие с друг индивид. Така 

психотерапевтичният процес се разглежда като междуличностно 

взаимодействие между пациента и психотерапевта – „участващ 

наблюдател”, който прави изследването на тези взаимодействия 

валидно. Принципната задача на психотерапевтичното интервю, 

по думите на Фром-Райхман, се състои в това да облекчи 

придобиването на осъзната информация относно 

междуличностните трудности и проблеми. Решаването на тази 

задача ще помогне на пациента да разбере причините за 

безпокоящия го аспект в неговия живот и в резултат на това да се 

избави от симптоматиката си. Търсенето и интериоризацията на 

информацията се осъществява от страна на пациента като 

комуникатор с друг човек –  с психиатъра. От това следва, че И. 

П. Н. Ф.-Р. е процес със строго междуличностна природа, както по 

отношение на неговата процедура, така и по неговото 

съдържание.  

В процеса на И. П. Н. Ф.-Р. се използват следните прийоми: 

осъзнаване на трудностите на пациента във взаимоотношенията с 

другите посредством наблюдаването и изследването на 

динамиката на неговото взаимодействие с лекаря; актуализиране 
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на забравените преживявания; изследване на опасенията на 

пациента, свързани със спомени от емоционалния му опит, който 

той е забравил; анализ на съпротивите (сопротивление); 

създаване на атмосфера на безопасност и на увереност у болния, 

че неговите спомени и актуалното му общуване с лекаря се 

интерпретират с внимание към неговото несъзнавано. 

Фром-Райхман смята прилагането на И. П. Н. Ф.- Р. за 

продуктивно не само при лечението на болните с неврози, но и в 

психиатричната клиника, доколкото споделя гледната точка на 

Съливан, която обединява развитието и прогресът на 

психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия) с разпространението ù сред различни нозологични 

групи. Освен това, това е свързано с принципната научна 

позиция на Фром-Райхман – по нейно мнение, проблемите и 

емоционалните трудности на невротичните и психотичните 

пациенти като цяло са сходни помежду си, а тези трудности са 

подобни и на емоционалните такива на психично здравите хора, с 

които последните от време на време се сблъскват. Авторката 

подчертава, че първата и основна предпоставка за успешната 

психотерапия е обръщането на психотерапевта към менталността 

на пациента, уважението спрямо неговата личност. Това 

уважение е възможно единствено при условие, че е налице 

разбирането за това, че трудностите на пациента не се 

различават особено от неговите собствени (на психотерапевта). 

Това твърдение на Фром-Райхман е свързано както с нейната 

хуманистична ориентация, така и с научната обосновка на 

терапията, основана на анализа на психиатрични факти.  

 

ИНТЕНЗИВЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ЖИВОТ ПО 

АЛЕКСЕЙЧИК //  

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПО 

АЛЕКСЕЙЧИКУ 

 

Методика, разработена от литовския психотерапевт 

Алексейчик (Алексейчик/ Alekseicik A. E.) за организация на 

терапевтични общности в психотерапевтичните отделения и на 

групова психотерапия (групповая психотерапия) при пациенти с 

неврози и с други гранични разстройства.  

И. Т. Ж, П. А. е ярък пример за еклектична психотерапия 

(еклектическая психотерапия), която съчетава прийомите на 

гещалт-терапията (гештальт-терапия) и психодрамата 

(психодрама), а също така екзистенциалната ориентация при 

отсъствието на ясно определени концептуални рамки. За И. Т. Ж. 

П. А. са характерни директивността, щателната предварителна 

преработка н на сценария на психотерапевтичните и тренингови 

занимания, интензификацията и драматизацията при 

включването на участниците в работата на групата. 
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Основните принципи на И. Т. Ж. П. А. са: 

1. Реалистичниост (реализация на правила като „да 

приемеш съдбата си” («принятия судьбы») и „да си платиш за 

всичко” («платы за все»). 

2. Синтетичност (холистичност, тоталност – поетапна 

преработка на преживяванията на участниците в групата с 

опиране на различните репрезентативни системи и с използване 

на широк арсенал прийоми); 

3. Интензификация на преживяванията (идентификация с 

преработените преживявания и „изгаране на излишното”  

(«выгорание лишнего»). 

4. Използване на съхранените психични процеси и на 

компенсаторните механизми като опора. 

5. Драматизация (използване на прийоми като „висене над 

бездната” («зависание над бездной», редуване на превключването 

между полярните преживявания на участниците в групата, 

драматична детайлизация и експлоатация на груповата 

динамика (групповая динамика) – формиране на асоциативни 

връзки между създаваната психодраматична ситуация и 

реалните проблеми и взаимоотношения между участниците в 

групата). 

6. Истинност на информацията (постига чрез прийоми като 

„материализация” („материализация”) и редуцирано „измерение” 

(„измерение”) на преживяванията). 

7. Ясно определяне на психотерапевтичните (или 

тренингови) цели, динамична отворена скалирана (в балове) 

оценка (самооценка) на психокорекционния ефект. 

Авторът организира 2-5-дневни тренингови семинари за 

психотерапевти, лекари и психолози. Ярко изразената личностно-

ориентирана насоченост позволява тези занимания да се 

разглеждат като своеобразен професионален подбор и като 

своеобразни лаборатории за постигане на професионален и 

личностен ръст на психотерапевтите.  

 

ИНТЕРАКЦИОННА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ИНТЕРАКЦИОННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Методът е разработен от Хайгл-Еверс и Хайгл ((Хайгл-Эверс 

и Хайгл (Heigl-Evers A./ Heigl F. S.) и по съшество представлява 

самостоятелен вариант на груповата психоаналитична 

психотерапия (психоаналитическая психотерапия). Моделът на 

И. П. заема своя собствена „ниша” в психотерапевтичните 

структури, отличавайки се както от комуникативно-

активиращите подходи, основани предимно на поведенчески и 

психодраматични прийоми, така и от класическите 

психоаналитични подходи, при които техническата страна на 

намесата на психотерапевта и работата с преноса (перенос) 
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изглежда съвсем различно. Методът е интересен също така и с 

това, че представлява сам по себе си един от малкото 

систематично разработени опити за психотерапия на доедиповите 

нарушения.  

Теоретична основа на модела се явява интеграцията на 

редица концепции от социалната психология и от груповата 

динамика (групповая динамика) в основната психоаналитична 

процедура. Авторите заимстват названието на модела от Кон 

(Кон, Cohn R.). Предмет на психотерапията се явява 

манифестираното комуникативно поведение, регулирането на 

взаимодействията между пациентите, на социалните позиции и 

роли, които изпълнява индивида в групата ио които той 

приписва на другите. Авторите използват като свой 

основополагащ принцип „селективната автентичност” 

(аутентичность) на Кон. Към техническите новости на метода се 

отнасят избирателната работа с реакциите на контрапренос 

(контрперенос)  и формулирането на „принцип на отговора” 

(принцип ответа) вместо на „принцип на интерпретацията” 

(принцип интерпретации). Анализът на преноса не се явява 

предмет на този психотерапевтичен метод.  

Психотерапевтът (в рамките на този тип терапия – бел, 

прев.) трябва да встъпи в качеството си на обект за болния, 

изпълнявайки при това различни роли. В началото на 

психотерапията той наподобява първичния (родителския) обект – 

Той е достъпен постоянно, надежден и устойчив е в обшуването, 

отнася се с интерес към пациента, дори ако комуникативната 

ситуаиця е утежнена от трудности в комуникацията и от 

негативните емоционални реакции на болния., Първоначално 

психотерапевтът е длъжен да възприеме оплакванията на болния 

(контейнерна функция по Байън (Байон/ Bion W. R.), да ги облече 

в думи, кото постепенно би ги направило организирани и 

символични за болния. Това се случва по пътя на обогатяването 

на съобщенията на болния със собствени асоциативни находки, 

образи и истории. Така психотерапевтът предоставя самия себе си 

на пациента в качеството си на едно спомагателно „Аз”, 

замествайки дефицитарните функции на Аза на последния.  

По-нататък психотерапевтът не интерпретира 

несъзнаваните психични процеси на болния, а, по определение 

на автора, „отговаря”, т.е. дава на болния да знае, че се явява 

негов съпреживяващ събеседник. Психотерапевтът избирателно, 

помнейки онова, което пациентът е в състовние да възприеме, 

съобщава своите собствени усещания, мисли и асоциации, чрез 

които той допълва и коментира положително преживяванията на 

болния, обогатявва значението им за последния с нови нюанси и 

тълкувания. Така, противодействайки на регресивния стремеж 

на пациента към зависимост, към сливане с психотерапевта, той 

подчертава своята „атернативност” (альтернативность) („Ние сме 
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две отделни личности с различни модуси на възприятие, с 

различни оценки, усещания и т.н.// «Мы — две отдельные 

личности с различными модусами восприятия, оценками, 

ощущениями и т. д.»). 

Пациентът бива поощряван да регистрира насочения 

характер на своите преживявания, т.е. това, че неговото Аз е 

активно ориентирано към обектите, че афективно украсените му 

нагласи и действия го насочват към обектите, ориентират към 

последните желания и изисквания, и като резултат пациентът 

търси начини да регулира и да въздейства активно върху 

актуалните отношения.  

Психотерапевтът фиксира вниманието на болния върху 

произволния характер на неговото комуникативно поведение и го 

подбужда към това да поеме отговорност за него. 

Конкретизирането на този замисъл на психотерапевта може 

да се осъществи на две нива: на реалното ниво на взаимодействие 

между психотерапевта и болния, и на нивото на вътрешния 

диалог с биографично значимите личности. Тук следва още 

веднъж да се подчертае една особеност на нагласата на 

психотерапевта, проявяваща се в това, че той вижда себе си не в 

традиционното качество на прожекционен екран за реакциите на 

пренос на болния, а като реално лице, което първоначално 

поддържа и съпровожда болния в неговите намерения, 

предлагайки му да го изоползва в качеството на заместващо А з в 

решаването на дадени житейски проблеми, а също така да 

допусне и да изпробва в реални условия редица афекти и 

импулси, които болният смята за опасно да използва в 

общуването с други хора. Едновременно с това, психотерапевтът 

обучава пациента във вербализация (вербализация) на неговите 

комуникативни преживявания – на този аспект на пробата и на 

ученето (научение) в хода на общуването се придава особено 

голямо значение в груповата И. П.  

Болният подбуждат към това той да установи дали има 

връзка между възприетото в актуалното терапевтично обшуване 

(например нагласата към страхливо избягване) с някакви 

ситуации от миналия му живот и докъде се простират те назад 

във времето. Пациентите често привеждат уместни типични 

примери от своя биографичен опит и така правят видим 

централния конфликт в отношенията им с лицата от най-

близкото им обкръжение. Наблюдаваният отвън и подлаган на 

рефлексия биографичен аспект подлежи на по-интензивна 

преработка, когато болният бива подбуден да възпроизведе под 

формата на вътрешен диалог минали събития като сцени от 

роман или филм, Нерядко така успешно се коригират 

предхишните нагласи на болния от позицията на неговото 

актуално Аз.  

Едно от условията за постигане на целите на лечението е 
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постоянното модифициране на нагласите и прийомите на 

психотерапевта по посока от това той самият да е спомагателно 

Аз на болния към това психотерапията да е сътрудничество 

между две автономни и равнопоставени личности.  

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ХАРАКТЕР НА 

ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР 

ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Психотерапията като метод, който при който се използват 

психични (психологически) средства за лечебно въздействие, се 

явява пресечна точка на редица области на знанието: медицина, 

психология,  социология, педагогика и др. Интердисциплинар-

ността като понятие получава особено разпространение във 

връзка с научно-техническия прогрес при възникването на бързо 

развиващите се гранични дисциплини, което се съпровожда от 

диференцирането на областите на науката, опиращи се на 

различни традиционни дисциплини (на техните начини за 

подход към проблема и на методите им), например социалната 

антропология, молекулярната биология и др. Спецификата на 

психотерапевтичните методи се заключава в това, че неин обект и 

едновременно инструмент е едно от най-сложните явления на 

материалния свят — човешката психика. Във връзка със 

сложността на обекта на психотерапията, възниква 

необходимостта от това тя да приеме постиженията, методите и 

способите на работа на други области на науката. 

Независимо от очевидния И. Х. Н. П., тя, разбира се, си 

остава лечебна медицинска специалност, и отчитането и 

разработването на нейните клинични основни и днес запазва 

своето първостепенно значение (Карвасарский Б. Д., 1985). Като 

лечебен метод психотерапията също, в по-голяма или по-малка 

степен, е свързана с всички други клинични дисциплини. 

Съвременното разбиране на болестта като биопсихосоциално 

явление води до признаването на наличието на 

психотерапевтични задачи практически във всички клинични 

дисциплини. 

И. Х. Н. П. се определя от клиничните предпоставки за 

широкото иу ефективно прилагане на психотерапията. На първо 

място, такава предпоставка е директното използване на нейното 

лечебно действие при голям кръг заболявания, в 

етиопатогенезата на които психичният фактор играе решаваща 

(неврози) или много съществена роля (други гранични състояния, 

психосоматични разстройства). На второ място, подобна 

предпоставка е нейното лечебно-профилактично значение с 

отчитане на психосоциалните реакции на болния спрямо 

соматичната болест и техните последици; влиянието на 
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специфични соматични разстройства върху психичното 

функциониране на индивида, върху неговото поведение. 

Прилагането на психотерапията при соматични заболявания 

предполага познания за съответните вътрешни болести, за 

отношенията между психично и соматично. 

И. Х. Н. П,. се проявява също така в лечебно-

рехабилитационния процес при широк кръг заболявания, особено 

при хроничното им протичане (Кабанов М. М., 1978; Seidel K., 

Szewczyk H., 1976). В хода на рехабилитацията с всеки един етап 

нараства необходимостта от все по-интензивно включване на 

болния в социалния живот (първоначално в терапевтична, а след 

това и в извънтерапевтична среда), поради което 

психотерапевтичните мероприятия придобиват важна роля. 

Полето на действие на психотерапията е достатъчно широко и 

след съответната модификация, психотерапевтичните методи 

могат да бъдат използвани също така и за решаване на 

психохигиенни, психопрофилактични и други задачи (например 

в социално-психологическия тренинг/ социально-

психологический тренинг с хора с комуникативни проблеми; като 

при това едновременно със специфичните задачи, се решават и 

такива, свързани със запазването и укрепването на здравето), 

Психотерапията е тясно свързана с общата и с 

медицинската психология, със социологията, със социалната 

психология. В психотерапевтичната работа с групи пациенти 

особено значение имат феномените и закономерностите на 

социалното взаимодействие, комуникация, групова динамика/ 

групова динамика. Това обуславя и тясното сътрудничество в 

лечебната практика на лекаря-психотерапевт и на психолога. На 

свой ред, психотерапията спомага за развитието на социалните 

науки, благодарение на изследванията, опиращи се на 

специфичния научен подход. В психотерапията се включват все 

повече специални конкретни прийоми, което разширява връзките 

ù с изкуството, музиката, лингвистиката и с други области на 

знанието, отчита се значението на техните постижения за 

психотерапевтичния процес.  

И. Х. Н. П. също така се отразява и в организирането на 

психотерапевтичните служби и на образованието в областта на 

психотерапията. Разширява се мрежата от психотерапевтични 

кабинети (психотерапевтические кабинеты) в поликлиниките 

и стаицонарите, психотерапията се включва в териториалните 

програми за задължително медицинско обслужване, увеличава се 

броят на кабинетите за психологическа корекция 

(психологическая коррекция) в промишлените предприятия, на 

службите за психологическо консултиране (психологическое 

консультирование). Интегрирането на психотерапията в 

медицината се осъществява и чрез семейните лекари, с помощта 

на лекарите от различни специалности – невролози, кардиолози, 
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онколози и др.   

Новите изисквания към психотерапията, по-ясното 

определяне на нейното място среди други медицински 

дисциплини, разработването на критерии за нейната 

ефективност и за професионализма в практикуването ù, 

предполагат създаване на комплекс от приемствени и 

взаимосвързани програми, които позволяват да се осъществи 

една по-качествена подготовка на психотерапевтите и на други 

специалисти, които използват в своята работа психотерапия. 

Хидаш (Хидаш/ Hidas G., 1976) разбира проблема за И. Х. 

Н. П. като етап от развитието на психотерапията и отбелязва, че 

научните направления, които вече са достигнали до фазата на 

интердисциплинарността, стават самостоятелни, напълно 

независими от дисципл;ините, от които те са се развили. 

Разглеждайки перспективите в развитието на 

психотерапията, можем да приеме, че включването на елементи 

от психотерапията в цялата медицинска дейност – в 

диагностичната, терапевтичната, рехабилитационната, 

профилактичната такава – би спомогнално за по-пълната 

реализация на И. Х. Н. П.  

 

ИНТЕРПЕРСОНАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ  

НА КЛЕРМАН И ВАЙСМАН //  

ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

КЛЕРМАНА И ВЕЙССМАН 

 

Този метод е разработен от Клерман (Клерман, Klerman G. 

L.) и Вайсман (Вейссман, Weissman M. М.) в края на 60-те г. за 

лечение на болни с депресия и от самото му начало е ориентиран 

към решаването на проблеми, които възникват именно у тази 

категория пациенти. Целта на авторите не е да се създаде една 

или друга теоретична концепция за лечението, а да се разработи 

максимално ефективен практически метод за психотерапия на 

болни от депресия. 

Отправна точка в създаването и усъвършенстването на И. 

П. Н. К. И. В. се явява констатацията на факта, че депресиите 

възникват най-често вследствие на неблагоприятните изменения 

в междуличностната обстановка и в най-близкото обкръжение на 

пациентите, например при загуба на близки роднини или в 

резултат на конфликт с околните. Психотерапията е насочена 

най-вече към промяна на междуличностния контекст на 

депресивната симптоматика. Авторите признават немаловажната 

роля на личността на болния за възникването на депресията, 

като смятат обаче, че е по-перспективно първо да се подобри 

социалния статус на пациента, което впоследствие да доведе до 

повлияване на клиниката на заболяването, отколкото това да се 

променят достатъчно устойчивите и слабо поддаващи се на 
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трансформация личностни характеристики на болния. 

Междуличностното обкръжение на болния с депресия става обект 

на особено внимание след създаването на психобиологичната 

концепция за психичните разстройства от Майер (Майер, Меуer 

А.) през 1957 г., съгласно която междуличностното обкръжение се 

явява особено значима част от живота на всеки човек, а 

психичното разстройство се разглежда като патологичен начин за 

приспособяване на индивида към изискванията на неговото 

конкретно обкръжение. Тази концепция отеква в идеите на 

Съливан (Салливан, Sullivan H. S.) за изключителното значение 

на междуличностните отношения като най-важна съставна част 

на психотерапията. И. П. Н. К. И. В. обаче не е пряко свързана с 

учението на Съливан и принципно се различава от 

психодинамичната психотерапия. При провеждането на И. П, Н. 

К. И. В. се отричат психодинамичните тълкувания на 

състоянията на пациента: този способ за психотерапия се 

доближава максимално до особеностите в поведението на 

пациента и е насочен към преодоляването на трудната актуална 

житейска ситуация на пациента, в която той е попаднал, а не към 

анализ на миналото и към осъзнаване (осознание) на грешките. 

При използване на този психотерапевтичен метод, процесът 

на лечение е ограничен в рамките на известен период от време и 

е ясно структуриран по своето съдържание. На началния стадий 

се провежда точна диагностика и се изясняват природата на 

депресивната симптоматика, която е свързана с нарушените 

междуличностни отношения на пациента. На този етап болният 

получава подробни сведения за епидемиологията, 

симптоматиката, клиничното протичане и прогнозата на 

депресията. Психотерапевтът му разяснява смисъла на 

понятията, които се отнасят до обсъжданата проблематика, 

формулира целите и определя срока на лечението, честотата на 

курсовете и при необходимост прилага съответната 

медикаментозна терапия. Този стадий има ярко изразен 

обучителен характер. Основният стадий се концентрива върху 

едно или няколко направления, които се отнасят до 4 най-важни 

проблема, стоящи пред болния с депресия: преодоляването на 

депресивното състояние (например преодоляването на 

състоянието на скръб, предизвикано от загубата на близки 

роднини); преодоляване на възникващите конфликти от 

междуличностен характер между болния и неговото обкръжение 

(особено конфликтните съпружески взаимоотношения); 

преодоляване на трудностите, свързани с промяната на 

социалните роли на близките хора на болния (например 

напускането на родителския дом от децата); преодоляването на 

различен тип недостатъци в междуличностното общуване. 

В И. П. Н. К. И. В. се изследва не миналото на пациента, а 

неговите актуални междуличностни контакти и връзки, и техния 
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характер. Миналото също така се изучава и отчита, но единствено 

доколкото то помага да се разберат актуалните образци на 

взаимоотношенията на болняи с други хора. Психотерапията е 

насочена не към осъзнаване на собствените грешки в миналото, а 

към тяхното преодоляване в настоящето, не към изследване на 

интрапсихичните явления като природата на конфликтите, 

защитните механизми, а към анализа на конкретното 

междуличностно настояще на болния и особено на характера на 

протичането на междуличностните му отношения в периода, в 

който се проявява депресивната симптоматика. 

Взаимоотношенията между психотерапевта и пациоента не се 

фокусират върху преноса (перенос). Психотерапевтът всъова не в 

ролята на неутрален наблюдател, а в ролята на защитник и 

адвокат на болния, Той активно води пациента, ръководи го, 

ободрява го и го подкрепя. Отношенията „психотерапевт-

пациент” отчитат реалната ситуация и служат за решаване на 

конкретни проблеми. Тук болният не трябва твърде много да 

зависи от психотерапевта или явно да му отстъпва в 

интелектуално и волево отношение. Единствено в случаите, при 

които поведението на пациента по отношение на психотерапевта 

започва да влияе отрицателно на хода на лечението, това налага 

разговор между двете страни. 

Психотерапията е насочена към хармонизирането на 

междуличностните отнпшения на пациента със заобикалящите го 

хора, като за реализирането на тази цел психотерапевтът се 

ползва с всички подходящи за това способи. Към тях се отнасят: 

построяване (заедно с болния) на по-добър, коригиран с отчитане 

на изискванията на околните модел на комуникативно 

поведение; разработване на нови стратегии за решаване на 

проблеми, възникващи у болния, и изработването на умения за 

по-успешно преодоляване на стресовите ситуации в 

междуличностното общуване; преодоляване на остарелите схенми 

и стереотипи във взаимоотношенията, които не съответстват на 

изменилите се вече изисквания на околните и на възможностите 

на пациента; активен отказ от тези остарели схеми в полза на 

прилагането на нови и на усвояването на по-адаптивни начини 

на взаимодействие с околните и т.н. 

Авторите разработват също така програма за обучение на 

психотерапевти, която позволява на специалисти с различно ниво 

на подготовка в съкратени срокове да овладеят този метод и да 

пристъпят към провеждане на психотерапия.  

Доколкото емпиричните изследвания показват, че 

съпружеските конфликти, по правило, и след провеждането на 

интерперсонална психотерапия си остават неразрешим проблем 

за пациентите и съществува висок риск от рецидиви с такъв 

характер, е разработена специфична психотерапия за 

съпружески двойки. Тя е насочена към корекцията на 
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отношенията между съпрузите в следните сфери: комуникация, 

сексуални отношения, регулиране на границите на интимността 

и откровеността, ръководна роля в семейството и претенции към 

нея, постигане на социално значими цели. И в този случай преди 

всичко се изяснява целият комплекс от стоящите пред пациента 

проблеми в съпружеските взаимоотношения, а едва след това се 

провежда психотерапия, чиято  цел е да разреши тези проблеми. 

През последно време се отбелязават редица опити да се 

прилага този метод на психотерапия (след съответното му 

модифициране) при лечение на други заболявания, освен на 

депресия,. Методът вече се използва личностови разстройства и 

анорексия. И. П. Н. К. И. В. се прилага също така и в 

междуличностната програма за консултиране на пациенти в 

обюомедицинската практика и в оказването на консултативна 

психотерапевтична помощ на пациентите, които се оплакват от 

симптоми на страх и тревога, или обръщащи се към 

психотерапевт по повод обичайни житейски ситуации и 

неуредици. Става дума за много кратки намеси (не повече от 8 

получасови консултации), които са планирани по този начин, за 

да могат да бъдат провеждани от лекарите в общата практика 

след съответната им подготовка.  

Прагматичната насоченост на И. П. Н. К. И. В. се проявява 

също така в непривичното за психотерапевтите 

непредразсъдъчно отношение към медикаментозната терапия. 

При провеждането на И. П. Н. К. И. В. става по-скоро правило, 

отколкото изключение, прилагането на антидепресанти наред и 

паралелно с психотерапията. Тази комбинирана терапия се 

основава на резултатите от изследвания, които определят 

условията, при които е показано и дори необходимо и 

провеждането на паралелно медикаментозно лечение.  

 

ИНТЕРПЕРСОНАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ  

НА СЪЛИВАН // 

ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

САЛЛИВАНА 

 

Психиатричен и психотерапевтичен подход, разработен от 

Съливан (Салливан, Sullivan H. S.), основан на представите за 

водещото значение на междуличностните отношения между 

хората в норма и патология. 

Развитието на тази концепция в известна степен се 

определя от нейната конфронтация с психоанализата 

(психоанализ). И макар И. П. П. С. да се отнася към 

динамичното направление в психотерапията (динамическое 

направление в психотерапии), в начина, по който се преработва 

проблематиката се забелязва нейната явна поведенческа 

ориентация. 
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Същността на И. П. П. С. се състои в признаването на 

важността на междуличностното взаимодействие като основа за 

формирането на нормата и патологията. Съгласно Съливан, две 

водещи потребности характеризират човека, като едната от тях 

има биологична природа (потребността от нежност, от ласка), а 

втората (потребността от безопасност) е свързана с 

междуличностните отношения. Психологическият смисъл на 

първата потребност е да намали силата на физиологичните 

потребности (гладът, жаждата, половото влечение). Това ниво на 

функциониране е присъщо и на животните. Втората водеща 

потребност има вече чисто човешка природа и е насочена към 

намаляване на тревогата и неувереността. Удовлетворяванео на 

втората потребност с лъжливи способи води до психични 

заболявания, които, по мнение на Съливан, отсъстват при 

животните. 

Отделно от това, Съливан акцентуира вниманието върху 

важната роля на тревогата в развитието на патология (на 

дезорганизации в живота) и въобше в живота. Нарушенията на 

поведението се явяват реакции на засилването на тревогата. 

Голямо значение има и конфликтът между тенденциите: 

стремежът да се удовлетворят физиологичните потребности може 

да доведе до загуба на чувството за безопасност. Един от 

пътищата, по които човек може да се избави от тревогата, е 

механизмът на „избирателно внимание” (избирательное 

внимание), на отсяване на информацията, която носи тревога.  

Начините за намаляване на тревогата се закрепват в опита, 

като най-важният период в този смисъл е детството. Причината, 

по която именно в периода на детството протича формиране на 

най-голям брой изкривени форми на поведение, е 

непълноценният опит. Непълноценността на опита на този етап 

от развитието е обусловена от т.н. прототаксична 

(прототаксическая), т.е. повърхностна  „доцеленасочена” 

(доцеленаправленная) форма на неговото придобиване. Самият 

опит се преживява на този етап от развитието под формата на 

моментни състояния, отсъства разбиране на връзките между 

миналото, настоящето и бъдещето. При подобен опит 

обкръжението се отъждествява с емоциите на самото дете. 

Майчината гръд например се възприема различно – ако млякото 

се получава лесно и в достатъчно количество, което води до 

удовлетворяване на биологичната потребности, то самата гърда 

се закрепява в съзнанието като добра. Ако млякото е малко, то 

гърдата се закрепява в съзнанието като лоша. 

Следващият период на развитие – паратаксичен 

(паратаксический) – се характеризира с това, че индивидът 

осъзнава определени връзки между явленията, но тези връзки 

могат да имат повърхностен, случаен и външен характер, 

например когато дадени събития си съвпадат във времето. 
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Паратаксичният период на развитие има важно значение за 

възникването на патологиите и за изопачаването на понятията и 

опита – разбирането на този период така го сближава с 

фройдисткото понятие за пренос (перенос). У пациента протича 

генерализация на отрицателния опит в междуличностните 

отношения, най-вече от ранното детство и преди започването на 

отношенията с психотерапевта. 

В процеса на психотерапия по един регресивен, 

паратаксичен начин се коригира анализът на отношенията на 

пациента в детството, и същвременно в междуличностните 

отношения с психотерапевта болният се учи да получава 

удовлетворение от обшуването с хората, избавя се от тревогата, 

придобива чувство за безопасност, изгражда адекватни 

отношения със самия себе си и с околните хора. Паралелно с това 

протича пренастройка на личността, която води до това 

пациентът да започва явно да вижда пътища за изход от 

ситуацията, която до този момент му е изглеждала неразрешима. 

По своя характер методът на Съливан се доближава до 

съвременния вариант на краткосрочната психотерапия 

(краткосрочная психотерапия). В него ясно се проследяват наред 

с аналитичната му ориентация и елементи на поведенческата 

психотерапия (поведенческая психотерапия). 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ //  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

 

От лат. interpretatio.  

В широк смисъл И означава разясняване на неясното или 

на скритото от пациента значение на някои аспекти от неговите 

преживявания и поведение, а в психодинамичната психотерапия 

представлява определена техника за тълкуване на значението на 

симптомите, на асоциативната верига от представи, на 

съновиденията, фантазиите, съпротивите (сопротивление), 

пренос (перенос) и др. При интерпретацията психотерапевтът 

прави неосъзнатите феномени осъзнати, като използва своето 

собствено несъзнавано, емпатията (эмпатия) и интуицията си, а 

също така своя опит и теоретични знания. И. се явява най-

важната психоаналитична процедура. И ако свободните 

асоциации (свободные ассоциации) са основният начин за 

получаване на най-важния материал от пациента, то И. 

представлява сама по себе си основният инструмент за анализ на 

този материал и за превеждане на несъзнаваното съдържание на 

езика на съзнанието. 

Първите препратки към психоаналитичната И. в трудовете 

на Фройд (Фрейд, Freud S., 1900) са свързани с И. на 

съновиденията. Терминът И. се свързва със собственото разиране 

и възстановяването от психоаналитика на скритите източници и 
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значения на съновиденията („латентно съдържание”/«латентного 

содержания»). Това се постига чрез изучаване на свободните 

асоциации на пациента, на осъзнатите от него спомени за самия 

сън („манифестирано съдържание”/ «манифестное содержание»). 

В основата на тази дейност лежат следните положения: а) че 

съновидението има смисъл; б) че този смисъл може да бъде 

разяснен на човека, който е запознат със символиката и с 

първичните процеси (правила, регулиращи несъзнаваната 

психична дейност), с житейските обстоятелства на онзи, който е 

видял съня, и с асоциациите, които е предизвикал сънят у него и 

в) че виделият съня може да потвърди правилността на И. на 

своята реакция, а в най-простия случай – да си спомни някакво 

събитие, което съответства на онова, за което е направил 

предположение аналитикът. Именно последното положение не 

позволява да се превърне И. на съновиденията в необоснована и 

догматична процедура. В ранните години от развитието на 

психоанализата (психоанализ) аналитикът разкрива на 

пациента своята И. и я обяснява, което само по себе си има 

достатъчно дидактичен характер. Лапланш, Понталис (Лапланш, 

Понталис/ Laplanch J., Pontalis J. В., 1996)) отбелязват един 

важен терминологичен момент – думата „интерпретация” 

(«интерпретация») на английски и френски език не съответства 

напълно на смисъла на немската дума  «Deutung». Тук „И”. 

подчертава субективния или дори произволен момент в дадено 

изказзване или събитие. Немското «Deutung», както и руското 

„тълкуване” («толкование»), е по-близко по смисъл до 

обясняването, изясняването и в по-малка степен е свързано в 

обичайното съзнание на носителя на езика с отрицателните 

смисли, понякога присъщи на френския или английския термин.  

Deutung на съня у Фройд се заключава в определянето на 

неговия Bedeutung, т.е. на неговото значение. По-късно, в 

трудовете на Фройд по психоаналитичната техника (1911-1915), 

той започва да смята, че психоаналитикът трябва да не разкрива 

на пациента извършената И. на неговите сънища и свободни 

асоциации, а да я държи в тайна от пациента до момента, докато 

от страна на пациента не се появят признаци на съпротива. От 

този момент нататък Фройд (Фрейд, 1913) започва да изразява 

своето „неодобрително отношение към всеки един метод, при 

който аналитикът обяснява на пациента симптомите на неговата 

болест […]. Фройд предлага да се направи разграничение между 

И. и предаването на И. В психоанализата и психоаналитичната 

психотерапия (психоаналитическая психотерапия) на И. се 

отделя особено място. Бибринг (Бибринг, Bibring E., 1954) 

приписва на И. основна роля в йерархията от терапевтични 

принципи, доколкото всички останали методи служат на една-

единствена цел, подпомагат И. и повишават нейната 

ефективност. 
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Съществен се явява въпросът за това, когато е 

целесъобразно да започне да се обяснява на пациента значението 

на неговите симптоми, асоциации, отношения, поведения и други 

елементуи, които протичат в несъзнаваното, където те са 

изопачени и доведени до неузнаваемост под въздействие на 

механизмите на психична защита (психологическая защита). 

Необходимо е да се помогне на пациента да осъзнае истинското 

значение на неговите асоциации в нужния момент, когато той 

вече е готов и може да разбере предоставената му И. Приемането 

и интеграцията от пациента на И. може да се осъществи успешно 

единствено при нейното емоционално опосредстване. И. трябва да 

бъде неочаквана за пацинта, тя трябва да му каже нещо ново, 

непознато му до този момент. И. е взаимосвързана с инсайта 

(инсайт).  Тя не просто разкрива значението на скрития 

материал, но и може да способства за новия поток от асоциации, 

чувства и спомени, до които пациентът до този момент не се е 

докосвал.  

Понякога И. се осъществява в кратка форма, във вид на 

ключова дума или фраза, които разкриват нова страна на вече 

обсъждан материал, но обичайно за тази цел се изискват не една, 

а няколко И. и щателно разяснение, провеждано стъпка по 

стъпка. Много често разясняването води до И., която, от своя 

страна, води до по-нататъшно разясняване. За аналитиците е 

свойствено да говорят така, сякаш всеко тяхно изказване се явява 

И., но, строго погледното, това не е така. Определени изаазвания 

на аналитика се явяват конфронтации (конфронтация), 

разяснения, т.е. забележки, някои от които привличат към нещо 

вниманието на пациента без да обясняват това, а други отразяват 

онова, за което говори пациентът и така показват, че аналитикът 

продължава да съпровожда пациента (Райкрофт Ч., 1995). 

В ситуацията, при която на психотерапевта става 

съвършено ясно скритото значение на определени преживявания 

на пациента, стават трудно той да се сдържи в това да не съобщи 

узнатото на пациента. Същевременно както твърде ранната, така 

и твърде закъснялата И. е нежелателна. Емпатичното поведение 

на психотерапевта позволява да се избегне това. Всеки път той се 

опитва да почувства какво изпитва пациентът, за да предвиди 

неговата реакция, а също така да разбере готов лие той да приеме 

И. и да се възползва от нея. На адекватната И. пациентът 

обикновено реагира с облекчение и с чувство на благодарност. И 

все пак понякога, наред с тези чувства, И. на преноса да може да 

се съпровожда с лека депресия (Tarachow S., 1963), доколкото 

това води до постепенна загуба на обекта на пренос (пациентът 

установява посредством И. своите прояви на пренос). 

Ако липсва увереност в правилността на И., в този случай 

тя може да се оформи като предположение, въпрос, намек и така 

И. по-скоро се приближава до изясняването (кларификацията). 
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Правилните И. са онези, които: а) разясняват адекватно 

интепретирания „материал”; б) формулират се по такъв начин и 

се съобращават на пациента на етап, на който стават актуални и 

придобиват смисъл за него. Към преждевременните И. се отнасят 

„правилните” И., които се съобщават на пациента още преди да 

придобият смисъл за него (Rycroft C., 1995). 

Най-съществена в психоанализата се явява И. на преноса 

(И. переноса). Тя се отнася до поведението на пациента и до 

неговите асоциации по отношение на аналитика. Ако И. се 

провежда своевременно и правилно, тя води до динамични и 

структурни изменения в психичния апарат на пациента, спомага 

за установяването на по-адекватно равновесие между Ид, между 

несъзнаваните части на Егото и Супер-Егото. В дадения случай 

става дума за мутационна (променяща) И. (мутационная И.). 

Представата за това, че някои видове И. са по-ефективни от 

други, се съдържа в самото понятие мутационна И. (мутационная 

И.). Стрейчи (Страхей/Strachey J., 1934) споделя своята позиция, 

че важните изменения, предизвикани в състоянието на пациента 

с помощта на И., са изменения, които влияят на неговото Супер-

Его. За да станат действащи, И. трябва да бъдат свързани с 

процесите, протичащи в аналитичната ситуация непосредствено 

„тук и сега” («здесь и сейчас») (така, по мнение на Стречи, 

единствено И. на такива непосредствено протичащи процеси, 

особено на процесите на пренос, притежават достатъчно 

актуалност и значимост, за да провокират фундаментални 

изменения). Тази мисъл изиграва своята роля в развитието – тя 

разкрива, че психоаналитикът трябва да проведе само И. на 

преноса, поради това че това е единственият вид И., който се 

оказва ефективен (мутационен). По-късно тази гледна точка се 

подлага на критично осмисляне (Сандлер С. и др., 1995; Томэ Х., 

Кёхеле Х., 1996). 

Значително място се отделя на съдържанието на И., особено 

от гледна точка на относителната ефективност на различните 

типове И. И. на „съдържанието” (И. содержания) е израз, който се 

използва за обозначаване на превода на манифестираното 

съдържание така, че психоаналитикът да го разкриване на по-

дълбок смисъл, обикновено с особен акцент върху сексуалните и 

агресивни желания и фантазиите от детството на пациента. Този 

тип И. е най-разпространен през първите десетилетия от 

съществуването на психоанализата. Такива И. по-скоро 

разглеждат смисъла (несъзнаваното съдържание) на онова, което 

се смята за потискано в психиката на пациента, а не на самите 

конфликти и борби, които държат тези спомени и фантазии в 

сферата на несъзнаваното. Наред със символичните И., които 

представляват сами по себе си превод на символните значения в 

онзи вид, в който те се проявяват в сънищата, поговорките и т.н., 

И. на съдържанието често се разглеждат като изграждащи 
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основата на дейността на психоаналитика – тази неправилна 

представа води своето начало от ранните работи на Фройд. И. „на 

защита” (И.  «защиты») — това е особена форма на анализ на 

съпротивата. Такива И. имат за цел да покажат на пациента 

механизмите и маневрите, които той използва, за да се справи с 

болезнените усещания, свързани с едни или други конкретни 

конфликти, и ако това е възможно, то тези действия да се 

предотвратят. И. на защитата се смята за неизменен компонент 

на И. на съдържанието, доколкото последните се разглеждат като 

недостатъчни в случаите, при които пациентът не е намерил 

способ, с помощта на който да се справя със своите инфактилни 

импулси. Това положение се явява съществен компонент на 

класическата психоаналитична техника  (Freud A., 1936; Сандлер 

и др., 1995; Райкрофт Ч., 1995) на И., като следните структурни 

изменения могат да подпомогнат да се заменят примитивните 

механизми на психична защита (например отричането, 

проекцията) със защитни механизми от по-високо ниво или с 

конструктивни реакции на справяне (копинг-поведение); в 

резултат на което протиа засилване на „Аза” и намалява 

изкривяването на междуличностните отношения. 

Съществува също така понятието частична И., която 

включва, на първо място, предварителна И., ограничена до 

съзнателната и предсъзнателната афера, и на второ място, пълна 

И., но фокусирана единствено върху отделни интрапсихични 

„фрагменти” («фрагменты»). В този случай И. частично разкрива 

несъзнаваните мотиви и конфликти.  

Като пример за И. на спомените Уелдър (Уэльдер (Waelder 

R., 1987) привежда анализ на фрагмент от разговор с болен. 

Пациентът не просто разказва за смъртта на своя баща с хладен 

и сух тон, но еднозначно заявява, че това по никакъв начин не го 

е трогнало. Ако пациентът беше имал добри отношения с 

пациента, беше го обичал, тези думи на последния щяха да са 

лишени от смисъл. Но ако той отделяше много време на това да 

описва дълбоката си скръб във връзка с гибелта на своето куче 

скоро след смъртта на баща му, то може да се допусне И., че 

афектът на скръбта е толкова изразен поради предишното 

събитие, което пациентът не е почувствал истински, защото го е 

потискал – поради страх, срам, или вероятно поради опасенията 

си, че няма да може да се справи със своите емоции. Ако И. за 

връзката между скръбта на пациента и смъртта на бащата е 

направена в нужния момент, то пациентът ще може, в крайна 

сметка, да изрази своите чувства, които до този момент не са 

можели да излязат от него. 

Полезно е И. да започне с косвената комуникация на 

пациента –  с неговите поведение, реч, нагласи от общ характер. 

Нецелесъобразно е например да се говори на пациента: „Вие, 

изглежда, обичате майка си повече, отколкото баща си”. 
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Препоръчително е изказване от типа: „Оставам с впечатлението, 

че Вашето отношение към брат Ви много приличат на 

отношението на баща Ви към Вас”. Не следва веднага да се 

преминава към обозначаване на преживяваните от пациента 

едипови чувства. Ако И. е правилна, то пациентът ще се 

изненада и може да каже: „Наистина ли? Никога не съм мислил 

за това”, а по-нататък да получи потвърждение на тази И. в 

неговите асоциации.  

И. в психоанализата се разглежда като радикална, а не 

като симптомо-центрирана психотерапевтична намеса 

(психотерапевтическое вмешательство); предполага се, че в 

този тип намеси няма сугестия и именно това Фройд нарича 

„чистото злато” на психоанализата. По същото време, 

анализирайки ролята на И. в лечението, оказвано от шаманите и 

от психоаналитиците, Леви-Строс (Леви-Строс, Levi-Strauss С.), 

пише: „И в двата случая конфликтите и съпротивите намират 

разрешение не чрез подаването на болния на действително или 

на предполагаемо знание за тях, а поради това, че това знание 

води до особен опит, при който конфликтите протичат в условия, 

водещи до тяхното разрешаване”.  

Следва също така да се отчитат възможните отрицателни 

последици от прилагането на И. Прекомерното фокусиране върху 

тях в хода на психотерапията, може да отклони пациента от 

активни действия в реалния живот. Съществени затруднения 

могат да възникнат в резултат на критични И., ако те се 

използват за установяване на атмосфера на истинско доверие и 

на взаимно разбиране между психотерапевта и пациента, а също 

така при отсъствие на готовност у последния да разбере и да 

приеме И. (слабост на Аза, отсъствие на необходимото ниво на 

когнитивните ресурси за усвояване (на подадената И. – бел. 

прев.), преждевременност). В процеса на психотерапия е важно 

нееднократно да се повтарят някои И. на аналогични ситуации от 

настоящия и минал живот на пациента. Това го подготвя за 

приемнането на нови И. и дори спомага за неговата собствена 

интерпретационна работа по пътя на изграждането на неговата 

самостоятелност, независимост и способност да решава 

личностните си проблеми и житейските трудности.  

 

ИЗКУСТВЕНА РЕПРОДУКЦИЯ НА АФЕКТИВНИТЕ 

ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПО КРЪСТНИКОВ //  

ИСКУССТВЕННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ АФФЕКТИВНЫХ 

ПЕРЕЖИВАНИЙ ПО КРЕСТНИКОВУ 

 

Кръстников (Крестников Н., 1880-1936) е известен 

български психиатър. Медицинското си образование получава в 

Петербург (1904 г,), последовател е на В. М., Бехтерев (Бехтерев). 

Докато участва във Втората балканска и в Първата световна 
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война, той нееднократно наблюдава спонтанни репродукции на 

психични преживявания у войниците след преживени от тях 

тежки психични травми. Допускането му е, че репродукцията, т.е. 

повторното преживяване на психичната травма, има 

терапевтично значение. По-нататък изследва 

психокатартичния метод на Бройер (Брейера/ Breuer J., Freud 

S., 1909). 

Техниката на И. Р.  Н.  А. П. П. К. се заключава в това, че 

пациентът, лежащ в пълна тишина със затворени очи, на фона на 

хипнотично внушение (внушение) преминава през 4 фази. След 

латентната фаза с продължителност 2-4 минути спонтанно 

настъпва органна фаза, при която се наблюдават тремор, 

учестено дишане и сърцебиене, силно потене, сълзи и др. 

Независимо от това, че тези прояви са свойствени на афектите на 

страх и скръб, болният е абсолютно спокоен и не усеща никакви 

неприятни емоции. Продължителността на тази фаза е 2-4 

минути, след което тя преминава в следващата, емоционална 

фаза. Към тремора, сърцебиенето, потенето, се присъединяват 

отчетливият страх и потиснатото настроение, макар болният да 

не знае какви са причините за това., Тази фаза продължава 1-1,5 

минути и внезапно преминава във фазата на представата: 

болният изведнъж си спомня определено мъчително 

преживяване, което обяснява неговия страх или скръб с 

присъщите им вегетативни и емоционални елементи. Този 

вълнуващ спомен обхваща цялото внимание на пациента, като 

при това понякога рапорта (раппорт) с болния прекъсва, 

появяват се своеобразни припадъци (истерични дъги), Това 

състояние е напълно безопасно и след 5-30 минути болният 

излиза от него спонтанно. Целият процес на лечебна 

репродукция продължава от 15 до 60 минути (средно 40 минути). 

Обикновено такъв психотерапевтичен прийом се използва в 

лечението на болните от неврози. В зависимост от изразеността 

на невротичните разстройства, курсът на лечение изисква от 3 до 

20 сеанса на репродукция. При обясняването на механизма на 

действие на психичните травми и на лечебния катарзис 

(катарсис), Кръстников се опира на лечението на В. М. Бехтерев 

за рефлексите. 

Заслуга на Кръстников се явява описанието, което той дава 

на дисоциацията между отделните явления при катарзиса и 

между отделните техни фази. Така органната фаза представлява 

сама по себе си множество от отделни дисоциирани явления – 

двигателни, сетивни, секреторни, вегетативни. В рамките на 

емоционалната фаза към посочената симптоматика се 

присъединяват също така преживяванията на страх и скръб, 

които се отличават с дифузност и неопределеност. На тази фаза 

отсъства сложното и чисто човешко чувство за срам, дори тогава, 

когато психичната травма е свързана с афекта на срама. Според 
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Бехтерев това означава, че макар и на тази фаза да се 

възстановява оптималната възбудимост, а заедно с нея и 

подвижността на нервните процеси и структури, непосредствено 

свързани с емоциите, остава незасегнато тяхното корово 

представителство. Единствено на следващата фаза на 

репродукцията (фазата на представите) сякаш дисоциираните до 

този момент прояви на органната и на емоционалната фаза, и 

болният преживява психичната травма като спомен или като 

състояние, подобно на сън. В този момент емоциите също 

придобиват точност, диференцираност и пълнота. По време на 

тази фаза всички структури, отразяващи психичната травма, се 

намират в състояние на възбуда, силата на която обаче допуска 

свързването му с други невродинамични процеси. Явлението 

репродукция може да бъде обяснено с принципа, обоснован от Н. 

Е. Веденский (Н. Е. Введенский): крайно силната възбуда е 

равнозначна на потискането. 

Дисоциацията, описана от Кръстников, се наблюдава и в 

невротичните симптоми, които отразяват преживяна психична 

травма. Единствено на фазата на представата всики 

дисоциирани прояви се свързват и пред психотерапевта се 

разкрива точно, ясно и напълно травмиращата ситуация, която 

винаги с неизменна „фотографска” точност намира отражение в 

картината на неврозата.  

Методът И. Р. Н. А. П. П. К. е разработен в трудовете на 

редица български психиатри и психотерапевти: Чолаков  

(Чолаков К., 1933), Атанасов (Атанасов Ат., 1986) и др. Той 

намира широко приложение в психотерапевтичната практика и в 

изследването на явлението катарзис.  

Вж също Автологокатарзис на Атанасов, Декапсулация 

на Чолаков, Катарзис, Катартична психотерапия 

 

ИСТОРИЯ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА  

(КРАТЪК ОЧЕРК) // 

ИСТОРИЯ ПСИХОТЕРАПИИ 

(КРАТКИЙ ОЧЕРК) 

 

Психотерапията, както и всеки друг отрасъл на 

медицината, има своя история като наука и практика на 

лекуване. 

Развитието на наука, в това число и на психотерапията, не 

е линеен, а сложен и многостранен процес на развитие с периоди 

на завръщане към минали етапи. Историята на науката 

проследява процеса на натрупване на знания, на еволюциране на 

идеите, на смяна на теориите и на получените идеи. Тя използва 

различни „измерения”, като ги разглежда в контекста на времето. 

Имайки в полезрението си целия спектър от „измерения”, 

историята на науката поставя акцент върху основното – върху 
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развитието на съдържателната страна (на изследваната наука – 

бел. прев.), която представлява доминиращ интерес за нея. 

При анализа на историята на психотерапията, при 

насочването на вниманието постоянно към оценката на нейните 

постижения и неуспехи на всеки един времеви етап, се разкрива 

неизчерпаем резервоар от „материал” за нови направления, 

теория, концепции. 

В историята на психотерапията могат да се разграничат два 

големи (основни) периода. Първият, донаучен, обхващаш 

десетилетия период, и вторият – простиращ се в две столетия, 

XIX-XX вв. – изграждат научния период на психотерапията. 

Историята на родната псохотерапия е включена като съставна 

част от развитието на световната психотерапия. Описанието на 

историята на психотерапията се опира на два основни критерии – 

на вътрешната логика на развитието на самата наука и на 

влиянието на външните социално-икономически, културни 

фактори (т.н. исторически фон) върху развитието на 

психотерапията като аспект на психиатрията, а в широк смисъл и 

на медицината, педагогиката, социологията, философията. 

Важна закономерност в развитието на психотерапията като 

наука, произхождаща от лекуването, опираща се на 

философията, намираща се на кръстопътя на физиологията, 

психологията, педагогиката и на социологията, се явява нейната 

насоченост към изработването на единна теория. За това в 

голяма степен спомагат психоанализата (психоанализ), 

бихевриозмът (бихевиоризм), екзистенциализмът и др., макар че 

и до днес тази задача остава нерешена. 

В рамките на нашето издание не е необходимо да се 

разглежда детайлно донаучният период на психотерапията. Той е 

пронизан от магически практики, които се опират на 

митологията на древните култури, на теологичните тълкувания, 

на мистери, на „тънко чувстване” и на тайни интуитивни знания 

на адептите, на вярата в съществуването на свръхестествени 

сили. Именно тези мистични стремежи намират израз в 

многолики и причудливи обреди – от много простички до 

изключително сложни, но винаги заобиколени от ореола на 

тайнствеността. При цялото многообразие на мистичните 

подходи, от бумтящите удари на гонго в египетските храмове, от 

неистовия ритъм на тъпана на шамана, от хоровото пеене и 

танците на африканските магьосниците, от мириса и дима на 

благоуханния тамян в индийските манастири, от безкрайно 

четене на молитвите, от трептенето на свещите и от блясъка на 

църковната украса, резултатите от прилагането на тези прийоми 

и средства са много сходни. Зад цялата им тайнственост често 

стоят внушението (внушение) и самовнушението (самовнушение), 

които се развиват на фона на индуцирани трансови или 

хипнотични състояния. От столетия мистиката властва при 
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тълкуването на подобни феномени, както и на душевните болести 

като цяло, и съответно се правят опити за адекватното им 

лекуване. Така например в съчиненията на Соран, живеещ в Рим 

по времето на Адриан (Адриан, II в. сл. Хр.), са описани следните 

терапевтични прийоми: „Следва да се изучи внимателно 

съдържанието на неправилните мисли на болния и в 

съответствие с него да се използва полезното действие на едни 

или други външни впечатления, занимателни разкази и новини; 

а в периода на оздравяване трябва да се уговаря болния да 

излезе на разходка, да се занимава с гимнастика, да упражнява 

своя глас, да чете на глас. Целесъобразно е да се използва текст с 

грешки, за да може така да се разбуди отново критичната 

способност на пациента... По-нататък могат да се използват и 

театрални представления, които са способни да разсеят печалта, 

да прогонят нелепите страхове”. 

Впоследствие, в средните векове, научната мисъл изобщо и 

медицинската в частност, отново се оказват във властта на 

мистиката и на схоластиката. Особено ярко това се отбелязва в 

периода на ранния Ренесанс с неговите процеси срещу психично- 

и нервноболните и с екзекуциите на магьосниците. Съществуват 

детайлно разработени пособия по диагностика на 

магьосничеството и на обладаността от демони (достатъчно е да 

си спомним „Чукът на магьосниците” («Молот ведьм»), 

публикуван през 1487 г. до доминиканските монаси Шпренгер 

(Шпренгер) и Иститориус (Иститориус). Из цяла Европа в 

продължение на векове инквизицията изгаря живи на клада 

депресивни болни със самообвинителни мисли, хора с истерични 

разстройства в състояние на помрачено съзнание, параноици с 

налудност за преследване, често и с индуицирана лудост, които 

състояния се случва да обхващат цели села (последната 

„магьосница” умира през 1782 г.!). 

И едва през XVIII в., по време на Великата френска 

революция, която стимулира коренни изменения на цялата 

структура на Средна Европа и едновременно с това прогреса на 

редица науки, включително и на медицината, се нанася удар 

върху вековните суеверия, свързани с психичните заболявания. 

Именно през този период, в епохата на Пинел (Пинель Ф., Pinel 

Ph., 1745-1826), се създава същинският научен фон за по-

нататъшното развитие на психиатрията като цяло и на 

психотерапията в частност. С решение на Централното бюро на 

комуниката, Пинел сваля оковите от душевноболните в Бисетр 

през 1793 г., което се явява преломен момент в психиатрията – 

към лицата с психични разстройства започват да се отнасят като 

към обикновени болни, които се нуждат от добро отношение и от 

лечение. Пинел полага основите на лечебния режим на 

пребиваване и на условията за задържане на душевно болните, 

което след век и половина служи като основна предпоставка за 
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възникването на научно обоснованите терапия чрез среда 

(терапия средой), социотерапия (социотерапия), колективна 

психотерапия (колективна психотерапия).  

По същото време, през 1776 г., е предприет първият много 

наивен опит за научно обяснение на лечебното влияние на 

внушението под формата на теория за „животинския магнетизъм” 

(Животный магнетизм) на Месмер  (Mesmer F. А., 1734-1815). 

Магнетизаторите вълнуват умовете обаче до края на XVIII — 

началото на ХIX в. През 1841 г. при изпълнението на 

магнетизатора Лафонтен с цел да разобличи мошеничеството на 

месмериста присъства английският лекар Брейд (Брэд, Breid J.). 

Видяното от него заставя Брейд повторно да посети тези сеанси и 

да пристъпи към самостоятелни опити. Посредством фиксирането 

на погледа Брейд много бързо приспива свой познат и щателно 

описва протеклите изменения с изследваното лице. (Ще бъде 

несправедливо да не забележим, че фиксирането на погледа за 

първи път се прилага от португалския абат Фариа (Фариа), който 

го описва като метод за фасцинация (омагьосване – бел. прев.) 

още през 1813 г. Състоянието, предизвикано чрез фасцинацията, 

той нарича „луциден сън” (люцидный сон, светъл, ясен – бел. 

прев.). Кръгът на изследваните лица на Брейд се разширява, 

уточняват се все повече детайли и способи за приспиване. Брейд 

смята, че предизвиканото състояние е изкуствен нервен сън, 

който възниква вследствие на концентрирането на вниманието и 

на умората на погледа. Това състояние той определя със 

специален термин – хипноза (гипноз), което само по себе си от 

гръцки език означава сън. Брейд посвещава целия си по-

нататъшен живот на изучаването на хипнозата. Той обобщава 

своя опит в монографията „Неврохипнология” (Неврогипнология, 

1843), в която детайлно и подробно е описано много от това, което 

по-нататък се разкрива вторично поради незапознатост с 

трудовете на Брейд. Последният решително опровергава 

флуидните представи за хипнозата и излага 

неврофизиологичната теория за нея, съгласно която 

хипнотичното състояние възниква при зрителна фиксация. През 

последните години от живота си Брейд допуска възможността да 

се развие хипнотично състояние и при словесно внушение. Умира 

през 1980 г. През същата година във Франция излизат няколко 

книги, които в общи линии описват как възниква изкуственият 

сън и възможностите той да бъде прилаган за лечебни цели. 

Продължител на делото на Брейд става лекарят Льебо 

(Льебо/ Liebault А. А.) от Нанси (Нанси, Франция), който през 

1860 г. попада на книга, в която се описва новият метод за 

лечение на болни, разработен от Брейд. След като изпитва 

няколко варианта за приспиване на болните, Льебо предлага да 

се предизвика хипнотичен сън чрез внушаването им с бавен, тих 

глас на представи за засспиване. Льебо разделя хипнотичния сън 
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на няколко степени и описва щателно характерните признаци на 

всяка една от тях. Заслугата на Льебо се заключава в това, че той 

за първи път систематично използва словесното внушение с 

терапевтична цел, като отделя най-вече внимание на психичните 

аспекти на хипнозата. През 1866 г. той излага своите наблюдения 

в книгата „Сънят и подобните на него състояния…”  («Сон и 

подобные ему состояния...»), в която той отстоява 

естественонаучния възглед към природата на хипнозата. 

Медицинското общество посреща този труд с глухо мълчание и 

едва през 1882 г. главният терапевт на медицинския факултет в 

Нанси Дюмон решава да използва словесното внушение в 

хипнотично състояния в лечението на болни в психиатричния 

приют Марвил (Марвиль). Той кани за сътрудничество Льебо, 

който охотно споделя своя опит. Скоро това сътрудничество 

привлича вниманието на професор от терапевтичната клиника – 

Бернхайм (Бернгейм/ Bernheim H.). Той прилага хипнозата в 

своята клиника и го въвежда толкова широко в своята практика, 

че лечението чрез словесно внушение се използва равноправно с 

други лечебни методи. Бернхайм и до този момент практикува 

хипнозата, опирайки се на техниката на Шарко (Шарко/ Шарко/ 

Charcot J. М.), но случаите на хипнотизация рядко са успешни, 

докато използването на техническите прийоми на Льебо 

позволява на Бернхайм да предизвика хипнотично състояние у 

90% от пациентите. Около Льебо, Бернхайм, Дюмон и все още 

младият по онова време изслеодвател Бони се формира кръг от 

учени от Нанси, които се интересуват от проблемите, свързани с 

внушението и хипнозата, които споделят гледната точка на Льебо 

и Бернхайм, че хипнозата е нормален психичен феномен, 

предизвикван от внушението. Кръгът на изследователите 

нараства, появяват се нови факти, разширява се теоретичната 

база. Така възниква Нансийската школа по хипноза, или 

школата на Бернхайм,  

Малко по-рано в Париж, в болницата Салпетриер 

знаменитият за своето време нерволог Шарко изучава явлението 

хипнотизъм, докато проверява теорията и метода на 

металотерапията. Особено интензивно обаче Шарко започва да 

изучава хипнозата и в клинични наблюдения и в специални 

експерименти след като посещава изпълненията на магнетизьора 

Донато. Шарко стига до извода, че хипнозата се явявя 

патологично състояние – такова на изкуствена истерична 

невроза. От всички краища на Европа прииждат тълпи лекари, 

за да слушат лекциите на известния Шарко, които включват ярки 

показателни демонстрации. Шарко си формира обкръжение, 

съставено от множество видни парижки учени. Те насочват своите 

изследвания в същото русло и като цяло споделят предложената 

от Шарко гледна точка. Така възниква Салпетриерската школа, 

или школата на Шарко (Сальпетриерская школа, или школа 
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Шарко). 

Между двете научни школи протича ожесточена 

многогодишна борба, която се разгръща на страниците на 

медицинския печат и в конгреси. По характера на възгледите си, 

Салпетриерската школа воглаве с Шарко се смята за 

физиологична, а тази от Нанси, оглавявана от Бернхайм, -

психологична. Салпетриерската школа разглежда хипнотичното 

състояние като експериментално предизвикано невротично 

разстройство, или като изкуствена невроза, разнообразните 

прояви на която зависят от волята на експериментатора. 

Способите за предизвикване на хипнотично състояние могат да 

бъдат както физически, така и психични. Съгласно възгледите на 

школата в Нанси, хипнозата е особено психично състояние или 

сън, предизвикан от непосредствено внушение. Състоянието на 

хипноза може да бъде предизвикано у съвършено здрави хора и в 

това състояние няма нищо болестно, а напротив, благодарение на 

повишаването на възприемчивостта към внушения по време на 

хипнотичното състояние последното се явява важен и действен 

метод за лечение на различни разстройства. И в крайна сметка 

възгледите на школата в Нанси се поддържат от голям брой 

изследователи в областта на хипнозата. 

В Русия с изучаването на хипнозата се занимават много 

видни учени на своето време. Към 80-те години на XIX в. се 

отнася засилването на научното разработване на хипнозата като 

лечебен метод, което оказва, на свой ред, голямо влияние за 

изясняването на етиологичната роля на психогенните фактори в 

развитието на неврозите. Хипнозата дава началото на цялата 

научна психотерапия, на многообразието от нейните методи. През 

1982 г. Тюк (Тьюк/ Tuke D. Н.) за първи път въвежда в научно 

обращение термина психотерапия. Апогей на интереса към 

хипнозата става Първият международен конгрес 

„Експерименталният и лечебният хипнотизъм” («Гипнотизм 

экспериментальный и лечебный»), който се провежда в Париж 

през август 1889 г. под почетното председателство на Шарко. В 

конгреса участват Лебо (Льебо), Бернхайм (Бернгейм), Дежерин 

(Дежерин, Dejerine J.), Жане (Жане, Janet P.), Форел (Форель. 

Forel А.), Фройд (Фрейд, Freud S.), В. М. Бехтерев (Бехтерев) и 

много други известни учени, което потвърждава големия интерес 

и официалното признаване на този вид психотерапия. 

Интересът на школата в Нанси започва да намалява, 

когато тя започва да приписва по-голямо значение на 

внушението, отколкото на самата хипноза. Фармацевтът от 

Нанси Куе (Куэ/ Coue E.), след като посещава лекция на 

Бернхайм, въвежда самовнушението, което неочаквано получава 

голяма известност. През 1910 г. Куе отваря в Нанси собствена 

клиника, в която лекува по своя собствена методика. Принос в 

разработването на метода на лечебното самовнушение имат И. Р. 
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Тарханов (И. Р. Тарханов), В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев), А. Я. 

Боткин (А. Я. Боткин), които разработват свои собствени 

оригинални прийоми. Скромната по съдържанието си формула 

на самовнушението на Куе служи за отправна точка при 

търсенето на по-ефективни пътища за оказване на 

психотерапевтично влияние в автогенене план и полага основата 

на методи като автогенната тренировка (аутогенная 

тренировка), биологичната обратна връзка (биологичная 

обратная связь), релаксацията (релаксация) и др. 

От края на 90-те години на XIX в., като реакция на 

свръхмерната експанзия на хипнозата, започнаха да се 

разработват принципно различни методи за психотерапевтично 

въздействие. Говорейки за пресечната точка на вековете, не бива 

да забравяме, че това е време на преход от посткласицизъм към 

модерн в литературата и изкуството, време, в което математиката 

окончателно отстъпва „палмата на първенството” на физиката, в 

което психологията се развива стремително. Това преходно време 

в Русия получава поетичното название „Сребърен век”  

(«Серебряный век»). 

В Швейцария увелчено се занимава с психотерапия 

неврологът Дюбоа (Дюбуа/ Dubois P.), той е запознат с трудовете 

на Шарко и на Лебо (Льебо), посещавал е Бернхайм (Бернгейм) в 

Нанси, по едно време е бил увлечен от хипнозата, но 

натрупвайки наблюдения, отхвърля напълно хипнозата и 

внушението, разработва метода на рационалната психотерапия 

(рациональная психотерапия), противопоставяйки го на 

хипнозата и описвайки го в книгата „Психоневрози и тяхното 

психично лечение”  («Психоневрозы и их психическое лечение»). 

Направлението на психотерапията, заложено от Дюбоа, 

несъмнено се явява принципно ново и не е загубило своето 

значение и до днес. Рационалната психотерапия в качеството ù 

на един от елементите в направлението на Дюбоа, участва на 

практика във всички видове психотерапия […]. Възгледите н 

Дюбоа обаче биват критикувани – на първо място поради това, че 

в неговата концепция се избягва оказването на емоционална 

подкрепа на пациента. През 1910 г. френският невролог 

Дежерин, критикувайки директното внушения, от една страна, и 

рационалната психотерапия – от друга, предлага 

психотерапевтичен метод, който използва убеждаването 

(убеждение) и се основава на безусловното емоционално доверие 

на пациента към лекаря.  Оригиналният психотерапевтичен 

метод – „арететерапия” («арететерапия») е предложен през 1908 г. 

от руския лекар-терапевт А. И. Яроцки (А. И. Яроцкий, вж 

Арететерапия Яроцкого), професор от медицинския факултет на 

Юревския университет. Това психотерапевтично въздействие се 

опира на висшите прояви на духовния живот, а именно на 

нравствените страни на човешката личност. Истинската причина 
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за заболяванията, убеден е А. И. Яроцки, се намира в дълбоките 

пластове на духовния живот, с които той свързва ролята на 

предложения от него метод в запазването и възстановяването на 

човешкото здраве.  

Своеобразен метод за психотерапия предлага и немският 

лекар Марциновски (Марциновский/ Marcinowski J.) през 1909 г. 

(вж Психотерапия миросозерцанием по Марциновскому), 

същността на който се заключава във формирането у пациента на 

целителен духовен светоглед, в резултат на който пациентът се 

издига над своята страдаща, обременена от проблеми личност и 

започва да вижда себе си като частица от човечеството като цяло 

и въобще от цялата Природа. Връщайки личността на страдащия 

пациент към лоното на общочовешките и на духовните ценности 

чрез осъзнаване (осознание) на неговата индивидуалност и 

самоценността на съществуването му, се достига изменение на 

болезнените представи, снижаване и изчезване на нервността и 

тревожността. Психотерапията чрез идеали преминава в 

атмосфера на топлота и искреност, която предразполага пациента 

към доверително общуване с лекаря. 

Сравнявайки психотерапевтичните методи на Дежерин и 

на Марцинсковский с някои съвременни подходи, в тях могат да 

се открият прилики с хуманистичната школа и с 

екзистенциалното направление в психотерапията.  

През 1896 г. Бройер (Брейер, Breuer J.) и Фройд публикуват 

своя съвместен труд „Изследвания на истерията” («Исследования 

по истерии»), в който е описан психотерапевтичният метод за 

лечение на истеричните разстройства. За постигане на лечебен 

ефект на намиращия се в хипнотичен сън пациент се предлага да 

си спомни събития, които предполагаемо са предизвикали един 

или друг негов симптом. Феноменът на избавяне от симптома при 

припомняне на психотравмиращата ситуация в състовние на 

хипнотичен сън Бройер нарича „катаризис” («катарсис») (вж 

Психкатартичен метод на Бройер./ см. Психокатарсический 

метод Брейера). Фройд смята, че методът на катартично 

отреагиране на Бройер му дава ключ към разбирането на 

истерията. В същата година Фройд се отказва от използването на 

хипнозата и започва да развива психотерапевтична система, 

основана на разкриването на особеностите в преживяванията и 

действията на човека, обусловени от неосъзнавани мотиви, а 

именно психоанализата. Фройд се занимава щателно със 

самоанализа (самоанализ), като много от неговите теоретични 

разсъждения се основават на собствените му невротични 

разстройства. Идеите на Фройд придобиват популярност в 

студентските среди, сред практикуващите лекари, художниците и 

псиателите, сред образованите хора на онова време. Неговите 

теоретични престави за доминирането на сексуалното в живота 

на човека обаче предизвикват сериозна критика от страна на 
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учените по света. Фройд става първият теоретик, който посочва 

важността на това да се изследва детството, за да се разбере 

природата на психичното на човека. Между 1900 до 1910 г. 

професионалното положение на Фройд значително се подобрява, 

частната му практика процъфтява, той получава международно 

признание и си спечелва редица последователи. 

През 1911 г. поради теоретични разминавания с Фройд, 

Обществото губи един от любимите му ученици – Адлер (Адлер, 

Adler A.) — основател на индивидуалната психология 

(индивидуаьная психология), идеите на който се разпространяват 

по цяла Европа. Адлер твърди, че целите и очакванията на 

човека повлияват по-силно поведението, отколкото миналия опит, 

а основен мотив на активността се явява постигането на 

превъзходство и адаптацията към средата. Той подчертава 

значителното влияние на социума върху всеки човек и голямата 

важност на социалните интереси – чувството за общност, 

сътрудничеството и алтруизмът. 

Адлер отрича антагонизма между съзнателното и 

несъзнаваното в човека. Той е един от първите автори, които 

обръщат внимание на ролята на неправилното семейно 

възпитание – на емоционалното отхвърляне и пренебрегнването 

– за възникването на неврозите. През 1914 г. от Фройд се отделя 

и швейцарският психиатър Юнг (Юнг, Jung С. G.), който първият 

смята за свой духовен син и за наследник на психоаналитичната 

школа. Юнг разработва своя собствена аналитична психология 

(аналитическая психология), в рамките на която той 

интерпретира либидото не като сексуална енергия, а като 

житейска енергия изобщо,  а сексът присъства като само един от 

компонентите. Той въвежда понятието колективно несъзнавано, 

което разбира като дълбоко ниво на психична дейност, което 

съдържа в себе си архетипи (вроден опит на миналите 

поколения). 

През 1914 г. избухва Първата световна война, в която се 

включват не само европейските страни, но и САЩ. 

Наблюдавайки кръвопролитията, Фройд развива тезата, че 

агресията се явява също подбуждаща сила, каквато е и сексът. 

Това става един повратен момент в системата на психоанализата 

и допълва теорията на Фройд за общото психично развитие на 

човека. Психоанализата придобива своя статус на завършена и 

цялоастна теоретична система, която включва в себе си теорията 

за общото психично и психосексуално развитие на човека, за 

психичния произход на неврозите и психоаналитичната терапия. 

По-нататък последователите на психоанализата разработват свои 

собствени теории, като се опират на тези три стабилни основи. 

Освен на индивидуалната психология на Адлер и на 

аналитичната психология на Юнг, психоанализата на Фройд 

се явява основа и на активната аналитична терапия на Щекел 
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(активная аналитическая терапия Штекеля, Stekel. W.), на 

волевата теория на Ранк (волевая теория Ранка, Rank О.), 

интерперсоналната психотерапия на Съливан 

(интерперсональная психотерапия Салливана (Sullivan H. S.), 

характерологичният анализ на Райх (характерологичесий 

анализа Райха (Reich W.), интензивната психотерапия на 

Фром-Райхман (интенсивная психотерапия Фромм-Райхманн 

(Fromm-Reichmann F.), Его-анализът на Клайн (Эго-анализ 

Кляйн (Klein M.), характерологичният анализ на Хорни 

(характерологический анализ Хорни (Horney K.), 

хуманистичната психоанализа (гуманистический психоанализ, 

Fromm Е.) и много други. Периодът на създаването на тези 

теории обхваща както десетилетията до Втората световна война, 

така и неепосредствено след нея. През последните години на своя 

живот в своите трудове Фройд отделя все по-голямо внимание на 

психоаналитичното тълкуване на общественото развитие. 

Психоанализата оказва влияние не само върху психиатрията и 

психологията, но и върху литературата, изкуството, 

културологията, антропологията и социологията. Неслучайно 

причисляват Фройд към най-изтъкнатите учени на ХХ век. След 

като на власт в Германия идват фашистите, тяхната официална 

позиция по отношение на психоанализата намира отражение в 

публичното изгаряне на книгите на Фройд през май 1933 г. 

Много психолози и психоаналитици, ученици на Фройд от 

еврейски произход, емигрират в други страни (най-вече в САЩ) 

от 1934 г. нататък. Фройд остава във Виена до 1938 г., а коато 

немската войска навлиза в Австрия, заминава за Англия, където 

и умира през 1939 г. От времето на войната като световен център 

на психоанализата се утвърждава САЩ. 

В Русия интересът към психоанализата е опосредстван от 

клиничната проверка на хиптезите на Фройд и има както 

поддръжници, така и своите противници (вж Психоанализата в 

Русия/ Психоанализ в России). 

Вътрешната логика на развитието на родната психотерапия 

съответства на теоретичните изследвания на такива водещи 

учени със световна известност като академиците В. М. Бехтерев 

(Бехтерев) и И. П. Павлов (Павлов) (лауреат на Нобеловата 

награда 1904 г.), които продължават да разработват учението за 

нервизма, основите на което полагат И. М. Сеченов (И. М. 

Сеченов) и плеяда от изтъкнати руски лекари от XIX в. — С. Г. 

Зибелин (С. Г. Зыбелиный), М. Я. Мудров (М. Я. Мудровый), И. Е. 

Дедиковски (И. Е. Дядьковский), Г. А. Захарин (Г. А. 

Захарьиный), В. А. Манасеин (В. А. Манассеи), С. П. Боткин (С. 

П. Боткин). Експерименталното изучаване на висшата неврна 

дейност в лабораторията на И. П. Павлов, разграничаването на 

типовете нервна дейност (физиологичният еквивалент на 

темперамента), взаимовръзката между първата и втората 
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сигнални системи води до теоретичното обосноваване на 

експерименталните неврози, което И. П. Павлов пренася в 

клиниката на нервните болести. Така се полага методологичният 

фундамент на патофизиологичната теория за неврозите и за 

тяхната психотерапия. Това направление получава названието 

павловска психотерапия (павловская психотерапия). Неговите 

представители използват в практиката експериментални данни 

за възникването и угасването на условните рефлекси, а също 

така понятията потискане, ирадиация, индукция, фазови 

състояния (торможение, иррадиация, индукция, фазови 

состояния). С тези термини се описва и самият 

психотерапевтичен процес. Павловската психотерапия привлича 

вниманието на много лекари и последовател, които на теория и 

на практика я развиват и допълват с нови данни. Б. Н. Бирман 

(Б. Н. Бирман) разработва през 30-те г. на ХХ век дълбока 

аналитично-диалектична психотерапия, в която отдава водещата 

роля на възстановяването на извратената целева социо-

рефлекторна нагласа на невротичната личност посредством 

социо-рефлексотерапия. В своите систематични експериментални 

изследвания К. И. Платонов (К. И. Платонов) изучава хипнозата 

и нейното използване за терапевтични цели, като се опира на 

физиологичното въздействие на вербалните стимули върху 

кората на главния мозък. Обясняването, убеждаването и 

оказването на сугестивно въздействие върху динамиката на 

коровите процеси, променят в желаното направление съзнанието 

на пациента, неговата емоционална сфера, ендокринно-

вегетативните и други физиологични процеси. Значителен 

принос в развитието на павловската школа в психотерапията 

внасят също П. И. Бул (П. И. Буль), М. С. Лебедински (М. С. 

Лебединский), И. Е. Волперт (И. Е. Вольперт), А. П. Слободяник 

(А. П. Слободяник), А. М. Свядощ (А. М. Свядощ), В. Е. Рожнов 

(В. Е. Рожнов) и много други. 

С особен авторитет в психиатричните кръгове на Москва се 

ползва известният психотерапевт С. И. Консторум (С. И. 

Консторум, 1890). Той разработва оригинален подход, който 

Консторум назовава активираща психотерапия, която има за своя 

цел пренастройването на неадекватно преживяващата и 

реагираща психика не само и не доколкото по пътя на словесното 

обръщане към интелекта и емоциите на болния, към неговите 

светоусещане и светоглед, колкото чрез промяна и коригиране на 

неговото отношение към света. Активиращата психотерапия на С. 

И. Консторум включва разясняване на ролята на 

целенасочеността и на волята на пациента за здраве, на 

обратимостта на наличните разстройства в съчетание със 

сугестивната психотерапия. Резултатите от научната и 

практическата дейност на С. И. Консторум са публикувани в 

книгата „Опит в практическата психотерапия” («Опыт 
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практической психотерапии»), която излиза през 1959 г. вече след 

смъртта на Консторум  (вж. Биопсихотерапия по Консторуму). 

Между 1930-1940 г. в Ленинград е разработена 

патогенетичната психотерапия, чиято основа се изгражда от 

психологията на отношенията на В. Н. Мясишчев (В. Н. 

Мясищев, 1893-1973). Ученикът на В. М. Бехтерев, А. Ф. 

Лазурски, М. Я. Басов, В. Н. Мясишчев (В. М. Бехтерев, А. Ф. 

Лазурский, М. Я. Басов) развива теоретичните представи за 

взаимоотношенията между личността и средата на своите 

учители и развива концепцията за психологията на личността 

като система от отношения между индивида и заобикалящата го 

действителност, за разлика от обичайното разбиране, което 

разглежда личността като система от фунцкии. На основата на 

психологията на отношенията, през 1939 г. В. Н. Мясишчев 

формулира клинико-патогенетичната концепция за неврозите, 

съгласно която основно патогенно звено във възникването на 

невротичните разстройства са противоречията между 

тенденциите и възможностите на личността, от една страна, и 

изискванията и възможностите, предоставяни от средата и 

възприемани от личността като неразрешими. Теоретичните 

допускания на В. Н. Мясишчев са развити от неговите съратници, 

ученици и последователи Е. С. Авербух (В. С. Авербух), Е. К. 

Яковлева (Е. К. Яковлева), Т. Я. Хвиливицкий (Т. Я. 

Хвиливицкий), Р. А. Зачепицкий (Р. А. Зачепицкий), А. Я. 

Страумит (А. Я. Страумит). Това всъщност са и източниците на 

Ленинградската (Санкт-Петербургската) личностно-ориентирана 

школа в психотерапията (вж Патогенетична психотерапия на 

Мясишчев/ Патогенетическая психотерапия Мясищева). 

Нека да се върнем отново в началото на ХХ век. През 1913 

г. американското списание „Психологическое обозрение” 

публикува статия на младия професор от Университета Хопкинс 

Уотсън (Уотсън, Watson J. В.), в която той критикува 

структурната и функционалната психология, доминираща по 

онова време, и призвова психологията да се разглежда като 

обективна експериментална област на естествените науки, чиято 

основна теоретична задача трябва да бъде прогнозирането на 

човешкото поведение и неговото управление. От този момент 

започва развитието на бихевиоризма като отделно направленив в 

психологията, антагонистично на психоаналитичната система и 

определящо теоретичните основи на поведенческата 

психотерапия (поведенческая психотерапия). Значително 

влияние върху формирането на бихевиоризма оказват условно-

рефлекторната теория на И. П. Павлов и теорията на съчетаните 

рефлекси на В. М. Бехтерев. И. П. Павлов демонстрира в своите 

експерименти, че висшата нервна дейност може да се описва в 

термините на физиологията, при опитни животни и без да се 

привличат понятието съзнание. Условните рефлекси на И. П. 



 

 
~365~ 

Павлов предоставят на науката базов елемент на поведението, 

посредством който може да се изучи сложното и многопластово 

поведение на човека в лабораторни условия. Уотсън използва 

тази идея и я прави основа на неговата програма. И. П. Павлов 

отбелязва с удовлетворение, че трудовете на Уотсън и по-

нататъшното развитие на бихевиоризма в САЩ се явяват 

убедително потвърждение на неговите идеи и методи. В. М. 

Бехтерев публикува своите представи за съчетаните рефлекси в 

седемтомното издание „Основи на учението за функциите на 

мозъка” («Основы учения о функциях мозга») (1903-1907). Той 

твърди, че поведението на висше ниво може да се обясни като 

съчетание или натрупване на моторните рефлекси от по-ниското 

ниво. На процесите на мислене е присъщ аналогичният характер 

– в този смисъл, че те зависят от вътрешните действия на 

речевата мускулатура – това положение по-късно е развито от 

Уотсън. „Основи на учението за функциите на мозъка” са 

преведени на немски и френски език през 1913 г., именно по това 

време и Уотсън прочита книгата. Бихевиоризмът на Уотсън сам 

по себе си представлява опит да се изгради наука, свободна от 

менталистки понятия и субективни методи, наука, точно толкова 

обективна и здравомислеща, каквато е физиката. Това означава, 

че всички сфери на поведението трябва да се разглеждат в 

обективните термини „стимул-реакция”. Уотсън разработва 

програма за оздравяване на обществото – експериментална 

етика, основана на принципите на бихевиоризма. И независимо 

от това, че тази програма така и не постига поставените цели, 

самият Уотсън получава широко признание като основател на 

голяма научна школа. 

Към 1930 г. бихевиоризмът вече представлява известна 

научна школа и продължава своето развитие в трудовете на 

необхихевиористие Толмън (Толмен, Tolman E. С.), Хъл (Халл, 

Hull С. L.) и Скинър (Скиннер/Skinner В. F.), които се опират на 

принципите на операционизма на Бриджмън (Бриджмен,  

(Bridgmen P. U.). През 1932 г. Толмън описва своя собствена 

система на бихевиоризма, която определя целенасочеността на 

поведението, като въвежда важните за бихевиоризма понятия 

междинна променлива и латентно учене (латентное научение), 

което оказва голямо влияние върху по-нататъшното развитие на 

теорията за ученето. Хъл допълва теорията за ученето със закона 

за първичното вторичното подкрепление (подкрепление), 

въвежда в науката хипотетико-дедуктивния метод, който, както 

смята той, е единственият адекватен на бихевиоризма метод. 

Най-влиятелна фигура на необихевиоризма в продължение на 

няколко десетилетия се явява Скинър (като той получава всеобщо 

признание през следвоенните години). Скинър въвежда 

концепцията за оперантното учене, съгласно която организмът 

овладява нови реакции, благодарение на това, че той сам ги 
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подкрепя, и едва след това външният стимул предизвиква 

реакция. Речта на човека Скинър смята за вербално поведение, 

и, подобно на всяко друго поведение, тя се влияе от 

подкрепления, може да бъде прогнозирана и управлявана. 

Възгледите към природата на процеса на учене излизат извън 

пределите на лабораториите и се въплъщават в концепцията за 

програмираното обучение. От 50-те години на ХХ век методите за 

оперантно обуславяне се разпростират и върху 

психотерапевтичната пркатика и стават част от поведенческата 

психотерапия, основна цел на която стават формирането и 

укрепването на способността за действие, придобиването на 

техники, които позволяват да се подобри самоконтролът. Самият 

термин „поведенческа психотерапия” („поведенческая 

психотерапия”) влиза в употреба от 1953 г.  Годините между 1950 

и 1960  са период на изграждане на поведенческата психотерапия 

като самостоятелно направление. Практиката на Волпе (Вольпе, 

Wolpe J.) и Лазаръс (Лазарус, Lazarus А. А.) в ЮАР, на Шапиро 

(Шапиро, Shapiro D.) и Айзенк (Айзенк, Eysenck H. J.) в Англия, 

на Азрин (Азрин,  Azrin N. Н.) и Ейлън (Ейлън, Ayllon Т.) в САЩ 

водят до нарастваща популярност на поведенческата 

психотерапия през 60-те-70-те години на ХХ век, когато тя става 

едно от водещите направления на световната психотерапия. 

Мощен стимул за по-нататъшното развитие на бихевиоризма и 

поведенческата психотерапия се явява социалната когнитивна 

теория на Бандура (Бандура, Bandura А.), която определя 

социално-бихевиористкия подход в психологията. Социалното 

учене, съгласно теорията на Бандура, се формира чрез 

наблюдението. Дори един модел да се наблюдава само веднъж, 

това позволява да се формират нови стереотипи на поведение, 

които са отсъствали до този момент у животното или у човека. По-

късно това води до теоретични обобщения, които получават 

названието концепция за самоефективността. 

Теориите на Елис  (Эллис/ Ellis А.) и на Бек (Бек, Beck А. 

Т.) отразяват последващият отказ от първоначалната парадигма 

на поведенческата психотерапия (стимул-реакция), която 

разглежда когнициите като междинни променливи, като 

структуриращи и регулиращи компоненти на емоционалните, 

мотивационните и моторните процеси. В рационално-

емоционалната психотерапия (рационально-эмоциональная 

психотерапия) основните междинни променливи са 

рационалните и ирационалните когниции. В когнитивната 

психотерапия (когнитивната психотерапия) определящи 

променливи се явяват реалистичните и нереалистичните 

(свързани с грешки и когнитивни изводи) когниции. И Елис, и 

Бек признават връзката между когнитивните и поведенческите 

променливи, както и доминиращото значение на първите. От 

тяхна гледна точка, център на психотерапевтичното въздействие 
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трябва да бъдат междинните когнитивни променливи. 

Опитите за интегриране на когнитивните и на 

поведенческите подходи е свързана с името на Майхенбаум 

(Мейхенбаум, Meichenbaum D.). Неговите трудове могат да се 

разглеждат като доразработване на идеите на А. Р. Лурия и Л. С. 

Виготски за вътрешната реч. Разработената от тях методика на 

самоинструктирането (самоинструктирование), на 

имунизацията срещу стреса представлява сама по себе си начин 

за овладяване на вътрешната реч под формата на 

самовербализация. 

Такова е и направлението, разработено от Махони (Махони, 

Mahoney M. J.), в рамките на което когнитивните променливи и 

техните модификации се разглеждат като главен обект и цел на 

когнитивно-поведенческата психотерапия (когнитивно-

поведенческая психотерапия). 

През 60-те-70-те години на ХХ век в американската 

психология възниква ново направление, което получава 

названието хуманистична психология. Това направление 

възниква като противовес на дилемата бихевиоризъм-

психоанализ и разкрива един нов възглед към природата на 

човешката психика. Основните принципи на хуманистичното 

направление се заключават в признаването на водещата роля на 

съзнателния опит и на цялостния характер на човешката 

природа с акцент върху свободата на волята, спонтанността и 

творческата сила на индивида. За основоположниците на 

хуманистичното направление се смятат Маслоу (Маслоу/ Maslow 

A. H., 1908-1970) и Роджерс (Роджерс, Rogers С. R., 1902-1987). 

Стремежът на личността към самоактуализация 

(самоактуализация), по Маслоу, се явява висша човешка 

потребност. Патологията, от своя страна, представлява 

отслабване на човека, загуба или несъщественост на човешките 

възможности. За разлика от Маслоу, Рождърс достига до 

концепцията за стремежа на човека към самоактуализация чрез 

осмисляне на опита му в работа с емоционално неуравновесени 

деца в неговия консултативен кабинет „Общество за 

предотвратяване на насилиеето над хората” («Обществo по 

предотвращению насилия над людьми»). Роджърс е известен 

преди всичко със своята клиент-центрирана психотерапия 

(клиент-центрированная психотерапия), която той разработва 

през 40-те-50-те години на ХХ век. Основа на клиент-

центрираната психотерапия се явява вярата във вродения  

стремеж на човека да развие възможно най-пълно своите 

способности. Интересът към хуманистичната психотерапия 

бележи бурен ръст през 70-те години на ХХ век, когато милиони 

хора се записват в групите за срещи (группы встреч), на сеансите 

за развиване на способността да чувстваш, в курсовете за 

разкриване на човешкия потенциал и т.н. Самото хуманистично 
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направление като трета сила в психотерапията се явява в най-

малка степен еднородно и обединява много различни методи като 

гещалт-терапия (гештальт-терапия, Перлс/Perls F. S.), 

екзистенциална психоанализа на Сартър (экзистенциальный 

психоанализ Сартра (Sartre J.-P.), дазайнанализът 

(дазайнанализ, Бинсвангер/Binswanger L.), логотерапията 

(логотерапия, Франкл/ Frankl V. E.), психоимажинативната 

терапия на Шор (психоимажинативная терапия Шорра/Shorr 

J.), емпиричната психотерапия на Уитакър (эмпирическая 

психотерапия Витакера/Whitaker С. А.), първичната терапия 

на Янов  (первичная терапия Янова/Janov A.), биоенергийния 

анализ на Лоуен (биоэнергетический анализ Лоуэна/ Lowen А.), 

структурната интеграция на Ролф (структурная интеграция 

Рольф/ Rolf I.), трансценденталната медитация 

(трансцендентальная медитация), дзен-медитацията (дзен-

медитация), психеделичната психотерапия (психоделическая 

психотерапия и редица други методи. 

След Втората световна война 1941 – 1945 г. нашата страна 

преживява втора вълна на държавен идеологичен натиск, който 

не подминава науката и медицината. 

Обединената павловска сесия на Академията на науките на 

СССР и на Академията на медицинските науки на СССР 

(Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, 

1950 г.), а след нея и научната дискусия в рамките на 

обединеното заседание на разширения президиум на Академията 

на медицинските науки на СССР през 1951 г. и пленума на 

управлението на Всесъюзното общество на невролозите и 

психоатрите, разкриват „идеологичните извращения и грешки”, 

които водят до отслабване на ролята на психологията и на 

нейните приложни отрасли, до подмяната ù с физиологичното 

учение за висшата нервна дейност на И. П. Павлов, починал още 

през 1936 г. На най-високо ниво се провеждат инструктивни 

съвещания  с цел пренастройване на психологията, 

привеждането ù на нископродуктивната за тази наука 

физиологична почва. И едва след общоизвестните събития от 

1953 г., по време на „хрушчовското размразяване” («хрущевскaя 

оттепель») започва същинското възраждане на научната 

психология и на психотерапията в нашата страна. В частност, 

започва издаването на списанието „Въпроси на психологията”  

(«Вопросы психологии»), в което водещите психолози на страната 

се изявяват с програмни статии. През 1956 г. В. Н. Мясишчев 

публикува в това списание своя труд „За значението на 

психологията в медицината” («О значении психологии для 

медицины»). Може да се каже, че физиологичният 

редукционизъм по отношение на психологията в медицината е 

преодолян едва след Съвещанието по методите за изследване на 

патофизиозиологията на висшата нервна дейност на човека и по 
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медицинска психология през 1962 г. Създават се по-

благоприятни условия за развитието на медицинската 

психология и на психотерапията. Към Академията на 

медицинските науки на СССР (Академия медицинских наук 

СССР) през 1962 г. е създадена проблемна комисия по 

„Медицинска психология” («Медицинская психология»), 

оглавявана от В. Н. Мясишчев. По същото време започват да се 

появяват и монографични трудове на големите родни психолози. 

Възникват условия за по-нататъшното развитие на личностно-

оприентираната школа в психотерапията. Около В. Н. Мясишчев 

се сплотява кръг от перспективни учени, които развиват 

концепцията за патогенетичната психотерапия на своя учител. – 

Е. К. Яковлев (Е. К. Яковлев), Б. Д. Карвасарски (Б. Д. 

Карвасарский), В. А. Мурзенко (В. А. Мурзенко), В. К. Мягер (В. 

К. Мягер), С. С. Либих (С. С. Либих), В. А. Ташликов В. А. 

Ташлыков), Г. Л. Исурина (Г. Л. Исурина), Ю. Я. Тупицин (Ю. Я. 

Тупицын) и др. Разликата в нивото на развитие на родната и 

чуждестранната психотерапия започва да се преодолява в края 

на 60-те и началото на 70-те години  на ХХ век, особено след 

въвеждането в университетите на специализации по медицинска 

психология. Голямо влияние на по-нататъшното развитие на 

психотерапията в нашата страна оказва активното 

сътрудничество между научните институти и полски, чешки и 

немски психотерапевти. Началото на тесните контакти с 

психотерапевтите от страни в Източна Европа е положен от 

работна група по психотерапия, създадена в рамките на Първия 

международен симпозиум на социалистическите страни по 

психотерапия, който е проведен в Прага през 1959 г. 

В медицинските институти за усъвършенстване на 

лекарите в Харков, Москва и Ленинград се откриват катедри по 

психотерапия. Важна роля за създаването на родната 

психотерапия в нейния съвременен вид играят Санкт-

Петербургският научно-изследователски психоневрологичен 

институт „В. М. Бехтерев” и катедрата по психотерапия на Санкт-

Петербургската медицинска академия за следдипломно 

образование. В тези учреждения на основата на патогенетичната 

психотерапия на Мясишчев е разработена личностно-

ориентираната (реконструктивна) психотерапия, който към 

момента се явява единствената родна система за динамична 

психотерапия. Учени от Москва (В. Е. Рожнов/ Рожнов В. Е.), М. 

Е. Бурно/ М. Е. Бурно) и др. създават емоционално-стресовите 

психотерапия. Учени от Харков (И. З. Вельвовский/ Вельвовский 

И. З.), М. Е. Телешевская (Телешевская М. Е.), Н. К. Липгарт 

(Липгарт Н. К.), А. Т. Филатов (Филатов А. Т.), доразвивайки 

наследството на К. И. Платонов, внасят значителен принос в 

хипнотерапията (гипнотерапия), в автогенната тренировка 

(аутогенная тренировка) и в други методи от сугестивната 
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психотерапия (суггестивная психотерапия). 

През последното десетилетие интересът към 

психотерапията в нашата страна нарасна рязко, откриха се 

възможности за изучаването на целия спектър на теориите и 

методите в нея, повиши се качеството на подготовката на 

специалистите, усъвършенстваха се организационните модели на 

психотерапевтичните служби. В медицинските институти 

започнаха да се преподават основите на психотерапията, за да се 

ориентират по-лесно начинаещите лекари в тази сложна и 

многостранна област на медицинското познание.  

 

_Й_ 

 

ЙОГА //  

ЙОГА 

 

Специален санкритски термин за обозначаване на 

психотехника, ориентирана конкретно върху постигане на 

дълбинни трансперсонални състояния на съзнанието. 

Буквалният превод означава „връзка, съединение”, разбирано по-

широко като „свързване в едно, обединяване на чувствата, 

мислите и психичните фактори изобщо и тяхното 

съсредоточаване върху единствения обект на съзерцание”  

(Торчинов Е. А., 1997). Погрешната аналогия на етимологичните 

двойки „йога-връзка” («йога—связь») и „религия-връзка” 

(«религия—связь») води до лъжлива интерпретация на термина, 

който бива сведен до обединяване на човешката природа с 

Космоса, Бога или Абсолюта. 

Исторически развитието на Й. е свързано с индуизма и 

будизма и като цяло с индийската култура. В писмените 

източници терминът Й. се употребява в две основни и едно 

второстепенно значение. Съгласно изследователя на йогическата 

психотехника Е. А. Торчинов (Е. А. Торчинов), тя преди всичко е 

„щателно разработен и проверена традиция за използване на 

набор средства и прийоми за постигане на определени 

трансперсонални състояния на съзнанието, оценявани от 

традицията като състояния на реализация на религиозната 

прагматика на учението – ‘освобождаването’”. В този смисъл Й. е 

характерна за всички религия на традиционна Индия, ето защо 

може да се говори за индуистка Й., будистка Й., джаинска Й. и 

др. В по-тесен смисъл Й. обозначава една от даршаните 

(религиозно-философска система) в брамханската философия, 

създадена от мъдреца Патанджали (II в. до н. э.). Третото, 

второстепенно значение на думата Й. обозначава магьосничество, 

вълшебство, магия и магическа сила. 

Й. като психотехника се явява определяща в 

архитекторниката на индийския структурен полиморфизъм, 
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макар и да се оценява нееднозначно в различните школи и 

направления. Така будисткият подход основан на 

психотехническия опит на основателя на това религиозно-

философско направление поощрява практикуването на Й. поради 

освобождаването – нирваната. В същото време не всеки 

психотехнически (йогистки) опит се смята за ценен и положитлен 

в индуизма.  

В европейския лексикон Й. навлиза като способ за 

постигане на особени състояния на психиката с помощта на 

прийоми, които управляват емоционално-вегетативната сфера. 

Синкретизмът на осмеричната Й. Патанджали (често наричана 

ражда-Й., царствена Й.) и на будизма се явява базова основа за 

осмислянето и практиката в европейските наука и култура. 

Класическата Й. и нейните модификации спред използваните в 

нея методи се класифицира в три групи: 

1. Ориентирани към съзерцание, към познание (джняна-

Й., отчасти Й. в будизма Махяна) 

2. Използващи емоционалната възбуда (индийско бхакти). 

3. Прилагащи психофизическата регулация с включване в 

психотехническия процес на соматичния фактор (тантрическа Й. 

в будизма и индуизма, „вътрешната алхимия” в даосизма). В 

психотерапията Й. се включва в една форма, адаптирана към 

задачите, свързани с регулирането на психосоматичните връзки, 

без да се отчитат дълбинните религиозно-културни корени на 

комплексността и последователността на нейните етапи. В 

частност, медицинският подход недостатъчно внимателно се 

отнася към нравствено-етичната подготовка на личността преди 

психофизиологичните упражнения. Опитните учители (гурутата) 

предупреждават, че без етична подготовка е опасно за човека да 

се занимава с Й. (Sivanada Swami, 1960). 

Класическата Й. включва в себе си осем степени: 

Етически: Этические 

1) яма/яма; 

2) нияма/нияма; 

Физиологични/Физиологические 

3) асана/асана; 

4) пранаяма/пранаяма; 

Психологически/Психологические 

5) пратяхара/пратьяхара; 

6) дхарана/дхарана; 

7) дхяна/дхьяна; 

8) самадхи/самадхи. 

Яма – това са етичните правила на поведението, 

изпълняването на които спомага за „психичното очистване”  

(«психическое очищение»). Принципите на яма включват 

въздържане от прояви на зло по отношение на всичко живо, 

милосърдие, правдивост, доверителност, неподкупност, 
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нестяжателство (нежелание да имаш – бел. прев.), контрол върху 

чувствата и желанията, полово въздържание, ограничаване на 

храненето и др. Следването на тези принципи се явява 

необходимо условие за медитацията (медитация). Смята се, че 

колкото по-строго става въздържанието, толкова повече се 

увеличава способността за психична саморегулация. 

Нияма представлява набор от техники, предназначени за 

„външно очистване”, за нормализиране на дейността на 

вътрешните органи. Това се постига с помощта на очистителни 

процедури, с умерено хранене. Развивайки принципа на 

въздържанието, нияма препоръчва да се избягват излишните 

разговори, да се извършват единствено целесъобразни движение, 

да се говори малко, бавно и меко, посредством което се установява 

контрол върху мислите, или се постига „разсейване на ума”  

(«рассеивание ума»). 

Следващите две степени – асана и пранаяма – изграждат 

т.н. хатха-Й., целта на която е да се усъвършенства тялото, то да 

се освободи от умората и да се забавят процесите на разрушение и 

стареене. Съгласно учението на йогите, в организма на човека 

постоянно по меридианите-канали циркулира енергия – Пряна, 

форма на проявление на която се явява взаимодействието на две 

противоположности – ха (Индия) или ян (Китай) (положителната 

сила, енергията на Слънцето) и тха (Индия) или ин (Китай) 

(отрицателна сила, енергията на Луната). Задачата на хатха-Й. 

се състои в това да хармонизира тези две начала.  

Асаните – това са специални пози, пребиваването в които, 

съгласно Патанджали, води до прекратяване на борбата между 

ян и ин. С. А. Гуревич (С. А. Гуревич, 1985) отбелязва тройното 

въздействие на асаните върху човека: физическото, психическото 

и, накрая, терапевтичното влияние върху дейността н 

вътрешните органи и жлезите с вътрешна секреция. Една от 

целите на асаните е да противостоят на дискинетичната 

активност на гладката мускулатура, възникваща при стрес. 

Придобивайки способността да пребивават неподвижно в една от 

тези пози, човек подобрява възможността да концентрира своето 

съзнание.  

Пранаяма представлява управление на житейската 

енергия (биоенергетиката/биоенергетика) посредством контрол 

на дишането/контроль дыхания. Връзката между дишането и 

психичното състояние на човека се отбелязва още от йогите в 

дълбока древност: при психично напрежение се отбелязва 

задържане на дишането, докато облекечението се съпровожда с 

повече или по-малко дълбоко издишване („въздишка на 

облекчение”/«вздох облегчения»). Правилното дишане спомага за 

яснотата на ума. Рамачарака (Рамачарака, 1915) погрешно 

смята, че пранаяма се свежда до контрол на дишането. Той пише, 

че управляването на дишането в различни дихателни 
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упражнения служи за забавяне на метаболизма и за 

освобождаване на известно количество жизнена енергия, която 

обикновено се изразходва по нуждите на тялото. Това обаче е 

само опосредстван начин за управляване на жизнаната енергия. 

Целта се състои по-скоро в това тя да се овладее напълно и тази 

цел се достига посредством различни йогистки практики. Зрелите 

йоги демонстрират своето умение да спират сърцето си, да не 

дишат по свое желание, а в миналото някои йоги са позволявали 

да бъдат закопани в земята за няколко дни. 

Пратянхара представлява самовглъбяване, отвличане от 

чувствата. Житейската енергия се отвежда от сетивните органи и 

медитиращият йога, съдейки по записите на биотоковете на 

неговия мозък, вече не реагира на безкрайния поток от стимули 

от външния свят. Патанджали определя самовглъбяването като 

връщане на усещанията към първоначалната чистота по пътя на 

отвличането от обектите. Вивекананда (Вивекананда, 1911) 

разграничава два етапа в усвояването на пратяхара. Първият е 

свързан с „изключването на усещанията” («выключение чувств»), 

за постигането на което се препоръчва да се позволи на мислите 

да блуждаят, пасивно да се наблюдава за какво се мисли, без да 

се правят опити да се спрат мислите. Всъщност на този етап 

пратяхара е аналогична на метода на свободните асоциации 

(свободные ассоциаций). Задачата на втория етап е да се 

освободят мислите за тялото, да се постигне усещане за пълно 

„разтваряне” на тялото: практикуващите си представят как всяка 

част от краката до главата им „се движи към безкрайността”  

(«уходит в бесконечность»). 

Дхарана (дхарана) представлява концентрация (фиксиране 

на вниманието) върху определен обект. Това са упражнения в 

планомерна съсредоточеност, които не се отличават съществено 

от прийомите на пратяхара. Дхарана е пратяхара на обект 

(например краят на носа), вчувстване в обекта. 

Дхяна – медитация. Представлява концентрация върху 

отвлечени идеи (любов, чистота, увереност и т.н.). Изключват се 

каквито и да било предметни (образни) форми на съзерцание. 

Съсредоточаването се насочва към идеите, към смисъла, 

несвързан с каквато и да било конкретна форма. Подобно 

състояние, по правило, се съпровожда от екстаз и се нарича 

самадхи.  

Самадхи представлява озарение, състояние на осъзнаване, 

или на постигане на истината. Това състояние не се поддава на 

описание, доколкото в полето на съзнанието няма нищо, до което 

биха могли да се отнасят думите. В дадения случай може да се 

говори за освобождаване на реликтовите форми на дологично 

мислене, което е непосредствено свързано с континуалния 

(дълбинен) поток на съзнанието. Този вид съзнание присъства в 

нас, но остава скрит за логико-структурираното мислене. Така 
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просветлението настъпва едва тогава, когато човек се освободи от 

привързаността си към думите и знаците. Необходимо е да се 

реализира такова състояние на съзнанието, което максимално 

благоприятства непосредственото преживяване на психичния 

опит (извън словесния обмен). Необходимо е да се „опустоши 

съзнанието” до състояние на пълно отсъствие на мисли или 

образи, за да се управлява континуалният поток на съзнанието –  

това състояние на съзнание се разкрива след като се отмени 

вербализацията (вербализация). Това се постига именно чрез 

метода медитация (Абаев Н. В., 1989). В самадхи човек напълно 

овладява своите физически и психични способности. 

Постигналият самадхи може произволно да регулира своите 

житейски процеси, обмяната на веществата си и да повишава 

температурата си, своето кръвно налягане. 

Й. се явява източник на много психотерапевтични прийоми 

за психична саморегулация. Автогенната тренировка (аутогенная 

тренировка Шульца, Schultz J. Н., 1987) в значителна степен се 

основава на практиката на йогите. Шулц подробно разглежда 

сходствата и различията между автогенната тренировка и 

системите от йогистки упражнения в своя труд „Висша степен на 

автогенната тренировка и раджа-йога” («Высшая ступень 

аутогенной тренировки и раджа-йога», 1932). Легналото 

положение в автогенната тренировка съответства на шавасана, 

позата на кочияша – на садхасана (съзерцателната поза). При 

последната поза брадичката се приближава към гърдите, устата 

се отваря, мимическата мускулатура се отпуска, езикът леко се 

приближава към небцето, погледът е насочен малко над моста на 

носа, като едновременно с това очните ябълки се приближават. 

Това положение на очните ябълки „навътре и нагоре” се явява 

съставен елемент на хипнозата/гипноза. Разделянето на 

автогенната тренировка на първа и втора степен съответства на 

приемствеността между хатха-Й. (Й. на тялото) и раджа-Й 

(психологическа Й., която включва последните четири степени на 

класическата Й.). В Индия физическите упражнения хатха-Й. 

влизат в комплексите хигиенна гимнастика и се изполват от 

милиони хора. Раджа-Й. е разпространена основно в специалните 

учебни заведения. Сложността и обемността на системата Й. я 

правят практически неприемлива за масово прилагане. 

Трансценденталната медитация (трансцендетальная 

медитация), предложена от Махариши Махеш Йоги (Махариши 

Махеш Йога), която получава широко разпространение в 

съвременния свят, отстранява отбелязания недостатък. 

Медитацията се прилага в дзен-психотерапията (дзэн-

психотерапия), а също така в психотерапевтичните техники 

морита-терапия (морита-терапия) и найкан-терапия (найкан-

терапия). От другите методи за психична саморегулация, 

основани на системата Й., широко се използват пранаянма, или 
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контрол на дишането, а също така шавасана – позата на пълното 

отпускане (поза на трупа). 

Шавасана представлява значителен интерес за 

психотерапията, доколкото се смята, че отпускането в тази поза 

(асана) е приблизително 5 пъти по-дълбоко, отколкото при 

автогенната тренировка. Упражнението има множество 

модификации. По-долу са приведени два варианта на шавасана – 

прост (простой) и енергетичен (энергетический) (Гуревич С. А., 

1985). При изпълнение на шавасана човек лежи в свободна дреха 

по гръб с крака, разтворени приблизително на 30 градуса, и ръце, 

отведени от тялото му на 15 градуса, с обърнати нагоре 

предмишници и полусгънати пръсти. Очите са затворени. В това 

положение се осъществява бавно ритмично диафрагмално 

дишане с кратки паузи след всяко вдишване и по-продължителни 

такива в края на издишването. Вниманието се концентрира 

върху усещанията в ноздрите (прохладата на вдишването и 

топлината на издишвания въздух), което спомага за 

концентрацията и следователно за по-голямата мускулна 

релаксация (релаксация), която се постига чрез последователно 

отпускане на мускулите до усещане на тежест. 

Продължителността на изпълнението е приблизително 30 

минути. В процеса на извършване на упражнението, лекарят 

проверява степента на релаксация, повдигайки и отпускайки 

крайниците си. Всекидневните занимания с шивасана в 

продължение на три седмици водят до субективно и обективно 

подобряване на състоянието на пациентите, до намаляване на 

артериалното налягане, до намаляване на сърдечната честота, до 

нормализиране на съня, до успокояване. 

В психотерапевтичната практика е целесъобразно да се 

използва друг, по-сложен, но същевременно с това по-ефективен 

вариант на упражнението – „енергиен” («энергетический»). 

Негото усвояване протича в три етапа: отпускане с помощта на 

самовнушението (самовнушение), мисловна работа с активните 

области на организма, отпускане с използване на „образа на 

енергията” («образ энергии»). Първата част от упражнението е 

близка до автогенната тренировка: бавно, монотонно се изговарят 

формулите на самовнушението, които позволяват да се постигне 

мускулно отпускане. Препоръчва се формулите да се формират в 

триада – завършени блокове от три предложения, първото от 

което е предназначено да се превключи вниманието, второто 

представлява само по себе си динамично самовнушение, третото 

предизвиква статично състояние. Концентрацията помага на 

човек да си представи потокът на вниманието – „лъча на фенера” 

(«луч фонарика-прожектора»), който „осветява” онази област от 

тялото, с която се работи. Изговаряйки например „Моето 

внимание в насочено върху лицето” («Мое внимание на лице»), 

човек си представя, че сякаш лъчът на фенера осветява неговото 
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лице. За разлика от класическата автогенна тренировка, 

отпускането се случва отдолу нагоре, от краката към главата. 

Упражнението започва и завършва с формула за успокояване: 

„Аз (мислено си представяме цялото тяло) се успокоявам. Аз съм 

спокоен”. Следват формули за релаксация, които с усвояването 

им обхващат все по-големи мускулни групи. Всяка формула се 

произнася в легнало положение в шавасана и наум, с пълно 

съсредоточаване върху нужния участък от тялото, като се повтаря 

3-4 пъти с 3-4-секундна пауза. С усвояването на упражнението от 

триадата на самовнушението се отделя нейната динамична част 

(„еди-коя си част от тялото се отпуска” и формулата звучи така: 

„Моето внимание е върху... Еди-коя си част от тялото е 

отпусната”. Пълното изпълнение на първия етап от шавасана 

обхваща 30-40 минути. 

Съгласно концепциите на източната медицина, в човешкото 

тяло съществуват области, която се явяват „прекъсвачи”  

(«выключатели»): ако се концентрира вниманието върху тях, то се 

постига отпускане на определени групи от напречно-

набраздената и гладката мускултатура. Работата с активните 

области в по-висока степен на шавасана. Тук не е нужно да се 

произнасят фрази на самовнушение, достатъчно е единствено да 

се насочи вниманието към дадената активна област, след което 

човек да си представи, че тази зона става по-мека, че тя се „топи”, 

„разтваря”. Разграничават се 16 основни зони и една 

допълнителна: пръстите на краката, глезени, колене, областта на 

половите органи, областта на ануса, китките на ръцете, областта 

на пъпа, лактите (допълнителна), областта на стомаха, на 

сърцето, раменете, гърлото, устните, краят на носа, точката 

между веждите, средата на голямата фонтанела на главата, 

короната на черепа. За отпускането на всяка активна зона с 

усвояването на упражненията трябва да се отделя все по-малко 

време: средно по 15-20 секунди. След усвояването на този етап 

може да се премине към третата степен на шавасана – 

енергийното отпускане. Методиката на изпълнение на третата 

част е следната: намирайки се в поза шавасана, мислено си 

представяме, че енергията бавно протича от краката към главата 

и през точката между веждите („третото око”) се „излива” навън. 

Образът на енергията се изобразява различно: под формата на 

топлина или студ, като „мравучкане” и т.н. Понякога в процеса 

на упражняване възниква леко потръпване на мускулите, което 

се смята за положително явление: „енергията измива тялото”  

(«энергия промывает тело»). Продължителността на този етап на 

отпускане в шавасана е около 3-4 минути. В процеса на 

изпълняване на отпускането възниква хипноидно състояние. 

Поради това излизането от шавасана трябва да бъде плавно: 

първо се повдигат пръстите на десния крак, после се повдигат 

пръстите и на двата крака, като петите през това време се 
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издигат напред. След това се сплитат пръстите на ръцете и след 

като се издигат нагоре, се разплитат. Цялото тяло следва ръцете 

и човекът сяда. 

Шавасана е особено ефективна при много психосоматични 

заболявания и нервози, особено при онези, усложнени от 

хипертоничен синдром и дисомния, тя бързо снема психичното 

напрежение, тревожността, умората, компенсира недостатъчния 

сън. Няма абсолютни противопоказания за практикуването на 

шавасана, но заниманията с нея не бива да продължават повече 

от 45 минути поради възникващата при практикуването ù 

хипотония. 

Последователното разглеждане на всички степени на Й. 

разкрива тясната връзка между това учение и психотерапията. 

Положителната оценка на психотерапевтичните аспекти на Й. е 

обусловена понастоящем от ясното разграничаване на 

религиозно-мистичната рамка на източната народна медицина и 

нейните практически прийоми. През последните години се 

появиха много психотерапевтични изследвания, посветени на 

този проблем, за да може, осмисляйки критично Й., тя да служи 

на практическите потребности на психотерапията. 

 

_К_ 

 

КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНА РЕЛАКСАЦИЯ // 

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ 

 

Така се нарича усъвършестваният вариант на стаята за 

отдих, в която са създадени оптимални условия за бързо и 

ефективно снемане на емоционалното пренапрежение, за 

възстановяване на работоспособността, за провеждане на 

психотерапевтични и психохигиенни мероприятия. 

В К.З.П.Р. (Воробейчик Я. Н., Поклитар Е. А., 1989) се 

прилага комплексен метод за оптимизация на психичните 

процеси, условно наречен психична релаксация, който включва 

физиологични и психологични средства за възстановяване на 

работоспособността и за предотвратяване на преумората с 

емоционален произход. Квадратурата на К.З.П.Р.. по разчет 

предвижда не по-малко от 2 кв. м. на човека. В стаята не трябва 

да се чува шум, да се усещат вибрации и други неблагоприятни 

фактори на производствената среда, тя трябва да бъде обезпечена 

с вентилация. Оптималната температура в помещението е + 20-

22°С. Стаята се оборудва с меки кресла с подлакътници, в които 

може да се заеме полулегнало положение (креслата е добре да се 

покрият с полиетиленов слой и да се предвидят поставки за 

краката), с магнитофон (с набор касет), йонизатор на въздуха, а 

при възможност – и с климатик. По отношение на цветовете и 

светлината, в интериора трябва да преобладават небесносиният и 
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зеленият цвят, които успокояват нервната система. Желателно е 

да се създаде впечатлението за природна среда. Подът се покрива 

с линолеум с мека основа, който хармонира по цвят с този на 

стените. Цветовата композиция се допълва от цветното 

осветление, което трикратно се променя по време на сеанса. За да 

се създаде по-пълна илюзия за пребиваване в лоното на природа, 

се използват пейзажи, които пораждат положителни емоции. 

Това могат да са диапозитиви с изображения на гори, море, езера 

и др., прожектирани на екран с помощта на диапроектор. За 

оформлението на К.З.П.Р. може да се използват съшо и 

декоративни елементи — камъчета, сухи клонки, виещи се 

растения и др.  

Основната задача на К.З.П.Р. е възстановяване на 

работоспобността на стадия на натрупване на умора. Времето на 

пребиваване в К. П. Р. условно се разделя на 3 периода: 

отвличащ (отвлекающий – 1,5 – 2 минути), успокояващ 

(успокаивающий – 7-10 минути), тонизиращ (тонизирующий, 2-3 

минути). В съответствие със задачите на тези три периоди 

трикратно се променя музиката (по съдържание, сила и темпо), 

цветът, нивото на осветеност, позата, ритъмът на дишането и 

словесните формулировки на автогенната тренировка. По 

време на първия период звучат записи на песни на птици и 

популярни мелодии с мек мелодийно-ритмичен рисунък (сила на 

звука до 15-20 дБ). Посетителите на К.З.П.Р. се разполагат в 

кресла в свободна поза с приповдигнати крака, разглеждат 

прожектираните на екрана изображения на ландшафти, които 

предизвикват положителни емоции. На втория етап за постигане 

на състояние на емоционално равновесие, се включват зелени 

лампи. Посетителите заемат полуседналото положение, което 

спомага за отпускането на мускулите, и преминават към 

успокояващ ритъм на дишането (кратко вдишване и 

продължително издишаване). Звучи тиха мелодична музика (до 

10 дБ), а в паузите — записани на магнитифонна лента 

психотерапевтични формули, построени с отчитане на характера 

на труда, на задачите на конкретния период и на изискванията 

на автогенната тренировка. Третият период протича при 

оранжево (червено) осветление, неговата музикална програма се 

състои от бодри, мажорни производения (маршове, спортни и 

младежки песни, енергична и весела танцова музика). 

Занимаващите се в К.З.П.Р.  постепенно преминават в поза 

стоеж, правят няколко мобилизиращи дихателни движения 

(дълбоко вдишване и кратко издишване). Словесните формули от 

този период са насочени към повишаване на общия тонус, към 

активизиране на психичните процеси. За приключване на 

заниманието се изключват всички лампи от дневното осветление 

и под съпровода на марш или весела песен, се изпълнява 

комплекс от физически упражнения, съобразени с особеностите 
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на вида труд и с възрастта на хората. Полезен за хората, 

занимаващи се с тежък физически труд, е масажът. В 

съответствие с трите изброени периода по-горе, е желателно да се 

променят и картините, изобразени на големи слайдове или 

прожектирани на екрана. В началото например посетителите 

виждат изображение на гора или на залязващо слънце, на втория 

етап — ранните вечерни часове, а на третия — изгрев, времето на 

издигането на слънцето, когато природата се събужда, въздухът е 

наситен с озон, усеща се приятният мирис на хвойните дървета. 

Ако възможностите на К. П. Р. са ограничени, първи там се 

насочват хората, които работят в условията на повишено 

натоварване на нервната система, които съчетават работата с 

ученето, както и онези, които се оплават от преумора или се 

намират в кризисна ситуация (тежка болест или смърт на близък 

човек, напрегната семейна обстановка, чести служебни 

конфликти и др.). В К.З.П.Р. възстановяват работоспособността си 

лица, намиращи се в стресови състояния или такива, чиято 

всекидневна дейност протича в условията на емоционално 

напрежение. Емоционалният дистрес води не само до понижена 

трудоспособност и до намаляване на дейността на организма, но 

и се явява една от честите причини за нарушение на техниките 

за безопасност. Престоят в К.З.П.Р. помага също за 

предотвратяване на емоционално-афективното пренапрежение и 

неговите отрицателни последици при хора, страдащи от 

заболявания, предизвикани от психични фактори (неврози, 

психосоматични разстройства). В К.З.П.Р. може да се 

осъществяват и други психохигиенни мероприятия като: 

1) масово обучение на работниците от различните 

предприятия в различните прийоми за 

психотерапевтична долекарска самопомощ и, в частност, 

в автогенна тренировка; 

2) активна психопрофилактика на редицивите на 

алкохолизма; 

3) емоционално-волева тренировка на спортистите (по А.Т. 

Филатов); 

4) допълнителни сеанси психична релаксация за 

работниците на пенсионна и предпенсионна възраст с 

цел удължаване на трудоспособността; 

5) лечебно-профилактична помощ на хора, които желаят да 

се избавят от хроничната зависимост към никотина; 

6) психохигиенни беседи, които включват демонстрация на 

слайдове и прослушване на фрагменти от литературно-

музикални произведения, посветени на различни 

аспекти на здравословния начин на живот. 

През последните години в предприятията се организират 

кабинети за емоционално-волева тренировка и социални 

тренинги, за психична гимнастика и др. Благодарение на това, че 



 

 
~380~ 

в щатните разписания на тези кабинети са включени длъжности 

като лекар-психотерапевт или психолог, в тях се решават широк 

кръг задачи, в това число от психотерапевтичен и социално-

психологичен характер. Кабинети с психохигиенен профил е 

целесъобразно да се откриват и в медицинските учреждения, 

където трудът на медицинските работници е свързан с повишени 

емоционални натоварвания и е необходимо бързо да се 

възстановява работоспособността (в отделенията по хирургия, 

реанимация, анестезиология, в спешната помощ). В 

профикалториумите и в домовете за отдих, където не е 

предвидена длъжност лекар-психотерапевт, К.З.П.Р. може да се 

обслужва от фелдшер, преминал специално обучение по 

психохигиена, психопрофилактика и психотерапия. 

 

КАБИНЕТ ЗА  

СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ //  

КАБИНЕТ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Подразделение на службата за кризисна помощ, 

предложено от А. Г. Абрумова през 1974 г. 

Първият К. З. С.- П. П. е открит в Москва през 1975 г., а 

впоследствие такива кабинети са разкрити в рамките на 

общосоматичните поликлиники и в здравните пунктове към 

висшите учебни заведения. Основната задача на К. З. С.- П. П. е 

реализирането на първична и на вторична профилактика на 

суицида при хора, намиращи се в състояние на криза.  

Основните принципи на работа на К. З. С.- П. П. са: 

1. Системност – връзка с отделите по вътрешни работи, с 

администрацията на предприятията и с учебните 

заведения, с общинските органи; приемственост в 

обслужването на пациентите на К. З. С. – П. П. между 

станциите (отделенията) за „спешна помощ”,  

психиатричните стационари, суицидологичните 

кабинети на психоневрологичните диспансери, с 

психотерапевтичните центрове 

(психотерапевтические центры), а също така с други 

подразделения на суицидологичните служби – 

кризисния стационар и звената за телефонно 

консултиране (телефонное консультирование). 

2. Комплексност — съвместна работа между лекари-

психотерапевти, лекари-психиатри, психолози, 

социолози и юристи. Централна фигура в тази 

съвместна работа е лекарят-суицидолог (лекар-

психиатър, преминал специална подготовка по 

кризисна психотерапия/ кризисная психотерапия), 

който се занимава с диагностика на суицидния риск и 
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на антисуицидалните фактори, с психотерапия и 

психохигиенна работа с лица от обркъжението на 

пациента и с рискови групи. Медицинският психолог 

се занимава с диагностика, която позволява да се 

уточнят индивидуалните психотерапевтични 

програми, участва в тяхната реализация, 

специалистът по социална работа – с въпросите, 

свързани с индивидуалната културна и социална 

(регионална) епидемиологична диагностика и 

адаптация, разработва превантивни антисуицидни 

програми. Юристът обезпечава пациентите с 

консултации и правова защита. Медицинската сестра 

изпълнява функциите на социален работник и на 

патронажна сестра. 

3. Превантивност — ранно идентифициране на 

суицидния риск и профилактика на суицидното 

поведение, активна психохигиенна работа. 

4. Анонимност — право на пациента да остане анонимен. 

Водещите психотерапевтични методи са: индивидуална 

кризисна психотерапия, индивидуално психологическо 

консултиране (психологическое консультирование), семейна и 

групова кризисна психотерапия. 

Понастоящем К. З. С.-П. П. се явяват съставна част на 

териториалните кризисни служби. При наличието на 

обслужваната територия на психотерапевтичен център, 

функциите на К. З. С.-П. П. могат да бъдат изпълнявани от 

кабинетите за кризисна псигхотерапия, които влизат в състава на 

тези центрове. 

 

КАТАРЗИС //  

КАТАРСИС 

 

Психотерапевтичният смисъл на понятието К. се заключава 

в емоционалното разтърсване, изпитвано от даден човек под 

въздействието на вторичното преживяване на лични патогенни и 

(или) стресогенни афекти, които служат като източник на 

психична травма, и в последващото им адекватно отреагиране, 

т.е. освобождаване от болестотворните симптоми. К. се явява 

както целенасочен процес на организирано лечебно въздействие, 

така и постигнато състояние на очистване на един страдащ 

субект. Латинският синоним на К. е абреакция (абреакция). 

Понятието К. (очистване/ очищение) е въведено в 

описанията на човешките състояния от Аристотел (Аристотель, 

384-322 гг. до н. э.) и то се характеризира като въздействие на 

трагедията върху зрителя, което посредством състраданието и 

страха го пречиства вътрешно. Древногръцката трагедия има 

мито-теологични основания – преживяването на сакралното 
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действие, съпричастността към което е обусловена от личностната 

значимост на случващото се, предизвиква отреагиране. 

Античният театър следва използва ритуалното действие на 

мистериите, които, както и по-късно зародилата се литургическа 

практика на християнството, спомагат да се прежиевее 

своеобразен катерзис. Визуалното възприятие и вербалното 

изразяване (и себеизразяване) са основните механизми, чрез 

които се реализира К. 

Архитектониката на религиозния живот във всички 

исторически време се изгражда, като се отчита възможността да 

се транвкилизира общинната и (или) личната ситуация; за това 

служат и древните инициации, и християнските тайнства, 

особено изповедта. 

К. е изповедален подход към лечението на душевните 

травми, който използва абреакцията на емоциите, свързани с 

него. „Благодарeние на Бройер (Брейер/ Breuer J.) и особено на 

Фройд (Фрейд, Freud S.), тази разновидност на 

психоаналитичната терапия е развита до нивото на специален 

метод... Ние позволяваме на болния да изговори всичко, което 

иска, помагаме му да си избере съответното направление в онези 

случаи, когато, както изглежда, той премълчава нещо 

съществено, демонстрира пълно разбиране за това, което говори, 

и го убеждаваме в собствената му морална толерантност. Такива 

„изповеди” често носят облекчение” (Jaspers K., 1997). По Юнг 

(Юнг, Jung С. G.) става дума не за интелектуални констатации 

на травмиращите преживявания, а е необходимо 

„потвърждаването на това признание със сърцето”  

(«подтверждение такого признания сердцем») (Юнг, 1988). В 

психотерапевтичните методи на различните школи се използва 

светският вариант на института на религиозната изповед. 

Аналози също така са задушевните утешителни беседи, т.е. 

простият, непринуден разгвор с доброжлателен човек за 

собствените проблеми и тревоги, като колкото по-слаба е връзката 

с традиционния регламент на междуличностно общуване (на 

ученика с наставника, на по-младия с по-възрастния и пр.), 

толкова по-повърхностен е ефектът на пречистване. 

Друго обяснение на механизмите на К. предлага Атанасов 

от позицията на учението на И. П. Павлов (Павлов) за висшата 

нервна дейност. К. е физиологичен (съответно патофизиологичен) 

процес на намаляване и на нормализиране на възбудата в 

патодинамичната структура на инертната свръхвъзбуда, 

възникваща под въздействието на психотравма. Той може да бъде 

предмет на изследване както на нормалната, така и на 

патологичната физиология. При първия случай става дума за 

незначителни психотравми, преживявани почти всекидневно, 

които обаче не предизвикват невроза. Свръхвъзбудата на 

функционалните структури бързо се изравнява и изчезва. Този 
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всекидневен К. е осъзнато и добре известно явление. 

Свръхсилният за определени индивиди дразнител може да стане 

повод за възникването на патодинамични огнища с висока 

инертна възбуда, които се запазват дълго време и се явяват 

предмет на патофизиологията. Не всичко в процеса на снижаване 

на възбудата може да бъде осъзнато, а и далеч не всичко осъзнато 

е адекватно (Атанасов Ат., 1969). 

При тежки психични травми у хора, предразположени към 

невротични разстройства, не настъпва спонтанен К., поради което 

се налага и психотерапевтична намеса (психотерапевтическое 

вмешательство) Като лечебна техника или, по-точно, като 

принцип на всяка техника, К. се използва в много 

психотерапевтични методи, обединени от понятието „катартична 

психотерапия” («катарсическая психотерапия»). В качеството на 

един от механизмите на лечебно въздействие, К. участва в такива 

психотерапевтични методи като психоанализа (психоанализ), 

аналитична психология (аналитическая психология), 

психодрама (психодрама), групова психотерапия (групповая 

психотерапия) и много други.  

Вж също Автологокатарзис на Атанасов, Хипнотична 

абреакция, Декапсулация на Чолаков, Изкуствена репродукция 

на афективните преживявания на Кръстников, Методика на 

репродуктивните преживявания на Асатиани, 

Психокатартичен метод на Бройер, Фармакологична 

абреакция. 

 

КАТАРТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

КАТАРСИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Под този термин се обединяват психотерапевтичните 

методи, които използват в качеството на принцип на лечебната 

техника катарзисът (катарсис) – отреагиране, абреакция  

(Атанасов Ат., 1990). 

Периодът на научното изследване на К. П. обикновено се 

свързва с името на Фройд (Фрейд, Freud S.). Около 1880 г. Той 

започва своята работа съвместно с Бройер (Брейер, Breuer J.),  и 

публикува резултатите от нея през 1895 (вж Психокатартичен 

метод на Бройер/ Психокатарсический метод Брейера). 

Метод, сходен с психокатарзиса на Бройер, описва през 1889 

г. французинът Жане (Жане, Janet Р.). През 1926 г. М. М. 

Асатиани предлага своя методика на репродуктивните 

преживявания (вж Методика репродуктивных переживаний 

Асатиани). По-късно А. Ф. Горидзе (А. Ф. Горидзе, 1929) 

подчертава значението на този прийом и припомня думите на М. 

М. Асатиани, че „катарзисът представлява хирургията в 

психотерапията” («катарсис — это хирургия в психотерапии»). 

Московският психотерапевт С. Я. Лившицц публикува 
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монография (1927) на руски език, а през 1928 г. описва детайлно 

на немски език свой метод за отреагиране, който нарича 

хипнозанализ (гипноанализ). 

Харковският психотерапевт и последовател на И. П. Павлов 

(И. П. Павлов) К. И. Платонов (К. И. Платонов, 1939) разработва 

своя методика за „експериментална репродукция на 

невротичните синдроми” («экспериментальная репродукция 

невротических синдромов»). Болният се въвежда в дълбока 

хипноза (гипноз), след което му се внушава времето на 

преживяната невроза, като при това се наблюдават същите онези 

симптоми и преживявания, установени в активния стадий на 

неврозата. Тази техника се използва и за диагностични цели. К. 

И. Платонов описва също така метод, наречен от него 

психоанамнеза (психоанамнез), който издига като най-

съществена част на лекарския подход разширената и 

задълбочена анамнеза, която има и явно катартично значение. 

Психокатартичната терапия (психокатарсическая 

терапия, Frank L, 1927), се използва за отреагиране в „пасивно 

състояние” или в полусън (по автора). Лежейки, болният 

възприема най-удобната за него поза и максимално се отпуска. 

Той не насочва своите мисли, не се бори с тях, а се отдавна 

пасивно на нахлуващите спомени и представи без да ги обсъжда 

и да ги взима под внимание. Лекарят не внушава нищо на 

пациента. Така се създава едно пасивно състояние, което 

вероятно се явява всъщност лека хипноза и самохипноза 

(Атанасов, 1990), при което се нормализира болестното 

възприемане на проблема, обсъждан с лекаря.  

Към катертичните методи Атанасов отнася също така и 

един прийом, наречен „терапия чрез отровното перо” («терапия 

отравленного пера»). Докато преминава през конфликтните 

ситуации болният пише множество писма, в които излива цялата 

си обида и злост към онези, които, както той смята, са постъпили 

с него несправедливо. Писмата не се изпращат – те са единствено 

повод за отреагиране. 

Мур (Мур, Moore M. S., 1945) използва метод, който се 

състои в многократното преразказване на психотравмиращите 

преживявания, като по време на това болният лежи в леглото със 

затворени очи. Тази техника намира приложение при повтарящи 

се кошмари. Сред множеството други катартични методи следва 

да се посочи методът, разработен от Лойнер (Лейнер, Leuner H.). 

Голям принос в развитието на К. П. имат българските 

учени Кръстников (Крестников Н.), Чолаков (Чолаков К.), 

Атанасов и др. Кръстников обикновено иска от своите пациенти 

след репродукцията и обстоятелни писмени отчети за 

преживяното по време на сеанса, което нарича графокатарзис 

(графокатарсис). 

В основата на К. П. лежи повторното възпроизвеждане на 
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силните емоции, обусловени от психотравмиращата ситуация. 

Механизмът на действие на катарзиса се състои в 

освобождаването от неотреагираните емоции, като същевременно 

при това отсъстват негативните последици, които имат място в 

реалността. Това облекчава възможността за преразглеждане на 

значимостта на психотравмата за пациента. Катарзисът е 

успешен, когато тревогата, свързана с възстановяването на 

контакта със ситуацияа, се потиска от други положителни емоции 

в психотерапевтични условия (Grinker R. R., Spiegel J. P., 1945), 

от чувството на защитеност и на безопасност (Wolpe J., 1973). 

Катарзисът се постига чрез пълно потапяне в психотравмиращата 

ситуация или чрез възможно най-близкото приближаване до нея 

(десенсибилизация). 

Вж също Автологокатарзис на Атанасов, Декапсулация 

на Чолаков, Изкуствена репродукция на репродуктивните 

афективни преживявания на Кръстников, Катарзис, 

Психолиза, Фармакологична абреакция. 

 

КАТАТИМНИ ОБРАЗНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПО 

ЛОЙНЕР //  

КАТАТИМНЫЕ ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПО 

ЛЕЙНЕРУ 

 

Автор на тази методика, наричана още „Символ-драма” 

(«Symboldrama») и представляваща сама по себе си един от най-

успешните опити да се систематизират „сънищата наяве”  («грез 

наяву»), се явява Лойнер (Лейнер/ Leuner H., 1980). 

Концептуално в нейната основа лежи моделът на аналитичната 

психодинамика. Методиката за първи път е публикувана от 

автора през 1954 г., като постепенно бива доработвана и 

развивана. При неврозите (включително при техните тежки 

форми) и при психосоматичните разстройства се провеждат 15-50 

сеанса 1-2 пъти седмично. 

В състоянието на релаксация (релаксация) на пациента му 

биват представени и внушени определени образи, които служат 

като стимул за проециране от негова страна на несъзнавани 

конфликти (в духа на несъзнаваното обучение насън или чрез 

несъзнавана символика). Отработени са експераментално 10 

стандартни образа: съзерцание на ливада или на течащ ручей, 

изкачване на планина, разглеждане на дома, навлизане в тъмна 

гора, среща с известни хора, изпитване на нагласите към 

сексуалността и агресивността, идеалният образ на Аза, 

извикването на архаични символични образо. Те служат за 

стимули при формирането на пластични образи със символно 

значение, които отразяват типичните несъзнавани конфликтни 

сфери според тяхната тематика. Най-важно се явява 

отразяването на инфантилните обектни отношения, фиксацията 
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върху ранните фази на развитие, защитните механизми, 

стереотипите на поведение. 

В процеса на работа с К. О. П. П. Л. авторът открива редица 

психодинамични феномени: фиксираните образи като проекции 

на „ядрата на конфликта”, фокусирането върху релевантни 

проблеми, функционалното единство между въображението и 

интрапсихичния конфликт, развитието на тази основа на 

терапевтични принципи („операция със символи”). Така се 

достига до възможността за непосредствено въздействие върху 

конфликтните структури с коригиране на инфантилните обектни 

отношения, а също така до удовлетворяване на архаичните 

потребности в сферата на нарцистичните, оралните и аналните 

преживявания. 

С дидактична цел терапевтичните стратегии се разделят на 

3 степени. Базовата степен е съсредоточена върху методиката на 

обучение при работа с първите 5 образа и върху творческото 

развитие и разкриването на мечтите („грез наяву”). 

Психотерапевтът заема позицията на защитник, като съблюдава 

основните психотерапевтични правила на поведение – 

автентичност (аутентичность), емпатичност и топлота. 

Средната степен предполага съсредоточаване върху свободните 

асоциации по повод разгръщащите се пластични образи с 

обръщане към техния произход и към реалното поведение. В 

същото време се използват стратегии, фокусиращи се върху 

специфични конфликтни структури, а също така се стимулира 

регресията към инфантилната конфликтна област. Пациентите 

биват обучавани как да преработват невротичните структури и 

как да анализират проекциите, свързани с преноса (перенос). 

Най-високата степен предполага съсредоточаване върху 

останалите 5 стандартни образа и въвежда използването на 

психоаналитични прийоми. 

Психодиагностиката се осъществява по пътя на 

изследването на неосъзнавани конфликти в течение на редица 

сеанси, чрез контролиране на психотерапевтичния процес, 

благодарение на повторяемостта на проектираните нагласи и на 

наблюдаваните явления на трансформация в духа на 

„движещите се проекции” (движущейся проекции). 

В сравнение с класическата психоаналитична техника, в К. 

О. П. П. Л, значително по-бързо протича процесът на 

емоционална регресия (още от първия сеанс), което води до 

съсредоточаване върху неосъзнатите конфликти. Оттук следва 

значително съкращаване на сроковете на психотерапията, дори 

при хроничните разстройства. Методът К. О. П. П. Л. се отличава 

също така и от поведенческата психотерапия (поведенческая 

психотерапия). 

На символичните функции в К. О. П. П.Л. се 

противопоставя изобразяването на реални ситуации (както 
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например в прийомите на Волпе/ Вольпе/ Wolpe J.), като в 

методиките на поведенческата психотерапия последните биват 

подчертавани. 

 

КАУЗАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

КАУЗАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

 

От лат. causa — причина  

Метод за психотерапия, основан на принципите за анализ 

на причинността в социалната сфера и на устойчивите представи 

за конкретните причинни връзки (каузална схема). 

Каузалната схема се разкрива от 3 принципа: 1) принципът 

на обезценяване, или възприемането на ролята на дадена 

причина в обусловаването на дадено събитие като маловажно 

вследствие наличието на други причини, които потенциално 

спомагат за неговото настъпване; 2) принципът на засилване, 

или възпримането на ролята на дадена причина в 

обусловаването на събитията като важни в резултат на 

наличието на фактори, възпрепятстващи неговото настъпване; 3) 

принципът на систематично изкривяване на причините 

съждения на хората, т.е. систематично отклоняване на 

причинните обяснения на поведението на хората от правилата на 

формалната логика. 

Структурата на каузалната схема се основава на следните 

три положения: 1) хората, познавайки се един друг, не се 

ограничават до получаването на външно наблюдаеми сведения, а 

се стремят към изясняване на причините за поведението и към 

формулиране на изводи по отношение на съответните личностни 

качества на субекта; 2) доколкото информацията за човека, 

получавана в резултат на наблюдението, е по-скоро недостатъчна 

за достигане до надеждни изводи, наблюдаващият открива 

вероятните причини за поведението и съответните черти на 

личността и ги приписва на наблюдавания от него субект; 3) тази 

причинна интерпретация (интерпретация) влияе съществено 

върху поведението на наблюдателя. 

Основни мишени на К. П. са: 

1) системни различия в начина, по който човек обяснява 

своето поведение и това на другите хора; 

2) отклонения в интерпретирането от субекта на причините 

и мотивите на поведението на другите хора от логичните норми 

под действието на субективни (мотивационни и информационни) 

фактори; 

3) стимулиращо въздействие върху мотивацията и 

дейността на човека, което се провокира от обясняването на 

неуспешните резултати от тази дейност с външни фактори, а на 

успешните – с вътрешни; 

Рационалната психотерапия (рациональная 
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психотерапия) може да се причисли към най-простите форми на 

К. П. Рационалната психотерапия е насочена основно към най-

простите и очевидни (праволинейни) причинно-следствени 

отношения, като в качеството ù на една от основните системи за 

К. П. се разглежда когнитивната психотерапия (когнитивная 

психотерапия). Описание на събитието, което има за последица 

обръщането към лекар във връзка с влошаването на здравето, и 

установяването на причинната връзка между тях не би изисквало 

особени усилия от болния, ако пациентът не смесва онова, което 

се е случило, и това как той възприема и оценява събитието. 

Задачата на психотерапевта е по пътя на изясняването 

(кларификацията) да развие тези процеси, за което обикновено 

пречи наличието на излишна информация за събитието, поради 

което основните параметри, поради които събитието придобива 

такова значение, се изгубват. Или противоположна тенденция: 

неяснота при описването на събития, дори отричане на неговото 

наличие като отражение на психичната защита 

(психологическая защита) (неосъзнатото желание да го 

изтласкаш от съзнанието си) също така усложнява решаването на 

задачата. Още един вариант, който затруднява идентификацията 

на събитията – това са случаите, при които следствието само по 

себе си става активиращо събитие. Възникването на тревога и 

страх например провокира по-нататъшното засилване на 

опасенията за собственото здраве, което, от своя страна, още 

повече задълбочава емоционалното разстройство. При наличието 

на такова реагиране на две нива, към анализа на второто ниво на 

емоционалните нарушения се пристъпва по-рано, отколкото към 

изследването на причините за измененията на първо ниво, които 

предизвикват емоционално напрежение. 

Основна система за К. П. при неврози, използвана в Русия, 

се явява личностно-ориентираната (реконструктивна) 

психотерапия. Сред нейните основни задачи е постигането у 

болния на осъзнаване (осознание) и на разбиране за причинно-

следствените връзки между особеностите на неговите системи от 

отношения и заболяването му. Многообразните цели, които си 

поставя пред себе си психотерапевта при нейното провеждане, 

обуславят изключителната многопластовост и сложност на 

психотерапевтичния процес, чиято основа се явява 

взаимодействието между личността на лекаря и личността на 

болния. 

На основата на вече разкритите закомомерности между 

причинно-следствените връзки (отношения), се разработват нови 

и се усъвършенстват стари прийоми за практическо използване 

на К. П. за целите на по-насоченото въздействие върху 

емоционалните разстройства, мотивацията и ефективността на 

дейността на пациентите. С внедряването в психотерапията на 

съвременната видеотехника значително се разшириха 
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възможностите на К. П. да онагледи на пациентая 

разнообразните причинно-следствени връзки в психо- и 

патогенезата на тяхното заболяване. 

 

КИНЕСТЕТИЧНИ ТРАНСОВЕ //  

КИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСЫ 

 

В невро-лингвистичното програмиране (нейролинг-

вистическое программирование) и ериксоновата хипноза 

(эриксоновский гипноз) с този термин се обозначава трансово 

състояние, предизвикано от прилагането на невербални 

технически прийоми. Най-често към тях се отнасят методики като 

т.н. „«рычажного наведения», „разрив на поведенческия шаблон”, 

неочакваното „включване на неактивния очен достъп”, а също 

така неявното въвлиане на хипнотизирания в определено 

ритмично повтарящо се действие или неговото наблюдаване. Във 

всички тези случаи за създаване и управление на трансовото 

състояние се изпoлзват (по правило, в допълнение към 

вербалните) и невербални прийоми. Трансовото състояние, с 

изключение на способа на наводнението, няма други специфики. 

Прийомът на «рычажного наведения» се състои в това, че на 

хипнотизирания в началните етапи на наводнението се внушава 

връзка между определено събитие, обикновено имащо ясно 

очертан завършек, със задълбочаването на транса. Например 

психотерапевтът вдига ръката и провежда внушение (внушение): 

„Колкото повече се отпуска Вашата ръка, толкова повече Вашето 

състояние не транс ще се задълбочава, а когато ръката Ви се 

отпусне напълно, … Вие ще заспите…” 

„Разривът на шаблона” е друг технически прийом. 

Смисълът му се състои в това, че психотерапевтът неочаквано 

променя своя привичен начин на действие (в термините на 

невролингвистичното програмиране „поведенческият 

шаблон”(«поведенческий шаблон») съдържа неосъзнавани сложни 

действия), с което заставя хипнотизираният да промени своя 

фокус на внимание и това води до настъпването на транс. 

Класическият пример е: психотерапвтът се насочва към 

хипнотизирания в неочаквана обстановка (например в коридора) 

и протяга ръка. В отговор пациентът също протяга ръка, но не се 

случва ръкостискане, доколкото психотерапевтът изведнъж улавя 

протегнатата ръка за китката и поднася дланта на 

хипнотизирания към очите му. Психотерапевтът може, 

задържайки ръката на хипнотизирания, да започне да поражда 

със своите пръсти различни докосвания на дланта на пациента, 

което обърква последния и спомага за развитие на транс. 

Прийомът „включване на очния достъп” се основава на 

представата в невролингвистичното програмиране за очните 

достъпи – с влиянието на положението на очната ябълка върху 
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начина, по който се преработва информацията в мозъка. Пример 

за това може да бъде неочакваното привличане на вниманието на 

събеседника към ръката на психотерапевта, последвано от 

рязкото преместване на ръцете направо и нагоре по отношение 

на хипнотизирания. Ако той неочаквано за себе си премести 

направлението на оста на зениците напред и нагоре, то ще се 

„включи” очния достъп до зрителното конструиране – създаването 

на зрителни образи. От гледна точка на невролингвистичното 

програмиране именно в това положение на очите повечето хора 

са способни да създават зрителни образи. 

Възможни са и други прийоми на въвеждане в К. Т. 

Психотерапевтът взима ръката на пациента и започва да 

извършва с нея кръгови движения или пък психотерапевтът 

започва ритмично да поклаща своята ръка и привлича към нея 

вниманието на пациента. 

В класическата хипноза (гипноз), в прийомите на 

месмеризма (пасса), а също така в по-старите сугестивни техники 

съществуват многобройни прийоми за невербално бързо 

привличане на вниманието и усещанията на субекта и 

привеждането му в хипнотичен транс. 

Независимо от отсъствието на строго научна обосновка на 

посочените подходи, те трайни са се закрепили в арсенала 

прийоми, използвани от съвременните психотерапевти. 

Прилагането не само на словесни, но и на несловесни технически 

прийоми прави работата на психотерапевтите по-успешна и 

резултативна. 

 

КЛАРИФИКАЦИЯ //  

КЛАРИФИКАЦИЯ 

 

Означава осветляване, проясняване. Кларификацията е 

психоаналитичен термин, който обозначава възникването на 

силно чувство, на вътрешна увереност в това, че с 

многозначността или противоречивостта е приключено и човек 

твърдо знае какво именно трябва да прави по-нататък. 

„Кларификационната забележка е особено изказване на 

психотерапевта, с което той повтаря онова, което е казал 

пациента, като използва по-ясни термини. Понякога 

психотерапевтът точно преразказва забележката на болния, но 

той никога не се опитва да свързва факти или изказвания, 

получени от болния по различно време. Важно е това, че в 

кларификационната забележка психотерапевтът се стреми 

никога да не прави оценки. В своите изказвания той съзнателно 

избягва прояви на неговата собствена експресия, която отразява 

неговото отношение към болния, думите на последния или 

обстоятелства от живота му – запазват се единствено онези 

емоционални акценти, които демонстира самият болен. 
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Кларификационната забележка се отнася към групата на 

недирективните процедури и сама по себе си представлява опит 

на психотерапевта да върне на пациента онова, което той е казал, 

почувствал, изразил. 

Отразяването на чувствата (отражение чувства, reflection of 

feelling) е методика, състояща се в това, че психотерапевтът 

повтаря казаното от пациент по такъв начин, че да осветли не 

толкова интелектуалното, колкото емоционалното значение на 

казаното.  

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИТЕ 

МЕТОДИ //  

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

С развитието на психотерапията нараства потребността от 

систематизиране на използваните психотерапевтични методи. 

Всеки един от тях представлява сам по себе си способ за оказване 

на лечебно въздействие върху психиката и чрез нея – на целия 

човешки организъм. Понятието метод в психотерапията е крайно 

размито – това се проявява преди всичко в различните 

класификации на методите. 

Най-голямо развитие и признание са получили 3 

психотерапевтични направления и възникналите на тяхната 

основа методи: 

1) динамично (психодинамично, психоаналитично) (вж  

Динамично направление в психотерапията// Динамическое 

направление в психотерапии), 

2) бихевиористко (бихевиористко, вж Поведенческа 

психотерапия/ Поведенческая психотерапия) и 

3) хуманистично (гуманистическое, вж Хуманистично 

(екзистенциално-хуманистично, опитно) направление в 

психотерапията) (Гуманистическое (экзистенциально-

гуманистическое, опытное) направление в психотерапии). 

В тези три направления на психотерапията, ориентирани 

към личностни изменения, а не към въздействие върху само един 

симптом, наличието на определеня личностна концепция 

позволява да се създаде психотерапевтична система, 

характеризираща се с логична последователност на възгледите, 

която е присъща и на други области на медицината. Тази 

логическа последователност предполага наличието на представа 

за нормата (в психотерапията – за личността), за патологията (в 

психотерапията – за личностните изменения) и произтичащите от 

тях визия за задачите и способите на лечение. Така 

психоанализата (психоанализ), разглеждаща в качеството на 

основна детерминанта на личностното развитие и поведение 

първичните влечения и потребности, а неврозата – като 

следствие от тяхното изтласкване в несъзнаваното и от 



 

 
~392~ 

конфликта им със съзнанието, логически разбираемо определя и 

основната задача на психотерапията – да се осъзнае (осознание) 

този конфликт. За бихевиоризма (бихевиоризм) личността е 

поведението, а неврозата е неадаптивно поведение, което 

възниква в резултат на неправилното учене (научение), което 

определя като основна задача на психотерапията обучаването на 

пациента в нови, адаптивни способи на поведение. 

Хуманистичната психология разлгежда като основна 

потребността на личността от самоактуализация 

(самоактуализация), а неврозата – като резултат от блокирането 

на тази потребност. От това разбиране следва и задачата на 

психотерапията, която се заключава в придобиването от страна 

на пациента на нов емоционален опит, който спомага за 

изграждането на адекватен цялостен Аз-образ и на възможности 

за самоактуализации на личността. 

Разработването и прилагането на нов, по-широк 

психотехнически арсенал определя спецификата и относителната 

самостоятелност на позитивната психотерапия в рамките на 

хуманистичното направление, но без да излиза от неговите 

предели, точно както когнитивната психотерапия 

(когнитивная психотерапия, която използва технически 

прийоми, различни от тези на класическото и оперантното 

обуславяне (оперантное обусловливание), но теоретически 

разглеждаща когнитивните структури като „междинни 

променливи”, които се намират в руслото на поведенческата 

традиция.  

В рамките на всяко едно от посочените психотерапевтични 

направления възникват нови течения, подходи, форми, видове, 

методи, методики, технически прийоми, названията на които 

често са призвани да отразят уникалността на всеки един от тях 

(Karasu Т. В., 1977), да замаскират техния производен характер 

по отношение на основните направления в психотерапията и вече 

съществуващите в тях методи. Това до голяма степен се обяснява 

с това, както отбелязва Шкода (Шкода, Skoda С.), че мечтата на 

всеки един честолюбив психотерапевт е да създаде нов, необичаен 

прийом, да внесе своя оригинален принос в историята на 

психотерапията. 

Александрович (Александрович/ Aleksandrowicz J. W., 

1979)) прави опит да анализира цялото многообразие от значения 

на понятието метод в психотерапията: 1) психотерапевтичните 

методи се разбират като конкретни методически прийоми и 

техники (хипноза/гипноз, релаксация/релаксация, беседа/беседа, 

дискусия, психогимнастика/психогимнастика и др.); 2) методи 

за психотерапия, които определят условията, способстващи за 

оптимизираното постигане на психотерапевтичните цели 

(семейна психотерапия/ семейная психотерапия и др.); 3) 

методите за психотерапия в тяхното значение на инструмент за 
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психотерапевтично въздействие (такъв инструмент може да бъде 

психотерапевтът при провеждането на индивидуална 

психотерапия/ индивидуальная психотерапия или групата при 

груповата психотерапия/ групповая психотерапия); 4) методите 

за психотерапия в тяхното значение на терапевтични 

интервенции (намеси), разглеждани или по параметрите на 

техния стил (директвен, недирективен) или  по параметрите на 

теоретичния подход при тях, който и определя хараткера на тези 

намеси (интерпретация/интерпретация, учене/научение, 

междулич-ностно взаимодействие).  

Приема се, че по своята същност понятието „метод” 

съответства на 1-вото ниво – тоаа е разбирането на методите като 

конкретни техники и прийоми; 2-ро ниво – отразява видовете 

психотерапия (на основа на условията, при които тя протича); 3-

то ниво – формата психотерапия (на основа на инструментите на 

за осъществяване на психотерапевтично въздействие) и 4-то ново 

– теоретичните направления. 

За практическото прилагане на едни или други 

психотерапевтични методи има значение тяхната класификация 

според поставените цели. Уолбърг (Волберг/ Wolberg L. R.) 

разграничава 3 типа психотерапия: 1) поддържаща психотерапия 

(поддерживающая психотерапия), целта на която е да укрепи и 

поддържа наличните у болния защитни сили и да го подпомогне 

в изработването на нови, по-добри способи на поведение, които 

позволяват да се възстанови душевното равновесие на пациента; 

2) обучаваща психотерапия (переобучивающая психотерапия), 

чиято цел е да се измени поведението на болния по пътя на 

поддържането и на одобряването на положителните форми на 

поведение и на неодобряването на отрицателните. Пациентът е 

длъжен да се научи по-добре да използва наличните в него 

възможности и способности, като при това не се залага като 

терапевтична цел той по същество да разреши неосъзнатите си 

конфликти; 3) реконструктивна психотерапия (реконструктивная 

психотерапия), целта на която е да се осъзнаят интрапсихичните 

конфликти, които служат като източник на личностните 

разстройства, да се постигнат съществени изменения на чертите 

на характера и да се възстанови пълноценното индивидуално и 

социално функциониране на личността. 

     По-долу ще приведем и редица други принципи, използвани 

при групирането на психотерапевтичните методи. 

     Граве (Граве/ Grawe K.) отбелязва: доколкото психотерапията е 

насочена към преодоляването на проблемите на пациента, то е 

естествено, че с помощта на едни методи психотерапевтът се 

стреми да разбере проблемите на пациентите и активно да ги 

преодолее. Той не търси скритата мотивация на пациента и не 

придава на проблеми друго значение от това, което им придава 

пациентът, а ги разглежда като трудности, които пациентът не 
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може да преодолее без помощ. При използването на друга група 

методи психотерапевтът не помага да се преодолеят проблемите 

(например при клиент-центрираната психотерапия), а способства 

за това пациентът да разбере по-добре себе си, своите мотиви, 

ценности, целите на собственото си поведение и своите стремежи. 

Ако в първия случай психотерапията се явява помощ в 

преодоляването на даден проблем, то във втория – тя е помощ в 

постигането на по-добро разбиране на самия себе си. Граве, 

основавайки се на метаанализа на съществуващите данни по 

отношение на ефективността на психотерапията, допуска, че на 

повечето пациенти им е нужна помощ в преодоляването на 

техните проблеми, а не в откриването на техните скрити мотиви.  

В клиничната практика е прието разделянето на 

психотерапевтичните методи на симптомоцентрирани 

(симптомоцентрированные), личностноцентрирани 

(личностноцентрированные) и социоцентрирани (социоцентриро-

ванные), интеграцията на които често обезпечава постигането на 

най-добър терапевтичен ефект.  

Като се отчита, че понастоящем нараства значението на 

изкуството в живота на съвременния човек – налице са по-високо 

ниво на образование, култура, повишава се престижността на 

изкуството в обществото, — съществуват многобройни методи, при 

които изкуството и природата встъпват като терапевтичен 

фактор. Това са психотерапевтични методи, основани на 

лечебното влияние на: а) общуването с изкуството 

(музикотерапия/ музыкотерапия, библиотерапия/ 

библиотерапия и др.), б) творческата дейност (имаготерапия/ 

имаготерапия, арттерапия/арт-терапия и др.; в) природата 

(натурпсихотерапия и др.). 

Увеличаването на броя на психотерапевтичните методи в 

последно време доведе до засилване на интегративното движение 

в психотерапията и потвърждава допускането, че наличните 

психотерапевтични подходи не се различават толкова по 

отнопение на общия си обект – човешката личност, колкото се 

фокусират върху различни нейни аспекти и проблеми, което 

обуславя различията в методите на психотерапия и множеството 

им класификации.  

 

КЛАСИЧЕСКА ПСИХОАНАЛИЗА //  

КЛАССИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ 

 

С този термин се обозначава: 1) направление в дълбинната 

психология, което разглежда несъзнаваното в качеството му на 

дерминанта на развитието и на функционирането на личността; 

2) психотерапевтична система, в основата на която лежи 

разкриването на особеностите на човешките преживявания и 

действия, обусловени от неосъзнавани мотиви. 
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В своя труд „Аз и То” («Эго и Ид»), Фройд (Фрейд/ Freud S.) 

пише: „Психоанализата е инструмент, който дава възможност на 

Аза да постигне победа над То”. Той смята, че основните усилия в 

психоанализата (психоанализ) са насочени към това да „засилят 

Аза, да го направят по-независим от Свръх-Аза, да се разшири 

сферата на действие на перцепцията и да се укрепи неговата на 

организация (на Аза – бел. прев.)… Където е било То, там да бъде 

Азът”. Фройд вижда целта на психоанализата в това да направи 

несъзнаваното съзнателно: той твърди, че „работата на анализа е 

да обезпечи доколкото е възможно добри условия за 

функционирането на Аза”.  

Ключови определящи понятия в психоанализата се явяват 

свободните асоциации (свободные ассоциации), пренос (перенос) и 

интерпретация (интерпретация). 

Класическата психоаналитична техника включва 

всекидневни (5 пъти седмично) срещи с пациента, поставянето му 

да легне на кушетка, избягване на каквито и да било съвети, на 

предписване на лекарства, въздържане от ръководство над 

неговия живот, ограничаване на изказването на интерпретации и 

на инструкции, за да се осигури спазването на основното правило 

на свободните асоциации. Психоанализата може да се 

охарактеризира като дългосрочна, интензивна, интерпретативна 

психотерапия. 

Техниката на свободното асоцииране е основана на три 

предположения: всички мисли са насочени към онова, което е 

значимо; потребността от пациента от психотерапия и значението 

на това кой го лекува ще насочат неговите асоцации по посока на 

значимото за него, в изключение на случаите, в които действа 

съпротива (сопротивление), доколкото съпротивата се проявява 

по време на сеансите като невъзможност за свободно асоцииране. 

В съответствие с инструкциите на психоаналитика, пациентът 

трябва да изпълнява „основното правило” (на свободното 

асоцииране – бел. прев.) а именно да съобщава своите мисли 

безусловно и да не прави опити да се концентрира през това 

време. 

Второ ключово понятие в анализа се явява преноса 

(перенос) – процес, посредством който пациентът пренася върху 

психоаналитика своите чувства, мисли, фантазии и пр., 

предизвикани от по-ранно действащи в живота на пациента 

фигури. Благодарение на преноса болният споделя с 

психоаналитика значимостта на един друг, обикновено по-рано 

съществувал обект. Първото описание и обсъждане на ролята на 

преноса Фройд дава в своите разработки по темата за истерията. 

Преносът се явява преживяване на чувства, подбуди, фантазии и 

защити по отношение на дадена личност в настоящето, която не 

се явява подходяща за това, но това е своеобразно повторение на 

реакциите, формирани по отношение на значими за пациента 
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фигури от неговото ранно детство. Реакциите на пренос са особено 

важни поради факта, че пациентът изпитва в лечебната ситуация 

и в отношенията си с психоаналитика всички значими човешки 

чувства от миналото на първия. Преносът е особен вид 

отношение, главна характеристика на който се явява 

преживяването на определени чувства, действително насочени 

към друга личност. На конкретната личност от настоящето 

пациентът реагира сякаш това е дадена личност от миналото. 

Преносът е повторение, ново „издание” на стари обектни 

отношения. Той е анахронизъм, временна грешка: при него е 

налице преместване на импулси, чувства и защити по отношение 

на личността в миналото върху дадена личност в настоящия 

момент. И доколкото преносът е несъзнавано явление, човекът, 

реагиращ на преносните чувства, в голяма степен не осъзнава 

изкривяванията. Определението на преноса включва 4 основни 

утвърждения: преносът се явява разновидност на обектните 

отношения, явленията на преноса повтарят минало отношение 

към обекта; механизмът на преместване играе важна роля в 

реакциите на преноса; преносът се явява регресивен феномен. 

Съществуват много способи за класификация на 

различните клинични форми на преносната реакция. В 

съответствие с обекта на преноса и с повтаряния стадий на 

развтието на сексуалността, преносът може да бъде башин, 

майчин, едипов, доедипов. Преносът може да бъде обектен или 

нарцистичен според това дали пациентът възприема своя 

психоаналитик като външна персона, от която той зависи, която 

той обича или ненавижда, или като част от самия себе си. 

Преносът може да бъде положителен или отрицателен в 

зависимо9ст от това дали пациентът оценява психоаналитика 

като доброжелателна или съответно като недоброжелателна 

фигура. 

В своя труд „Спомен, повторение и щателна преработка”  

(«Воспоминание, повторение и тщательная проработка»), Фройд 

описва преносната невроза, когато по време на психоанализата, 

пациентът замества своята обичайна невроза с тази невроза, 

въвличайки в това психоаналитика. Авторът използва това 

понятие  за да обозначи съвкупността от реакции на пренос, при 

която анализът и психоаналитикът стават център на 

емоционалния живот на пациента, а невротичният конфликт на 

болния отново оживява в аналитичната ситуация. 

Психоаналитичната техника е насочена към това да осигури 

максималното развитие на преносната невроза. 

Контрапреносът (контрперенос) е описан от Фройд в 

неговия труд: „Препоръки към лекарите, практикуващи 

психоанализа” («Рекомендации врачам, практикующим 

психоанализ»), в който се подчертава необходимостта 

психоаналитикът сам да премине през „психоаналитично 
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очистване” («психоаналитического очищения»). За да разреши 

преноса, психоаналитикът е необходимо да съблюдава 

анонимност: „Лекарят следва да бъде непроницаем за своите 

пациенти и, подобно на огледало, той не трябва да им показва 

нищо повече от това, което му се показва”. Авторът вижда в 

преноса съществена част от терапевтичния процес: „В крайна 

сметка всеки конфликт трябва да бъде приведен в сферата на 

преноса”. 

Следващо ключово понятие в психоанализата се явява 

интерпретацията. В своите заявления психоаналитикът приписва 

на съновиденията, симптомите и на последователността от 

свободни асоциации на пациента някакво допълнително 

значение в зависимост от това как оценява самият пациент тези 

феномени. Интерпретацията на преноса засилва връзката между 

поведението и асоциациите на пациента и неговото отношение 

към психоаналитика.  Интерпретацията на съдържанието се 

отнася до несъзнаваните импулси и фантазии и не засяга онези 

защитни процеси, които ги подкрепят в качеството им на 

несъзнавани съдържания. Директните интерпретации се 

основават единствено на знанията на психоаналитика относно 

символиката, независими от асоциациите на пациента. 

Коректните интерпретации обясняват адекватно 

интерпретирания материал, формулират се по определен начин и 

се съобщават в определено време така, че да бъдат актуални за 

пациента. 

Интепретацията се явява най-важната аналитична 

процедура. Процесът на анализ включва конфронтация 

(конфронтация), когато явлението трябва да стане очевидно за 

съзнателния Аз на пациента. 

Изясняването се отнася до онези действия, които имат за 

цел да поставят ясно на фокус анализирания психичен феномен. 

Следващата стъпка при анализирането е интепретацията, която 

в психоанализата е окончателно и решаващо действие. Да 

интерпретираш означава да правиш неосъзнатите феномено 

осъзнати. Интерпретативната функция е насочена към 

разширяване на границите на самосъзнанието, спомага за 

интеграцията, благодарение на осъзнаването от страна на 

пациента на неговите вътрешни процеси. Последната стъпка в 

анализирането е щателната преработка. Този термин се отнася до 

комплекса от процедури и процеси, които се наблюдават след 

достигането до инсайт (инсайт). 

Класически пример за интерпретация е тълкуването на 

съновиденията. Психоанализата се основава на убеждението, че 

съновиденията имат психологическо значение, до което може да 

се достигне чрез интерпретацията. Фройд смята, че 

съновиденията имат първоначален текст, огласяването на който 

се осуетява от цензура, което води до това, че съновидението се 
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„пренаписва” в нова форма, която е непонятна за цензора. 

Първоначалната „чернова” (кавичките мои – бел. прев.) –  това е 

скритото съдържание, чието пренаписване и изгражда работата 

на съновиденията, а крайният, огласяван вариант – това е 

видимото съдържание. Авторът твърди, че съновиденията 

изразяват желанията като вече изпълнени: „Мисълта, изразена в 

желателно наклонение, се замества от представа в настоящо 

време”. 

Важно понятие в психоанализата се явява съпротивата, 

която означава противодействие в хода на анализа на 

превръщането срещу превръщането на несъзнаваните процеси в 

съзнателни. Бидейки в състояние на съпротива, пациентът 

отклонеява интерпретациите на психаоналитика. Терминът 

„съпротива” (сопротивление) се отнася за всички сили вътре в 

пациента, които се намират в опозиция спрямо процедурите и 

процесите на психоаналитична работа. Съпротивлението се явява 

повторение на всички онези защитни операции, които пациентът 

е използвал обичайно в своя живот до този момент. Всички 

варианти на психични явления могат да бъдат използвани с цел 

съпротива, но, извън зависимостта от това, че скужи като негов 

източник, съпротивата действа чрез Аза на пациента. И макар 

някои аспекти на съпротивата да могат да бъдат осъзнати, 

значителна част от тях остават несъзнавани. Фройд пише: 

„Съпротивата съпровожда лечението стъпка по стъпка. Всяка 

асоциация, всяко действие на личността по време на лечението 

включва съпротива и представлява сама по себе си компромис 

между силите, които водят към оздравяване и онези, които 

противодействат на това”. 

Фройд открива феномена на съпротивата в периода, когато 

пише своите трудове за истерията. Авторът за първи път 

употребява термина „съпротива”, описвайки случая с Елизабет 

фон Р. Той стига до заключението, че силата, съпротивляваща се 

на лечението, е същата онази сила, която охранява патогенните 

мисли на пациентката. Целта е една – защита. „Незнанието на 

пациента с истерия фактически е неговото нежелание да знае”. 

В „Тълкуване на сънищата” (Толковании сновидений) 

Фройд често се позовава на концепцията за съпротивата. По 

негово мнение, концепциите за съпротивата и за цензурата са 

тясно свързани помежду си: „Цензурата за съновидението е това, 

което съпротивата е за свободната асоциация. Съпротивата е 

онова, което прекъсва аналитичната работа”. 

В психоаналитичната ситуация механизмите на защита се 

проявяват като съпротива. Авторът употребява тези термини като 

синоними в по-голяма част от своите трудове. В хода на курса 

психоанализа силите на съпротивата използват всички 

механизми, форми, способи, методи и защити, котио Азът 

прилага във външния живот на пациента. 
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Анализът на съпротивата включва няколко основни 

процедури. Психоаналитикът е длъжен: да осъзнава съпротивата, 

да я демонстрира на пациента, да изясни мотивите и формите на 

съпротива (какъв специфичен болестен афект заставя пациента 

да се съпротивлява; каква конкретна форма и метод използва 

пациентът, за да изрази своята съпротива); да интепретира 

съпротивата (да разкрие какви фантазии или спомени 

причиняват афектите и подбудите, които стоят зад съпротивата; 

да се занимава с историята и с несъзнаваните обекти на 

въпросните афекти и подбуди или събития по време на анализа, 

извън анализа и в миналото); да интепретира формата на 

съпротивите чрез анализ на тази и сходни форми на дейност по 

време и извън анализа; да се проследят историята и 

несъзнаваните цели на тази дейност в настоящето и миналото на 

пациента. Последната процедура е щателната преработка. 

Тясно свързано със съпротивата е понятието защита – „общо 

название за всички специални прийоми, които Егото използва в 

конфликтите и които могат да доведат до невроза”. 

Предназначението на неврозата е да не допусне осъзнаване 

(осознание) на импулсите и спомените, да предпази Егото. 

Защитните механизми могат да се задействат от тревога, 

обусловена от увеличаване на инстинктивното напрежение, от 

заплахи спрямо Супер-Егото или от реална опасност. И доколкото 

е необходимо психичния фактор, който задейства защитата, да 

възприема заплашителната перцепция до момента, в който 

последната стане достъпна на съзнанието, Фройд заменя 

понятието „съзнание” с Его, доколкото Егото се явява частично 

несъзнавано и способно на автоматични, несъзнавани реакции 

при промяна на вътрешното напрежение. По мнение на автора, 

неврозите са обусловени от нарушения в работата на защитните 

механизми. 

Техниката на психоанализата е свързана с разработената 

от Фройд теория за общото психично развитие, която включва 

понятията психичен апарат и стадии на развитие на детската 

сексуалност, както и с теорията за психичния произход на 

неврозите. 

Психичният апарат е централно понятие в 

метапсихологията на автора на психоанализата: „Ние 

предполагаме, че психичният живот е функция на апарата, на 

който ние приписваме характеристики като пространствена 

протяжност (пространственная протяженость) и е съставен от 

няколко части, а именно “”То (Ид, Id), Аз (Эго, Ego) и Свръх-Аз 

(Супер-Эго, Super-Ego). Формулировките, при които психичната 

дейност се приписва на една или на друга част от апарата, се 

наричат топографски; определенията, които описват психичната 

активност в термините на взаимодействието между частите на 

психичния апарат или на изменението в неговия профил, се 
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наричат структурни; формилировките, в които се постулира 

движение на енергия вътре в психичния парат, се явяват 

икономически и включват понятия като инстинкт, енергия, 

либидо. 

Според психоаналитичната теория психичната активност е 

два вида: съзнателна и безсъзнателна. Първият вид активност 

представлява сама по себе си „непосредствено дадено”, което е 

„невъзможно да бъде описано по-пълно”. Предсъзнателното 

обозначава мислите, които се явяват несъзнавани в определен 

времви момент, но не са потиснати и поради това могат да станат 

съзнателни. Несъзнаваното е част от душата, в която психичните 

процеси са несъзнавани по своето функциониране, т.е. спомени, 

фантазии, желания и т.н., съществуването на които може 

единствено да се подразбира или които стават съзнателни едва 

след като се преодолее съпротивата. През 20-те г. на 20-ти век 

Фройд преименува несъзнаваното в То (Ид, Id), а съзнателното – 

в Аз (Эго, Ego). Несъзнаваното е структура със специфични 

свойства: „Освобождаването от взаимното противоречие, 

първичният процес, съществуването извън времето и 

заместването на външната действителност с психичната – всичко 

това са характерни черти, които ние се надяваме да открием у 

процесите, принадлежащи на Системата на Несъзнаваното”. 

Исторически понятието Ид възниква от понятието 

„несъзнавано” (кавичките мои – бел. прев.). В хода на развитието 

Ид предшества Егото, т.е. психичният апарат започва своето 

съществуване като недиференцирано Ид, част от което по-късно 

се развива до структурирано Его. Ид съдъжра в себе си всичко, 

което е заложено в конституцията, следователно и инстинктите, 

които се пораждат от соматичната организация и които намират 

своя първи психичен израз тук, в Ид. По определение на Фройд 

„Ид е тъмна, недостъпна част на нашата личност. Ние се 

приближаваме до разбирането на Ид с помощта на сравнението, 

наричайки го хаос, котле, кипящо от желания. Ние си 

представме, че Ид е отворен за соматичното, от което черпи 

своите инстинктивни потребности, които, от своя страна, намират 

в него своя психичен израз. Благодарение на влеченията си Ид се 

изпълва с енергия, но му липсва организация…” 

Егото е структурно и топографско понятие, което се отнася 

до организираната част на психичния апарат, която се 

противопоставя на неорганизирания Ид. „Егото – това е част от 

Ид, която е била видоизменена под непосредственото влияние на 

външния свят”… Егото репрезентира онова, което може да се 

нарече разум или здрав смисъл и се явява противоположност на 

Ид, който кипи от множество страсти. В своето отношение към 

Ид, Егото е подобно на ездач, който трябва да сдържа 

превъзхождащия го по сила кон, с разликата, че ездачът се 

опитва да направи това със собствени сили, докато Егото 
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използва заимствани такива”. Развитието на Егото предполага 

ръст и придобиване на функции, които дават възможност на 

индивида във все по-голяма степен да подчинява на себе си 

своите импулси, да действа независимо от родителските фигури и 

да контролира средата. 

Супер-Егото е онази част на Егото, в която се развиват 

самонаблюдението, самокритиката и други рефлексивни 

дейности, в нея се локализират родителските интроекти. Супер-

Егото включва несъзнавани елементи, а произтичащите от него 

предписания и потискания водят своето начало от миналото на 

субекта и могат да се намират в конфликт с неговите настоящи 

ценности. „Супер-Егото” на детето се изгражда, по своята 

същност, не чрез следване на примера на родителите, а според 

родителското Супер-Его, то се допълва със същото съдържание, 

става носител на традициите, на всички онези съхранили се във 

времето ценности, които продължават да се предават от на 

поколение”. 

Фройд прави извода, че „значителна част от Егото и Супер-

Егото могат да останат несъзнавани, дори обичайно се явяват 

такива. Това означава, че личността не знае нищо за тяхното 

съдържание и се изискват усилия от нейна страна, за да ги 

осъзнае”.  

Фройд разграничава два типа психично функциониране – 

първичният мисловен процес се явява характеристика на 

несъзнаваната психична активност. Той се проявява в 

кондензацията и смесването (конденсация, смещение), т.е. 

образите проявяват тенденцията да се смесват един с друг и 

могат лесно да заместят или да се символизират един друг, като 

използват свободната енергия, игнорират категориите 

пространство и време, и са насочени от принципа на 

удоволствието. Вторичният мисловен процес се подчинява на 

законите на граматиката и на формалната логика, т.е. намалява 

неудоволствието от инстинктивното напрежение посредством 

адаптивно поведение. Фройд смята първичните мисловни 

процеси за онтогенетично и филогенетично по-ранни, разглежда 

ги като вродено-неадаптивни, а цялото развитие на Егото – като 

вторично, като служещо за тяхното потискане. Като пример за 

първичен процес служи съновидението, а за вторичен – 

мисленето. С други думи, при първичния мисловен процес, 

например в съновиденията, идеите и образите са относително 

взаимозаменяеми, така че една идея или образ лесно 

символизират друга идея или образ, докато при вторичния – 

съзнателните, рационални мисли, образи, представи и думи имат 

относително постоянна ценност и значение. 

Фройд се опитва да определи мисленето в термините на 

преместването на енергията. В „Проекта за научна психология” 

той въвежда понятието „катексиси” («катексисы»), т. е. кванти 
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енергия, вложени в определени умствени образи, които 

представи, от своя страна, той описва като „заредени” 

(«заряженные»). Свързаната енергия е относително неподвижна и 

характерна за структурираните части на психичния апарат, т.е. 

за Егото и за вторичните процеси, докато вложената свободна, 

или подвижна енергия служи за отличителен признак на 

неструктурираните части на психичния апарат, т.е. на Ид и на 

първичните процеси. 

В своя труд „Три очерка по теорията на сексуалността”, 

Фройд дава определение на понятието „либидо” като „променяща 

се количествено сила, чрез която могат да се измерят всички 

процеси и превръщания в областта на сексуалната възбуда”. Той 

смята, че либидото има за свой източник тялото, или Ид, и 

съществува в различни форми, които са свързани със специфични 

ерогенни зони, като съответно тези форми са орално, анално, 

генитално либидо; либидото се разпределя между различни 

структури, или процеси, които се насищат с него. 

К. П. твърди че зрялото поведение може да се интерпретира 

като усъвършенстване, или като еволюция на детското поведение. 

Процесът на развитие като цяло представлява сам по себе си 

резултат от действието на два фактора: еволюцията на вродените 

процеси и въздействието на опита върху тези процеси. 

Класическата психоаналитична теория разграничава две 

паралелни форми на развитие: развитие на Егото, което се 

заключава в придобиването на Его-функции, които увеличават 

автономията, и сексуално развитие, което се състои в 

преобразуване на предгениталните сексуални и агресивни 

желания в зряла сексуалност и сублимирана дейност.  

Психоанализата постулира редица стадии на развитието на 

детската сексуалност, през които преминава човекът от ранна 

детска възраст докато достигне до латентния период и които са в 

съзвучие с реица стадии на развитието на Аза: орален, анален, 

фалически и едипов стадии, като първите три заедно съставляват 

доедиповия стадий. Те са назовани така, поради това че устата, 

анусът и пенисът съответно се явяват основни източници на 

сексуална наслада в рамките на тези стадии. На оралния стадий 

устата е главен източник на удоволствие и, следователно, център 

на познанието – този стадий започва от момента на раждането. 

Фиксираните на оралното ниво са склонни да запазват устата в 

нейното качество на основна ерогенна зона и да се фиксират 

върху майката (гръдта); за тях са характерни големи колебания 

на настроението. На аналния стадий анусът и дефекацията се 

явяват основни източници на сетивна наслада. Овладяването на 

собственото тяло и особено на неговите сфинктери, и 

социализирането на импулсите се явява основно занимание на 

бебето. Когато момчетата преминават през фалическия стадий, те 

са погълнати не само от своя пенис, но също така и от идеите за 
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потентността, половата зрялост, мъжествеността и силата. 

Едиповият стадий на развитие на сексуалността и на Егото се 

разполага между третата и петата година. Едиповият комплекс 

представлява група от преимуществено несъзнавани представи и 

чувства, концентрирани около желанието да притежаваш 

родителя от противоположния пол. Съгласно Фройд, Едиповият 

комплекс е универсален феномен, заложен във филогенезата и 

отговорен за несъзнаваното чувство за вина. Разрешаването на 

Едиповия комплекс обикновено се достига чрез идентификация с 

родителите от същия пол и с временно отричане от родителя от 

противоположния пол, който „отново бива открит като възрастен 

сексуален обект”. Едиповото съперничество с родителя се явява 

причина за страха от кастрация. Фройд споменава за първи път 

Едиповия комплекс в писмото към своя приятел Флис през 1897 

г., като тази представа възниква от самоанализата (самоанализ), 

който авторът провежда след смъртта на баща си. Първата 

публикация, в която се описва Едиповият комплекс, това е е 

„Тълкуването на съновиденията” («Толкование сновидений»). 

Едиповият комплекс и кастрационният комплекс се явяват 

единствените комплекси в К. П.  

Фройд интерпретира определени черти на характера като 

деривати на стадиите в развитието на сексуалността и развитието 

на Егото, или като аналози на симптомите, т.е. като защитни 

процедури. Той използва две системи за класификация – 

генетична и клинична. Генетичните типове на характера се 

отнасят до един или друг стадий на развитие на сексуалността, от 

които получават своето название и определени черти на 

характера: това са оралният, аналният, фалическият и 

гениталният характер. Клиничните типове характери се 

съотнасят с едно или друго психопатологично състояние, на което 

те са аналогични или с което имат минимално сходство; оттук и 

истеричен, обсесивен, фобиен, шизоиден, депресивен, 

маниакален характер. Оралният харакер се проявява у хора с 

фиксация върху оралния стадий. Типични негови черти са 

оптимизмът и песимизмът, щедростта, бързата смяна на 

строенията, бъбривостта, алчността и склонността на човека да се 

впуска в желани от него размишления. Терминът „анален 

характер” се използва за обозначаване на реактивни образувания 

като аналния еротизъм, компулсивното упорство, акуратността, 

скъперничеството, но може да се отнася и до противоположните 

на тях черти. Индивидът с фалически характер разбира 

сексуалното поведение като проява на сила. Гениталният 

характер се проявява у личности, които са преминали пълна 

анализа, разрешили са своя Едипов комплекс, „пробили са си 

път” («пробила себе дорогу») през предгениталната 

амбивалентност и са достигнали до гениталното ниво на 

психосексуално развитие. Човекът с генитален характер е 
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напълно свободен от инфантилната зависимост. 

В теорията за сексуалното развитие влиза и описанието на 

механизмите на регреса и на сублимацията. Регресът е защитен 

процес, посредством който субектът избягва тревогата чрез своето 

завръщане към по-ранни стадии в сексуалното развитие и на 

Егото: стадият, към който регресира конкретният човек, се 

определя от съществуването на точки на фиксация. Теорията за 

регреса предполага, че по-ранните модели на поведение остават 

на разположение на субекта като алтернативни начини за 

действие. И доколкото регресът не се явява ефективен защитен 

механизъм, той обикновено се съпровожда от допълнителни 

процеси, предназначени за предпазване на Егото от последиците 

от регреса. Фройд пише: „Съновиденията като цяло 

представляват пример за регрес към най-ранните форми на 

съществуване на спящия, те са завръщане към детството, към 

онези инстинкти и начини на тяхното изразяване, които са 

достъпни в този ранен пероод”. Към регресивните форми на 

психичен живот той отнася също и невротичните състояния. 

Сублимацията представлява свързан с развитието процес, 

посредством който инстинктивната енергия се изразходва в 

неинстинктивни форми на поведение. Той включва 

пренасочването на енергията от облекти с биологична значимост 

към обекти с по-малка инстинктивна важност, освобождаване на 

дейността от властта на инстинктивното напрежение. 

Концепцията за сублимацията обяснява еволюцията на „висшите 

функции” от нисшите. Всички форми на сублимация зависят от 

символизацията, а цялото развитие на Егото зависи от 

сублимацията.  

К. П. включва теория за психичния произход на неврозите. 

В класическата теория се различават следните типове неврози. 

1. Психоневроза, която е обусловена от причини, отнасящи 

се до миналото, и който е обясним единствено в термините на 

личността и на житейската история. Съществуват 3 типа 

психоневрози – истерична конверзия (истерическая конверзия), 

истеричен страх (истерический страх, фобия) и невроза с 

натрапливи състояния. Симптомите на тези неврози могат да се 

интепретират като конфликт между Аза и То. 

2. Актуална невроза, обусловена от причини, отнасящи се 

до настоящето и обясними в термините на сексуалните навици на 

пациента. Тя се явява физиологична последица от нарушенията 

в половото функциониране. Фройд разграничава две форми: 

неврастения, явяваща се резултат от половите излишества и 

тревожна невроза, която е резултат от отсъствието на облекчение 

от половата възбуда. 

3. Нарцистична невроза, при която пациентът не е способен 

да формира пренос. 

4. Характерова невроза – в този случай симптомите се 
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явяват черти на характера. 

5. Травматична невроза, която се предизвиква от 

емоционално разтърсване. 

6. При преносната невроза, която се развива в хода на 

психоанализата, пациентът проявява натраплив интерес към 

психоаналитика. 

Психоанализата твърди, че психоневрозите са обусловени 

от невротичен конфликт, т.е. от несъзнаван конфликт между 

желанията на То, което то се опитва да задовол, и защитата на 

Егото, което предотвратява непосредственото удовлетворяване на 

желанията  или достъпа им до съзнанието. Така конфликтът се 

явява невротичен единствено в случаите, при които едната 

страна в него е безсъзнателна и/или ако той се разреши по пътя 

на прилагането на защитни механизми, различни от 

сублимацията. Психоанализата разглежда симптома като 

осъществяването на компромис между потисканото желание и 

изискванията на потискащия фактор. Възникването на симптома 

е обусловено от символизацията, която Фройд характеризира като 

„древен, но излязъл от употреба начин на изразяване”. Сложна 

роля в невротичния конфликт играе Супер-Егото. Именно Супер-

Егото заставлява Егото да чувства себе си виновно дори за 

символнчното и изопачено разреждане на напрежението, което се 

проявява като симптом на психоневрозата. Съзнателно това се 

усеща много болезнено. Така всичките части на психичния 

апарат участват във формирането на невротичния симптом. 

 

КЛАССИЧЕСКОЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЕ // 

КЛАСИЧЕСКО ОБУСЛАВЯНЕ 

 

Основополагащ принос в теорията за класическите условни 

рефлекси има И. П. Павлов (И. П. Павлов). Неговата теория за 

условните рефлекси се явява онзи фундамент, върху който се 

развива поведенческата психотерапия (поведенческая 

психотерапия).  

И. П. Павлов първи отговаря на въпроса по какъв начин 

неутралният стимул може да предизвика същата реакция, както 

и безусловният рефлекс, който протича автоматично, на вродена 

основа, и не зависи от предходния опит на индивида. Или, с 

други думи, как неутралният дрзнител става условен дразнител. 

И. П. Павлов показва, че формирането на условия рефлекс се 

подчинява на редица изисквания: 1) най-важното от тях е 

съвпадането по време на индиферентния и на безусловния 

дразнител с известен аванс на индиферентния дразнител); 2) не 

по-малко важно условие се явява повтарянето, т.е. многократното 

съчетаване на индиферентния и на безусловния дразнител. 

Основната схема на условния рефлекс по И. П. Павлов е S-

>R, където S — стимул, а R — поведение. От тази схема е видно, 
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че основният път на управление на поведението е чрез 

управление чрез предявяваните стимули, които предизвикват 

определена реакция, чрез външното обкръжение, чрез 

осъществяването на контрол върху него. Чрез създаването на 

определен образ на обкръжението, чрез изработването на условни 

рефлекси може да се формира определено поведение на човека. 

Последващото развитие на концепцията за ученето 

(научение) показва, че с помощта на теорията за условните 

рефлекси на И. П. Павлов, която получава по-късно названието 

теория за класическите условни рефлекси (противоположно на 

теорията за инструменталните условни рефлекси), може да се 

обясни само малка част от реалното поведение на човека. На 

основата на К. О. са създадени методи за поведенческа 

психотерапия (като методиката за контрол на стимула, аверсивни 

прийоми и др.). 

Вж също Бихевиоризъм. 

 

КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРАНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

  

Отнася се към концепциите в рамките на екзистенциално-

хуманистичното направление, разработена е от Роджърс 

(Роджерс/ Rogers С. R., 1951). 

Използваното от автора понятие „клиент” (клиент), наред с 

„пациент” (пациент), подчертава признаването на потенциала за 

самостоятелност и активност на болния във всички етапи на 

психотерапията, още от поставянето на задачата. Същността на 

методиа се заключава в това, че психотерапевтът встъпва в такъв 

контакт с пациента, който се възприема не като лечение и като 

изучаването на последния с цел диагностика, а като дълбоко 

личен контакт. 

Според Роджърс индивидът взаимодейства с реалността, 

като се ръководи от вродената тенденция на организма към 

развитие на неговите възможности, които осигуряват неговото (на 

организма – бел. прев.) запазване и усъвършенстване. 

Осъществявява се организмичен оценъчен процес: организмът 

изпитва удовлетворение при онези стимули поведенчески актове, 

които усложняват и запазват организма и Аза, както в 

непосредственото настояще, така и в далечното бъдеще, 

поведението е насочено към приближаване към положително 

оценяваните опитни данни и към избягване на данните, 

получили отрицателна оценка. 

С възникване на осъзнатост (осознание) на Аза, у 

индивида се развива потребност от положителна оценка от 

значимото за него обкръжение. Впоследствие получаването или 

фрустрацията на положителната оценка започва да се преживява 

независимо от взаимодействието със социума и се обозначава като 
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самооценка. Доколкото Аз-преживяванията на индивида се 

възприемат от значимите хора като по-малко или повече 

заслужаващи положителна оценка […], то и самооценката става 

селективна. Поради тази избирателност опитът се възприема 

също селективно, на основата на условността на оценката, 

съответно той може да бъде изопачен и неосъзнат. 

Като последица от това, индивидът губи интеграцията си, 

неговата Аз-концепция включва изопачено възприятие, 

неправилно репрезентиращо опита, поведението се регулира ту 

от гледна точка на Аза, ту от онези аспекти на опита, които не са 

включени в Аза, което се съпровожда от напрежение и 

неадекватно функциониране. Това е главното отчуждение в 

човека. То променя природното, органистично оценяване, което 

престава да бъде регулатор на поведението. За да запази 

положителната оценка, индивидът започва да фалшифицира 

своите преживявания и да ги възприема според критерия за 

тяхната ценост за околните. Вследствие на това несъответствие 

между Аза и опита се поражда несъответствие между поведението 

и процеса на защита. Ако обаче степента на несъответствие не е 

голяма, то защитата не сработва, а се проявява дезорганизация 

във функционирането на индивида. 

Психотерапевтичната теория се състои от множество „ако ... 

то”. Ако съществуват определени условия, то ще протече процес, 

който включва определени характерни елементи. Ако този процес 

протече, то ще последват определени изменения в личността и 

поведението. 

1. Условия на психотерапевтичния процес 

1) два индивида встъпват в контакт (два индивида состоят в 

контакте); 

2) пациентът се намира в състояние на несъответствие 

(неконгруентност), той е раним или тревожен; 

3) психотерапевтът проявява съответствие (конгруентност) в 

отношенията (психотерапевт является конгруэнтным в 

отношениях); 

4) психотерапевтът преживява безусловна положителна 

оценка по отношение на пациента (психотерапевт переживает 

безусловную положительную оценку по отношению к пациенту); 

5) психотерапевтът преживява емпатично разбиране на 

вътрешната координатна система на пациента (психотерапевт 

переживает эмпатическое понимание внутренней системы 

координат пациента) (за условията по отношеие на 

психотерапевта, вж Триада на Роджърс/ Триада Роджерса); 

6) пациентът преживява, дори и в минимална степен, 

условия 4 и 5, т.е. безусловната положителна оценка и 

емпатичното разбиране от страна на психотерапевта. 

Комуникацията на психотерапевта може да има както 

вербална, така и невербална природа, важно е единствено, както 
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е посочено в условие 6, тя да е възприета, да бъде ефективна. 

Техническите средства са допълнение към позициите на 

психотерапевта и сами по себе си не обезпечават развитието на 

психотерапията. Най-използваните прийоми са следните: 

— вербализация (вербализация) — изказването с други 

думи на онова, което съобщава пациентът, като се избягва 

тълкуването, привнасянето на свой материал. Това 

перифразиране, което има за цел да отдели най-същественото и 

да насочи вниманието на болния към „острите ъгли” («острые 

углы»), а също да му се покаже, че не само го чуват, но и го 

слушат; 

—  умело използване на мълчанието, мълчаливо приемане; 

—  отразяване на емоциите — повтарят се онези думи на 

пациента, в които непосредствено се изразяват емоции. 

Рождерс подчертава, че въпросът не е в това как се държи 

психотерапевтът, а какъв той трябва да е. Той е яростен 

противник на нозологията, на всички класификации, тъй като те 

представлявят резултат от интелектуалните усилия на 

психотерапевта, при наличието на които непосредствено 

възприеманата ситуация на пациента се изопачава от опита на 

лекаря. В К. Ц. П. се смятат за приемливи едни и същи условия, 

независимо от частните характеристики на самия пациент. 

Опирайки се на опита, авторът на метода посочва, че няма 

необходимост, нито полза от това отношенията с пациента да се 

изграждат в зависимост от неговия тип. 

Доминанта в тази част от концепцията е точка 3, 

съответствието (конгруентността), или автентичността на 

психотерапевта в отношенията, т.е. психотерапевта следва 

правилно да символизира своя опит. Общата тенденция е 

насочена към това психотерапевтът да изразява или да съобщава 

на пациента своите устойчиви чувства. 

Не следва да се очаква обаче от психотерапевтът той да е 

напълно конгруентна личност във всеки един конкретен момент. 

Приведените по-горе условия са идеиални такива, т.е. е 

необходимо да се съблюдават до определена степен. Но колкото 

повече те са изразени, толкова по-голяма е вероятността да 

протече процес на психотерапия и толкова по-значителна степен 

да бъде степента на реорганизация на личността в него. 

2. Процесът на психотерапия 

Когато са създадени посочените по-горе условия, се 

осъществява психотерапевтичен процес, за който е характерно 

следното: 

a. пациентът е все по-свободен в това да изразява 

своите чувства, което се осъществява чрез 

вербалния и двигателния канал; 

b. изразените от него чувства имат все по-голомо 

отношение към неговия Аз и все по-рядко остават 
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безлични; 

c. все по-често той диференцира и разпознава 

обектите на своите чувства и възприятия, 

включително средата, околните хора, собственото 

Аз, преживяванията и взаимоотношенията между 

тях; 

d. изразените от него чувства все повече се отнасят 

към несотствието между някакво негово 

преживяване и Аз-концепцията му; 

e. пациентът започва да осъзнава опасностите при 

такова несъответстие; 

f. той осъзнава преживяването на чувства, които в 

миналото е отхвърлял или изкривявал; 

g. Аз-концепцяита се реорганизира така, че да 

асимилира и да включи тези по-рано изкривени и 

потиснати преживявания; 

h. реорганизираната Аз-концепция включва в себе си 

преживявания, които преди това са били твърде 

опасни, за да бъдат осъзнати. С други думи, 

отслабват механизмите на защита; 

i. пациентът развива способност да преживява 

безусловното положително отношение от страна на 

психотерапвта, без да чувства каквато и да било 

заплаха в това; 

j. той все по-отчетливо чувства безусловна 

положителна самооценка; 

k. източник на представата за него самия във все по-

голяма степен стават собствените му усещания; 

l. пациентът по-рядко реагира на опита, произтичащ 

от оценките, давани от значимите други, по-често 

оценява като удовлетворителни стимулите или 

поведенческите актове, които запазват и 

усъвършенстват организма и Аза му, както в 

актуалния момент, така и в далечното бъдеще.  

Подобна последователнсот се наблюдава на практика и 

когато възниква въпросът „Защо?”. Роджърс подчертава, че при 

които и да био теоретични обяснения е възможна грешка, но това 

няма да повлияе на зависимостта „ако ... то”. 

2. Изход от психотерапията по отношение на личността и 

поведението 

Между процеса и изхода от него не съществува ясна 

граница. Традиционно изходът се разбира като относително 

постоянни изменения, към които се отнасят: 

m. пациентът става по-съгласуван, по-открит към 

опита, по-малко обграден със защити; 

n. вследствие на това той е по-реалистичен, 

обективен, разширява възприятието си; 
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o. той решава по-ефективно проблемите си; 

p. психичната му приспособяемост се подобрява, като 

се приближава към оптималното; 

q. намалява неговата ранимост; 

r. възприятието за идеалното Аз става по-

реалистично и достъпно; 

s. вследствие на увеличаването на съответствието 

(конгруентността) намалява напрежението от 

всякакъв тип — физиологично, психично, а съшо 

особеният тип психично напрежение, определян 

като тревожност; 

t. повищава се степента на положителната оценка; 

u. пациентът възприема оценката и избора като 

локализирани в самия него, доверява се на себе си; 

v. той е по-реалистичен, по-правилно възприема 

околните; 

w. той се чувства по-добре приет в отношенията си с 

другите, вследствие на това, че ги възприема с по-

малко изкривявания; 

x. протичат различни промени в поведението, 

доколкото се увеличава делът на опита, 

асимилиран в Аз-структурата и следователно се 

увеличава делът на поведението, което може да 

бъде „присвоено” като принадлежащо на Аза; 

y. околните възприемат поведението на пациента 

като по-социализирано, като по-зряло; 

z. поведението на пациента е по-креативно, по-

адаптивно по отношение на всяка нова ситуация и 

към всеки нововъзникнал проблем, а освен това 

представя по-пълна експресия на собствените 

намерения и оценки на пациента. 

 

Развивайки теорията за К. Ц. П., нейният автор 

нееденократно променя своето разбиране за ролята на 

психотерапевта. Ако през първия период на недирективната 

психотерапия се акцентира вниманието върху създаването на 

климат на ненамеса, то във втория задачата на психотерапевта е 

да отразява емоциите на пациента („роля на огледалото”/ роль 

„зеркала”) и да избягва заплахите, които са свързани с тях. 

Третият период се свързва с осмислянето на процесите и на опита 

в психотерапевтичните групи (психотерапевтические группы). 

Подчертава се ролята на изразяването на чувствата от 

самия психотерапевт, на по-пълното им изразяване, което 

способства за по-бързия психотерапевтичен ефект. Развитието на 

К. Ц. П. се движи по посока на увеличаването на личностната 

включеност на психотерапевта (в контакта с клиента – бел. 

прев.). 
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КЛИНИЧНИ ОСНОВИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА // 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Най-общо може да се говори за две клинични предпоставки 

на широкото и ефективното приложение на психотерапията. На 

първо място, това е прякото използване на нейното лечебно 

действие при широк кръг заболявания, в етопатогенезата на 

които психичния фактор играе определяща (неврозите) или много 

съществена роля (други гранични състояния, психосоматични 

разстройства и пр.). Втората предпоставка е лечебно-

профилактичното значение на психотерапията с отчитане на 

психосоциалните реакции на соматичните болести, техните 

последици, влиянието на специфични соматични разстройства на 

психичното функциониране на индивида, неговото поведение и 

пр. 

Що се отнася до целите, задачите и избора на 

психотерапевтични методи, то те се определят от конкретни 

клинични характеристики на болния и на болестта: 

— личностните особености на пациента и реакциите му на 

болестта (личностные особенности пациента и его реакции на 

болезнь); 

— психичните фактори в етиопатогенезата на заболяването 

(психологические факторы этиопатогенеза заболевания); 

— нозологичната принадлежност на болестта и на нейните 

етапи (нозологическая принадлежность болезни и ее этапы); 

— структурно-организационните рамки, в които се 

провежда психотерапията (структурно-организационные рамки, в 

которых проводится психотерапия). 

Понятието личностен подход, традиционно подчертавано в 

родната литература (Платонов К. К., 1977), се явава един от най-

важните теоретико-методологични принципи на медицината. Ето 

защо е крайно актуално детайлното изследване на особеностите 

на личността на болния и тяхната трансформация в процеса на 

развитие на болестта. Това е необходимо както за решаването на 

задачите на патогенетичната и диференциалната диагностика, 

така и за лечебно-възстановителната практика, в 

психотерапевтичната и психокорекционната работа.  

Значимостта на посочените изследвания нараства под 

формата на все по-засилваща се тенденция към извеждането на 

редица личностни характеристики и разстройства непосредствено 

от патологията на мозъка, за което в голяма степен способства 

установяването на важната роля на лимбико-ретикуларния 

комплекс в психичната дейност. Независимо от голямото 

значение на изследванията в областта на „неврологията на 

личността” (неврологии личности), изясняването на генезата на 

личностните особености изисква едновременно анализ на 
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сложните индивидуални явления и на социалната психология на 

личността. 

Ярък модел, който може да се използва за разглеждане на 

трансформацията на личностните особености във връзка със 

задачите на психотерапията, се явява невротичното заболяване 

(„болестта на личността”) с неговите различни стадии 

(Карвасарский Б. Д. и др., 1983). При невротичната реакция в 

картината на личностните нарушения на първо място се оказват 

разстройствата, свързани преимуществено с особеностите на 

темперамента. Към тези първични личностни особености могат 

да бъдат отнесени повишената афективност на болния от 

истерия, тревожността и ригидността на обсесивно болния, 

повишената изтощаемост на болния от неврастения. Сами по себе 

си обаче тези особености могат да бъдат причинят единствено 

кратковременни невротични реакции, които се развиват в 

трудна, психотравмираща ситуация. В този случай може да се 

говори не толкова за психогенна, отколкото за емоциогенна 

ситуация. Вторият стадий на невротичното заболяване е стадият 

на същинската невроза, на психогенното разстройство, в основата 

на което лежи нарушението на значимите отношения на 

личността. Неувереността в себе си, търсенето на признание като 

черти на невротичната личност по същество са зафиксирано и 

устойчиво отношение към самия себе си. На третия стадий на 

неврозата при нейното тежко протичане и при развитие на 

неврозата, се отбелязва усилване на тези черти до степен на 

характерологична акцентуация и психопатични особености, които 

до голяма степен определят поведението на човека и неговата 

дезадаптация. 

Като пример за съоотношението между първичните, 

вторичните и третичните особености на личността на болния с 

невроза, можем да приведем личностните нарушения у пациента 

с истерична форма на невроза  (Мясищев В. Н., 1960). На 

основата на първичната афективна неустойчивост на болния от 

истерия в качеството на вторични личностови особености 

възникват неувереност в себе си и в същото време потребност от 

признание, а в качеството на третични — демонстративност и 

претенциозност. Така първичните личностови черти, свързани с 

особеностите на темперамента, се изразяват преди всичко в 

афективната сфера; вторичните черти се проявяват в нарушение 

на системата на отношенията и се явяват дълбинни нарушения 

на личността, вътрешни проблеми, „за самия себе си” (для себя), 

третичните личностни черти се установяват вече на поведенческо 

ниво и могат да се изразяват например под формата на трудности 

в общуването, в междуличностното функциониране, т.е. 

трудности и проблеми „с другите и за другите”. Появата на 

третични, а понякога и на вторични личностни образувания у 

болните с неврози е обусловено, по правило, от регулативни цели, 
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от обслужва запазването на съществуващата система от 

отношения, от отношения към себе си и самооценка, които 

обезпечават цялостта и устойчивостта на системата. Това 

означава, че третичните личностни образувания у болните от 

невроза — особеностите на тяхното поведение и междуличностно 

функциониране — изпълняват своего рода защитна функция, 

функция по запазване на съществуващата система от отношения, 

запазване поне външно на положителна самооценка и увереност 

в себе си. В картината на болестта при това встъпват психични 

механизми, които свидетелстват, от една страна, за явленията на 

дезападаптация и запазване на личностните разстройства, а от 

друга — указващи възможните пътища за тяхната корекция. 

Става дума за невротични защитни механизми. 

Разглеждането на особеностите на личността — първични, 

вторични и третични — на пациента, страдащ от невроза, играят 

съществена роля при избора на оптимална психотерапевтична 

тактика. Ако при първичните личностни разстройства 

съществена роля в терапията могат да придобият биологичните 

методи за лечение (включително съвременните психотропни 

средства), то корекцията на вторичните личностни нарушения, на 

нарушенията в системата от отношения на личността вече 

изискват провеждане на личностно-ориентирана 

(реконструктивна) психотерапия, както в индивидуална, така и 

особено в групова форма. Корекцията на третичните личностни 

разстройства при неврозите, които се установяват в 

поведенческата сфера, протича по-конструктивно при допълване 

с патогенетична психотерапия с използване на различни методи 

от поведенческия тренинг (поведенческий тренинг). Съответно 

отчитането на първичните, вторичнит еи третичните личностни 

особености на болните от неврози позволява по-целенасочено да 

се използват и други форми на психотерапия (сугестия, 

автосугестия и др.). 

Въздействието чрез различни лечебно-възстановителни 

методи (включително с такива с психотерапевтична насоченост) и 

тяхното съотношение, обусловено от наличието на първични, 

вторични и третични личностни образувания, може да се 

проследи не само при невротичните разстройства, но и например 

при елпилепсията като органично заболяване на главния мозък 

и при изхемичната болест на сърцето в качеството ù на 

психосоматично заболявание. 

Така при болните от епилепсия, както и при тези болни от 

невроза, могат да се разграничат първични, вторични и третични 

личностови особености. Първичните (забавено протичане на 

психичните процеси, емоционална възбудимост, афективен 

вискозитет и др.) отразяват особеностите на церебралната 

невродинамика при тези болни; вторичните (псевдонормативност, 

натрапчивост и др.) възникват в качеството им на компенсация 



 

 
~414~ 

на базата на първичните по пътя на сложното взаимодействие 

между психопатологичните и микросоциалните фактори; 

третичните особености (чувство за непълноценност, на 

откъснатост и пр.) са свързани с реакцията на заболяването и са 

обусловени от недоволството от неудовлетворените предвид 

болестта значими за личността потребности.  Вторичните 

образувания в структурата на личността на болния, който страда 

от епилепсия, възникват по пътя на патологичното 

взаимодействие между болния и неговото най-близко 

обкръжение. Характерна особеност на това взаимодействие се 

явява наличието на порочен кръг на реакциите на околните на 

първичните симптоми, проявени от болния, с промяна на 

отношението към него и с ответна реакция на болния по повод 

тези изменения. Отношението към заболяването участва при 

болните от епилепсия както при формирането на вторичните, 

така и в особеностите на третичните личностни образувания. 

Опитът с лечебно-възстановителната работа с болни от епилепсия 

показва, че отчитането на първичните, вторичните и третичните 

особености на личността позволява най-ефективно да се построи 

процесът на терапия. Третичните образувания, несвързани 

непосредствено с биологични предпоставки и имащи 

психологическа природа, се оказват най-достъпни за 

психотерапевтично и психокорекционно въздействие. В 

определена по-малка степен това се отнася и до вторичните 

личностни особености при епилепсията, които представляват 

сами по себе си компенсаторни структури, възникнали в процеса 

на сложното взаимодействие между биологичните и 

психосоциалните фактори. И в този случай постановката на 

задачите и изборът на конкретни психотерапевтични прийоми за 

тяхното решение се опират на представата за особеностите на 

личността на болния и нейната динамична трансформация в 

процеса на болестта. Определена аналогия може да се направи с 

особеностите на болния с исхемична болест на сърцето — едно от 

най-разпространените днес психосоматични заболявания. В 

структурата на личността на тези болни също могат да се 

разграничат първични, вторични и третични личностни 

образувания. В качеството на първични, свързани най-вече с 

нарушенията на невродинамичните процеси, могат да се посочат 

тревогата и страхът, особено характерни в началото на 

заболяването и при съпътстващите болестта стенокардични 

пристъпи. На основата на посочените разстройства се формира 

определено отношение към болестта. При исхемичната болест то 

може да бъде два типа: с недооценяване и с надценяване на 

тежестта на болестното състояние. Под влиянието на този 

нагласи се формират третичните личностни образувания: 

анозогностичната нагласа води до игноррирането на болестта и 

често до нейното утежняване; в същото време надценяването на 
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тежестта на болестта, предпазливото отношение на самия болен, 

на съпруга (съпругата) и на другите членове на семейството с цел 

намаляване на риска от повторен инфаркт, водят до формиране 

на хипохондрични особености, вследствие на които болният 

ограничава своите социални контакти. Неговата сфера на 

общуване и кръг на интереси се свиват, т.е. протича нарушение 

на социалното функциониране. И в този случай по-ефективно 

може да бъде психотерапевтичното въздействие не „изобщо”, а 

единствено с отчитане на различните по своя характер личностни 

нарушения. Следователно психорапията трябва да има 

съдържателен характер.  

Изучаването на феноменологията на личностните 

разстройства и на тяхната динамична трансформация в процеса 

на развитие на болестта, има освен теоретично и голямо 

практическо значение, доколкото способства за ефективното 

провеждане на психотерапията, до подбора на адекватното ù 

съотношение спрямо биологичните въздействия, като се отчитат 

различните нива на нарушенията в структурата на личностовите 

разстройства. 

Други примери за клиничната насоченост на 

психотерапията се явяват изборът на психотерапевтичните 

подходи, а също така на методите и съдържанието на 

психотерапевтичното въздействие при акцентуации на характера 

и психопатии.  

Ако личностно-ориентираната (реконструктивна) 

психотерапия е по-скоро предназначена за лечение на 

невротичните разстройства и се опира на психологичните основи 

в разбирането на механизмите на неврозите, то раработената от 

М. Е. Бурно (М. Е. Бурно, 1989) терапия чрез творческо 

себеизразяване на психопатичните и хронично-шизофренните 

разстройства и особено на тези с дефанзивни прояви, се опира на 

щателно отчитане на кличничните особености на пациента. 

Авторът посочва следните особености на работата при 

терапия чрез творческо себеизразяване, прилагана при 

пациентите от различни групи: 1) приложение при 

психастениците — научно-лечебна информация, сетивно 

оживление; 2) астеници — грижа, доброта, художествени, 

лирични емоции; 3) дефанзивни циклоиди (обичайно склонни да 

вярват в своя психотерапевт) — кратка научно-лечебна 

информация, емоционално-подробно хумористично меко, 

жизнеутвърждаващо въздействие на авторитета на 

психотерапевта; 4) дефанзивни шизоиди — помощ в творческото, 

обществено полезно изразяване на своята автентичност, 

овладяване на способността да се види истинската ценност на 

хората от друг личностов тип; 5) дефанзивни епилептоиди — 

помощ в търсенето на положителното в хората, които не са 

съгласни с тях, общополезно претворяване в живота на своята 
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честна авторитарност; 6) дефанзивни истерични психопати — 

оказване на помощ в това да се научат да получават вниманието 

на хората чрез демонстративно, но общественополезно 

себеизразяване; 7) ананкасти — да им се помогне да превърнат 

натрапливите преживявания в творческо съдържание; 8) 

дефанзивни пациенти с вяло протичаща шизофрения — на 

основата на особено интимния психотерапевтичен контакт 

(невъзможен при работата с психопати) да се помогне на 

пациента, като той бива постоянно стимулиран да изрази в своя 

живот по творчески, обществено полезен начин своята личностна 

полифония, своята разделеност-сюрреалистичност, която е 

хармонична по свой собстен начин. 

В донякъде друг, но също клиничен план, А. Е. Личко (А.Е. 

Личко, 1985).препоръчва да се отчитат типовете психопатии и 

акцентуациите на характера и при избора на психотерапевтична 

намеса.  

При хипертимните психопатии доверието обикновено се 

установява лесно, ако пациентът чувства към себе си 

доброжелателно отношение, искрен интерес към неговите 

проблеми, желание съвместно с него да се търси изход от 

трудната ситуация. Необходимо е да се избягва свръхмерната 

директивност и обратното — да се спазва дистанция, да не се 

допуска фамилиарност. Не е нужно да се демонстрира равенство 

в отношенията. Пациентът по-скоро ще се почувства 

благоразположен към лекаря, ако види в него независима 

самостоятелна личност. По отношение на медико-

педагогическите мероприятия трябва да се добави, че 

адаптацията най-добре се осъществява в среда, която открива 

възможности за проявяване на инициатива, на енергия, за 

широки контакти — в голям колектив, в условията на 

разнообразна работа, при непрекъсната смяна на обстановката и 

впечатленията. Прекалено строгият режим на затворените 

учреждения се понася трудно, подбужда ги към конфликти и 

води до декомпенсации. При лабилно-афективните психопатии, 

психотерапията действа, ако подрастващият веднага почувства 

искренната благодарност към него. Често подрастващите се 

стремят да запазят възможно най-дълго установения вече 

контакт. Посоката на психотерапевтичните усилия постепенно 

може да се промени от успокояване към ръководене на 

поведението. При сензитивните психопатии следва да се отчита, 

че заради външната им затвореност обикновено се крие голяма 

потребност да споделят преживяванията си. Необходими са 

многократни продължителни беседи с изброяване на факти и 

ситуации, които опровергават убедеността на подрастващия в 

неговата непълноценност и неблагоприятно отношение на 

другите към него. В трудов аспект е необходимо подрастващите 

да бъдат стимулирани да не се страхуват да изберат професия, 
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която съответства на техните възможности. Ситуацията, която 

стимулира чувството за отговорност, убедеността, че 

подрастващият е „нужен на другите”, може да способства 

компенсацията. При психастеничната психопатия склонността 

към самоанализ (самоанализ) и „ровичкане” (кавичките мои – 

бел. прев.) в себе си могат да превърнат изглеждащата отвън 

сякаш успешна психотерапия в празна словесна дъвка без 

отражения върху поведението. Необходимо е да се стимулират, 

тренират и развиват онези сфери на психичния живот, които са 

слаби — живото възприятие, умението да се уловят детайлите, 

необходимо е дори да се поощрява фантазиране-

то.Препоръчителните занимания със спорт често се изоставят 

поради неуспех или се превръщат в натраплив ритуал, докато 

техният смисъл е в това да пробудят хедонистичната радост от 

усещането на собственото тяло в движение. Във връзка с това, че 

долните крайници при психастениците обикновено са развити по-

добре, отколкото горните, трябва да се започне с бягане, кънки, 

каране на велосипед и т.н. и едва по-късно да се разнообразят 

заниманията. По отношение на трудовите препоръки, следва да 

се избягват ситуации, които създават прекалено силно чувство за 

отговорност. Психотерапията е много важна при шизоидната 

психоапатия, но никак не е лесно да се постигне неформален 

контакт. Капризната избирателност на шизоида в избора му на 

симпатии и антипатии, изглежда обрича на неуспех всички 

предварителни схеми. В началото обикновено се налага да говори 

повече самият психотерапевт и най-добрата теми за това са 

трудностите в контакта между хората и съдбата на онези, на 

които това им се удава трудно. Признак за преодоляването на 

психичната бариера е онзи момент, когато шизоидният юноша 

(девойка) започва да говори сам: колкото повече, толкова повече 

нарастват възможностите за саморазкриване. Необходимо е обаче 

да се отчита изтощаемостта на шизоида. Относно труда на 

шизоида препоръката е по възможност да се отчитат увлеченията 

му — желателно е да се избира професия близка до тях. Самите 

подрастващи често мечтаят за професии, свързани с изолация в 

малки групи, далеч от шумния свят, за такива, които в техните 

представи са свързани с „уединение”. Добре е да бъдат 

предпазвани от този избор, тъй като той ги поставя в най-

трудната за тях ситуация — контактът с всички членове на 

малките изолирани групи неминуемо трябва да стане 

неформален. Епилептоидните юноши (девойки) в моменти на 

дисфория и на афективно напрежение повече от всичко друго се 

нуждаят от успокоителни психотропни средства. Най-добре за тях 

е да бъдат оставени в покой и да се установява контакт, едва 

когато тези състояния преминат. В процеса на психотерапия 

следва да се отчита вниманието на епилептоидния юноша към 

неговото здраве, към собственото благополучие. Беседите трябва 
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да бъдат обстойни и спокойни. Юношата (девойката) трябва да се 

подбужда към това да се „изговори” — това намалява 

напрежението. Съвместното обсъждана е необходимо първо да 

засегне положителните качества на подрастващия: неговата 

любов към реда, способностите му за майсторство в ръчната 

работа. Отрицателните качества — избухливостта, гневът, 

несдържаността в състояние на афект, се признават от самия 

юноша, когато вече са установени доверие и контакт. По 

отношение на трудовите препоръки, трябва да се има предвид 

забавеността, инертността и склонността към акуратност на 

епилептоидите. Истероидната психопатия представлява най-

труден обект и за психотерапията, и за медико-педагогическите 

препоръки. Хипнозата (гипноз) при нарушенията на поведението 

се явява съвършено безполезен метод. Успехът на усилията по 

посока корекцията на поведението зависи от това дали може да се 

открие сфера, в която егоцентричните потребности на 

подрастващия могат да бъдат удовлетворени без вреда за 

околните (например занимания с художествена самодейност). 

Изборът на подходяща професия е затруднен поради крайно 

завишеното ниво на претенциите. На роднините и близките 

трябва да се обясни, че нарушенията на поведението обикновено 

имат демонстративен характер, ето защо те трябва да ги 

посрещат спокойно и неосъдително, без сцени, скандали и бърни 

обсъждания с привличане на близки и всякакъв тип посредници, 

които обикновено стават за хистероидния юноша (девойка) само 

желани зрители. Никога обаче постъпките не бива да остават 

незабелязани и безнаказани — това може единствено да подбуди 

към по-сериозни нарушения. Подрастващите от неустойчивия тип 

изискват твърдо, дори властно ръководство. Психотерапията 

трябва да бъде преимуществено директивна. Най-ефективно 

действат строгият режим, постоянният надзор и неизбежните 

наказания. 

Специфични юношески поведенчески реакции като 

еманципация, групиране, увлечения и др. също трябва да се 

отчитат при провеждането на психотерапевтична работа с тази 

възрастова група. 

Единствено доброто владеене на клиничния метод ще 

позволи на лекаря-психотерапевт да състави адекватна лечебна 

(включително психотерапевтична) програма при сложните, често 

срещани в съвременната лекарска практика, съчетания на 

невротичен и органичен компонент в картината на заболяването 

и да избере най-адекватното съотношение между психотерапия и 

биологична терапия във всеки един отделен случай, за което 

свидетелстват данните от следващите изследвания. Изучени са 

ваирантите за личностно реагиране на болестта и на особеностите 

на социално-трудовата адаптация на 100 болни с неврозоподобни 

варианти на органични заболявания на главния мозък по данни 
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от многогодишна катамнеза — до 20 лет (Конюхова Е. Н., 1983). 

При всички изследвани случаи диагнозата на органичното 

заболяване на главния мозък (енцефалит, арахноидит, 

диенцефалит) е потвърдена чрез щателно неврологично 

изследване. Обособени са три групи болни: 1) с активна позиция 

при преодоляването на болестта и устойчива социално-трудова 

адаптация; 2) със зависимост от лекаря и външни обстоятелства и 

с неустойчива социално-трудова адаптация; 3) с бягство в 

болестта и значително понижаване на социално-трудовата 

адаптация. Разработката представлява интерес по отношение на 

това, че групите от болни с различен терапевтичен резултат 

статистически не се различават по степента на изразеност на 

неврологичната симптоматика и на органичните церебрални 

изменения; установени са единствено достоверни различия по 

степента на изрзеност на личностните нарушения в 

преморбидния период: в насочеността на личността, характера на 

съпътстващите невротични прояви, динамиката на 

психотравмиращата ситуация. Данните от изследването 

показват, че типът личностно реагиране на болестта и 

особеностите на социално-трудовата адаптация при изследваните 

болни в катамнезата, се определя не толкова от органичния, 

отколкото от психогенно-невротичния компонент на заболяването 

и от адекватността на избора и на провеждането на 

психотерапевтичните мероприятия. Общият терапевтичен ефект 

при използването на личностно-ориентираните 

(реконструктивни) форми на психотерапия е по-изразен, 

отколкото при прилагането на симптоматични методи (сугестия, 

релаксация и др.). 

Клиничният характер на психотерапията предполага също 

отчитане на особеностите на вътрешната картина на болестта 

като един много важен аспект на патологията. Така болните от 

неврози с „психоцентриран тип” на вътрешната картина на 

болестта са мотивирани към лечение с психотерапевтични 

методи, докато болните със „соматоцентриран тип” 

(соматоцентрированным типом) — с фармакотерапия (Ташлыков 

В. А., 1986). Познаването и отчитането на структурата на 

вътрешната картина на болестта при болните с вяло протичаща 

шизофрения също позволява правилно да се обоснове изборът на 

психотерапевтични мероприятия (Костерева В. Я., 1979). При 

хипохондричните и панически отношения една от многото 

психотерапевтични задачи е „корекцията на мащаба на 

преживяванията” («коррекция маштаба переживаний») на 

болестта. При рационализиращите и отрицаващи отношения 

основната задача на психотерапията е да способства за достигане 

до осъзнаването (осознания) на факта на болестта и до 

формирането на адекватно отношение към нея. 

Не може да не се отбележи ролята на катамнезата в 
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психотерапията. Катамнезата се използва за потвърждаване на 

установената диагноза, в изучаването на динамиката на 

заболяването, при сравняване на непосредствените и на 

дългосрочните резултати от психотерапията на различни етапи 

на лечебния процес. Особено значение катамнестичният метод 

придобива при използване на личностно-ориентираните 

психотерапевтични системи, при които степента на клинично 

подобрение и на неговата устойчивост до голяма степен се 

определя от допълнителни (освен същинските клинични) 

психологични критерии. Методът на катамнезата позволява по-

адекватно да се разрешава също така и проблемът за 

целесъобразността на супортивната (поддържаща) психотерапия. 

Клиничният подход към провеждането на психотерапията, 

освен отчитането на нозологичния характер на болестта, на 

нейните патогенетични механизми, на закономерността на 

нейното протичане, включва в себе си и поставянето на целите и 

задачите, избор на методи на психотерапия, адекватни на 

различните организационни форми, в които те се осъществяват: в 

амбулаторни, полустационарни, стационарни, санаторни и други 

учреждения. 

Вж също Организация на психотерапевтичната помощ, 

Психотерапия в неврологията, Психотерапия при неврози и 

други гранични състояния, Психотерапия при психози, 

Психотерапия при соматични заболявания, Психотерапия при 

хронични заболявания. 

 

КОГНИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

  

Основните тези на К. П. са формулирани от Бек (Бек, Beck 

А. Т.), независимо от Елис (Эллис/ Ellis А.), който през 50-те г. на 

ХХ в, разработва метод за рационално-емоционалната 

психотерапия (рационально-эмоциональная психотерапя). Като 

самостоятелно направление К. П. се формира по-късно – през 60-

те г. К. П. представлява сама по себе си развитие на 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), в 

което емоционалните реакции и психичните разстройства се 

разглеждат като опосредствани когнитивни структури и 

актуални когнитивни процеси, придобити в миналото, с други 

думи,  в които в качеството на междинни променливи встъпват 

мисълта (когницията).  

Подобно на рационално-емоционалната психотерапия, К. 

П. изхожда от това, че възприемането на даден обект или събитие 

се опосредства от мисленето и единствено осъзнавайки това звено, 

може да се разбере реакцията на индивида, преди всичко на 

неговите емоционални и поведенчески аспекти. Схемата на 

взаимодействието между обкръжението и индивида се представя 
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във вида S->O->R (стимул— реакция с междинна променлива О, 

която включва преди всичко когнитивната преработка на 

възприетото). К. П. изхожда от тезата, че психичните нарушения, 

предшестващи етапа на неврофизиологичните разстройства, са 

свързани с аберации на мисленето. Под аберации на мисленето 

Бек разбира нарушения на когнитивния стадий на преработка на 

информацията (обозначаване, селекция, интеграция, 

интерпретация/ интерпретация), които изкривяват начина, по 

който се разглеждат обекта или ситуацията. Изкривените 

когниции са причина за лъжливи представи и самосигнали и 

следователно за неадекватни емоционални реакции. При К. К. се 

смята за особено желателно максималното използване на опита 

на пациента в позитивното решаване на житейските задачи и 

генерализирането на правилата за решаването им към 

проблемните сфери. Бек сравнява работата, която провежда 

когнитивният психотерапевт, с корекцията на двигателния 

стереотипи при свирене на музикален инструмент. Осъзнаването 

(осознание0 на правилата за неадекватна обработка на 

информацията и замяната им с правилните такива – това са 

основните задачи на К. П. Тя е показана най-вече при хора със 

способност към самонаблюдение и към анализ на собствените 

мисли. К. П. предлага взаимно сътрудничество между 

психотерапевта и пациента в рамките на тяхното 

взаимодействие, което е близко до партньорските отношения. 

Пациентът и психотерапевтът са длъжни още в самото начало да 

досгигнат до съгласие по отношение на целта на психотерапията 

(централният проблем, който подлежи на корекция), относно 

средствата за нейното постигане и вероятната продължителност 

на лечението. За да може да бъде успешна психотерапията, 

пациентът най-общо трябва да приеме базисната теза на К. П. за 

зависимостта на емоциите от мисленето: „Ако искаме да изменим 

чувствата си, трябва да изменим предизвикващите ги идеи”. 

Установяването на контакта може да започне с приемането от 

страна на психотерапевта на някои представи на пациента 

относно болестта с постепенното му привеждане до позицията на 

К. П. Сляпото следване на психотерапевта и повишеният 

скептицизъм са двата полюса на негативното отношение към 

предстояшето лечение. Поради това привеждането на подобни 

начални позиции към центъра се явява залог за успешността на 

психотерапията. 

Важната задача на началния етап е да определи проблема 

(идентификация на проблемите, които имат в основата си едни и 

същи причини, и тяхното групиране). Тази задача се отнася както 

до симптомите (соматични, психопатологични), така и до 

емоционалните проблеми. Тук се постига окрупняване на 

мишените на психотерапевтично въздействие. Друг вариант за 

откриване на проблема е идентифициране на първото звено във 
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веригата от симптоми, задействащо цялата верига, което 

понякога води до излизане на перцептивно ниво. 

Следващият етап е този на осъзнаване, на вербализация 

(вербализация) на неадаптивните когниции, които изопачават 

възприемането на реалността. За да се постигне това могат да се 

използват няколко прийома, например експерименталният 

метод. В този случай на пациента подробно се представят някои 

положения на К. П., като особено внимание се обръща на 

необходимостта да се направи разлика между обективната 

реалност (сетивно ниво на обработка на информацията) и между 

възприеманата реалност. Нивото на субективно възприятие 

зависи от когнитивните процеси и е свързано с интерпретацията 

— обработка на сигналите на първо ниво. На това ниво може да 

има значителни изопачавания поради грешки при обработването 

на сигналите от първо ниво. На това ниво могат да се установят 

значителни изкривявания […] в протичането на когнитивните 

процеси поради автоматично включващите се в този процес 

оценъчни когниции. Експерименталният метод предполага 

потапяне на пациента в значими ситуации, включително и като 

се следва принципа „тук и сега” («здесь и теперь»), като се 

изисква присъствието на психотерапевта. Обръщането на 

вниманието на пациента към паралелно протичащия мисловен 

поток в тази ситуация, вербализацията на тези мисли обучава 

пациента в методиката на последователния анализ на неговото 

възприятие за обекта или събитието. Разпознаването на 

неадаптивната когниция може да бъде облекчено с помощта на 

прийома, обозначаван като колекциониране на автоматични 

мисли. Терминът „неадаптивна когниция” («неадаптивная 

когниция») се прилага към всяка една мисъл, която предизвиква 

неадекватни или болезнени емоции и затруднява решаването на 

някакъв проблем. На пациента се предлага да се съсредоточи 

върху мислите или образите, предизвикващи дискомфорт в 

проблемата ситуация или при сходни на нея такива. 

Неадаптивните когниции, по правило, носят характера на 

„автоматични мисли” («автоматические мысли»). Те възникват без 

каквото и да било предварително разсъждение, рефлекторно и за 

пациента те винаги изглеждат правдоподобни, напълно 

обосновани, неподлежащи на съмнение. Те са непроизволни, не 

привличат неговото внимание, макар и да направляват неговите 

постъпки. Фокусирайки се върху тях, пациентът може да ги 

разпознае и зафиксира. Обикновено извън значимата, проблемна 

ситуация тези мисли се осъзнават трудно, например у хора, 

страдащи от фобии. Опознаването им се облекчава при реалното 

приближаване към подобна ситуация. Нееднократното 

приближаване или потапяне в подобна ситуация позволява 

първоначално те да бъдат осъзнати, да се осъществи 

„колекционирането” им, а впоследствеие вместо в съкратен вид, 
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като при телеграмата, те да бъдат представени в по-разгърнат 

вид. Методът „запълване на празнотата” се използва, когато 

нивото на изпитваните емоции или симптоми носи умерен 

характер и когнициите, съпровождащи ги, са недостатъчно 

оформени, неясни. В този случай се използва схемата на анализ, 

предложена от Елис и назована от него схемата A. B. C. (схема А. 

B. C.). Пациентът се обучава да наблюдава каква е 

последователността на външните събития (А) и реакциите към 

тях (С). Последователнотта става ясна, ако пациентът запълни 

празнотата в своето съзнание, която се явява свързващо звено 

между А. и С., т.е. да обозначи В. Това са мисли или образи, 

възникващи в този промеждутък и правещи разбираема връзката 

между А. и С. Следва отново да се подчертае, че в К. П. се 

признава съществуването на неадаптивната когниция както в 

образна, така и във вербална форма.  

След етапа на обучаване на пациента в умение да 

идентифицира своите неадаптивни когниции, е необходимо той 

да бъде научен да ги разглежда обективно. Процесът на 

обективно разглеждане на мислене се нарича отделяне; болният 

разглежда своите неадаптивни когниции, автоматични мисли 

като обособени от реалността психични явления. Отделянето 

повишава способността на пациента да разграничава мнението, 

което трябва да обоснове („Аз смятам”) и неопровержимия факт 

(„Аз знам”), той развива умение да осъществява диференциация 

между външния свят и своето отношение към него. Чрез прийома 

на обосновката, по пътя на доказването на реалността на 

неговите автоматични мисли, психотерапевтът облечква 

пациента в това  да се дистанцира от тях, формира у него навика 

да вижда в тях хипотези, а не факти. В процеса на дистанциране 

за пациента става все по-ясен начинът, по който той изкривява 

възприятиятията си за събитията.  

Следващият етап условно е получил названието етап на 

изменение на правилата за регулация на поведението. Съгласно 

К. П., за да регулират своя живот и поведението на другите 

хората използват правила (предписания, формули). Тази система 

от правила в значителна степен предопределя обозначаването, 

тълкуването и оценяването на събитията. Правилага за 

регулация на поведението, които носят абсолютен характер, 

водят след себе си регулация на поведението, която не отчита 

реалната ситуация и поради това създава проблеми за индивида. 

За да няма пациентът подобни проблеми, е необходимо той да ги 

модифицира, да ги направи по-малко генерализирани, по-малко 

идентифицирани, по-гъвкави, в по-голяма степен отчитащи 

реалността. Съдържанието на правилата за регулация на 

поведението се центрира около два основни параметра: опасност-

безопасност и болка-удоволствие. Оста опасност-безопасност 

включва събития, свързани с физически, психичен или 
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психосоциален риск. Добре адаптираният човек притежава 

достатъчно гъвкав набор от точно правила, които му позволяват 

да ги съотносе към дадена ситуация, да ги интерпретира и да 

оцени наличната степен на риск. В ситуациите на физически 

риск показателните на последния могат да бъдат достатъчно 

верифицирани по една или няколко характеристики. В ситуации 

на психична или психосоциална заплаха, верификацията на 

такива показатели е затруднена. Човекът, който например се 

ръководи от правилото „Ще бъде ужасно, ако не се представя на 

висота” («Будет ужасно, если я окажусь не на высоте»), изпитва 

трудности в общуването си поради това, че определя неясно 

понятието „да бъдеш на висота” («быть на высоте») и именно с 

тази неопределеност е свързана неговата оценка на 

ефективността на неговите партньорски взаимодействия. 

Пациентът провокира своите предположения за неуспеха върху 

начина, по който другите го възприемат. Всички прийоми за 

промяна на правилата, които имат отношение към оста опасност-

безопасност, се свеждат до възстановяването у пациента на 

контакта с избягваната от него ситуация. Този контакт може да 

бъде възстановен по пътя на въображаемото потапяне в 

ситуацията, на нивото на реалното действие с ясна вербализация 

на новите правила за регулация, които позволяват на пациента 

да изпитва умерено ниво на емоции. 

Правилата, центрирани около оста болка—удоволствие, 

водят до хипертрофирано преследване на определени цели в 

ущърб на други. Например човекът, който следва правилото „Аз 

никога няма да стана щастлив, ако не бъда знаменит”, обрича 

себе си на игнориране на другите сфери на отношенията си, за да 

угоди на робското следване на това правило. След като се 

разкрият тези позиции, лекарят помага на пациента да осъзнае 

вредата от подобни правила, техния саморазрушителен характер, 

обяснява, че болният би бил по-щастлив и по-малко би страдал, 

ако се ръководи от по-реалистични правила. Задачата на 

психотерапевта е да помогне на пациента сам да ги открие. С тях 

са тясно свързани правилата, които се отнасят до задълженията 

(които имат характер на „тирания на необходимостта” по Хорни, 

Хорни/Horney K.). Разбирането на общата стратегия на К. П. 

помага да се избегнат ненужните стъпки при работата с 

пациента.Етапът на самонаблюдението на болния трябва да бъде 

достатъчно продължителен, но да не е прекомерно дълъг и целта 

му трябва да е да разкрие изопачаванията, самозабраните, 

самопорицанията, да се установи целия диапазон от правила, 

които обясняват появата на съответната симптоматика, върху 

която се фокусира вниманието на пациента. 

Промяната на отношението към правилата за 

саморегулация, обучението мислите да се разглеждат като 

хипотези, а не като факти, проверката на тяхната истинност, 
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замяната им с нови, по-гъвкави правила – това са следващите 

етапи на К. П. Първоначално е желателно да се използват 

навиците на пациента за продуктивно решаване на проблемите в 

други сфери, а едва след това тези навици да се генерализират 

към проблемната сфера. Разделянето на етапите на работа с 

пациента допуска прилагането на няколко прийома, 

включително и от други психотерапевтични системи, ако те са 

насочени към постигането на една и съща цел.  

К. П. се отнася към инсайт-ориентираните видове 

психотерапия (също като рационално-емоционалната 

психотерапия). В рамките на К. П. инсайтът (инсайт) се 

разглежда като процес на установяване на връзки между 

житейските събития и психичните реакции. Той е насочен към 

разкриване на значението, което индивидът придава на 

външното си обкръжение и на вътрешните си усещания. 

К. П., както и другите видове реконструктивна 

психотерапия, се стреми да постигне структурни изменения в 

личността, в нейната регулативна система, за да може пациентът 

да съответства на изискванията на средата и да се намира в по-

голяма хармония със собствените си потребности. Основното 

преструктуриране се осъществява за сметка на замяната на 

неадаптивние когниции. К. П. използва онова, което се извежда 

от житейския опит и не търси скрити символи в изказванията на 

пациента.  

 

КОГНИТИВНА РЕТРИБУЦИЯ ПО БЕК //  

КОГНИТИВНАЯ РЕАТРИБУЦИЯ ПО БЕКУ   

 

От англ. ез. – reattribution, alternative explanations. 

Методика, описана от Бек (Бек/ Beck А. Т.) през 1979 г., 

която по същността си представлява последователност от 

действия с цел промяна на патологизиращите пациента 

автоматизирани (привични) „мисловни последователности/ 

вериги” (цепочки мыслей). 

Методиката включва три групи прийоми: 

1. Проверка на това доколкото когнициите на пациента са 

изпълнени с реално съдържание. Осъществява се преход към по-

съдържателна и многостранна представа за обекта на 

патологизиращата пациента последователност от съждения 

(неговия Аз, сферата на неговата дейност, взаимоотношенията с 

друг човек и т.н.). 

2. Реатрибуция — помагане на пациента в разкриването на 

несъстоятелността на неговите представи за причините в 

патологизиращата го верига от съждения. Обект на въздействие 

на този стадий се явяват здравите съждения, чрез които 

пациентът обичайно обосновава своите чувства на вина, 

тревожност, непълноценност, проявите си на агресивност. 
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3. Закрепяне на нови атрибуции (в дискусията, в ролевите 

игри, във всекидневния живот).  

Прилагането на методиката в психотерапевтичната 

практика свидетелства за нейната ефективност при депресивни 

неврози, реактивни депресии, фобии, истерични реакции, 

зависимости (наркотици, алкохол). Противопоказано е 

прилагането ù при психотични нарушения (Beck А. Т. et al., 1980; 

Hautzinger M., 1980). 

 

КОГНИТИВНО-АНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

КОГНИТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Психотерапевтична концепция, която включва в себе си 

елементи на аналитичната и когнитивна психотерапия и която 

използва в анализа на проблемите на пациента метода на 

репертоарните решетки на Кели (Келли/ Kelly G. А.). 

Предложена е от английския психотерапевт Райли (Риле, Ryle A., 

1979). 

Първоначално К. – А. П. се разглежда като краткосрочна 

психоаналитична психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия) и има типичните характеристики на тези подходи: 

тя е насочена към анализ на проблемите, които се съдържат в 

биографията на пациента и чиито анализ е силно фокусиран 

върху тях; анализът се провежда съвместно с психотерапевта при 

висока мотивация от страна на пациента да участва в процеса на 

психотерапия заедно с един емпатически и открит психотерапевт. 

Впоследствие Райли търси възможности за интензификация на 

психотерапията, която той вижда като краткосрочна, но 

съществена причина, която затруднява и удължава нейното 

провеждане, е неразбирането от пациентите на психотерапевтич-

ните термини, Райли не удовлетворяват, от една страна, 

бихевиористките модели на терапия, които приемат за свои цели 

оплакваният аи формулировките на самите пациенти, а от друга 

— моделите на краткосрочна психоаналитична психотерапия, 

при която се използва езикът на психоанализата (психоанализ), 

на практика неразбираем за пациента и който в краткосрочния 

модел на взаимодействие е неспособен да стане основа на 

психотерапевтичния контакт (психотерапевтический 

контакт). Възниква настоятелната потребност да се промени 

езикът на описание на процесите, които обуславят проблемите, а 

също така случващото се по време на терапията. В качеството на 

модел за описание на психичните проблеми се използват методът 

на репертоарните решетки на Кели, когнитивната теория и 

когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия). 

Някои последователи на Райли приемат за теоретична и 

методологична база на К. – А. П. също така трудовете на Л. С. 

Виготски (Л. С. Выготский). 
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Основната задача на К. – А. П. е да създаде модел на 

психичния проблем, на неврозата или на друго заболяване, който 

би бил разбираем за пациента и с който той би могъл да работи 

самостоятелно. Подобно описание се изгражда на основата на 

метода на репертоарните решетки на Кели и представлява само 

по себе си набор от съгласувани и логически взаимосвързани 

временни хипотези, т.н. модул на процедурна последователност, в 

рамките на който си взаимодействат възприятието, емоциите, 

действията и мислите. Елементите на модула на процедурната 

последователност се намират в реципрочна зависимост, т.е. всеки 

елемент предизвиква следващия, а последният отново 

предизвиква задействащия елемент, който често се възприема от 

пациента като основен проблем (оплакване). За да се разруши 

патологичният поведенчески стереотип, в К. – А. П. се прилагат 

т.н. реципрочни ролеви процедури, които привеждат 

изглеждащите като обективно съществуващи нарушения в 

субективна система, която пациентът може да управлява. Този 

теоретичен аспект на К.- А. П. явно демонстрира важната за 

английската психоаналитична школа идея за социалното 

детерминиране на ролите в условията на междуличностно 

взаимодействие, разработена  от Клайн (Кляйн, Klein M.). За 

пресъздаването на междуличностните влияния най-често се 

използват вербални прийоми, прийоми за самонаблюдение от 

страна на пациентите в проблемни ситуации (включително и 

воденето на дневник на самонаблюдението), а също така карти и 

схеми на вътрешния свят на пациента, които се изготвят от 

психотерапевта и пациента, а след това се обсъждат. 

В. К. – А. П. се използват понятията „капани”, „дилеми” и 

„препятствия”.  

Под капани се разбират сложните повторяеми поведенчески 

шаблони. Примери за капани са: чувството за неувереност на 

пациента предизвиква стремеж да демонстрира уверено 

поведение, което води до наблюдаване на проявите на увереност у 

другите и до копиране на подобно поведение, това води до все по-

голямо дистанциране от околните и буди страх от самота; с 

последния се свързва отказа от уверен модел на поведение, което 

съответно спомага за осъзнаването (осознание) на неуспешността 

и до усилване на чувството за неувереност. Начален и краен 

елемент на посочения процес се явява чувството за неувереност. 

Спецификата на психичната организация на пациента е такава, 

че всеки опит да се преодолее чувството за неувереност води до 

неговото усилване. 

Дилемите са стратегии на поведение, построени на основата 

на алтернативното мислене и предполагащи две 

взаимоизключващи се форми на поведение. Пример за дилема, 

наречена „таралежи на снега” (ежики на снегу), е следното: у 

пациента е изразен стремежът за близост с друг човек. Формата 
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на близост обаче е такава, че при нея се губи самостоятелността 

на човека, възниква усещане за зависимост. Самостоятелността, 

от своя страна, означава пълна противоположност на близостта и 

предизвиква чувство за самота. Така у пациента дилемата е 

следната: той може или да е самостоятелен, но самотен, или може 

да е близък с любимия си човек, но да е зависим. И двата 

варианта не устройват пациента и той демонстрира 

последователно всеки един от тях, като страда при това. 

Под препятствие в К. – А. П. се разбира такъв вариант на 

поведение, когато при поставянето на целта си, пациентът не 

осъзнава и не отчита нейните сериозни аспекти. Като пример за 

такова поведение може да послужи опита да се откаже пушенето. 

При него целта – да се откаже пушенето – е недостижима, 

доколкото, когато си я поставя, пациентът осъзнава единствено 

някои (видими) аспекти на пушенето (вредата за здравето и 

околните и пр.), но не осъзнава, че пушенето за него е важен 

елемент на копинг-поведението му и е вградено в стратегията му 

за борба със стреса. При всеки един опит да откаже пушенето, у 

пациента нараства дискомфортът му и рязко намалява 

толерантността му към фрустрация и стрес, което усилва 

желанието му да запали цигара. 

Всеки психичен проблем, невроза и друго заболяване в К. – 

А. П. представлява сама по себе си комбинация, понякога много 

сложна такава, на посочените „невротични начини на 

поведение”. 

К-А. П. е ефективна, по мнение на нейния създател, по 

отношение на следните групи пациенти: с общоневротични 

проблеми, с фобии, невротични депресии, личностни нарушения, 

нарушения на влеченията, страдащи от алкохолизъм, 

наркомании и други видове зависимости; при болни с диабет и 

други психосоматични заболявания, които отказват да си 

сътрудничат с лекарите-интернисти. 

В К. – А. П. се разграничават следните етапи на работа с 

пациентите. 

На диагностичния етап протича запознаване с проблемите 

на пациента. Тп продължава 3-5 сесии и предполага задълбочено 

изследване на биографията на пациента (за да се установи кога е 

започнало заболяването и е възникнала неговата симптоматика). 

Важна задача на този етап е да се формулира съвместно с 

пациента неговия проблем. Диагностичният етап завършва с 

предаването на пациента на псимо, в което психотерапевтът 

съобщава на болния за това, че е съгласен да проведе 

психотерапия с пациента, че разбира неговите оплаквания, 

страдания и други явления, свързани с неговото заболяване. По-

нататък се излагат епизоди от биографията на пациента, които, 

по мнение на психотерапевта, имат отношение към настоящето 

му заболяване, разкрива се психологическият смисъл на тези 
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епизоди. В последната част на писмото се обобщава представата 

на лекаря за това кои са причините за проблемите на пациента и 

за неговото заболяване, разкрива се връзката между ситуацията, 

при която възниква симптоматиката, с наличните „невротичните 

начини за поведение” и силното емоционално преживяване. Ако е 

необходимо, се привежда схема на взаимодействията между 

„невротичните начини на поведение”, ситуацията и 

симптоматиката. Първоначално пациентът чете писмото на 

психотерапевта самостоятелно, а след това в присъствието на 

лекаря. След протичането му се уточняват формулировките и 

причините за заболяването, а също така започва психотерапията 

— обсъждат се и се приемат планът и целите на психотерапията. 

Терапията продължава 9-12 сесии. В лечението се прилагат 

различни психотерапевтични методики и технически прийоми. 

Смисълът на психотерапията се заключава в това 

самонаблюдавайки се и обсъждайки резултатите от тези 

наблюдения, пациентът да започне да разбира какви процеси 

управляват неговия живот. В психотерапията активно се 

използват различни процедури, например водене на домашен 

дневник, в който пациентът описва функционирането на 

„невротичните начини за поведение” в условията на реалния 

живот. На терапевтичните сесии, при които най-често се 

използват вербални способи за взаимодействие, активно се 

прилага обратната връзка (обратная связь) с цел по-добро 

разбиране на причините за проблемите на пациента. Активният 

етап на терапията, в продължение на който пациентът се 

научава да вижда неадаптивните форми на своето собствено 

поведение, обикновено продължава 5-6 сесии.  

След 2-3 месеца пациентът посещава отново 

психотерапевта, за да продължи терапията, като това 

продължение обваща още 3-4 сесии. На този етап 

психотерапевтът и пациентът обсъждат прогреса в състоянието на 

пациента, новите форми на неговото поведение, тяхната 

перспективност и отново се връщат към проблемното поведение с 

цел да доработят най-сложните му елементи. 

В някои случаи психотерапията се провежда без прекъсване 

в продължение от половин година до една година. Такъв вариант 

на провеждане се прилага при пациенти с ярко изразени 

психични проблеми, а също така при нарушения на влеченията, 

при алкохолизъм, наркомании и други видове зависимости, за 

поддържане на високо ниво на мотивация за психотерапия и за 

оказване на емоционална помощ на болния. 

 

КОГНИТИВНО УЧЕНЕ //  

КОГНИТИВНОЕ НАУЧЕНИЕ 

 

Включва в себе си; самоконтрол (самоконтроль), състоящ се 
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от последователни етапи на самонаблюдение, самоподкрепление 

и регулация на самооценката; съставяне на договори (контракти), 

работа в рамките на системата от правила на пациента. 

Поведенческите правила позвляват да се систематизират 

елементи на поведението, които могат да се представят чрез 

следната формула: кога и при какви обстоятелстват правят едно 

или друго нещо и какви са последиците от него. Това се нарича 

още ABC-парадигма (АВС-парадигма). 

Задачата на психотерапевта е да озвучи и вербализира тази 

формула. 

Правилата условно се подразделят по следния начин   

(Hoffman N., 1979): 

1) правила, които формулират ценностни нагласи, 

предизвикващи определени стимули, които субективно се 

възприемат по различен начин и пораждат у болните 

положителни или отрицателни емоции (например „Немитите 

зеленчуци са канцерогенни”/«Немытые овощи канцерогенны»); 

2) правила, свързани с въздействието на стимула 

(например: „След терапията всичко ще се промени”  «После 

терапии все будет по-другому»); 

3) поведенчески оценки (например: „Никой не ме слуша 

понеже заеквам” ( «Так как я заикаюсь, никто меня не слушает»); 

4) правила, свързани с емоционално-афективния опит на 

личността (например: „Само от спомена за изпита се 

разтрепервам”, „Нямам вече никаква надежда”/ «У меня нет 

больше надежды»); 

5) правила, свързани с въздействието на дадена реакция 

(„Аз ще бъда по-точен, за да не предизвикам гнева на шефа”); 

6) правила, свързани с дълга и възникващи в процеса на 

социализация на личността (например: „Човек трябва да получи 

висше образование, за да бъде щастлив”). 

В процеса на терапия е важно да се установи кой и за какво 

е създал едно или друго правило и да се положат усилия 

негативните правила да се заменят с позитивни такива. Голямо 

внимание се отделя на целите на обучението (психотерапията). 

Важно е да се работи единствено върху онези решения и 

обстоятелства, които се вербализират чрез „аз искам” („я хочу”), а 

не чрез „аз бих искал” («хотел бы»). По-добре е проблемът да се 

формулира с използването на разбираеми за пациента термини, 

като е необходимо също така да се очертае бариерата, която той 

иска да преодолее (например: „Аз искам да преодолея моя страх 

от общуване с непознати хора”). На заниманието на пациента 

може да се предложи (например чрез метода на „мозъчната 

атака”/brainstorming) да намери алтернативни решения на 

своите проблеми, да запише всичките си идеи на дъската и 

съвместно с терапевта да изберат най=интересните от тях. Не 

трябва да се преминава към друга цел, преди да е достигната 
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предходната. 

Психотерапевтичните договори (психотерапевтические 

контракты) представят в писмен вид възможните изменения, 

които може да внесе пациента (в съвместната работа с 

психотерапевта – бел. прев.). По възможност се избира удобен 

метод за протоколиране, който не се набива на очи, и се фиксират 

всички изменения в процеса на психотерапия. 

Така при К. У., за разлика от оперантното такова, с 

индивида не просто се случва нещо, а именно онова, което той сам 

предприема  на основата на анализ на постъпващата 

информация. 

Познавателният (когнитивен) подход, притежавайки черти 

на „поведенчески” такъв, отразява същността на рационално-

емоционалната психотерапия (рационально--эмоциональная 

психотерапия).  

Несъвършеното мислене се открива в това, което хората 

казват сами на себе си: този „разговор със самия себе си”  

(«саморазговор») въздейства и на тяхното поведение. 

Първият опит за прилагане на поведенческата терапия се 

основава на теоретичните допускания на И. П. Павлов (И. П. 

Павлов, классическое обусловливание) и Скинър (Скиннер, 

Skinner В. F., оперантно обуславяне/ оперантное 

обусловливание). 

Когато новите поколения лекари започват да прилагт 

поведенческите техники, започва да става ясно, че редица 

проблеми на пациентите са значително по-сложни от това, което 

се съобщава в публикациите от по-ранни периоди. Обуславянето 

не обяснява адекватно сложния процес на социализация и учене. 

Интересът към самоконтрола (самоконтроль) и към 

саморегулацията (саморегуляция) в рамките на поведенческата 

психотерапия приближава „средовия детерминизъм” («средовой 

детерминизм») (животът на човека се определя преди всичко от 

заобикалящата го среда) към реципрочен детерминизъм 

(реципрокный детерминизм) (личността не е пасивен продукт на 

средата, а активен участник в своето развитие). 

Публикуването на статията „Психотерапията като процес 

на учене” (Психотерапия как процесс научения) на Бандура 

(Bandura A.) през 1961 г. и на неговите последващи трудове са 

събитие за психотерапевтите, които търсят по-интегративни 

подходи. Бандура представя в нея теоретични обобщения относно 

механизмите на оперантното и на класическото учене, като 

едновременно с това подчертава важността на когнитивните 

процеси в регулацията на поведението. 

Моделът на обуславянето на човешкото поведение отстъпва 

път на теория, основана на конгитивните процеси. Тази 

тенденция е очеривдна в реинтеграцията на систематичната 

десенсибилизация (систематическая десенсибилизация) на 
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Волпе (Вольпе, Wolpe J) като противообуславяща техника от 

гледна точка на конгитивни процеси като очаквания, копинг-

стратегии и въображение, което води до подобни специфични 

направления на терапията като скрито моделиране (скрытое 

моделирование (Cautela J., 1971) и тренинг (тренинг) на навици 

и умения. Понастоящем съществуват най-малко 10 направления 

в психотерапията, които поставят акцент върху когнитивното 

учене (когнитивное научение) и подчертават значението на един 

или друг когнитивен компонент (Beck A.T., 1976; Ellis A., 1977; 

Meichenbaum D., 1986). Ще приведем по-долу техните общи 

принципи: 

1. Много симптоми и поведенчески проблеми са следствие 

на пропуски в обучението, образованието и възпитанието. За да 

се помогне на пациента да измени неадаптивното поведение, 

психотерапевтът трябва да знае как е протекло психосоциалното 

развитие на пациента, да види нарушенията в семейната 

структура и в различните форми на комуникация. Този метод е 

силно индивидуализиран за всеки пациент и семейство. Така у 

пациента с личностово разстройство се устаноявяват силно 

развити или недоразвити поведенчески стратегии (например 

контрол или отговорност), преобладават еднообразните афекти 

(например рядко изразяват гняв у пасивно-агресивната личност), 

а на когнитивно ниво са представени ригидни и генерализирани 

нагласи по отношение на много ситуации. Тези пациенти още от 

детска възраст фиксират дисфункционални сфеми на 

възприемане на самите себе си, на околния свят и на бъдещето, 

като тези схеми са подкрепени от родителите им. Необходимо е 

психотерапевтът да изучи историята на семейството и да разбере 

кое поддържа дисфункционалното поведение. За разлика от 

пациентите, на които е поставена едномерна диагноза, при лица 

с личностни разстроства е по-трдуно да се формира 

„доброкачествена” алтернативна система. 

2. Има тясна връзка между поведението и средата. 

Отклоненията в нормалното функциониране се подкрепят и 

съответно поддържат най-вече от случайни събития в средата 

(например стил на възпитание на детето). Разкриването на 

източника на нарушенията (т.е. на стимула) е важен етап от този 

метод. Това изисква функционален анализ, т.е. детайлно 

изследване на поведението, а също така на мисленето и на 

отговорите при проблемни ситуации. 

3. Поведенческите нарушения се явяват 

квазиудовлетворение на базисните потребности от безопасност, 

принадлежност, достижения, свобода. 

4. Моделирането на поведението представлява само по себе 

си едновременно обучаващ и психотерапевтичен процес. К. – П. 

П. използва постиженията, методите и техниките на 

класическото и оперантното учене по модели, на когнитивното 
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учене и саморегулацията на поведението. 

5. Поведението на пациента, от една страна, и неговите 

мисли, чувства и техните последици — от друга, взаимно си 

влияят. Конгитивото не е първоизточник или причина за 

неадаптивното поведение. Мислите на пациента в влияят на 

чувствата на пациента точно толкова, колкото чувствата на 

мислите. Мисловните процеси и емоциите се разглеждат като две 

страни на един и същ медал. Мисловните процеси са просто 

звено, често дори не основното, в поредицата от причини. Когато 

например психотерапевтът се опитва да определи вероятността за 

рецидив на униполярната депресия, той може да направи много 

по-точна прогноза, ако разбере доколко критичен е съпругът на 

пациента, околкото да се опира на когнитивни показатели. 

6. Когнитивното може да се разглежда като съвкупност от 

когнитивни събития, когнитивни процеси и когнитивни 

структури. Терминът „когнитивни събития’ («когнитивные 

события») се отнася до автоматичните мисли, вътрешния диалог и 

образите. Това не означава, че човек постоянно води разговор със 

самия себе си. По-скоро може да се каже, че поведението на 

човека в голяма част от случаите е неосмислено, автоматично. 

Редица автори пишат, че то се случва „по сценарий” (по 

сценарию). Има случаи обаче, при които автоматизмът прекъсва, 

на човека му се налага да вземе решение в неопределени 

условия, именно тогава се „включва” вътрешната реч. В 

когнитивно-бихевиористката теория се смята, че нейното 

съдържание може да оказва влияние върху чувствата и 

поведението на човека. Но, както вече беше казано, това как 

човек се чувства, държи и как взаимодейства с околните, също 

може съществено да повлияе неговите мисли. Схемата 

представлява когнитивната репрезентация на предходния опит, 

негласните правила, които организират и насочват информацята, 

свързана с личността на самия човек. Схемите влияят на 

процесите на оценка на събитията и на приспособителните 

процеси. Предвид важността на схемите, основна задача на 

когнитивно-поведенческия психотерапевт е подпомагането на 

пациентите в това те да разберат как те самите тълкуват 

реалността. В това отношение К.-П. П. работи по един 

конструктивен начин. 

7. Лечението активно въвлича пациента и семейството. 

Единици на анализ в К.-П. П. понастоящем са примерите на 

отношенията в семейството и общите за членовете на семейството 

системи от убеждения (убеждение). Освен това К. – П. П. също 

така се интересува от това как принадлежността към определени 

социални и културни групи влияе на системата от убеждения и 

на поведението на пациента, включва практикуване на 

алтернативното поведение в психотерапевтичното занятие и в 

реалната среда, предполага включването на система от 
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обучаващи домашни задачи, следване на активна програма от 

подкрепления (подкрепление), водене на записки и дневници, т.е. 

психотерапевтичната методика е структурирана.  

8. Прогнозата и резултатите от лечението се определят 

според отчетеното подобрение в наблюдаваните параметри на 

поведението. Ако преди това поведенческата психотерапия 

поставя като основна своя задача отстраняването или 

изключването на нежелателното поведение или отговор (агресия, 

тикове, фобии), то понастоящем акцентът се премества върху 

обучаването на пациента в позитивно поведение (увереност в себе 

си, позитивно мислене, постигане на цели и т.н.), върху 

активизиране на ресурсите на личността и нейното обкръжение. 

С други думи, протича преход от един патогенетичен към един 

саногенетичен подход. 

К. – П. П. (моделиране на поведението) е едно от водещите 

направления на психотерапията в САЩ, Германия и редица 

други страни, тя се включва и в стандартите за подготовка на 

лекарите-психиатри. 

Моделирането на поведението е метод, лесно приложим в 

амбулаторни условия, той е ориентиран към проблема, той често 

бива наричан обучение, което привлича клиентите, които не 

искат да бъдат назовавани „пациенти”. Този метод стимулира 

към самостоятелно решаване на проблемите, което е особено 

важно за пациентите с гранични разстройства, в основата на 

които често лежи инфантилизтъм. К. – П. П. предоставя 

конструктивни копинг-стратегии, като им помага да придобият 

навици за адаптация в социалната среда. 

К. – П. П. се отнася до краткосрочните психотерапевтични 

методи. Тя интегрира когнитивни, поведенчески и емоционални 

стратегии за промяна на личността; подчертава влиянието на 

когнициите и поведението върху емоционалната сфера и 

функционирането на организма в широк социален контекст. 

Терминът „когнитивен” (когнитивный) се използва, защото 

нарушенията на емоциите и на поведението често зависят от 

грешки в познавателния процес, от дефицити в мисленето. Под 

„когниции” се разбират убежденията, нагласите, информацията 

за личността и за средата, прогнозирането и оценката на 

бъдещите събития. Пациентите могат неправилно да 

интерпретират житейските стресови събития, да съдят себе си 

прекалено строго, да достигнат до неправилни изводи, да 

поддържат негативни представи за самите себе си. Работейки с 

пациентите, когнитивно-поведенческият психотерапевт прилага 

и използва логически прийоми и поведенчески техники за 

решаване на проблемите, като той работи в активно 

сътрудничество с пациента за това. К.- П. П. намира широко 

приложение в лечението на невротичните и психосоматичните 

разстройства, на зависимото и агресивното поведение, на 
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нервната анорексия. 

Тревожността може да бъде нормален и адаптивен отговор 

на множество ситуации. Способността да се разпознават 

заплашителните събития и те да бъдат избегнати, се явява 

необходим компонент на поведението. Някои страхове изчезват 

без каквато и да било намеса, о дълго съществуващите фобии 

вече биха могли да се оценяват като патологичен отговор. 

Тревожните и депресивни разстройства нерядко са свързани с 

псевдовъзприятия за околния свят и изискванията на средата, а 

също така на сурови нагласи по отношение на самия себе си. 

Депресивните пациенти оценяват себе си като по-малко способни 

от здравите, по силата на такива когнитивни грешки като 

„селективен избор”  («селективная выборка»), свръхобобщение 

(«сверхобобщение»), принципът „всичко или нищо”  («принцип все 

или ничего»), минимизация на позитивните събития 

(минимизация позитивных событий). 

Поведенческата психотерапия е чест терапевтичен избор 

при обсесивно-фобийни разстройства, като при необходимост тя се 

допълва от фармакотерапия с транквилизатори, антидепресанти, 

бета-блокери. 

Поведенческите цели при пациенти с обсесибно-фобийни 

разстройства са следните: пълна елиминация или редукция на 

натрапливата симптоматика (мисли, опасения, действия); 

привеждането ù в социално приемливи форми, отстраняване на 

индивидуалните фактори (чувство за малоценност, недостатъчна 

увереност), а също така овладяване на нарушените контакти по 

хоризонтала или вертикала, преодоляване на потребността от 

контрол на значимото микросоциално обкръжение, отстраняване 

на вторичните прояви на болестта като социална изолация, 

училищна дезадаптация. 

К. – П. П. при нервната анорексия е насочена към 

постигане на следните дългосрочни лечебни цели. Краткосрочни 

цели: възстановяване на преморбидното телесно тегло като 

необходимо условие за психотерапевтичната работа, а също така 

възстановяване на нормалното хранително поведение. 

Дългосрочни цели: създаване на положителни нагласи или 

развиване на алтернативни интереси (различни от 

съблюдаването на диети), обновяване на поведенческия 

репертоар, който постепенно да замени анорексичното поведение; 

лечение на фобиите или на страха от загуба на контрол върху 

теглото, на нарушената схема на тялото, заключаваща се в 

способности и потребности за разпознаване на собственото тяло; 

отстраняване на неувереността и безпомощността в контактите, 

по отношение на полево-ролевата идентичност, а също така 

справяне с проблема за отделянето от родителския дом и 

приемането на ролята на възрастен. Това са ключови задачи на 

психотерапията, които се провеждат не само на 
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симптомоцентрираното ниво от терапията (фокус върху 

промяната на теглото), но и на личностно-центрирано ниво 

(фокус върху разрешаване на психичните проблеми). 

Разпространен е следният алгоритъм от психотерапевтични 

мероприятия: когнитивно-ориентирана поведенческа 

психотерапия, първоначално в индивидуална форма. Тя се състои 

от прийоми за самоконтрол, скалиране на целите, тренинг в 

уверено поведение, решаване на проблеми, подписване на 

договор по възстановяването на теглото, прогресивната мускулна 

релаксация на Джейкъбсън (прогрессирующая мышечной 

релаксации Джекобсона). След това пациентът се включва в 

групова психотерапия (групповая психотерапия). Практикува се 

интензивна поддържаща психотерапия (поддерживающая 

пихотерапия). Паралелно с това се провежда системна семейна 

психотерапия (системная семейная психотерапия). 

Зависимото поведение (адиктивно поведение) може да бъде 

оценено по отношение на позитивните (положително 

подкрепление) и на негативните последици (отрицателно 

подкрепление). При провеждане на психотерапия, при оценката 

на психичния статус на пациента, се определя разпределението 

на двата вида подкрепления, Позитивното подкрепление 

включва удоволствието от приема на психоактивното вещество, 

свързаните с него приятни впечатления, отсъствието на 

неприятните симптоми на абстиненцията в началото на приема 

на веществото, поддържане чрез наркотиците на социални 

контакти с връстници, понякога условната приятност на това да 

приемеш ролята на болен. Негативните последици от зависимото 

поведение (например появата на физически оплаквания, 

влошаването на когнитивните функции) са по-честата причина за 

това да се потърси специалист. За да се включи такъв пациент в 

лечебната програма е необходимо да се намери „заместващо 

поведение”  («замещающее поведение») без прием на 

психоактивни вещества или без използване на други видове 

девиантно поведение. Обемът на психотерапевтичните намеси 

(психотерапевтические вмешательства) зависи от развитието на 

социалните навици на пациентите, от степента на изразеност на 

техните когнитивни изкривявания и от техните когнитивни 

дефицити. 

Целите на К. – п. П. могат да се представят по следния 

начин: 

1) провеждане на функционален поведенчески анализ; 

2) промяна на представите за самия себе си; 

3) корекция на дезадаптивните форми на поведение и на 

ирационалните нагласи; 

4) развиване на компетентности по отношение на 

социалното функциониране. 

Анализът на поведението и на проблема се смята за най-
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важна диагностична процедура в поведенческата психотерапия. 

Информацията трябва да отразява следните моменти: конкретни 

признаци на ситуацията (облекчаващи, утежняващи 

поведението-мишена условия), очаквания, нагласи, правила, 

поведенчески прояви (моторика, емоции, когниции, 

физиологични променливи, честота, дефицит, излишък, контрол); 

последици във времето (краткосрочни, дългосрочни) с различно 

качество (позитивни, негативни) и с различна локализация 

(вътрешни, външни). Наблюдаването на поведението в 

естествени ситуации и в експериментални техни аналози 

(например в ролева игра) помага за събирането на информация, 

както и вербалните съобщения за ситуациите и за последиците от 

тях. 

Целта на поведенческия анализ е да опише функционално 

и структурно-топографски поведението. Поведенческият анализ 

помага да се планират терапията и нейното протичане, като 

същевременно отчита влиянието  на микросоциалното 

обкръжение върху поведението. При провеждането на анализ на 

проблема и на поведението се използват няколко схеми. Първата 

и най-отработена се заключава в следното: 1) да опише 

детайлните и зависими от поведението ситуативни признаци. 

Улица, дом, училище – това са твърде глобални описания. 

Необходима е по-тънка диференциация; 2) да отрази 

поведенческите и отнасящи се до живота очаквания, нагласи, 

определения, планове и норми; всички когнитивни аспекти на 

поведението в настоящето, миналото и бъдещето. Те често са 

скрити, поради това е трудно да бъдат установени още по време 

на първия сеанс дори и от опитния психотерапевт; 3) да се 

разкрият биологичните фактори, които се провявяват чрез 

симптомите или чрез абнормното поведение; 4) да се наблюдават 

моторните (вербални и невербални), емоционалните, 

когнитивните (мисли, картини, сънища) и физиологичните 

поведенчески признаци. Глобалното обозначение (например 

страх, клаустрофобия) е слабо приложимо в последващата 

психотерапия. Необходимо е количествено и качествено описание 

на признаците; 5) да се оценят количествените и качествените 

последици на поведението. 

Друг вариант на функционален поведенчески анализ е 

съставянето на мултимодален профил (Лазарус/ Лазарус/ Lazarus 

А. А.) — специфично организиран вариант на системния анализ, 

провеждан в 7 направления — BASIC-ID (следва названията на 

първите букви от следващите думи на английски език: bechavior, 

affect, sensation, imagination, cognition, interpersonal relation, 

drugs — поведение, афект, усещане, представи, когниции, 

интерперсонални отнношения, лекарства и биологични фактори). 

В практиката това е необходимо, за да се планират вариантите на 

психотерапия и за да се обучат начинаещите лекари-
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психотерапевти в методите на К. – П. П. Използването на 

мултимодалния профил позволява да се навлезе по-добре в 

проблема на пациента, той да бъде съотнесен с многоосовата 

диагностика на психичните разстройства и дава възможност 

едновременно да се набележат няколко варианта на работа (вж 

Мултимодална психотерапия на Лазаръс/Мультимодальная 

психотерапия Лазаруса). 

При обичайната работа върху даден проблем е необходимо 

на пациента да се зададат серия от въпроси, за да се изяснят 

наличните трудности: правилно ли оценява пациентът 

събитията? Реалистични ли са очакванията на пациент? Не е ли 

основана гледната точка на пациента на лъжливи изводи? 

Адекватно ли е в тази ситуация поведението на пациента? 

Налице ли е всъщност проблем? Успял ли е пациентът да открие 

всички възможни решения? Тези въпроси позволяват на 

психотерапевта да си изгради когнитивно-поведенческа 

концепция за това какво поражда трудностите на пациента в 

една или друга област. В хода на интервюто, в крайна сметка, 

задачата на психотерапевта се състои в това да избере една или 

две ключови мисли, нагласи или поведения, към които да бъде 

насочена психотерапевтичната намеса. Първите сеанси 

обикновено са насочени към това психотерапевтът да се 

присъедини към пациента, да се идентифицират проблемите, да 

се преодолее безпомощността, да се избере приоритетно 

направление на работата, да се разкрият връзките между 

ирационалните убеждения и емоциите, да се изяснят грешките в 

мисленето, да се определят зоните на възможна промяна, да се 

включи пациента в когнитивно-поведенческия подход. 

Задачата на когнитивно-поведенческия психотерапевт е да 

направи пациента активен участник в процеса на лечение на 

всички негови етапи. Една от фундаменталните задачи на К. – П. 

П. е да се установят партньорски отношения между пациента и 

психотерапевта. Това сътрудничество протича под формата на 

терапевтичен договор, в който психотерапевтът и пациентът се 

съгласяват да работят заедно за отстраняването на симптомите 

или върху поведението на последния. Такава съвместна дейност 

преследва най-малкото 3 цели: първо, тя отразява увереността, че 

и двете страни имат постижими цели на всеки етап от лечението; 

второ, взаимното разбиране намалява съпротивите 

(сопротивление) на пациента, възникващи често вследствие на 

възприемането на психотерапевта като агресор или 

идентифицирането му с родителите на пациента, ако той се 

опитва да контролира последния; трето, договорът помага да се 

предотврати неразбирането между двамата партньори. 

Недостатъчното отчитане на мотивите в поведението на пациента 

може да застави психотерапевта да се движи „на сляпо” или да 

приведе първия към неистинни изводи по повод тактиката на 
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психотерапията и да доведе до нейния провал. 

Тъй като К.- П. П. сама по себе си представлява 

краткосрочен метод, е необходимо тя да бъде щателно използвана 

през това ограничено време. Централният проблем в 

„психотерапевтичното обучение” («психотерапевтическое 

обучение) е да се определи мотивацията на пациента. За 

усилване на мотивацията за лечение се отчитат следните 

принципи: съвместно определяне на целите и на задачите на 

психотерапията. Важно е да се работи единствено върху 

решенията и отговорностите, които се вербализират през „Аз 

искам”, а не чрез „Аз бих искал”, да се състави положителен план 

за действие, той да е постижим за всеки отделен пациент, да се 

планират внимателно етапите на лечението; психотерапевтът да 

прояви интерес към личността на пациента и неговия проблем, 

да се подкрепя и поддържа и най-малкия успех; за усилването на 

мотивацията и на отговорността за собствения резултат 

способстват „Програма на деня” («повестка дня») на всяко 

занятие, анализ на постиженията и на неуспехите на всеки един 

етап от психотерапията. При сключването на психотерапевтичен 

договор (психотерапевтический контракт) се препоръчва да се 

запише плана или той да бъде повторен, като се използват 

прийомите на положителното подкрепления и да се съобщи, че 

това е един хубав план, който ще помогне да се осъществят 

желанията и да се ускори оздравяването. 

В началото на всяко занимание по време на интервюто, със 

съвместни усилия се взима решение какъв набор от проблеми ще 

бъде засегнат. Формирането на отговорност за собствения 

резултат се подпомага от техниката „план за деня’ (повестка дня), 

благодарение на която последователно могат да се преработят 

психотерапевтичните „мишени”. „Планът за деня” обикновено 

започва с кратък преглед на опита на пациента от последното 

занимание. Техниката включва обратна връзка (обратная связь) 

от психотерапевта по повод задачите за домашно, предоставени 

на пациента. След това пациентът бива стимулиран да каже 

върху какви проблеми би искал да работи в рамките на 

заниманието. Понякога психотерапевтът сам предлага теми, 

които смята, че е целесъобразно да се включат в „плана за деня”. 

На края на занятието се сумират (понякога писмено) най-

важните изводи от психотерапевтичния сеанс, анализира се 

емоционалното състояние на пациента. Съвместно с него се 

определя характера на самостоятелната работа за домашно на 

пациента, чиято задача е да закрепи знанията или уменията, 

получени на занятията. 

Поведенческите прийоми са ориентирани към конкретни 

ситуации и действия. За разлика от строгите когнитивни 

прийоми, поведенческите процедури са насочени към това как да 

се действа в дадена ситуация или човек да се справя с нея, а не 
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как да я възприема. Когнитивно-поведенческите техники са 

основани на промяната на неадекватните стереотипи на мислене, 

на неадекватните представи, чрез които личността реагира на 

външни събития, често съпроводени от тревога, агресия или 

депресия. Една от принципните задачи на всяка поведенческа 

техника е да измени дисфункционалното ммислене. Например, 

ако в началото на терапията пациентът съобщава, че нищо не го 

радва, а след провеждането на поведенческите упражнения 

променя тази нагласа с позитивна такава, то задачата е 

изпълнена. Поведенческите изменения често възникват в  

резултат на когнитивните изменения. 

Най-известни се явяват следните поведенчески и 

когнитивни прийоми: реципрочна инхибиция, методика на 

наводнението (методика наводнения), имплозия, парадоксална 

интенция, методика на предизвикания гняв (методика 

вызванного гнева); методът „стоп-кран” (метод «стоп-кран»), 

използване на въображението, скрито моделиране, тренинг в 

самоинструкции, методи за релаксация (методы релаксации) […], 

тренинг в уверено поведение, методи за самоконтрол, 

самонаблюдение, прийом на скалирането, изследване на 

застрашителните последици (декатастрофизаиця); преимущества 

и недостатъци, снемане на свидетелски показания, изследване на 

избора (алтернативите) на мислите и действията, парадоксални 

прийоми и др. 

Макар и да подчертава значимостта на принципите на 

класическото и оперантното учене, съвременната К. – П. П. не се 

ограничава до тях. През последните години тя включва в себе си 

също и положения от теорията за преработка на информацията, 

на комуникацията и дори на големите системи, вследствие на 

което К. – П. П. търпи модификации и интегрира методики и 

техники от тези научни области. 

 

КОЛЕКТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

К. П. в широк смисъл включва както систематични беседи с 

групи болни, така и съответната организация на режима в 

клиниката, на трудовата терапия, културната терапия, на 

заниманията с физкултура и на самостоятелната дейност на 

болните (Яковлева Е. К. и др., 1959/ В. А. Гиляровский (В. А. 

Гиляровский, 1926/, Д. С. Озерецковский/ Д. С. Озерецковский, 

1927), С. С. Либих/ С. С. Либих, 1974) подчертават ролята на този 

метод като лечебно превъзпитание, чиято цел се явява 

активизирането, ободряването, отвличането на вниманието на 

болните от преживяванията им, свързани с болестта и 

превключването им към нови житейски цели. 

Известно е, че В. М. Бехтерев (Бехтерев) използва метода 
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на К. П. при лечението на лица, страдащи от алкохолизъм, като 

придава голямо значение на съчетаването на индивидуална и К. 

П. Във връзка с развитието на метода на К. П; трябва да бъдат 

споменати също и трудовете на В. Н. Мясишчев (В. Н. Мясищев, 

1967), Н. В. Иванов (Н. В. Иванов, 1971), В. Е. Рожнов (В. Е. 

Рожнов, 1971), Р. А. Зачепицкий (Р. А. Заченицкий, 1976) и др. 

Следвайки В. А. Гиляровски (В. А. Гиляровдкий), Л. С. 

Озероцовски (Л. С. Озерецовский) свързва необходимостта от 

разработване и прилагане на метода на К. П. в лечението на 

болните от неврози с променените социални условия и 

формиращото се ново обществено съзнание в нашата страна в 

следреволюционния период. Така В. А. Гиляровски отбелязва, че 

до революцията болните от неврози обикновено са самотници, 

принадлежащи към по-обезпечените слоеве на населението, 

основно пациенти на частни санаториуми и лечебници и 

съответно ползващи предимно индивидуална психотерапия. 

Пациентите с този профил във времето са заменени от такива от 

„по-демократични слоеве, от работници, полагащи различни 

видове труд, поради което са тясно свързани с един или друг 

колектив и в повечето случаи са членове на профсъюзи” 

(Гиляровский В. А., 1926). Този голям брой болни, нуждаещи се от 

психотерапия обаче се оказват изправени пред необходимостта да 

им се осигурят достатъчен брой подготвени психотерапевти. От 

друга страна, човекът вече не се разглежда като отделна личност, 

съществуваща изолирано от нейното обкръжение, а като малка 

частица от едно цяло, поради което, по мнение на автора, и 

психотерапевтичният подход трябва да отчита ролята на средата, 

принадлежността към определена класа, онази обстановка, в 

която човек постоянно живее и работи. Оздравителната розя на 

колективното съзнание се разглежда като важен елемент на К. П.  

Д. С. Озерецковски (Д. С. Озерецковский, 1927) придава 

голямо значение на систематичните колективни беседи с болните, 

при които се разяснява лечебната роля на колектива, на 

трудовите процеси, необходимостта от игнориране на болестните 

симптоми и пр. „От средата на болните винаги се обособява едно 

активно, дисциплинирано ядро, което зарежда със своя позитивен 

пример останалите другари, въвлича ги в общия живот”. В К. П. 

за терапевтични цели се използва повишаванеот на 

внушаемостта, свойствена обикновено на всеки един колектив. 

Авторът посочва целесъобразността на прилагането при К. П. на 

методи като рационална психотерапия (рациональная 

психотерапия), внушение (внушение) и хипноза (гипноз).  

Подчертавайки значението на колективните беседи с 

болните и смятайки ги за основен метод на К. П., Е. К. Яковлева 

и др. (Е. К. Яковлева и др., 1959) разработват програма от беседи, 

като посочват с какво те се отличават от обичайните лекции или 

беседи със санитарно-просветителен характер. Програмата за 
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провеждане на К. П. се основава на концепцията за 

патогенетичната психотерапия на Мясишчев (патогенетическая 

психотерапия Мясищева) и се състои от 5 основни теми. Всяка 

тема се обсъжда в продължение на 2-3 беседи, които се провеждат 

4-6 пъти на месец. И макар програмата да може да се видоизменя 

и допълва в зависимост от състава на групата, от интересите на 

нейните участници и от техните реакции, проявяващи се в 

процеса на психотерапията, тя принципно включва основни теми 

като: „Същност на неврозите и на техните причини” («Сущность 

неврозов и их причины»), „Роля на особеностите на темпераметна 

и на личността в развитието на неврозата” («Роль особенностей 

темперамента и личности в развитии невроза»), „Особености на 

патогенните ситуации и на отношенията на личността” 

(«Особенности патогенных ситуаций и отношений личности»), 

„Възможности и пътища за преодоляване на неврозата” 

(«Возможности и пути преодоления невроза») и др. 

Психотерапевтът организира групово обсъждане на въпросите, 

заложени в програмата. Важно място в тази работа заема 

разборът на историите на болестта (на участниците в групата – 

бел. прев.), разказани както от психотерапевта, така и от самите 

болни при спазено изрично условие последните да са съгласни с 

огласяването им. Ако е необходимо да се осветли произхода на 

заболяването на участниците в групата, които са отказали да 

обсъждат публично своята болест, психотерапевтът привежда 

аналогични примери от своя опит или от литературата. 

Отчитането на повишената внушаемост и самовнушаемост на 

болните от неврози и склонността им към неправилна преработка 

на разясненията спомага да се избегнат моменти, които могат да 

окажат ятрогенно въздействие или да способстват за фиксирането 

на болезнените преживявания и разстройства.  

При провеждането на беседите психотерапевтът създава 

атмосфера на доброжелателност, следи внимателно реакциите на 

болните, поощрява към изява по-неуверените от тях. Особено 

важно е в групата да присъстват болни, които проявяват 

инициатива и се отнасят положително към съдържанието на 

беседите, което способства и останалите пациенти да се включат в 

обсъждането. 

В групата не се включват болни, които се намират в остра 

невротична декомпенсация, а също така и такива с чести 

припадъци и отличаващи се с рязка несдържаност и с отсъствие 

на самообладание. Други противопоказания за прилагането на К. 

П. при болни с неврози няма. Нецелесъобразно е да се 

организират отделни групи според различните форми на 

неврозите, доколкото особеностите в термперамента и личността 

на болните при различните форми на невроза спомагат те 

взаимно да си влияят положително. Във връзка с това, че в 

групите, съставени от лица от различен пол, често полът 
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възпрепятства откровеността, Е. К. Яковлева (Е. К. Яковлева) и 

др. препоръчват К. П. да се провежда в групи, еднородни по 

полов признак, но разнородни по своите клинични прояви. 

Индивидуалната психотерапия (индивидуальная психотерапия) 

значително се облекчава, ако се съчетае с колективна, доколкото 

в условията на последната се засилва коригиращото влияние на 

колектива, от което толкова много се нуждаят болните от невроза, 

които имат изразено индивидуалистичен характер. 

Колективната хипноза, пионер в която най-вече в областта 

на терапията на алкохолизма е В. М. Бехтерев, не придобива 

такова значение в лечението на болните от неврози. Тя се оказва 

полезна единствено в групите с еднороден състав болни, преди 

всичко с истерични моносимптоми или при недиференцираните, 

прости форми на невроза. Словесното въздействие тук не се 

ограничава до императивно внушение, а то се съчетава с 

разяснения от страна на лекаря и с убеждаване (убеждение) на 

болния, както това прави В. М. Бехтерев.  

Освен К.П., провеждана в стационарите за лечение на 

болните от невроза, редица автори разработват и амбулаторна К. 

П. на тези заболявания (Иткин М. Г., 1936; Иванов Н. В., 

1954,1971, и др.). 

К. П. намира приложение при лечението не само на 

неврозите, но и на заболяванията на вътрешните органи. Тези 

данни са представени в частност в монографията на А. Л. 

Гройсман „Колективна психотерапия” (Коллективная 

психотерапия, А. Л. Гройсман, 1960).  

В нашата психотерапевтична литература, особено от 79-80-

те г. на ХХ век, често се използва терминът „колективно-групова 

психотерапия” („коллективно-групповая психотерапия”). В 

условията на идеологизация на психотерапията груповата 

психотерапия (групповая психотерапия), която получава широко 

разпространение в западните страни, често бива 

противопоставяна на колективната: първата се разглежда като 

отразяваща „буржоазното”, индивидуалистично съзнание, 

характерно за пациентите от тези страни, а втората като по-

адекватна на социалистическото обществено съзнание. В някои 

региони на нашата страна в посочения период съществува 

негласна забрана както да се практикува същинска групова 

психотерапия, така и да се ползва това понятие. 

Вж също Психагогика. 

 

КОЛЕКТИВНА ЕМОЦИОНАЛНО-СТРЕСОВА 

ХИПНОТЕРАПИЯ ПО РОЖНОВ //  

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-СТРЕССОВАЯ 

ГИПНОТЕРАПИЯ РОЖНОВА 

 

Отнася се към директивните, хипносугестивни 
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психотерапевтични методи. Методиката е разработена от автора 

(1975) за болни, страдащи от алкохолизъм, но след нейната 

адаптация започва да се прилага и при неврози, преди всичко 

при истерия със зафиксирани акцент-симптоми, при заекване и 

при други заболявания. Впоследствие В. Е. Рожнов разработва 

концепцията за емоционално-стресовата психотерапия 

(эмоционально-стрессовая психотерапия, 1982) като система за 

оказване на въздействие върху болния по пътя на формирането у 

него на жизнеутвърждаващи, оптимистични идеали и стремежи, 

които способстват той да преодолее своите болезнени 

хипохондричност и песимизъм, които го обезсилват и така му 

пречат да се бори със своето страдание. 

В методиката се съчетават лечение чрез среда и чрез 

колектива, разяснения и убеждавания (убеждение), емоционално-

наситени внушения (внушение) (с разнообразни интонации – от 

заповед и осъждане до обнадеждаване и подкрепа), използват се 

вътрегруповите отношения на болните с цел взаимна индукция, а 

също така и подкрепление (подкрепление) чрез силнодействащ 

дразнител. Отличителна черта на медодиката е опирането в нея 

на адекватното на лечебните задачи емоционално въздействие, 

което води до изработване на устойчива условно-рефлекторна 

емоционално отрицателна реакция на алкохол. Методиката 

включва беседи (индивидуални и групови), предварителни 

хипнотични сеанси същинска К. Е.- С. Х. П. Р. Размерът на 

групата е между 8 и 20 човека. По мнение на автора, при много 

малките групи ефектите на изразената взаимна индукция 

отслабват, а при прекалено големите се затруднява 

осъществяването на индивидуализиран подход. Авторът 

препоръчва хипносугестивната психотерапия да се провежда 

според описаната от него методика с използване на удължени 

сеанси с продължителност не по-малко от един час (оптимално 

1,5 час) (вж Хипноза-отдих/ Гипноз-отдых). Дълбочината на 

хипнозата (гипноз) не оказва съществено влияние върху 

успешността на лечението, като същевременно от 

сомнамбуличния стадий може да се очаква постигане на по-

ефективно и ускорено лечебно въздействие. По време на 

хипнозата се развиват основните положения, заложени по време 

на индивидуалните и групови беседи, като също така се 

изработва емоционално отрицателна условно-рефлекторна 

реакция на гадена и повръщане към вкуса и мириса на алкохола, 

първоначално чрез подкрепяне на внушението с 96-процентов 

винен спирт-ректификат (96% винны спирт-ректификат), а 

впоследствие, когато реакцията е трайно закрепено (обикновено 

след 6-8 процедури), внушаването на отвращение вече се 

подкрепя с водка, а не със спирт. В рамките на един сеанс 

реакцията се предизвиква 2-3 пъти с подкрепление и толкова 

пъти без него с цел осъществяване на една сугестия. След  10-12 
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сеанс, по правило, подкрепления вече не се изискват, доколкото 

се наблюдава трайна условна реакция дори на едно внушение, 

дори при самото еднократно произнасяне на думата „водка”.  

Вж също Емоционално-стресова психотерапия на Рожнов. 

 

КОНСТРУКТИВЕН СПОР //  

КОНСТРУКТИВНЫЙ СПОР 

  

Една от методиките на съпружеската психотерапия 

(супружеская психотерапия) е К. С.  (Kratochvil S., 1991), който, 

на свой ред, се явява модификация на прийома „честна борба” 

(«честная борьба» (Bach G., Wygen P., 1969). Същността на 

методиката се заключава в това, че на съпрузите се предоставя 

възможност открито и нетравматично да обменят информация за 

наличните у тях трудности във взаимоотношенията им, 

осъзнатите и потиснати чувства и желания, за противоречията в 

изпълняването на техните семейни функции.  

Бах и Уайгън смятат, че нарушаването на комуникацията 

между съпрузите води до загуба и до изкривявания в 

предаваната информация, вследствие на което взаимните 

очкавания и потребности не намират удовлетворение и нарастват 

вътреличностното и междуличностното напрежение. 

Продължителното потискане от съпрузите на агресивните емоции 

в името на „семейния мит” води до преобладаване на 

монотонните и на стереотипните форми на взаимодействие, които 

още повече фрустрират членовете на семейството, вследствие на 

което те често използват неудачни форми за снемане на 

напрежението под формата на конфликтни заяждания с взаимни 

оскърбления и обиди. Бах и Уайгън стигат до разбирането, че 

оптимизирането на семейните отношения изобщо и в частност 

съпружеските, е необходимо да се намерят начини за 

нетравматично канализиране на агресията. За тази цел авторите 

предлагат употребата на методиката „честна борба” (честная 

борьба), правилата за нейното провеждане, обучения на 

съпризите, а също така система за оценка на ефективността на 

методиката.  

Бах предлага за установяване и за изразяване на 

агресивните емоции да се използват дунапренени пръчки, с които 

участниците в груповата и семейната психотерапия (семейная 

психотерапия) си нанасят удари един на друг, а също така 

флагове с червен или зелен цвят, с помощта на които се показва 

на партньора дали общуването да продължи или да бъде 

прекъснато, а също така и един прийом за двойката – „съвместно 

тупане на килима”. Участниците имитират изтупването на праха 

от килима, като тяхното внимание се насочва към това кой се 

явява лидер, кой колко удара нанася, каква площ от килима 

„обработва” с ударите си всеки съпруг. 
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Разработени са правила за провеждането на К. С. 1. Този 

метод може да се използва от съпрузите за изследване на техните 

разногласия едва след подготовката им в група за съпружески 

двойки, състояща се от 8-12  човека (не повече от 6 занимания с 

продължителност 2 часа), 2. Правилото за „мястото и времето” 

(правило „места и времени”). Необходимо е К. С. да се провежда в 

отделна стая, в която не присъстват емоционално-заинтересувани 

свидетели – деца, други роднини. В този ден не трябва да са 

предвидени посещения на гости, домашни тържества, гостувания 

на приятели, излизания на театър и др. Последиците от спора са 

непредсказуеми и „конструктивната караница” (конструктивная 

ссора) може се трансформира в психотравмираща разправа 

между съпрузите. 3. К. С. трябва да бъде максимално близък във 

времето с конфликтната ситуация. 4. Инициаторът на спора 

съобщава на партньора си за своето намерение да спори, както и 

за предмета на разговора. 5. Спорът трябва да бъде конкретен, да 

има за цел да се реши проблемът с общи усилия, а не да се 

накаже партньора. 

Сред основните характеристики на К. С. са: реализъм, 

конкретност, откритост, честност, отговорност, хумор, 

акцентиране на вниманието на участниците върху 

необходимостта от обратна връзка (обратная связь). 

Участниците съблюдават правилата на „честната игра”: техните 

изказвания отразяват чувствата им в ситуацията „тук и сега”, те 

се въздържат от обобщения от типа „ти никога не слушаш”, от 

актуализации на минали обиди и злост, от аргументи, насочени 

към „слабото място” на партньора – телесното му тегло, 

външността му, речевите му дефекти и др., критики на роднини 

(„Глупава си като майка си”), използва се описателен 

безоценъчен език.  

Кратохвил разграничава 3 фази на К. С.: уводна (вводная, 

А), средна (средная, Б), финална (финальная, В) и формулира 

правила за всеки един етапа. На фаза А правилото е: „Покажи, че 

искаш да спориш и назови предмета на спора” (: «Дай знать, что 

хочешь спорить, и назови предмет спора»), на фаза Б – „Кажи 

какво мислиш за поведението на партньора, отрегирай и 

критикувай” («Скажи, что думаешь о поведении партнера, 

отреагируй и критикуй»), а на фаза В – „Признай си грешките и 

намери положителното в партньора” («Признай свои ошибки и 

найди положительное в партнере»). К. С. не трябва да 

продължава повече от 10-15 минути, а финалната фаза трябва да 

е не по-дълга от 1,5-2 минути. Психотерапевтът дава команда да 

се завърши спорът и да се изпълнят изискванията на финалната 

фаза. Партньорите завършват К. С. с ръкостискане. 

В групите съпружески двойки обучението в К. С. се 

осъществява с помощта на разработени сценарии от типа на 

незавършените предложения. Съпругът и съпругата получават 
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описания на ситуацията и контурите на своите роли и, след като 

са се идентифицирали с тях, започват да си взаимодействат. Най-

актуалните теми в групите за К. С. са възпитанието на децата, 

ревността, разпределянето на отговорностите в семейството, 

доминирането-подчинението и др. Ще приведем един образец на 

ролева разработка за съпруга и съпругата. 

Съпруга. Вие сте на над 30 години. По професия сте 

инженер. Характерът на Вашата работа е бюрократичен, без 

особени изисквания за професионални знания. Заплатата Ви е 

средна. Колективът Ви е обичаен, утвърден с годините. Рутина. 

Омъжени сте отдавна. Със съпруга си сте се запознали в 

института. Имате дете, което в момента е на гости на баба си. 

Изглежда Ви, че откакто е създадено семейството Ви, съпругът 

Ви е заел позицията на страничен наблюдател. Той е истински 

увлечен и активен на работа, с колегите и приятелите си. Вкъщи 

предпочита да не се намесва в нищо. 

Летен ден… Един от многото във Вашия живот. Днес от 

сутринта е хладо, затова сте си облекли вълнена рокля. През 

деня е станало по-топло. Връщате се вкъщи след работа, 

пътували сте в задушен транспорт. В двете си ръце държите 

тежки торби с продукти. Прибирате се вкъщи и виждате, че 

мъжът Ви лежи на дивана с книга – чете ли, спи ли. В кухнята 

мивката Ви е пълна с мръсни чинии, подът е мръсен… 

Вие изпитвате много силно чувство… Такова чувство, че… 

Много мисли нахлуват в главата Ви… Започвате да действате в 

съответствие с това Ваше състояние… 

Съпруг. Вие сте на над 30 години. Инженер сте в един от 

научно-изследователските институти, занимавате се с научна и с 

конструкторска работа. Това Ви поглъща. Понякога се зздържате 

до късно на работа, понеже Ви се иска да обсъдите идеите си с 

колегите, да довършите онова, което не сте успели в рамките на 

деня. В колектива Ви уважават като специалист, макар и да не 

сте направили блестяща кариера. Заплатата Ви е средна. Това не 

Ви удолвлетворява, но самият характер на работата „изкупва 

всичко” („искупает все”). Страните от обществена работа. Имате 

семейство, с жена си сте се запознали в института. Имате едно 

дете, което в момента е на гости на баба си. През последните 

години често имате конфликти с жена си у дома. Тя постоянно е 

недоволна от нещо. Струва ù се, че отделяте малко внимание на 

семейството си. Действително работата Ви отнема много от силите 

– вкъщи Ви се иска да си отдъхнете, да се отпуснете, нещо да 

обмислите. В конфликтите с жена си се опитвате да я разберете, 

понякога да отстъпите, но това невинаги се получава. Днес сте се 

върнали вкъщи, обядвали сте. В кухнята сте оставили всичко, 

както е, решили сте, че ще изчистите по-късно. Необходимо Ви е 

да дочетете книгата, която са Ви заели за няколко дни. 

Жена Ви се е прибрала от работа малко по-късно от 
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обичайното. Вие обаче така сте се увлекли от книгата, че не сте 

обърнали особено внимание на нейната поява.  

Чувайки обаче гласа ù, оставяте настрана книгата… 

Бах и Уигън (Бах и Уигън, 1969) оценяват стила на спора 

по 9 критерии, а резултатите от спора – по 12 позиции. Кратохвил 

(Кратохвил, 1985) съкращава броя на позициите за оценки на 

стила и на резултатите от спора съответно до 4. При оценка на 

стила на спора по всяка една позиция, психотерапевтът или 

преминалите подготовка участници в психотерапията изчисляват 

+1 или -1 бал. Попълва се обща бланка за оценка на стила на 

спора и за двамата партньори в К. С., а при изразен конфликт – 

отделна бланка за всеки участник в него (табл. 3). 

 
Таблица 3. К. с. по Кратохвил. Стил на спора 

 + - 

1. 

Конкретност 

В спора има предмет, 

нападението или 

защитата са свеждат 

до конкретно 

поведение „тук и сега”, 

 

Обобщение: поведението 

се нарича „типично”,  

то се основава на събития, 

случили се в миналото или 

на такива, които нямат 

отношение към нещата. 

 

2. 

Въвлеченост 

И двамата са 

увлечени, нанасят и 

получават силни 

„удари” 

 

Един от участниците не е 

задействан, държи се 

настрана от спора, обижда 

се, прекратява спора 

преждевременно и т.н. 

 

3. 

Комуникация 

Ясна, открита, всеки 

говори за себе си, 

мисли онова, което 

казва. Може да бъде 

разбран и да му се 

отговори. 

Добра „обратна 

връзка” 

 

Твърде чести повторения 

на собствените доводи и 

невнимание към доводите 

на другия. Скрити 

признаци на неразбиране, 

намеци, неяснота, „шум”. 

4. «Честна 

игра» 

Не се допускат „удари 

под пояса” и се взима 

под внимание колко 

може да понесе 

партньорът. 

 

Аргументите не се отнасят 

към предмета на спора, но 

са насочени към 

чувствително място. 

 

Подсума на 

баловете: 

 

Обща оценка:  
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Съпружеската двойка може да събере максимум + 4 бала и 

минимум -4. При кодирането на резултатите от спора за всеки 

участник се попълва бланка „Резултат от спора” («Результат 

спора» (табл. 4). За всяка позиция се изчислява или + 1, или – 1, 

като в резултат на това максималната сума на двойката 

съставлява + 8, а минималната е – 8. На всеки сеанс групова 

психотерапия (групповая психотерапия), съпрузите могат да 

получат информация за стила на своя спор и за неговата 

резултативност. Натрупаните балове са фактор за подкрепяне 

(подкрепление) на определени патерни на съпружеското 

взаимодействие. По данните на Кратохвил (Кратохвил, 1985, 

1991), К. С. е един от най-ефективните прийоми за разрешаване 

на семейните конфликти. През последните години (Ковалев С. В., 

1990; Горелов И. Н. и др., 1991) К. С. се използва в групите за 

социално-психологически тренинг (социально-психологический 

тренинг) като основен психотерапевтичен прийом,  

 

Таблица 4. К. с. по Кратохвил. Резултат от спора 

 

 + - 

1. 

Информативност 

Научих или получих 

нещо ново, научих се 

да правя нещо по нов 

начин. 

 

 Не научих нищо ново. 

2. Отреагиране Изчезна 

напрежението, 

намаля озлоблението, 

бяха изяснени 

претенциите. 

 

Напрежението не 

изчезна, а остана или се 

засили 

3. Сближаване Спорът доведе до 

взаимно разбиране и 

до сближаване на 

партньорите. Има 

усещане, че това ги 

вълнува, че така 

трябва да бъдат 

нещата. Партньорите 

запазват своето 

достойнство. 

 

Партньорите са по-

отдалечени, отколкото 

преди. Има усещане за 

неразбирателство или за 

силна обида между тях. 

 

4. Подобрение Отстраняване на 

проблемите, 

разрешаване на 

ситуацията, 

оправдания, 

Нищо не е решено, 

участникът не се опитва 

нищо да поправи или 

оставя това на другия и 

не иска да му прости. 
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извинения, планове 

за бъдещето. 

 

 

Подсума на 

баловете: 

 

Обща оценка:  

 

Така в К. С. членовете на юношеските групи имат 

възможност или да решат своите актуални проблеми, или да 

моделират еталоните на поведение на съпругите и съпрузите 

(Кулаков С. А., Александрова Н. В., 1994). 

 

КОНСУЛТИРАНЕ ПО ПРЕОЦЕНКА 

НА ЛИЧНОСТТА // 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 

ПЕРЕОЦЕНКЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Концепция, която обяснява поведението на човека в 

обществото и свързаните с нея процедури, подпомагащи 

разрешаването на лични и на социални проблеми. Основателят 

на това направление Джекинс (Джекинс/ Jackins H., 1952) 

изхожда от допускането, че всеки човек по рождение е прекрасен, 

жизнерадостен, творчески, силен индивид. В природата на човека 

се съдържат вътрешни механизми, които могат да излекуват 

физическите и емоционалните му травми, и винаги може да бъде 

намерено най-малкото едно решение на всеки един реален 

проблем. Различни дистресори, т.е. хронични състояния на 

емоционално напрежения – най-често свързани с блокирани 

отрицателни емоции— обаче пречат на човека да следва своята 

вродена природа. 

В процеса на преоценъчно консултиране двама души – 

пациент и консултант, се договарят последователно да се 

изслушват внимателно един друг (съконсултиране) и така да се 

достигне желаното отпускане. Джекинс формулира 4 основни 

задачи, които стоят пред консултанта: 1) да помни постоянно, че 

основната цел на консултанта е да намери пътища за 

намаляване на дистреса на пациента и да не забравя, че 

пациентът е силен, решителен, ценен човек и най-често да бъде 

естествен му пречат чисто житейски обстоятелства; 2) да се 

изясни ясно в какво се състои проблемът, дистресът; 3) да се 

измислят възможни пътища за противодействие на дистреса; 4) 

да се търси щателно „противоотрова”. От консултирането се 

очаква да снеме или да отслаби емоционалното напрежение у 

пациента. 

Последователите на този метод не го смятат за 

психотерапевтичен, макар и да използват редица поведенчески и 

гещалт-терапевтични прийоми: преувеличаване, метод на 
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парадокса, разговор с въображаем партньор и т.н. Механизмът на 

отпускането, реализиран посредствтом смеха или гнева, сълзите 

и други емоционални състояния, противоположни на 

заблокирането на емоциите, по своята същност се приближава до 

катарзиса (катарсис).  

Голямо внимание се отделя на обещанията (обетите), 

давани на основата на освободените емоции, и на анализа на 

ситуацията, водеща до дистрес, т.е. използват се елементи на 

когнитивното учене (когнитивное научение). Ще приведем 

пример за такъв обет, при налиието у пациента на страх от 

оценката след проведено отпускане с помощта на различни 

упражнения: „От тази минута аз съм истинският/та… (име), а 

това значи, че мога да говоря на всеки и каквото си поискам и ми 

е все тая какво ще си помислят за мен околните”. 

В много страни съществуват отделения по съконсултиране, 

които обединяват различни хора: учители, родители, лица, 

подложени на расова дискриминация и т.н. Пациентите са 

привлечени от демократизма на този методи, от възможността да 

могат да се обърнат към консултант или да вземат участие в 

група, когато изпитват необходимост от това.  

 

КОНТРАСТНА ПСИХОТЕРАПИЯ НА 

ЗАВИЛЯНСКАЯ // 

КОНТРАСТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

ЗАВИЛЯНСКОЙ 

 

Методика за въздействие върху позицията на болния по 

отношение на психотравмиращи фактори. Подчертавайки 

особената роля на патологично изменените асоциации при 

формирането на психопатологични структури, Л. И. Завилянская 

(Л. И. Завилянская,  1968) разработва методика за 

предизвикване на асоциации, като последните се видоизменят от 

терапевта в зависимост от природата на заболяването, от 

неговата динамика и от личностните особености на болния. Така 

методиката за предизвикване на положителни асоциации се 

прилага при лечението на неврастения, на циклотимна депресия, 

на церебастенични симптомокомплекси с различен произход. За 

постигане целите на терапията се използва рационална 

психотерапия (рациональная психотерапия) с констатиране на 

физическото здраве на пациентите, на факта, че състоянието им 

се подобрява вечер (при циклотимия) или след почивка (при 

неврастения) като свеобразно доказателство за обратимостта на 

болестните прояви. Психотерапевтичният ефект се подкрепя и 

усилва чрез провеждане на внушение (внушение) в състояние на 

бодърстване. В състояние на хипноза (гипноз) се прилага 

логически обосновано, мотивирано внушение, при което за 

постигане на положително асоциативно въздействие се поставя 
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акцент върху задълбочаването на осъзнаването (осознание) от 

пациента на чувството за освобождаване от болезнените 

усещания по време на сеанса, на целебния ефект на хипнотичния 

отдих. При провеждането на обучение в прийомите на 

автогенната тренировка (аутогенная тренировка)( във 

формулите за самовнушение (самовнушение) се въвеждат 

асоциации, емоционално свързани с периодите на бодрост, на 

душевен подем. Болният бива предупреден за възможността у 

него да се появят контрастни мисли и предстви, доколкото ако 

той е готов за тях, ще е нужно да вложи много по-малко усилия за 

преодоляването им.  

Методиката за предизвикване на отрицателни емоции се 

прилага при психотерапия на алкохолизма, на патологични 

влечения, на лоши навици, при необходимост да се коригират 

особености на характера. Задачата на психотерапията при нея е 

да предизвика отрицателна емоционална реакция от страна на 

болния по отношение на по-нататъшните прояви на болестта. 

Авторът посочва, че при използването на тази методика е 

необходимо отрицателни асоциации да се предизвикват особено 

внимателно, за да се избегне ятрогенията. 

 

КОНТРОЛ НА ДИШАНЕТО //  

КОНТРОЛЬ ДЫХАНИЯ 

 

Съзнателният К. Н. Д. (регулирането на дихателните 

движения) е вероятно най-древният от всички известни методи за 

снемане на емоционалното напрежение. Няколко столетия до 

нашата ера той вече се прилага за намаляване на чувството на 

тревога и за обща релаксация (релаксация).  Съзнателен К. Н. Д. 

с цел постигането на състояние на отпускане може да се открие и 

в индуистката традиция хатха-йога. Хатха-йогата фактически 

(йога/йога с използване на специални пози) се основава на 

различни начини на дишане. Тези прийоми се наричат 

пранаяма. Терминът „пранаяма” (пранаяма) означава контрол, 

или сдържане, на дишането. Умението да управляваш дишането 

си се развива не само в Древна Индия като индуистка традиция, 

но и в Китай. Регулираното дишане става основен компонент на 

„дихателни изкуства” (искусства дыхания) като тай-чи и кунг-фу. 

Тези видове бойни изкуства в наши дни преживяват своеобразно 

възраждане в западните страни, като К. Н. Д. остава важна тяхна 

съставна част.  

Съществуват три основни типа дишане, които имат 

значение при обучението на пациентите в произволна регулация 

на дишането: ключично (ключичное), гръдно (грудное) и 

диафрагмално (диафрагмальное). Ключичното дишане е най-

кратко и повърхностно. То може да бъде определено като леко 

повдигане на ключиците нагоре, съпровождано от неголямо 
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разширяване на гръдния кош при вдишване. Гръдното дишане 

представлява само по себе си по-дълбоко дишане, доколкото при 

него се вдишва по-голямо количество въздух. То започва със 

съкращаване на междуребрените мускули, които разширяват 

гръдния кош нагоре и настрани. Така се наблюдава голямо 

разширяване на гръдния кош, след което следва повдигане на 

ключиците при вдишване. Това е най-често срещаният тип 

дишане. И накрая – диафрагмалното дишане се явява най-

дълбоко, доколкото първи при него се изпълват с въздух долните 

отдели на белите дробове. Движението на диафрагмата е основна 

причина за дълбокото вдишване при диафрагмалното дишане.  

И макар в литературата (особено по йога) да са представени 

многобройни и разнообразни дихателни релаксационни методи, 

най-ефективните начини за постигане на психофизиологично 

състояние на релаксация е именно диафрагмалното дишане, 

което същевременно е и най-лесно за усвояване. Специфичните 

механизми, отговорни за намаляване на напрежението при 

регулиране на дишането, могат да се различават в зависимост от 

конкретната методика, макар за тяхно общо терапевтично 

действие да се смята способността на диафрагмалното дишане да 

предизвиква временно трофотропно състояние. 

Произволната регулация на дишането е най-гъвкавият от 

всички способи за снемане на прекомерното напрежение, който 

може да се изсползва при най-разнообразни обстоятелства, 

предизвикани както от условията на заобикалящата среда, така и 

от поведенчески фактори. Това не означава обаче, че методът за 

съзнателен К. Н. Д. може да бъде прилаган без ограничения. 

Основната опасност при използване на произволната регулация 

на дишането е свързана с достатъчно рядката възможност за 

развитие на хипервентилация (гипервентиляция) (когато 

пациентът „диша твърде силно”). Последната може да 

предизвика състояние на хипокапния (гипокапния) (понижено 

ниво на въглероден диоксид в кръвта), което води до прекомерно 

количество на бикарбонатни йони и до недостиг на водородни 

йони в кръвта. При това състояние се наблюдават следните 

симптоми: силно сърцебиене, тахикардия, феномен на Рейно 

(феномен Рейно), свиване на зрителното поле, световъртеж, 

големи припадъци, задух, болки в гърдите, изтръпване на 

устните, пръстите на ръцете и краката, болки в епигастриалната 

област, тетания (свръхвъзбудимост на мускулите – бел. прев.), 

тревога, слабост и загуба на съзнание. Много от тези симптоми 

моагт да се появят след няколко минути на непрекъсната 

хипервентилация. Световъртежът и покашлянето се явяват 

първи сигнали, предупреждаващи за това, че пациентът развива 

хипервентилация.    

По-долу са приведени три упражнения за диафрагмално 

дишане, които, както вече бе казано, могат да бъдат използвани 
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ефективно, за да предизвикат по-дълбоко състояние на 

отпускане. При обучението във всеки един способ за 

диафрагмално дишане, психотерапевтът трябва постоянно да 

следи дали пациентът изпълнява правилно упражненията.  

Дихателно упражнение № 1. Този метод е изключително 

прост, той се описва в литературата, посветена на йога, под 

названието „пълно дишане” («полное дыхание»). За да се помогне 

на психотерапевта в това да обучава пациента в него, това 

упражнение се излага се представя като съставено от четири 

фази на дишането. Вдишването, по възможност, трябва да 

започне през носа – това е за предпочитане, доколкото ноздрите 

могат да филтрират и да сгреят постъпилия в тях въздух. При 

вдишването коремът изпълва напред, след което гръдният кош се 

свива. Продължителността на вдишването е 2-3 секунди. Не 

трябва да има пауза след вдишването. Вдишването преминава 

плавно в начало на издишването. Въздухът се вдишва през 

устата или през носа, както е по-удобно. Продължителността на 

дишането трябва да е 2-3 секунди, а паузите след издишването 

траят точно 1 секунда, след което отново започва плавно 

вдишване. Много от пациентите могат да повтарят това 

упражнение в продължение на няколко минути без у тях да 

възникне хипервентилация. Обикновено обаче болният бива 

помолен да прекрати упражненията в момента, в когато у него се 

появи световъртеж. 

Дихателно упражнение № 2.  То се явява разновидност на 

метода за „броене на дишането” («подсчет дыхания»), различни 

варианти на който са описани в литературата по йога. 

Упражнението се представя като включващо четири съответни 

фази на дишането. Вдишването, по възможност, трябва да се 

осъществява през носа. Коремът започва да се изпъчва напред, 

след което се разширява гръдният кош. Продължителността на 

вдишването трябва да е 2 секунди (пациентът брои сам, 

например: „Хиляда, две хиляди”). След вдишването следва да се 

направи пауза за около 1 секунда. На третия стадий въздухът се 

издипва, след което плавно трябва да последва издишване. Ако се 

появи световъртеж, болният бива помолен да прекрати 

упражнението.  

Дихателно упражнение № 3.  Този метод е разработен от 

Евърли (Эверли, Everly G. S., 1981) и е предназначен за 

скоростно предизвикване (30-60 секунди) на състояние на 

релаксация. Изследвания показват, че той ликвидира мускулното 

напрежение и субективното усещане за тревога, а също така 

притежава и известен потенциал да понижава честотата на 

сърдечните съкращения. Описанието му е представено под 

формата на инструкция, предлагана на пациента. Етап 1: 

„Заемете удобно положение. Поставете лявата си ръка (с дланта 

надолу) върху корема и по-точно – на пъпа. Сега сложете дясната 
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ръка върху лявата, както Ви е удобно. Очите могат да останат 

отворени, но със затворени ще е по-лесно да изпълнявате втория 

етап на упражнението”. Етап 2: „Представете си една празна 

бутилка или торба, намираща се вътре във Вас – там, където 

лежат ръцете Ви. При вдишване си представете, че въздухът 

влиза през носа Ви, върви надолу и изпълва тази вътрешна 

торба. Колкото повече се изпълва тя с въздух, толкова по-високо 

повдигайте ръцете си. Продължавайки да вдишвате, си 

представяйте, че торбата се изпълва цялата с въздух. 

Вълнообразното движение, започващо от областта на корема, 

преминава в средната и в горната част на гръдния кош. Пълната 

продължителност на вдишването през първата и втората седмица 

на заниманията трябва да е 2 секунди, след което с 

усъвършенстването на навика, тя може да се увеличи до 2,5-3 

секунди”. Етап 3: „Задръжте дишането. Запазете въздуха вътре в 

торбата. Повтаряйте си фразата: „Тялото ми е спокойно”. Този 

етап не трябва да продължава повече от 2 секунди”. Етап 4: 

„Започнете бавно да издишвате –  да изпразвате торбата. 

Правейки това, си повтаряйте на самите себе си фразата: „Тялото 

ми е спокойно”. Вдишвайки, усетете как се отпускат повдигнатите 

по-рано корем и гръден кош. Този етап не трябва да продължава 

по-малко от двата предишни, а след 1-2 седмици занимания 

можете да увеличите продължителността му с 1 секунда. Етап 1 е 

необходим единствено примерно през първата седмица, докато 

Вие се обучавате в дълбоко дишане. Когато овладеете този навик, 

вече ще можете да го пропускате. Повторете това четиристепенно 

упражнение само 3-5 пъти подред. Ако почувствате световъртеж, 

спрете. Ако при последващите занимания се появи отново 

световъртеж, просто намалете продължителността на вдишването 

и (или) броя на изпълняваните последователно четиристепенни 

цикли. Доколкото този вариант на релаксация прилича на 

формиране на навик, можете да го практикувате минимум 10-20 

пъти на ден. Превърнете го във Ваш сутрешен, дневен и вечерен 

ритуал, а също така го използвайте в стресови ситуации. 

Първоначално Вие можете да не забележите постигане на 

каквато и да била релаксация, но след 1-2 седмици на редовни 

занимание ще бъдете способни да постигате „моментално” 

отпускане. Помнете, че ако искате да овладеете този навик, Вие 

трябва да го упражнявате систематично. Регулярното, 

последователно изпълняване на упражненията в крайна сметка 

ще формира у Вас по-спокойно и меко отношение, една своего 

рода антистресова нагласа, и когато Вие впоследствие попадате в 

стресови ситуации, ще съумявате да ги преживявате много по-

леко”. 

 

КОНТРАПРЕНОС //  

КОНТРПЕРЕНОС 
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Съвкупност от несъзнавани реакции на аналитика спрямо 

личността на анализирания и особено по отношение на неговия 

пренос (перенос). В това свое значение К. се явява 

възпрепятстващ, изкривяващ фактор в лечението. В своето по-

широко значение К. представлява емоционалното отношение на 

аналитика към неговия пациент, като той включва неговата 

реакция на определени моменти в поведението на пациента 

(Райкрофт Ч., 1995). 

За първи път терминът К. се употребява от Фройд (Фрейд, 

Freud S., 1910) при обсъждането на бъдещите перспективи на 

психоанализата (психоанализ). Засягайки работата на 

психоаналитика, Фройд посочва, че като резултат от влиянието 

на проекцията върху несъзнаваното на психоаналитика, 

възниква явлението К., което е необходимо да бъде 

идентифицирано и преодоляване, доколкото „нито един 

психоаналитик не прогресира в своята работа повече, отколкото 

му позволяват неговите собствени комплекси и вътрешни 

съпротиви (сопротивление)…” Точно както в самото начало 

Фройд разглежда преноса като препятствие пред потока от 

свободни асоциации (свободные ассоциаций) на пациента, в К. той 

постоянно вижда преграда пред свободното разбиране на 

пациента от психоаналитика. В този контекст Фройд разглежда 

съзнанието на аналитика като „инструмент”, чието ефективно 

функциониране се възпрепятства от К. Фройд придава огромно 

значение на „психоаналитичното изчистване” 

(психоаналитическое очищение, 1912) по научни съображения, 

също и поради това, че го безпокоят опасностите, които може да 

бъде подложен психоаналитичният метод, ако бъде използван 

неправилно. 

Първоначално Фройд (Фрейд, 1910) е поддръжник на 

постоянния самоанализ (самоанализ) на аналитика, но скоро 

достига до разбирането, че това е твърде сложно поради 

собствените съпротиви на отделния човек срещу това да опознае 

самия себе си и това го кара да започне да препоръчва на 

аналитиците да преминават през психоанализа. 

„Тренировъчният анализ” се аргументира с необходимостта да се 

достигне до инсайт (инсайт) и да се преодолеят 

психологическите недостатъци, създавани от неразрешените 

несъзнавани конфликти. По-късно, смятайки, че и този метод не 

е напълно адекватен, Фройд (Фрейд, 1937) предлага аналитиците 

на преминават през психоанализа на всеки пет години. Тази 

препоръка обикновено не се съблюдава, вероятно поради това, че 

тренировъчните анализи стават много продължителни и – като 

следствие от това – по-щателни. Повторните анализи обаче не се 

явяват нещо необичайно сред аналитиците, особено ако те се 

сблъскват с трудности в работата си или извън нея (Сандлер Дж. 
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и др., 1995). 

И докато за кратко време преносът се превръща от основно 

препятствие в най-мощния ресурс на лечение., К. запазва своя 

негативен образ почти четиридесет години. Тя противоречи на 

утвърдения във времето научен идеал, на който е предан Фройд и 

който за него е важен както поради неговите лични убеждения 

(убеждение), така и заради репутацията на неговия противоречив 

метод. Изискването да се преодоляват невротичните конфликти и 

отобено тяхната проява по отношение на пациента в К., води до 

едно откровено фобийно отношение на аналитиците към техните 

собствени чувства. Тези причини са решаващи фактори в едни 

много различни истории на развитие на концепциите за преноса 

и за К. Едва значително по-късно тези отделни пътища се сливат 

в разбирането на това, че „ние имаме работа със система от 

отношения, в която всеки фактор се явява функция на другия” 

(Томэ Х., Кёхеле Х., 1996). 

Значителна крачка напред в разработването на понятието 

К. в психоаналитичните трудове се отбелязва в периода, когато 

става очевидно колко важна помощ на аналитика може да окаже 

това явление в разбирането на информацията, получавана от 

пациента. Пробива си път и идеята за това, че психоаналитикът 

носи в себе си елементи на разбиране и на осмисляне на 

процесите, протичащи в психиката на пациента, че тези 

елементи не се осъзнават веднага, но те могат да бъдат 

установени, ако психоаналитикът, изслушвайки пациента, следи 

своите ментални асоциации. Тази идея се съдържа имплицитно в 

описанията на Фройд (Фрейд,  1912), посветени на ценността на 

неутралното, или „свободно висящо” внимание, но за първи път 

конкретно мнение за позитивното значение на К. изказва 

Хаймън (Хайман, Heiman P.), като това мнение впоследствие се 

подкрепя и от други аналитици. Хаймън започва да разглежда К. 

като явление, което включва всички чувства, преживявани от 

аналитика по отношение на паиента. В това състояние 

аналитикът трябва да се окаже в състояние да сдържа своите 

чувства, докато пациентът обратно – да се „разтовари” от 

чувствата си, общувайки с аналитика. Хаймън смята, че 

психоаналитикът трябва да използва своята емоционална 

реакция спрямо пациента – своя К. – в качеството му на ключ за 

разбирането на самия себе си. Осъзнаването (осознание) от 

психоаналитика на собствените му реакции може така да осигури 

допълнителен достъп до разпознаването на несъзнаваните 

ментални процеси на пациента (Сандлер Дж. и др., 1995). 

В трудовете на клайнианския аналитик Рекер (Ракер/ 

Racker H., 1953) К. се свързва с понятия като проективната 

идентификация. Рекер разглежда К. на психоаналитика като 

реакция на проективната идентификация на пациента. Той 

различава два типа такива реакции: конкордантни 
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(конкордантные, согласующиеся) и комплементарни 

(комплементарные, дополнительные). В първия случай 

аналитикът се идентифицира с пациента, а във втория – със 

значимите обекти на преноса на пациента. В реакциите на К. 

аналитикът изпитва онези чувства, които пациентът приписва на 

неговия обект на пренос, докато в същото време пациентът 

повторно изпитва чувства, които той първоначално е изпитвал 

към родителската фигура (Сандлер Дж. и др., 1995; Марголис Б., 

1994) 

Уиникът (Уинникот, Winnicott D. W., 1947) предлага да се 

различават чувствата, основани на актуалната идентификация с 

пациента – т.н. обективен К. – от реакциите на К., възникващи 

при ранните идентификации и основните задръжки в историята 

на самия аналитик – т.н. субективен К. (Марголис, 1994). 

Обективният К. отразява текущата идентификация и 

емпатичният регрес на аналитика спрямо пациента. Обективните 

чувства са предзвикани от чувствата на пренос на пациента и, 

независимо от техния характер и интензивност, те остават 

ограничени в рамките на терапевтичното взаимодействие между 

аналитика и пациента. Те често се обозначават като 

индуицирани чувства. Субективниите К. чувства също в 

значителна степен са индуцирани от преносните чувства на 

пациента. Поървоначално те не се отличават значително от 

обективните. Емпатичният регрес на аналитика спрямо пациента 

обаче скоро отстъпва на регреса под влияние на 

актуализиращите се ранни идентификации и патерни на 

приспособяване на психотерапевта и неразрешените конфликти 

около тях. 

Обективният К. обикновено се преживява от 

психоаналитика в рамките на аналитичния сеанс. Когато 

пациентът си тръгва, аналитикът е отворен за нови впечатления 

от следващия такъв. Обратното, характерно за субективния К. е 

честата удължена реакция на К. отвъд пределите на сесията. 

Чувствата на гняв, на сексуално вълнение, коите не намаляват в 

продължение на часове, а понякога и на дни — често се явяват 

признаци на субективния К. Към тях може също така да се отнесе 

и фактът, че аналитикът реагира с идентично настроение на 

всички свои пациенти, дошли на прием в ралично време, 

например с раздразнение, безпокойство, депресия. Друга 

отличителна черта на субективния К. е външното му изиграване 

(отыгрывание вовне, acting out). Субективният контрапренос се 

ограничава не само със силни чувства на гняв, сексуална възбуда 

или въшно изиграване – често на неговото присъствие се отдава 

застоят в анализата, доколкото последният е предизвикан от 

съпротива срещу контрапреноса. 

Арлоу (Арлоу, Arlow J. А., 1985) разграничава няколко 

аспекта на психоаналитичното взаимодействие, които спомагат 
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за появата на К. Първият от тях е постоянната идентификация с 

пациента, основана най-вече на споделяните бесъзнателни 

фантазии. 

Това се случва, когато аналитикът се идентифицира с 

пациента в смисъл, че несъзнаваните фантазии и желания на 

пациента съответстват на постоянните несъзнавани фантазии и 

желания на аналитика. Тук е нобходимо да се разграничат 

емпатията (эмпатия) и К. И при двата процеса протича 

идентификация с пациента, но при емпатията идентификацията 

е единствено едно временно споделяне на изразените 

несъзнавани фантазии и желания напациента. При обичайния 

ход на събитията след това протича разрив на идентификацията 

и отделяне от пациента. Опитът на споделяне на изразените от 

пациента несъзнавани фантази служи като своеобразен ключ 

към разбирането на конфликтите на пациента. В случаите на К. 

аналитикът остава фиксиран върху точката на идентификация с 

пациента. Той попада в мрежата от конфликти, идентични на 

тези на пациента, а аналитикът съответно става склонен да се 

чувства сякаш попаднал в капана на тези конфликти, и у него 

може да се появи тенденция да изиграва външно това или да 

реагира защитно. Оказва се много трудно да се направи 

адекватна разлика между временната идентификация, която 

характеризира емпатията, и постоянната такава, която води до К. 

Арлоу смята, че тази ситуация може да се разреши чрез 

следния парадокс — онова, което е емпатия за един човек, може у 

друг да се окаже К. Ефектите на постоянната контратрансферна 

идентификация са различни. Класическото сляпо петно, т.е. 

„отказът” или неспособността да се „види” за какво става дума в 

материала, се явява само една форма на реакция, която е 

вероятно и най-разпространената. В действителност обаче се 

случва това, че аналитикът не иска материалът на пациента да 

му напомня за неговите собствени несъзнавани конфликти. Така 

той губи от поглед интерпретацията (интерпетация) или не 

може да я … В допълнение към това, съществува и тенденцията 

да се отлонява вниманието на пациента от това да проследява 

своя несъзнаван конфликт чрез различни интервенции, които 

привличат вниманието му към други елементи на материала, а 

също така склонността на аналитика да заема моралистична 

позиция и да осъжда в пациента онова, което не може да понася в 

самия себе си. 

Втората форма на К. нарушения произтича от природата на 

материала, който предоставя пациентът. Той може да пробужда у 

аналитика фантазийни желания в аналитика, които не се явяват 

задължително идентични на несъзнаваните желания на 

пациента. Те могат да бъдат допълнителни, както в случаите на 

желания от страна на пациента да бъде спасен и на желание на 

аналитика да спасява. В примерите, при които съществува силен 
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неразрешен действащ конфликт у аналитика, материалът, 

достатъчно далечен по отношение на централните конфликти на 

пациента, може в същото време да оказва подбуждащ ефект по 

отношение на склонността на аналитика към К. 

И на трето място, съществуват примери, при които нещо в 

самата аналитична ситуация като такава подбужда конфликти у 

аналитика. Вече бе споменато желанието на аналитика да 

спасява. Аналитичният сетинг може да бъде представен като 

театър, на чиято сцена аналитикът може да играе някаква 

безсъзнателна роля на централно действащо лице пред 

възхитената аудитория – възможността да покаже своя ум или да 

използва аналитичната ситуация като пробна площадка за 

своите способности. От друга страна, той може да приеме ролята 

на възхитен слушател, който несъзнавано се идентифицира с 

пациента. Физическите условия на аналитичната ситуация, 

лежащият пациент, пасивността на аналитика и/или на 

пациента може да се разчете от аналитика в термини, 

стимулиращи несъзнаваните му желания, свързани с пасивност, 

мазохизъм и др.  

Разглеждайки сложността на феномена К., Сандлер и др. 

(Сандлер и др., 1995) достига до следните изводи: 1) в хода на 

терапията у аналитика възникват реакции от типа на К., и тези 

реакции протичат в хода на цялото лечение; 2) К. може да доведе 

до усложнения в хода на психоаналитичния процес или до 

неправилното му провеждане. Това може да се случи, ако (и 

когато) психоаналитикът не осъзнава определени аспекти от 

своите К. реакции спрямо пациента или не е способен да се 

справи с тях, ако ги осъзнава; 3) постоянното внимателно 

изучаване от аналитика на разнообразните му чувства и 

отношения спрямо пациента може да спомогне за по-дълбокото 

проникване в психичния живот на пациента. 

 

КОНТРАПРОЕКЦИЯ ПО ХЕВЪНС / 

КОНТРПРОЕКЦИЯ ПО ХЭВЕНСУ 

 

Методът на Хевънс (Хэвенс/ Havens I.) се явява един от 

малкото предложени за работа с психотични болни, които се 

намират в остро налудно състояние. Целта на метода е не да се 

въздейства върху самата налудна симптоматика, а да се установи 

терапевтичен контакт с болния с налудности, който да облекчи 

провеждането на биоогична терапия, а впоследствие и 

психотерапията. 

          В общуването с болния психотерапевтът формално 

признава възможността възприятията му да съответстват на 

реалността. Оплакванията на болния нито се оспорват, нито се 

подрепят. В общуването с болния, лекарят действа в съответствие 

с това, че по принцип светът, описван от параноидно болния, е 
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представим.  

          При контрапроекцията се използват няколко технически 

прийома. На първо място, психотерапевтът се старае да не седи 

срещу болния, а до него, като избягва очния контакт и 

конфронтирането (конфронтация) с болния. Последното се 

заменя с взаимодействие, което може да се сравнява с 

поведението на спътник в превозно средством, който се опитва да 

види през прозореца света в същия ракурс. В този смисъл и 

психотерапевтъ, и болният гледат през един и същ прозорец на 

автобуса. На второ място, емпатичните контрапроективни 

изказвания трябва по възможност да избягват да докосват 

болните точки, да не се задържат върху тях. Тук е уместен 

примерът, който дава самият Хевънс: ако пациентът, падайки в 

тъмното, си удари крака, не трябва да му се казва: „Вероятно Ви 

заболя”, а по-добре да се каже: „Този проклет стар стол!” На трето, 

целта на контрапроекцията не е да не се противоречи на болния, 

а единствено в това да не му се стои на пътя. Така 

психотерапевтът няма да каже, съгласявайки се с пациента: 

„Лекарите в тази болница са садисти”, а по-скоро ще отбележи: 

„Изглежда сякаш лекарите в тази болница се опитват да Ви 

наранят”. По този начин психотерапевтът сякаш дистанцира себе 

си от „мъчителите” на болния и може по-спокойно да обсъжда с 

него тези реални мотиви и чувства, независимо от това, че 

първоначално пациентът, по силата на параноидните механизми 

на проекцията, ще ги приписва на някого другиго. 

 

КОНФРОНТАЦИОННА ТЕХНИКА //  

КОНФРОНТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА  

 

От англ. ез. – confrontation.  

Основава се на установяването на противоречията в 

поведението, изказванията, чувствата на пациента и 

демонстрирането му на тези противоречия. Изясняването и 

анализът на психичните противоречия е важен аспект на много 

психотерапевтични методи. Конфронтационната техника е 

описана в качеството ù на самостоятелен прийом (Bastine R., 

Kommer D., 1979). 

При прилагането на методиката особено внимание се 

обръща на противоречията между желаното (от гледна точка на 

пациента) и реалното поведение на пациента, между 

съдържанието на неговата вербална комуникация и нейната 

форма (тон, жестикулация), между вербалното и невербалното 

поведение. Конфронтационната техника е показана единствено 

при наличието на добър емоционален контакт между пациента и 

психотерапевта. Има данни на успешно прилагане на техниката 

при хора с акцентуации на характера и при психопатии.  

Вж също Конфронтация. 
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КОНФРОНТАЦИОНЕН МЕТОД НА ГАРНЕР //  

КОНФРОНТАЦИОННЫЙ МЕТОД ГАРНЕРА 

 

Методът на Гарнер (Метод Гарнера, Garner Н. Н.) се 

фокусира върху конфликта между осъзнатото или неосъзнатото 

желание на болния да постигне дадена цел и върху стремежа да 

избяга от този конфликт. 

Провокативните въпроси на психотерапевта налагат 

болния да изследва ролята на психотерапевта и динамиката на 

взаимоотношенията с него, да се опита да направи преоценка на 

стереотипната природа на своето мислене и поведение, и да си 

изработи удовлетворително за двете страни решение на 

конфликтите. 

Фокусът на психотерапията може да бъде ограничен до 

разрешаването на ядрения конфликт, съществуващ на по-ранни 

етапи от живота на болния. Болните от зависимости или 

преживяващи страх да изгубят родителя си могат да чуят от 

психотерапевта изказване, което съдържа елементи на 

конфронтация (конфронтация): „Престанете да мислите, че Вие 

не сте способни да се грижите за себе си” или „Вие се държите 

като най-безпомощното, неспособно същество на света”. След 

всяко едно от тези съждения се задава въпроса: „Какво си 

мислите или чувствате по отношение на това, което Ви казах?”, 

който действа като действа като лост за изследване на 

мотивацията за психотерапия и за включване в активно, 

ориентирано към решаването на проблемите, поведение.  

Конфронтацията може да бъде използвана допълнително в 

различни форми на инсайт-ориентирана психотерапия, когато 

има изразен ясно определен конфликт, а също така може да се 

прилага за закрепване на конструктивни форми на психична 

защита (психична защита) или за преодоляване на невротични 

форми, като особено резултативна е употребата на методиката 

при работата с подрастващи, които използват наркотици. Една от 

целите на подобни съждения е да се провери доколко пълно 

разбира болния тезата, издигана от психотерапевта. Така 

неправилното разбиране може да бъде незабавно коригирано. 

Конфронтацията може да бъде използвана и като средство  

Конфронтацията може да бъде използвана и като средство за 

поведенческо или за друго психагогично въздействие, те са като 

клин, забиван между когнитивни структури, неправилно 

свързани помежду си. Авторът ограничава прилагането на този 

метид, като изключва неговото използване при работата с болни с 

психози и с гранични синдроми. 

 

КОНФРОНТАЦИЯ //  

КОНФРОНТАЦИЯ 
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1) Противопоставяне, стълкновение, противостоене на 

мненията на хора или на групировки. В този негов социално-

психологически смисъл терминът може да се употребява при 

описване на процеса на групова или на семейна психотерапия 

(семейная психотерапия). 2) В психотерапията това е един от 

основните технически прийоми за представяне на един паяциент 

или на група на техните неосъзнавани или амбивалентни 

нагласи, отношения или стереотипи на поведение с цел тяхното 

осъзнаване (осознание) и преработка. Може да се провежда както 

в пряка (конкретна вербална форма), така и в скрита – с 

използване на психотерапевтични метафори и невербални 

прийоми.  

Редица психотерапевти се отнасят негативно към 

конфронрационните прийоми и ги противопоставят на 

емпатичните (емпатийна психотерапия/ эмпатическая 

психотерапия). Тази заблуда се базира на смесването на 

психотерапевтичния и социално-психологическия смисъл на 

термина, когато К. се разбира като „противоборство” между 

психотерапевта и пациента или групата; на надценяването на 

значението, което имат емпатичните прийоми, явяващи се основа 

за установяване на контакт и на диагностичния етап с работата с 

пациянтите, но които са недостатъчни за психокорекционни 

намеси, за ефективното завършване на повечето краткосрочни 

форми на психотерапия; базира се също на личностното 

избягване на „грубите психохирургични техники” («жесткие, 

психохирургические» техник), които поставят под опасност 

„добрите” отношения с пациента и психичния комфорт на 

психотерапевта, но са необходими за оказването на радикална 

помощ на пациента., основава се и на неконтролираната 

идентификация със защитнит нагласи на пациента („Искам 

зъбът да не ме боли, но не давам да го лекуваме с машината”). 

Конфронтационните прийоми са най-добре разработени в 

психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия).  

 

KОПИНГ-МЕХАНИЗМИ  

(МЕХАНИЗМИ ЗА СПРАВЯНЕ) // 

КОПИНГ-МЕХАНИЗМЫ  

(МЕХАНИЗМЫ СОВЛАДАНИЯ)  

 

От англ. ез. coping – справяне.  

Изучаването на поведението на човека в стресови ситуации 

води до разкриването на механизми за справяне, или копинг-

механизми, които определят успешната или неуспешната 

адаптация. 

За първи път терминът „копинг” («coping») се използва от 
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Мърфи (Мерфи, Murphy L.) през 1962 г.  при изследването на 

начините за преодоляване от страна на децата на изискванията, 

предявявани от развитийните кризи. Към тях се отнасят 

активните усилия на личността, насочени към овладяването на 

трудната ситуация или проблем. Впоследствие разбирането на К. 

– М. (М. З. С.) се свързва тясно с изследването на психичния 

стрес. Лаззаръс (Лазарус/ Lazarus R. S., 1966) определя К.- М. (М. 

З. С.) като стратегии за действие, предприемани от човека в 

ситуации на психична заплаха, в частност в условията на 

приспособяване към болестта като заплаха (в различна степен, в 

зависимост от вида и тежестта на заболяването) срещу 

физическото, личностното и социалното благополучие. 

В теорията за копинг-поведението, основана на трудовете 

на когнитивните психолози Лазаръс и Фолкман (Lazarus R., 

Folcman S., 1984, 1987), се разграничават следните базисни 

копинг-сстратегии: „разрешаване на проблема”, „търсене на 

социална подкрепа”, „избягване” («разрешение проблем», «поиск 

социальной поддержки», «избегание») и базисните копинг-

ресурси: Аз-концепция, локус на контрол, емпатия, афилиация и 

когнитивни ресурси. Копинг-стратегията за разрешаване на 

проблема отразява способността на човека да определя проблема 

и да намира алтернативни решения, ефективно да се справя със 

стресовите ситуации, като така спомага за запазването както на 

психичното, така и на физическото си здраве. Копинг стратегията 

за търсене на социална подкрепа позволява с помощта на 

актуалните когнитивни, емоционални и поведенчески отговори 

човек успешно да се справя със стресови ситуации. Отчитат се 

някои полови и възрастови различия по отношение на 

социалната подкрепа. В частност, мъжете по-често търсят 

инструментална подкрепя, а жените – както инструментална, 

така и емоционална. Младите пациенти смятат най-важна в 

социалната подкрепа възможността да обсъждат своите 

преживявания, а по-възрастните – доверителните отношения. 

Копинг-стратегията на избягването позволява личността да 

намали емоционалното напрежение, емоционалния компонент на 

дистреса до промяната на самата ситуация. Активното 

използване от страна на индивида на копинг-стратегията на 

избягването може да се разглежда като преобладаване в 

поведението на мотивацията за избягване на неуспеха над 

мотивацията за постигане на успеха, а също така като сигнал за 

възможните вътреличностни конфликти (Ялтонский В. М., 1994). 

Един от основните копинг ресурси е Аз-концепцията, 

положителният характер на която спомага за това личността да 

се чувства уверена в своята способност да контролира ситуацията. 

Интерналната ориентация на личността като копинг-ресурс 

позволява да се осъществява адекватна оценка на проблемната 

ситуация, да се избират в зависимост от изискванията на средата 
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адекватната копинг-стратегия, мрежата от контакти, да се 

определят видът и обемът на необходимата социална подкрепа. 

Усещането за контрол върху средата спомага за емоционалната 

устойчивост, за поемането на отговорност за протичащите 

събития. Следващ важен копинг ресурс се явява емпатията, която 

включва както съпреживяването, така и способността да се 

приема чуждата гледна точка, което позволява по-ясно да се 

оценява проблемът и да се създават повече алтернативни 

варианти за неговото разрешаване. Съществен копинг-ресурс се 

явява също и афилиацията, която се изразява както под формата 

на чувство за привързаност и вярност, така и в общителността, в 

стремежа на даден човек да си сътрудничи с други хора, да се 

намира постоянно с тях. Афилиативната потребност се явява 

инструмент за ориентация в междуличностните контакти, тя 

регулира емоционална, информационната, приятелската и 

материалната социална подкрепа по пътя на изграждането на 

афективни взаяимоотношения. Успешността на копинг-

поведението се определя от когнитивните ресурси. Развитието и 

осъшествяването на базисните копинг-стратегии за разрешаване 

на проблемите е невъзможно без достатъчно ниво на мислене. 

Развитието на когнитивните ресурси позволява да се оцени 

адекватно както стресогенното събитие, така и обемът от 

наличните ресурси за неговото преодоляване.  

Правени са опити да се обединят в едно цяло защитните 

механизми и К. М. (М. З. С.). При поставянето на 

психотерапевтичните задаи подобно обединяване на адаптивните 

реакции на личността изглежда целесъобразно, доколкото 

механизмите на приспособяване на личността към болестта на 

различните етапи на заболяването и на неговото лечение са 

изключително многообразни – от активни, гъвкави и 

конструктивни до пасивни, ригидни и дезадаптивни механизми 

за психична защита (психологическая защита).  

Целите на К. – М. (М. З. С.) могат да бъдат различни у 

пациента, психотерапевта и хората от близкото обкръжение на 

болния. Пациентът е заинтересуван от това да постигне психично 

равновесие, да отслаби и отстрани своето болестно разстройство, 

да се приспособи афективно към живота с проявите и 

последиците от болестта в случаите на хронично протичане на 

заболяването, да се оптимира максимално към изискванията на 

лечението.  Основната цел при използването на К. – М. (М. З. С.) 

от психотерапевта е развиването на позитивно отношение към 

лечението и мотивация за него у пациента; неговото активно 

сътрудничество в терапията, емоционалнате му устойчивост и 

търпеливост в процеса на терапия. Лицата от близкото 

обкръжение на пациента очакват от него да запази предишния си 

статут в семейството и на работа, да продължи да поддържа 

своите социални контакти. Важно е психотерапевтът да отчете 
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цялото това многообразие от цели, за да могат да бъдат очертани 

К. – М. (М. З. С.) с напълно различна насоченост. 

Типовете (модалностите) К. – М. (М. З. С.) могат да се 

проявяват в различни когнитивни, емоционални и поведенчески 

стратегии на личностно функциониране на болния. Към 

когнитивните сстратегии се отнасят следните К. – М. (М. З. С. ): 

отвличане или превключване на мислите на други, „по-важни” 

теми,  отколкото болестта; приемане на болестта като нещо 

неизбежно, проява на своего рода стоическа житейска философия, 

дисимулация на болестта (умишлено скриване на симптоми на 

болестта от лекаря), игнориране, снижаване на нейната 

сериозност, дори насмиване над болестта; запазване на апломба; 

стремеж да не се показва собственото болестно състояние на 

другите; проблемен анализ на болестта и на нейните последици, 

търсене на съответната информация, разпитване на лекарите, 

обмисляне, балансиран подход към решенията; относителност 

при оценка на болестта, сравняване на себе си с другите, 

намиращи се в по-лошо положение; религиозност, силна вяра 

(„Бог е с мен”/«со мною Бог»); придаване на значение и смисъл на 

болестта, например като на зов на съдбата или на проверка на 

силата на духа и др.; самоуважение – по-дълбоко осъзнаване 

(осознание) на собствената ценност като личност. 

Емоционалните стратегии на К.- М. (М. З. С.) се проявяват 

под формата на: преживяване на протест, на възмущение, на 

противопоставяне на болестта и на нейните последици; 

емоционално отпускане – отреагиране на чувствата, 

предизвикани от болестта, например с помощта на плача; 

изолация – потискане, недопускане на чувства, адекватни на 

ситуацията; пасивно сътрудничество – доверие с предаване на 

отговорността на психотерапевта; покорност, фатализъм, 

капитулация, самообвинения, поемането на вината върху себе си; 

преживявания на злоба и раздразнителност, свързани с 

ограничения от болестта живот, запазване на самообладание – 

равновесие, самоконтрол (самоконтроль). 

Поведенческите стратегии на К.- М. (М. З. С.) се явяват 

следните: отвличане – обръщане към някаква дейност, бягство в 

работата; алтруизъм – грижа за другите, докато собствените 

потребности остават на втори план; активно избягване – стремеж 

да се избегне „потъването” в процеса на лечение; компенсация – 

отвличащо изпълняване на някакви собствени желания, 

например покупка на нещо за самия себе си; конструктивна 

активност – удовлетворяване на някаква отдавнашна потребност, 

например реализирано на желано пътешествия; уединение – 

пребиваване в покой и размисли за себе си; активно 

сътрудничество – отговорно участие в диагностичния и лечебния 

процес; търсене на емоционална подкрепа (эмоциональная 

поддержка) — стремеж да бъдеш изслушан, да намериш 
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спокойствие и разбиране.  

Наред с Бернския въпросник „Начини за преодоляване на 

критични ситуации” («Способы преодоления критических 

ситуаций») на Хайм (Хайм, Heim Е.), описани по-горе, при 

изследването на механизмите на справяне се прилагат също и 

психодиагностичната методика „Индикатор на стратегиите за 

преодоляване на стреса” («Индикатор стратегий преодоления 

стресса»), създадена от Амирхан (Амирхан, Amirhan J. Н.) прз 

1999 г. и адаптиран от В. М. Ялтонски (В. М. Ялтонский) през 

1994 г. Методиката представлява сама по себе си самооценъчен 

въпросник, който определя базовоте копинг-стратегии 

(разрешаване на проблеми, търсене на социална подкрепа и 

избягване) и техният израз, а именно структурата на поведението 

на справяне със стреса.  

От описанието на К. – М. (М. З. С.) се вижда, от една страна, 

тяхното сходство със защитните механизми, а от друга – това 

колко много те се различават по параметра активност 

(конструктивност) – пасивност (неконструктивност). Най-

продуктивни от тях при провеждането на психотерапия се явяват: 

активното сътрудничество с пациента в диагностичния и 

лечебния процес, активното търсене на подкрепа в 

терапевтичната и социалната среда, проблемен аналаиз на 

болестта и нейните последици, разумна степен на игнориране на 

болестта и хумористичен подход към нея (определено 

дистанциране в отношението към проявите на заболяването), 

стоицизъм и търпеливост, запазване на самообладание, 

противопоставяне срешу болестта, емоционално отпускане и 

алтруизъм. Често на психотерапевта му е трудно да проведе 

конструктивна модификация на механизмите за психична 

защита или да ги отстрани, дори ако той е успял да създаде 

емпатична комуникация с пациента, която отслабва и намалява 

необходимостта от използването на защити. В този случай най-

целесъобразно е да се постави акцентът в психотерапевтичната 

работа върху поддържането и развиването у пациента на К. – М. 

(М. З. С.).  

Вж също Стрес и неговото преодоляване (копинг) по 

Лазаръс, Майхенбаум, Пере. 

 

КОРЕКТИВЕН ЕМОЦИОНАЛЕН ОПИТ // 

КОРРЕКТИВНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 

Понятието е въведено от Александер (Александер, 

Alexander F. G., 1965), който разглежда К. Е. О. като основен 

терапевтичен фактор в психоанализата (психоанализ) и в 

психоаналитично-ориентираната психотерапия.  

И докато други психоаналитици традиционни подчертават 

значението на аналогиите между патогенната ситуация в 
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ранното детство и преноса (перенос) в аналитичната ситуация, 

авторът посочва терапевтичната ценност на разликите между 

конфликтните отношения в детството и актуалните отношения 

„психотерапевт-пациент”. Тази разлика именно създава 

възможност за развитие на К. Е. О. (К. Э. О.). Новото 

разрешаване на стария, изтласкан конфликт в условията на 

пренос е възможно не само благодарение на това, че 

интензивността на конфликта на преноса е по-малко значма, 

отколкото детския конфликт, но и поради това, че фактическата 

реакция на психотерапевта на емоционалното реагиране на 

пациента съвършено не прилича на първоначалната реакция на 

родителите. Това различие в отношенията „психотерапията-

пациент” и „родител-дете” открива пред пациента възможности 

да се модифицират предишните, дезадаптивни емоционални 

стереотипи. Така, ако в основата на изходната, детска ситуация, 

която пациентът повтаря при преоса, лежат отношенията между 

строгия баща и изплашения син, то психотерапевтът е длъжен да 

се държи меко, да дава на пациента свобода на действие. И ако 

бащата е демонстрирал по отношение на сина си една сляпа, 

всеопрощаваща любов, психотерапевтът следва да се държи по-

строго. 

Различни психотерапевтични направления, особено такива 

с психодинамична ориентация, използват феномена Е. О. (К.  Э. 

О.). Той се разглежда обикновено не в контекста на Едиповия 

конфликт, а в рамките на сформиращия се дезадаптивен 

стереотип в междуличностните отношения на пациента. При 

провеждането на личностно-ориентирана (реконструктивна) 

психотерапия К. Е. О. Се отчита на етапите на установяване на 

психотерапевтичен контакт (психотерапевтический 

контакт) и на реконструкция на нарушената система от 

отношения на болния. Пациентът обикновено неосъзнато се 

стреми да предизвика у психотерапевта реакция, която би била 

повторение на неговите предишни междуличностни контакти. За 

психотерапевта е важно да не се окаже въвлечен в такъв тип 

общуване. У пациентите с астеничен стил на реагиране, по 

правило, се проявяват тенденции към агресивно или към пасивно 

и подчинено поведение. Реакциите на околните на поведението 

на болния обикновено се изразяват в раздразнение, в конфликти 

с него или в доминиране и прояви на опека. Психотерапевтът, 

естествено, е длъжен да се държи по друг начин. Агресивният 

болен съответно получава от страна на психотерапевта един мек, 

сдържано-спокоен подход. На пациентите, които очакват опека и 

ръководство от страна на психотерапевта, последният предлага 

да си разделят отговорността, да проявят активност, напътства ги 

да взимат самостоятелни решения в трудни ситуации. При 

истерична структура на характера се отбелязва стремеж към 

доминиране в общуването с околните, свързано със зависимост от 
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тях и с тенденции към манипулиране с цел упражняване на 

контрол върху тяхното обкръжение, на завоюване на признание, 

внимание и привързаност. Някои пациенти се опитват да 

постигнат тези цели посредством взискателност, съпротива 

(сопротивление), борби, агресивни маниери в общуването с 

психотерапевта, други постигат одобрението на психотерапевта 

със своя мек, зависим маниер на поведение. За психотерапевта е 

важно да избягва това да натрапва на пациента своя стил на 

общуване. За поведението на личността с обсесивно-

психастенична структура са характерни засиленият 

самоконтрол (самоконтроль), внимателност, сдържаност в 

изразяването на чувствата, зависимост. Околните реагира на 

този комуникативен стил също така сдържано, недоверчиво, 

избягвайки в крайна сметка контакта с болния.  Психотерапевтът 

обратно, трябва да проявява топло, доброжелателно отношение, 

открито и спонтанно да изразява своите реакции при общуването 

с пациента. Използването на К. Е. О. в психотерапията позволява 

да се преизгради самофрустриращия стереотип на поведение на 

пациента по модел на неговите отношения с психотерапевта и да 

си изработи ново, по-адаптивно поведение.  

 

КОСВЕНО ВНУШЕНИЕ //  

КОСВЕННОЕ ВНУШЕНИЕ 

  

Разновидност на внушението (внушение), при което 

неговото съдържание се подкрепя от строго определени и 

конкретни условия, при наличието на които то ще се реализира. 

В случаите на К. В. се използва допълнителен дразнител, който 

придобива ново информационно значение при провеждането на 

прякото внушение. Тази форма на внушение се явява основа на 

опосредстващата и потенционираща психотерапия (вж 

Психотерапевтично опосредстване и потенциониране на 

биологичната терапия Психотерапевтическое опосредование и 

потенцирование биологической терапии). 

Увереността на болния в лечебния ефект се явява активен 

фактор, който играе важна роля при провеждането на всички 

видове терапия. Благоприятната обща обстановка на лечението, 

укрепването от страна на медицинския персонал на надеждите 

на болния за това, че лечебната процедура ще ще бъде ефективни 

позволяват да се засили нейното действие. Механизмът на 

„въоръжено внушение” («вооруженное внушение») на Шарко 

(Шарко, Charcot J. М.),  на осъществяването на внушение „чрез 

предмета” или косвения психотерапевтичен ефект (Бехтерев В. 

М., 1911) е необходимо да се имат предвид при използването на 

което и да било лечебно въздействие, включително и на такова с 

биологична природа. 

Пример за косвена психотерапия е използването на 
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различен вид „маски” („маска”, вж. Методиката „маска”/ 

Методика «маска»). В качеството на още една форма на К. В. 

може да се разглежда плацебо-терапията (плацебо-терапия). К. В. 

се използва в лечението на нервно-психични разстройства; Ю. В. 

Канабих (Ю. В. Канабих и др., 1935), А. Л. Месников (А. Л. 

Мясников, 1954) го прилагат за лечение на вътрешни болести, С. 

М. Берг (С. М. Берг, 1926) – при малки хирургични „операции”, 

Н. Г. Безюк (Н. Г. Безюк, 1941), А. И. Картамишев (А. И. 

Картамышев, 1942) — в лечението на някои дерматози, К. И. 

Платонов (К. И. Платонов, 1941) – за обезболяване на раждането 

и при токсикози на бременността. 

 

КОТЕРАПЕВТ //  

КОТЕРАПЕВТ 

 

Психотерапевт, който непосредствено и целенасочено си 

сътрудничи със свой колега (колеги) в организирането на 

конкретен психотерапевтичен процес. 

Институтът на котерапевтите (cotherapy, teamwork, multiple 

psychotherapy) е най-характерен за семейната и груповата 

психотерапия (групповая психотерапия), в редица школи се 

разглежда като необходимо условие за тяхното провеждане. 

Изграждането на института на котерапевта се свързва с имената 

на Хълс (Халс, Hulse W. С.) в груповата психотерапия (групповая 

психотерапия, 50-те г на ХХ. век) и на Уитакър (Витакер, 

Whitaker С. А., 1975) — в семейната психотерапия (семейная 

психотерапия). В съвременните направления на индивидуалната 

психотерапия (индивидуальная психотерапия) също се отбелязва 

тенденцията към замяна на диадните отношения „лекар-болен”  

(«врач—больной») с екипно обслужване на пациента от двама 

(невролингвистично програмиране/ нейролингвистическое 

программирование) или няколко психотерапевти (краткосрочна 

позитивна психотерапия/ краткосрочная позитивная 

психотерапия). 

Могат да се разграничат три основни функционални 

позиции  на котерапевта, върху които различните школи 

акцентират по свой начин. 

_Интензифицирующа функция_ — участието на няколко 

психотерапевта позволява намесата да стане по-интензивна при 

тяхната едновременна работа (биполярна терапия/биполярна 

терапия) или по-продължителна при последователната размяна 

на ролите с водещия, което дава възможност другият да си 

почине (рекреация) (вж Марафон). 

_Допълваща функция_ (дополняющая функция) по 

професионален (лекар и психолог) или полов признак (мъж и 

жена)  - по-често в този случай се акцентира върху взаимното 

допълване на ролевите позиции – емпатично-ориентираният 
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психотерапевт, установявайки и поддържайки контакт с 

пациента, облекчава директивните намеси на по-технически 

ориентирания му колега и т.н. Възможно е техническо допълване 

(по-често в тренинга/ тренинг), когато котреньорът (котренер) 

реализира определени прийоми, в които се е специализирал. 

_Супервизорска функция_ — котерапевтът поема ролята на 

супервизор (супервизор) по отношение на своите колеги в една 

пасивно-наблюдателна форма, предоставяйки им обратна връзка 

(обратная связь) след сеанса, или в активно-контролираща 

такава, което му позволява да се намесва в психотерапевтичния 

процес по време на заниманието. 

В родната практика преимуществено се използва 

допълващата функция на котерапевтите в груповата 

психотерапия. 

 

КРАТКОСРОЧНА ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ // 

КРАТКОСРОЧНАЯ ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

В последно време по-често се употребява друго название — 

консултиране и терапия, ориентирани към решаване на 

проблеми — solution talk. Едно от направленията на 

съвременната нова вълна в психотерапията, центрирани върху 

активизирането на собствените ресурси на пациентите за 

решаване на техните проблеми. В качеството на 

основоположници на К. П. П. могат да се изброят Шейзър 

(Шазер, Shazer S. De, США), Уайт (Уайт, White M., Австралия), 

Епсън (Эпстона, Epston D., Новая Зеландия), Ахола и Фурман 

(Алоха и Фурман, Ahola Т., Furman В., Финляндия). 

Независимо от това, че практикуващите К. П. П. са 

принципни противници на концепцията за работа (аналитична – 

бел. прев.) с пациенти, в теоретичното осмисляне на опита, в 

рамките на тази концепция, както при всяка добра теория, могат 

да бъдат разграничени „три източника и три съставни части” 

(„три источника и три составные части”). Трите източника — това 

са нагласите в разбирането на Ериксън (Эриксон (Erickson M. 

H.)), системения опит в семейната психотерапия и психоанализ 

(Миланска школа на Селвини-Палацоли/ Сельвини-Палаццоли/ 

Selvini-Palazzoli M. S.)), а също така стратегическата (Хейли 

(Haley J.), Маданес (Маdanes С.) семейна психотерапия и 

психоанализа (семейная психотерапия; психоанализ) 

Последното утвърждение може да предизвика несъгласие и 

недоволство сред представителите на К. П. П., доколкото те 

принципно са антианалитици и смятат, че анализът на 

причините за дадена болест или проблем неминуемо води до 

появата и до усилването на чувството за вина, което е толкова по-

изразено, колкото по-дълбоко и активно е осъзнаването 

(осознание) от страна на пациента и на неговите близки на 
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„патогенетичните причини” (патогенетические причины). Именно 

такива „странични” самообвинения и обвинения спрямо 

собствените близки хора, според поддръжкниците на К. П. П. са 

препятствие пред сътрудничеството на пациента и на неговите 

близки с психотерапевта, те са причина за ниската ефективност и 

продължителната психодинамична психотерапия. Изхождайки от 

тази нагласа, К. П. П. не се фиксира върху търсенето на 

причините за дискомфорта на своите пациенти, а е ориентирана 

към изявата и активизирането на ресурсите за преодоляването 

му, което е напълно съзвучно с нагласите на Ериксън. За разлика 

от него преките му последователи не експлоатират трансовите 

състояния на своите пациенти, за да провеждат „диалог с 

несъзнаваното” (диалог с бессознательным»), а апелират за 

тяхното осъзнаване и до постигането на позитивни инсайти 

(инсайт). Водещият психоаналитичен въпрос „Защо?” често се 

адресира към пациентите в рамките на К. П. П., но е ориентиран 

не към търсене на патогенния конфликт, а към изява на 

саногенните атрибуции, основани на субективната концепция за 

здраве-болест на пациента и на неговите близки (вътрешна 

картина на болестта). Отношението на привържениците на К. П. 

П. към психоанализата, която се явява база на тяхното 

теоретично образование и психотерапевтичен опит, напомня 

негативизмът на юношата по отношение на авторитета на 

бащата, зависимостта от когото първият се опитва да преодолее, 

правейки всичко наобратно: ако психоанализът е продължителен 

процес, то К. П. П. е по принцип краткосрочна, ако 

психоанализата подчертава значението на платеното обслужване 

на пациента, то представителите на К. П. П. принципно ги 

осблужват безплатно и т.н. И при единия, и при другия подход 

има рационално зърно, привидното юношество е единствено в 

обърнатото отражение на низвергнатия авторитет. За 

краткосрочните психотерапевти обаче почитаните от тях класици 

в семейната психотерапия не се приемат за безусловни 

авторитети, а техните технически прийоми за неопровержими 

догми. Така, ако за класическата семейна психотерапия е 

задължително изискване психотерапевтичното занятие да се 

посещава от цялото семейство, а обсъждането на семейната 

динамика и формирането на терапевтичната програма да се 

осъществява от екип психотерапевти обособено от пациента, то 

краткосрочните психотерапевти творчески разширяват 

възможностите на семейната психотерапия, като не предявяват 

подобни строги изисквания към пациента и неговото семейство, а 

обсъждането на терапевтичната програма се провежда съвместно 

с пациента и неговите близки (принцип „гласност в 

психотерапията”).  

Трите основни принципи на К. П. П. са 1) опиране 

единствено на положителното в живота на човека, на неговите 
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ресурси; 2) използване единствено на позитивни подкрепления 

(подкрепление) при работата с пациента и неговите близки; 3) 

позитивистки (във философски смисъл) подход. Търсенето на 

ресурсите може да бъде ориентирано към миналото („Какво по-

рано Ви помагаше да преодолявате подобни проблеми? Как 

решаваха Ваши близки и познати подобни проблеми?”, към 

настоящето („Какво в момента Ви помага да разрешите 

проблемите си, макар и временно?”) и към бъдещето („Какво или 

кое може да Ви помогне да разрешите проблемите си?”). Не 

спомага ли опирането единствено на положителното в работата с 

пациентите да се формира у тях една „розова илюзия”, един 

едностранчив и неадекватен „безоблачен светоглед” («радужного 

мировосприятия»? Признавайки едностранчивостта и 

илюзорността на такова гледище за света, позитивните 

психотерапевти подчертават същите особености при 

„черногледството”, характерно за по-голямата част от пациентите 

и смятат за задача на психотерапията да формира по-

диалектичен светоглед, да разширят гледната точка към света с 

по-светли нюанси и с надежда. Използването единствено на 

позитивните подкрепления при работата с пациентите позволява 

да се освободят и активизират неговите положителни спомени, 

интуиция и способността му конструктивно да фантазира, да 

стане достъпна неговата субективна концепция за здраве-болест, 

която обикновено пациентите се срамуват да представят на 

психотерапевта поради нейните „ненаучност и наивност” 

(«ненаучность и наивность»). Позитивисткият подход към 

психотерапията, принципното предоставяне на водещата роля на 

опита и на интуицията на пациента, на неговите близки и на 

психотерапевите, съзнателното преодоляване на строгите рамки 

на която и да било психотерапевтична концепция позволява на 

позитивните психотерапевти да разруши стереотипа на 

поетапното лечебно взаимодействие с пациента (симптоматична 

диагностика — постановка на диагнозата на синдрома или на 

нозологичната единица — построяване на модел на 

терапевтичното въздействие — същински терапевтични 

мероприятия с оценка на обратната връзка (обратная связь) и 

на започване на работата с пациента директно с корекционни 

мероприятия, единствено в случай на неефективност на 

прийомите да се анализират на когнитивно ниво проблемите на 

пациента и да се моделират терапевтичните въздействия, като се 

отчита отрицателната обратна връзка при първичното 

въздействие. 

Курсът на психотерапията (консултирането) обикновено 

включва 2-4 занимания, като е желателно психотерапевът да 

проведе психотерапията в рамките на една беседа. 

Продължителността на заниманията обикновено е повече от един 

час, а на първото такова — често повече от два часа. Паузите 
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между занятията траят от няколко дни до няколко месеца. 

Такова амбулаторно обслужване на пациентите обикновено се 

осъществява от екип психотерапевти. Пациентът може да 

посещава заниманията сам, но винаги се приветства участието в 

тях на неговите роднини или познати. 

Сред широкия спектър от системно-семейни, поведенчески, 

парадоксални и метафорични, дори дзен-будистки психотехники, 

използвани в рамките на К. П. П., могат да се изброят следните 

най-често използвани прийоми: 

„Опора на прогреса” — тристъпкова методика за активация 

на саногенните механизми, атрибутирани на субективната 

концепция за здраве-болест на пациента: 1) Имало ли е в 

последно време такъв период, когато проблемът е изчезвал или 

значително е отслабвал? Имало ли е ремисии? Как мислите, 

защо? Какво спомага за ремисията? Какво бихме могли ние 

всички да направим, за да закрепим тези механизми? 

„Фантазии за бъдещето” — тристъпкова методика за 

позитивно програмиране на бъдещето, също така базирана на 

субективната концепция за здраве-болест; третата стъпка 

(„благодарност”) е ориентирана към прякото или парадоксалното 

усилване на сътрудничеството на микросоциалното обкръжение 

на пациента в преодоляването на проблемите: 1) Кога ще се 

оправите? Кога може да се разреши проблемът?3) Какво може да 

способства това? Пофантазирайте: ако се срещнем с Вас след този 

период от време, който сте псоочили (1) и у Вас действително 

всичко е наред и ако тогава Ви попитам „Какво Ви помогна?”  - то 

какво бихте ни отговорили Вие? Чрез повторните въпроси – Какво 

още би могло да Ви помогне? — се формира разгърната саногенна 

програма, която включва желателното поведение на 

миркросоциалното обкръжение и специалистите с техните 

препоръки. 3) Помислете как ще благодарите на всички хора, 

включени във Вашата забележителна програма, за тяхната 

помощ? След като е формирана паралелната „благодарствена 

програма”, която отчита значимостта за личността на конкретни 

хора от микросоциалния кръг, на пациента се предлага да 

започне да реализира в аванс „благодарствената си програма”.  

„Знаци за подобрение” — превключване на вниманието на 

пациента от насочено към симптомите на болестта и проявата на 

проблемите към фокусирано върху признаците на подобрение, 

косвено усилване на саногенните механизми и на механизмите за 

разрешаване на проблемите. Какво се случва с Вас и Вашето 

обкръжение, когато проблемите отсъстват? Как ние бихме могли 

да разберем, че проблемът е разрешен, по какви конкретни 

признаци? 

„Проблемът като решение”. На какво Ви научи този 

проблем? В какво той беше полезен за Вас? 

„Ново позитивно название” Измислете някакво ново 
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название на Вашия проблем, някакво хубаво име, което можем да 

използваме в нашия разговор. 

Тези прийоми позволяват на пациента да приеме своя 

проблем, да се откаже от конфронтацията (конфронтация) с 

него, която го е довела до безизходица и на тази основа да намери 

конструктивно компромисно решение. 

Основните положения на К. П. П. изглеждат по следния 

начин: 

1. Причините за проблема на всеки един човек лежат в 

неговото минало, но в неговия собствен опит са заложени и 

ресурси за разрешаване на тези проблеми. „Всеки пациент знае 

какво е решението на своя проблем, дори в случаите, когато му се 

струва, че това не етака” (Ериксън, Эриксон). 

2.  Анализът на причините за проблемите се съпровожда 

със самообвинителни преживявания на пациента и обвинения 

към неговите близки, че не спомагат за психотерапевтичното 

сътрудничество. Ето защо е по-конструктивно да се изявят и 

активизират ресурсите на пациента за решаване на проблемите. 

3. Рамките на всяка една концепция винаги са по-тесни от 

индивидуалните особености и опит на конкретните пациенти и на 

техните семейства. Приеманата концепция може да внуши 

нереалистични и неефективни решения поради една догматична 

вяра в нея, както и заради логическата ù красота. Единствено 

интуитивният опит закрепва и подсказва ефективните решения. 

4. Човекът не е свободен да се освободи от всички болести и 

проблеми, но той има възможност да смени „черногледството” по 

отношение на своя живот и на света с по-диалектичен светоглед. 

Това спомага за преодоляването на проблемите. 

Конфронтацията, „борбата” с проблемите в повечето случаи не е 

ефективна, а приемането на проблема е път към компромисното 

решение. 

Вж също Ериксонианска хипноза, Фокусирана към 

решенията психотерапия. 

 

КРАТКОСРОЧНА ПСИХОДИНАМИЧНА 

ПСИХОТЕРАПИЯ //  

КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Терминът „краткосрочна” (краткосрочная) е предложен през 

50-60-те години на XX век от представителите на 

психоаналитичното, психодинамичното направление в 

психотерапията. До днес продължават острите дискусии за 

възможностите и допустимостта на краткосрочните форми на 

психотерапевтична помощ, които встъпват в противоречие с 

базисния психотерапевтичен постулат за „дълбина и 

дългосрочност” (глубинность—долгосрочность». 
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Независимо от това, че курсът психоанализа, който 

провежда самият Фройд (Фрейд, Freud S.) е относително кратък 

(от 3 до 6 месеца), а някои от неговите най-близки ученици 

(Ференци/ Ференци/ Ferenczi S.) и Ранк/ Ранк/ Rank О.) 

целенасочено ограничават психотерапията в 10-12 занимания, 

единствено историческата необходимост на периода след края на 

Втората световна война, както и количественото и качественото 

разширяване на необходимостта от психотерапевтична помощ (в 

нуждаещите се от нея вече се включват и по-бедни и защитените 

от обществото слоеве на населението), заставят ортодоксалните 

психоаналитици да се откажат от своите позиции. Предмет на 

обсъждането и на изследванията става радикалната терапия с 

продължителност само няколко години и възможностите за 

краткосрочни нейни форми. Поддръжници и основоположници 

на К. П. П. са Александер (Александер,  Alexander F. G.), Сифнеос 

(Сифнеос, Sifneos Р. Е.), Малан (Малан, Malan D. Н.), Ман (Манн, 

Mann J.), Дейвънлу (Девенлу, Devanloo H.), Балинт (Балинт, 

Balint M.), Мармор (Мармор, Marmor J.). 

Независимо от различията в техните психотерапевтични 

позиции, могат да се изброят и общи принципи на К. П. П., които 

се отнасят до целите, подбора на пациентите, фазите и 

прийомите: 

1. Приема се за краткосрочна психодинамичната 

терапия, целенасочено ограничена до 1-40 

занимания (най-разпространеният вариант е 10-

12) при честота на срещите с пациента 

приблизително 1 път на седмица. 

2. Целта на К. П. П. е да се постигнат поведенчески 

изменения във областта на конфликта, която е на 

фокус, за разлика от нагласата на ортодоксалната 

психодинамична психотерапия към личностно 

развитие по пътя на тоталното преодоляване на 

комплекса от основни конфликти. 

3. Съответно целите на водещия стратегически 

принцип на К. П. П. — очертаването и 

преработката на фокалния конфликт, в повечето 

случаи с едипова природа (съперничество, 

проблеми от типа печалба-загуба и т.н.). 

Маркерите на този фокален конфликт са свързани 

с посочени от пациента травми от ранното детство, 

повтарящи се стереотипи на травматични 

преживявания, връзка между дадения конфликт и 

една фигура на пренос (перенос) (бащин или 

майчински) и с проявите на блокажи 

(инхибиции/ингибиции) в някоя област от живота 

на пациента. Косвен показател за адекватен избор 

на фокален конфликт е афективната ответна 
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реакция на пациента на неговата „пробна” 

(пробная) интерпретация на конфликта. 

4. Изискванията към ролевата позиция на 

психотерапевта са: способност за афективен 

контакт с пациента, съчетан с „добросърдечно 

отсъствие на грижа” («добросердечным отсутствием 

заботы»), активност в контакта и интерпретациите 

(за разлика от позицията „неутрално огледало” на 

ортодоксалния психодинамичен психотерапевт). 

5. Определени изисквания към пациента. 

Показания: наличие на фокален конфликт с 

едипова природа или загуба на мотивация, 

наличие на опит най-малко с едно значимо 

взаимоотношение, способност да за рефлексия 

върху чувствата и конструктивна реакция на 

пробната интерпретация. Противопоказания: 

изразена депресия, психотични нарушения (от 

параноиден и/или нарцистичен характер), 

тенденции към патологично отреагиране на 

преживяванията (суицидно или наркоманно 

поведение). Косвено противопоказание е 

преимущественото използване от пациента на 

механизмите на проекцията и отрицанието. К. П. 

П. в значително по-голяма степен отколкото 

дългосрочната психотерапия е ориентирана към 

способността на самия пациент да обобщава и 

използва материала, получен в процеса на 

психотерапия. 

6. Фази на К. П. П. Първата фаза на подбор е 

насочена към диагностика на мотивацията и на 

силата на „Аза” на пациента и към определяне на 

фокалния конфликт (1-2 първи занимания) и към 

сключване на терапевтичен договор 

(психотерапевтический контракт). Втората фаза 

е посветена на преработката на фокалния 

конфликт. Заключителната трета фаза на 

сепарацията е насочена към разрешаването на 

преноса и към достатъчно директивното 

завършване на психотерапията. Обсъжда се 

въпросът как да се съобщи на пациента още в 

началото на терапията кога ще е точната дата на 

приключване на психотерапията, но се смята, че 

такъв технически подход е препоръчителен за 

начинаещия психотерапевт, доколкото той го 

спасява от преживяването на вина и от чувството, 

че „изоставя пациента”. Естествено у болния остава 

възможността отново да се обърне към лекаря при 
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възникване на проблем. Но дори в случая на 

планиране на повторен курс лечение, 

прекъсването е полезно за проверка в практиката 

на получените инсайти (инсайт). 

7. Освен обичайните за психодинамичната 

психотерапия реконструктивни прийоми на 

когнитивното и идентификационното учене, тук се 

използват и специфични техни модификации. 

Водещият технически принцип „кресло вместо 

кушетка” («кресло вместо кушетки») означава за 

психодинамичния психотерапевт ориентация към 

чувството за срам на пациента вместо чувството за 

вина, експлоатирано в ортодоксалната 

психодинамична психотерапия. Анализът на 

защитата и на съпротивата (сопротивление) в 

процеса на К. П. П. се центрира върху избран от 

психотерапевта фокален конфликт, а 

интерпретацията на преноса се ограничава с едно 

значимо лице от миналото, свързано с този 

конфликт.  

8. Водещият психотерапевтичен принцип в К. П. П.е 

преработването на фокалния конфликт, който се 

явява причина за блокирането в значими за 

пациента житейски сфери  — това му позволява да 

преживее възвръщане на енергията и на 

активността, които могат да бъдат използвани за 

разрешаване на житейските проблеми. 

Понастоящем се формират и по-новаторски подходи в К. П. 

П. Така например Зиндел (Зиндел, Zindel Ph., Швейцария), 

нарушавайки „аналитичното табу” (аналитическое табу), 

използва ериксоновската хипноза (эриксоновский гипноз) за 

ускоряване на фазата на свободните асоциации (свободние 

асоциаций) и за преработка на психодинамични конфликти. 

Много психодинамични психотерапевти започват да отделят все 

по-голямо внимание на положителните ресурси на пациента. 

Така К. П. П. служи като своеобразен мост за преход от 

аналитичната психодинамична психотерапия към съвременната 

интегративна психотерапия (интегративная психотерапия). 

 

КРАТКОСРОЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

 

От англ. ез. – short-term, brief, time-limited, immediate 

therapy. 

Независимо от привидното наличие на смислова 

еднозначност, това понятие е твърде неясно и неограничено от 

определени концептуални рамки; като се започне от 
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краткосрочната психодинамична психотерапия 

(краткосрочная психодинамическая психотерапия) с 

продължителност няколко месеца  и се стигне до  психотерапията 

с провеждане на една-единствена среща в рамките на 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) 

или на краткосрочната позитивна психотерапия 

(краткосрочная позитивная психотерапия). При всички случаи 

под К. П. се разбира съществено ограничена (средно десет пъти) 

по време в сравнение с аналогичните „класически” форми 

психотерапия. В груповата психотерапия (групповая 

психотерапия) аналог на краткосрочните форми се явява 

маратонът (марафон).  

Изобилието от терминологични синоними в англоезичната 

литература се обяснява от съвременните тенденции на практика 

всички концептуални и методически направления да са все по-

ориентирани към краткосрочността, основаваща се на 

повишаването на интензивността и на интегративността 

(интегративная психотерапия) и на конкуренцията в 

намаляването на материалните разходи без снижаване на 

ефективността. Родните психотерапевти на практика не 

използват термина К., доколкото абсолютното множество от 

нашите традиционни форми на организация на психотерапията 

изначално са краткосрочни. 

В съвременните направления (например при 

ериксонианската хипноза/ эриксоновский гипноз, краткосрочна 

позитивна психотерапия/ краткосрочная позитивная 

психотерапия) краткосрочността се явява един от основните 

принципи, които предпазват пациентите от това да развият 

„психотерапевтичен дефект или пристрастие” 

(психотерапевтический дефект или пристрастие), „бягство в 

психотерапията” («бегство в психотерапию») и прехвърляне на 

отговорността за собствения си живот върху психотерапевта. 

 

КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ //  

КРИЗИСНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 

Представлява оказване на спешна медико-психологичека 

помощ на хора, които се намират в състояние на криза. 

Практиката на К. И. се основава на теорията за кризата на 

Линдеман (Линдеман,  Lindemann E., 1944) и на концепциите за 

стадиите на жизнеиия цикъл и за кризата на идентичността на 

Ериксън (Эриксон, Erikson M., 1950). Кризата се разбира като 

състоянието на човека при блокиране на неговата целенасочена 

жизнена дейност, като дискретен момент от развитието на 

личността. Затегнатата, хронична криза носи в себе си опасността 

от социална дезадаптация, от суицид, от нервно-психично или 

психосоматично страдание. Хронизацията на кризата е 



 

 
~480~ 

характерна за хора с изразена акцентуация на характера и 

незрял светоглед (инфантилизъм – „светът е прекрасен”/”мир 

прекрасен” или юношески – „светът е ужасен”/ «мир ужасен»), с 

еднопосочни (нехармонични) семейни и професионални 

житейски нагласи. Именно такива хора се нуждаят от помощ в 

периода на преживяване на кризата, която се възприема от тях 

не само като труден и отговорен период в живота им, но и като 

„безизходица (тупик), която прави по-нататъшния им живот 

безсмислен”.  

Водещи методи на К. И. се явяват психотерапията 

(кризисна психотерапия/ кризисная психотерапия) и кризисното 

консултиранe (психологическое консультирование). В чужбина К. 

И. се провежда не само от държавните медико-психологически 

учреждения – кризисни центрове и кабинети (кабинет за 

социално-психологическа помощ/ кабинет социально-

психологической помощи), но и от доброволци към религиозните 

и благотворителни организации, които са преминали специална 

подготовка (типичен пример са „Добрите самаряни”/«Добрые 

самаритяне»). Специфична форма на К. И. се явява телефонното 

консултиране (телефонное консультирование). Отбелязва се 

специализация на службите за К. И.: помощ за деца и 

подрастващи, напуснали семейството, на наркомани, ветерани от 

войната и други рискови групи. По естествен път нараства 

потребността от кризисна помощ в ситуации на катастрофи, при 

стихийни бедствия и социални сътресения, доколкото през тези 

периоди по-голям брой хора, загубили близки, жилищата или 

работата си, преживяват състояние на житейска криза, утежнено 

от трагични лични преживявания.  

През 1960 г. понятието К. И. се разширява и вече обхваща 

концепциите „семейни кризи” (кризисы семьи) и съответно 

семейната психотерапия (семейная психотерапия) и семейното 

консултиране (семейное консультирование).  

 

КРИЗИСНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

КРИЗИСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Психотерапевтичната помощ, оказвана на хора, намиращи 

се в кризисно състояние, се нарича К. П. 

Кризата се разбира като състояние на човека, което 

възниква при блокирането на неговата целенасочена жизнена 

активност от външни по отношение на личността му причини 

(фрустрация) или от вътрешни причини, обусловени от ръста, от 

развитието на личността му и нейния преход към друг жизнен 

цикъл, към друг етап на развитие. В този смисъл кризи 

преживява всеки човек. Психотерапевтичната помощ е показана 

при хора не просто в кризисно състояние, а в ситуация на 

„патологична криза”  («патологический кризис»). Понастоящем 
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кръгът на състоянията, които се отнасят към кризисните и които 

изискват психотерапевтична помощ, се явява достатъчно широк. 

Към тях на първо място се отнасят кризисните състояния, 

съпровождащи патологичната или непатологичната ситуативна 

реакция, психогенната,  включително невротичната реакция, 

невротичната депресия, психопатичната или 

патохарактерологичната реакция. През 60-те години на миналия 

век групата на кризисните състояния се разширява поради 

въвеждането на концепцията „семейни кризи” (кризисов семьи). 

Освен това, към кризисните състояния могат да бъдат отнесени 

т.н. кризи на идентичността (кризисы идентичности, Положий Б. 

С., 1991) — прекаленото преживяване от хората на резките 

изменения в обществения живот, което например е характерно за 

съвременна Русия, а също така кризисните състояния в 

структурата на стресовите и постстресовите разстройства 

(Александровский Ю. А., 1997). 

Най-значимите фактори за появата на „патологични” 

(патологические) кризисни състояния, които определят 

терапевтичната тактика на К. П., се явяват суицидните 

тенденции (суицидните мисли и суицидното поведение). 

Суицидните тенденции могат да се разглеждат като част от 

структурата на клиничните прояви на кризисните състояния и се 

явяват своеобразен отговор на прекомерните, субективно 

непоносими страдания. В нашата страна концепцията за 

кризисните състояния (в рускоезичната литература традиционен 

термин, адекватен на кризисното състояние, е терминът 

социално-психологическа дезадаптация) е разработена от А. Г. 

Абрумова (А. Г. Амбрумова, 1974). В съответствие с нейната 

концепция, причини за суицидното поведение са конфликтът и 

загубата в особено значима за личността сфера. Друга причина за 

преминаването на кризата в патологична форма и възникване в 

нейната структура на суицидни тенденции, на изостране на 

нервно-психичното или на невросоматичното заболяване е 

неговата хронизация. Суицидогенните нагласи при такива хора 

често са свързани с представата за нещо по-голямо от собствения 

живот, със значимостта на лично-семейните, социално-

престижните и други ценности. Подобни нагласи възпрепятстват 

приемането на оптималния способ да се излезе от кризисната 

ситуация, а при повторна загуба или опасност от загуба 

доминиращите ценности отново инициират суицидни тенденции. 

Отчитайки високото значение за психотерапията именно на 

суицидното поведение на хората, преживяващи криза, и за 

разграничаването на „патологическата” криза от кризата, 

протичаща в границите на нормата, се прилага термина 

„суицидна криза”  («суицидальный кризис»), или „суицидно 

кризисно състояние («суицидальное кризисное состояние»). 

В структурата на суицидоопасните реакции се 
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разграничават три компонента: афективен, когнитивен и 

поведенчески. Съдържание на афективния компонент в частност 

са преживяванията на емоционална изолация и на безизходица в 

дадената ситуация. Най-чести модалности на афекта тук са 

реакциите на тревога, депресия, тъга, обида. В редица случаи се 

отчитат апатия, усещане за безсилие, стремеж към уединение. 

Когнитивният компонент на суидидното кризисно 

състояние включва представата за собствената ненужност, 

несъстоятелност, безцелност и мъчителността на по-нататъшния 

живот, изводът за невъзможността да се разреши кризата заради 

отсъствие на време или възможност. 

Поведенческият компонент, освен собственото суицидно 

поведение, включва също така и поведенческа, често висока, 

активност в опитите да се разреши кризисното състояние, 

включително с използването на неадаптивни варианти на 

копинг-поведение от типа „бягство в алкохолизацията и 

наркотизацията”, както и прояви на агресивни и дисоциални 

тенденции. 

Тези психични особености определят спецификата на 

кризисните пациенти и особеностите на К. П. Основният 

контингент, обръщащ се за кризисна психотерапевтична помощ – 

това са пна практика здрави хора (включително с акцентуации 

на характера) и болни с гранични състояния. Повечето от тях по-

рано не са посещавали психиатър, за първи път се обръщат за 

психотерапевтична помощ и нямат опит с такова лечение, 

отличават се с неустойчиви и нереалистични очаквания по 

отношение на него. По-голямата част от тези хора са жени, 

суицидното състояние на които е обусловено от съпружески или 

сексуални конфликти; някои пациентки преживяват 

необратнима загуба на значим обект на емоционалната 

привързаност (съпруг, дете, родители). Особено внимание към 

себе си привлича наличието на суицидни тенденции и опити за 

самоубийство в анамнезата и тяхната връзка с микросоциалните 

конфликти.  

При работата със суицидни кризисни пациенти се отчита 

нивото на мотивацията за участие в психотерапията: 

aa. конструктивно (конструктивный уровень) — с 

очакване на помощ в преодоляването на 

кризисната ситуация; 

bb. симптоматично (симптоматический) — с нагласа 

единствено към отстраняване на симптомите; 

cc. манипулативно (манипулятивный) — с опити за 

използване на влиянието на психотерапевта за 

подобряане на отношението към него от страна на 

участниците в конфликта; 

dd. демобилизиращ (демобилизующий) — с отказ от 

психотерапия. 
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Принципите и задачите на К. П. имат принципиални 

различия от психотерапевтичните методи, които се прилагат в 

клиниката на граничните състояния, към които се отнасят:  

1) спешният характер на помощта, свързан, първо, с 

наличието на жизнено важен за пациента проблем, 

който изисква неотложна активна намеса на 

психотерапевта в ситуацията и на второ място — с 

изразената потребност на пациентите от емпатична 

подкрепа и на първо време от ръководство на тяхното 

поведение; 

2) насоченост към разкриване и корекция на 

неадаптивните когнитивни феномени, които водят до 

развиването на суицидни преживявания и които 

спомагат за появата на рецидиви на суицидоопасния 

риск; 

3) търсене и тренинг (тренинг) на неизпробваните от 

пациентите начини за разрешаване на актуалните 

междуличностни конфликти, които повишават нивото на 

социално-психологична адаптация, осигуряват 

личностния риск, повишаване на функционалната 

толерантност.  

По своя характер К. П. е близка до когнитивно-

поведенческата психотерапия (когнитивно-поведенческая 

психотерапия) и включва три етапа: кризисна подкрепа, 

кризисна намеса и повишаване на нивото на адаптация, 

необходимо за разрешаване на конфликтната ситуация.  

Индивидуалните терапевтични програми на К. П. се 

прилагат диференцирано в зависимост от актуалността на 

суицидните преживявания. Така на пациентите с висок суициден 

риск се оказвз кризисна подкрепа; по отношение на пациентите, 

намиращи се на изходна фаза от острата криза, се осъществява 

кризисна намеса; посткризисните пациенти без суицидни 

тенденции, намиращи се в условията на неразрешена 

високоактуална тенденция, се включват в занимания по 

трениране на навиците им за адаптация. Остротата на 

суицидните преживявания, по правило, е най-изразена при 

постъпването на пациента на лечение, а по-нататък актуалността 

на суицидните тенденции намалява. Ето защо споменатите етапи 

на К. П. могат да се осъществяват последователно: кризисна 

подкрепа — кризисна намеса — повишаване на нивото на 

адаптация. 

Терапевтичните задачи на етапа на кризисна подкрепа 

съответстват на нивото на актуалната терапевтична мотивация. 

На етапа на кризисна намеса се осъществява корекция на 

психотерапевтичния договор (психотерапевтический 

контракт) с поставяне на терапевтичните задачи, което 

позволява да се промени отношението към кризисната ситуация. 
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Схематично задачите на К. П. могат да бъдат представени 

под формата на следната индивидуална програма, която включва 

конкретни терапевтични цели (мишени) за пациента […] 

 

Схема на индивидуална програма за К. П.: 

 

Етапите на подкрепа в криза са следните: 

1. Установяване на терапевтичен контакт (установление 

терапевтического контакта). 

2. Разкриване на суицидоопасните преживявания 

(раскрытие суицидоопасных переживаний). 

3. Мобилизация на адаптивните варианти на копинг-

поведение и на личностна защита (мобилизация адаптивных 

вариантов копинг-поведения и личностной защиты). 

4. Сключване на психотерапевтичен договор (заключение 

психотерапевтического контракта). 

Етапите на кризисна намеса са съответно следните: 

1. Когнитивен анализ на неизпробваните способи за 

разрешаване на кризисния проблем (когнитивный анализ 

неопробованных способов решения кризисной проблемы). 

2. Изява на неадаптивните когнитивни механизми, които 

блокират оптималните способи за разрешаване на кризисната 

ситуация (выявление неадаптивных когнитивных механизмов, 

блокирующих оптимальные способы разрешения кризисной 

ситуации. 

3. Корекция на неадаптивните когнитивни механизми 

(коррекция неадаптивных когнитивных механизмов). 

Етапите на повишаване на нивото на адаптация са: 

1. Поведенчески тренинг на неизпробваните способи за 

разрешаване на кризисната ситуация (поведенческий 

тренинг неопробованных способов разрешения 

кризисной ситуации). 

2. Изработване на навици за самоанализ (самоанализ) и 

самонаблюдаване за неадаптивните механизми, а също 

така за тяхното преодоляване. 

3. Въвеждане на нови значими лица за оказване на 

подкрепа и помощ след края на кризисната терапия 

(введение новых значимых лиц для поддержки и помощи 

после окончания кризисной терапии). 

К. П. се прилага в три основни форми: индивидуална 

(индивидуальная), семейна (семейная) и групова (групповая). 

При индивидуалната К. П. се прилагат различни методи и 

варианти на краткосрочна психотерапия (краткосрочная 

психотерапия), които се прилагат при съблюдаването на 

посочените по-горе етапи. Особеност на индивидуалната К. П. се 

явява използването на специални технически прийоми. Така на 

етапа на кризисна подкрепа при установяване на 
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психотерапевтичния контакт (психотерапевтический контакт) се 

прила прийома на изслушването, който е изключително важен в 

К. П. във връзка с това, че това фактически е единственият 

способ, който позволява при правилното му прилагане 

значително да се деактуализират травмиращите преживявания в 

кратък срок. Може да се приеме, че К. П. невъзможна без този 

прийом и майсторството на психотерапевта се състои в това с 

всякакви средства да „разговори” пациента и да му създаде 

условия да говори за травматичните преживявания. На този етап 

психотерапевтът може да отстъпи от приетото в психотерапията 

изобщо правило на 50-минутната среща с пациента и ако 

пациентът е способен и склонен да говори, то срещата може да 

продължи до няколко часа. Пациентът при това се изслушва 

търпеливо и съчувствено, психотерапевтът се стреми да създаде 

емпатична обстановка, да подпомага катартичното отреагиране 

на пациента.  

Не трябва да се прекъсва речта на пациента (особено важно 

правило). На този етап работата изключва конфронтация 

(конфронтация) и другите активни елементи на психотерапията. 

Изслушвнето на пациента е основен елемент на суицидоопасните 

преживявания. Психотерапевтичните задачи по установяването 

на контакта и по разкриване на суицидоопасните преживявания 

се смятат за реализирани, когато, независимо от усилията на 

психотерапевта и от прилагането от него на техники като 

класическа вербализация (вербализация) и избирателна 

вербализация (обобщаващите изказвания на психотерапевта се 

отнасят единствено травмиращата ситуация, другите теми се 

игнорират), пациентът самостоятелно престава да говори за 

травмиращата го тема и самостоятелно избира друга тема за 

обсъждане. По невербални признаци се отбелязва намаляване на 

емоционалното напрежение и емоционално освобождаване на 

пациента при фокусиране върху темата за травматичните 

преживявания. Задачата да се установи терапевтичен контакт и 

да се приложи прийома изслушване на пациента изискват в 

някои случаи 4-5 срещи. По-нататък се реализира 

терапевтичната задача да се актуализират адаптивните 

варианти на копинг-поведението и на личностната защита, които 

изискват задължително оказването на емоционална подкрепа на 

пациента. Реализирайки тази задача, психотерапевтът 

актуализира антисуицидната мотивация като насочва 

вниманието на пациента към неговите минали постижения и 

бъдещите му перспективи. Проявите на личностна 

несъстоятелност на пациента не се интерпретират и не се 

анализират. Съпротивата (сопротивление) на пациента се 

игнорира. Етапът на кризисната подкрепа завършва със 

сключване на психотерапевтичен договор, основната задача на 

който в К. П. е да се локализират кризисната ситуация и 
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проблематика. Като цяло задачата на кризисната подкрепа се 

смята за завършена, когато се купират афективните 

разстройства, което значително снижава актуалността на 

суицидните тенденции и позволява да се премине към етапа на 

кризисната намеса. 

Кризисната намеса има за своя цел преизграждането на 

нарушената микросоциална сфера на пациента и когнитивната 

пренастройка на неговите представи за причините и за начините 

на излизане от кризата. На този етап се прилагат известни 

технически прийоми от когнитивно-поведенческата 

психотерапия. Особеност на психотерапевтичната работа се явява 

точното фокусиране на пациента върху терапевтичните задачи 

на етапа и игнориране на неговия стремеж да се върне към 

обсъждане на симптоматиката и на другите незначими проблеми. 

На етапа на повишаване на нивото на адаптация се прилагат 

различни варианти на поведенческа психотерапия 

(поведенческая психотерапия), провежда се индивидуален 

поведенчески тренинг, който може да бъде реализиран чрез 

система от задачи за домашно, възложени на пациента. 

Примери за психотерапия в кризисни състояния са 

аксиопсихотерапията (метод, насочен към преоценка на 

ценностите, преориентация на болния, адаптация към 

реалността) и профилактично-ориентираната патогенетична 

психотерпаия. 

Аксиопсихотерапията има следните задачи: 

a. предотвратяване на фиксациите върху 

когнитивните нагласи за безизходица и отсъствие 

на смисъл в живот; 

b. личностен ръст на пациента, който повишава 

кризисната и фрустрационната му толерантност; 

c. корекция на аксиопсихологичната парадигма чрез 

използване на прийомите за преориентация — 

знак за значение, преакцентиране, актуализация и 

деактуализация на ранга на инфивидуалното 

значение в ценностната йерархия на пациента. 

Профилактично-ориентираната патогенетична 

психотерапия (профилактически-ориентированная 

патогенетическая психотерапия, Бараш Б. А., 1987) също може да 

бъде отнесена към когнитивно-поведенческите методи. Тя се 

основава на принципите за краткосрочност (интензивност, 

фокусираност), реалистичност, интегративност (пластичност, 

личностна включеност), на психотерапевта и симптомоцентриран 

контрол, използва парадоксално-шоковите прийоми („всичко е 

много по-зле”, „бягство в друг живот”, „предсмъртен договор с 

психотерапевта”/ («все гораздо хуже», «уход в другую жизнь», 

«предсмертный договор с психотерапевтом» и др.), анализът на 

причините за кризите, търсенето на забравените в миналото” 
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потребности и интереси на пациента и пътищата за тяхната 

актуализация в ситуация на свръхценен егоцетризъм и 

едностранно насочено програмиране на живота, косвено 

научаване на прилагане на конструктивна рационално-

емоционална съпротива при последващи житейски кризи. 

Семейната К. П. е показана в ситуации, когато кризисното 

състояние е обусловено от семейно-битови конфликти. Особеното 

значение на такива конфликти видимо се състои в това, че 

пациентът в криза се лишава от покрепата на своето близко 

обкръжение и у него възниква чувството за самота на фона на 

емоцоналната изолация. Разграничават се два варианта на 

посочените конфликти: семейно-съпружески конфликт (или по-

широк конфликт между сексуални партньори) и конфликт между 

роднини (включително детско-родителски). За особено опасна се 

смята ситуацията на развод (разрив на отношенията между 

сексуални партньори), разведение прибягват до самоубийството 

като към способ за разрешаване на кризисната ситуация 5 пъти 

по-често, отколкото семейните. 

За разлика от пациентите, търсещи семейно-съпружеска 

психотерапия, кризисните пациенти обикновено на първо място 

установяват суицидните си тенденции, когато на второ място се 

намират на късен стадий от семейната криза. Поради това 

семейната К. П. се отличава от традиционната форма на семейно-

съпружеска психотерапия с това, че първата е насочена към 

отстраняване на суицидоопасните тенденции по пътя на 

възможно най-бързото разрешаване на семейната криза, а не към 

запазване на семейството. Семейната К. П. е възможна и 

показана единствено в случаите, когато тя е инициирана от 

самите членове на семейството, когато те са въвлечени в кризата, 

когато е необходимо тяхното включване в системата за помощ на 

кризисен пациент, когато се развива криза у друг член на 

семейството. Семейната К. П. се провежда с използването на 

стратегии и на подходи от различни методи методи за семейно-

съпружеска психотерапия, като в психотерапията се следват 

етапите и задачите на К. П.  

Груповата К. П. е високоспецифична форма на К. П., която 

удовлетворява повишената потребност на кризисния пациент от 

психологична подкрепа и от практическа помощ от страна на 

околните. За разлика от традиционната групова психотерапия 

(групповая психотерапия) болните с гранични разстройства, 

груповата К. П. е насочена към разрешаване на актуалната 

ситуация, която за пациента има жизненоважно значение. Това 

обуславя нейната краткосрочност, интензивност и ориентация 

към проблема. Във фокуса на заниманията в кризисната група се 

намират високозначими за пациентите взаимоотношения в 

техния реален живот, а не взаимодействия, случващи се между 

членовете на групата „тук и сега”. Показания за този вид К. П. са: 
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1) наличието на суицидни тенденции или на висока вероятност за 

тяхното възобновяване при влошаване а кризисната ситуация; 2) 

изразена потребност от психична покдрепа и практическа помощ, 

установяване на значими отношения на мястото на загубените 

такиа, необходимост от създаване на оптимистична терапевтична 

и житейска перспектива, разработван еи проверка на новите 

способи за адаптация; 3) готовност за обсъждане на проблемите в 

група, разглеждане и възприемане на мнението на участниците в 

групата с цел терапевтична пренастройка, необходима за 

разрешаване на кризата и за профилактика на неговия рецидив 

в бъдеще.  Крайните показания се установяват на основата на 

наблюдаване на поведението на пациента по време на груповите 

занимания и след запознаване с неговите преживявания, 

свързани с участието му в групата. Недостатъчното отчитане на 

даденото положение може да доведе до отрицателно въздействие 

на груповото напрежение върху състоянието на пациента и до 

засилване на неговите суицидни тенденции. В кризисната група 

суицидното поведение на един от участниците сравнително лесно 

може да актуализира аналогични тенденции у останалите 

членове на групата. Във връзка с това, в хода на 

предварителната беседа с пациента се договаря, че неговото 

участие в заниманията на групата е пробно и обсъждането на 

методите на по-нататъшното му лечение ще се състои след това 

занимание. С пациента се провежда беседа, в хода на която се 

обсъждат възможностите за използване на кризисната група. С 

цел изработването на оптимистична терапевтична перспектива, 

пациентът бива запознат със записките от дневниците на бивши 

участници в групата, в които те описват как 

психотерапевтичната група (психотерапевтическа группа) е 

подпомогнала разрешаването на тяхната критична ситуация. 

Размерът на кризисната група е ограничен до 10 

участници. Обикновено в нея се включват двама пациенти с 

висок суициден риск, доколкото взаимната идентификация 

способства за публичното себеразкриване и за обсъждането на 

собствените суицидни преживявания. Повече от двама такива 

пациенти създават трудности в работата на групата, изискват 

твърде много време и внимание във вреда на останалите членове 

на групата, създавават тягостна песимистична атмосфера, 

актуализират суицидните преживявания на другите пациенти. 

Ниската групова активност на кризисните пациенти се 

преодолява с включването на болесн с изразена акцентуация на 

характера или психопатия от афективен или истеричен ти с леко 

изразена ситуационна декомпенсация като сублидер — 

проводник на емоционалното влияние на психотерапевта. Двама 

такива болни могат да влязат в съперничество помежду си, като 

потиснат активността на останалите и дезорганизирайки 

работата на групата, което може да се преодолее за сметка на 
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опита на психотерапевта, който има специална подготовка по 

групова психотерапия. Съставът на групата е разнороден по 

възраст и пол; това елиминира представата за възрастовата и 

полова уникалност на собствения кризисен проблем и разширява 

възможността за взаимодействие. По-възрастните 

покровителстват по-младите, мъжете и жените удовлетворяват 

взаимно потребността си от признаване на тяхната сексуална 

привлекателност, като при това се проявяват и се коригират 

неадаптивните половоролеви нагласи. Неотложността на 

решението на кризисните проблеми, ангажираността с тях 

позволяват максимално да се интензифицират 

психотерапевтичните въздействия. Груповите занятия се 

провеждат до 5 пъти седмично и продължават 1,5-2 часа. С оглед 

на това, че обичайният срок за разрешаване на кризата от 

пациента обхваща 4-6 седмици, курсът К. П. продължава средно 

един месец. Оказва се, че е възможно за такъв срок да се сплоти 

групата предвид общите кризисни проблеми. Ролята на 

груповата сплотеност в кризисната група отличава последната от 

групата на болните с гранични състояния, където сплотеността 

възниква в процеса на групова динамика и е терапевтичен 

фактор в последните етапи от развитието на групата. В 

кризисната група сплотяването на нейните участници се 

определя от взаимната им подкрепа и се използва за 

разрешаване на кризисните ситуации. Тук терапевтично 

оправдано е поведението на психотерапевта, насочено към 

стимулиране на взаимната подкрепа между пациентите още на 

ранните етапи на терапията. Балансът между емоционалната 

подкрепа и сплотеността-напрежението в групата за К. П. е 

изместен по посока на сплотеността и подкрепата. Поощрява се 

общуването на участниците в групата извън заниманията, за 

разлика от традиционната групова психотерапия на граничните 

състояния, където това не се препоръчва. Групата е отворена, т.е. 

всяка седмица я напускат (предвид изтичането на срока на 

тяхното лечение) 1-2 пациенти и тя се попълва от нови 

участници. Отвореността на групата, макар че създава 

определени трудности по отношение на сплотяването на нейните 

участници, в същото време позволява да се решават редица 

важни терапевтични задачи. 

Така лицата, намиращи се на по-късни етапи на изхода от 

кризата, със своя успешен пример ободряват новопостъпилите на 

лечение, помагат за създаването у тях на оптимистична лечебна 

перспектива. Освен това, в отворената кризисна група по-лесно се 

осъществява когнитивна пренастройка по пътя на взаимното 

обогатяване с житейски опит, на обмена на различни способи за 

адаптаця. В отворената група по-опитните пациенти обучават 

новопостъпилите участници в прийоми за изход от кризата. 

Ориентацията към проблема при груповата К. П. изисква 
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фокусиране на психотерапията върху кризисната ситуация, ето 

защо позицията на психотерапевта, за разлика от тази при 

груповата психотерапия на граничните разстройства, в известен 

смисъл се явява по-директивна. Психотерапевтът в кризисната 

група по-често прибягва до директни въпроси, предлага теми на 

дискусия и способи за решаване на проблемите, а при 

актуализация на суицидни тенденции у някой от участниците в 

групата осъществява непосредствено ръководство на неговото 

поведение. Описаните фактори на лечебното действие на К. П. 

(подкрепа, намеса, повишаване на нивото на адаптация) се 

осъществяват поетапно по отношение на всеки един участник в 

групата. В същото време в хода на едно занятие в зависимост от 

състоянието на пациентите обикновено се използат всичките три 

елементи на К. П. 

К. П. в нашата страна е представена под формата на 

кризисна служба, дейността на която постоянно се 

усъвършенства. Понастоящем работата на кризисната служба се 

определя със заповед на Министерството на здравеопазването на 

Руската федерация от 06.05.1998 № 148 „За специализираната 

помощ, оказвана на лица с кризисни състояния и суицидно 

поведение” (Приказ Минздрава РФ от 06.05.1998 № 148 «О 

специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и 

суицидальным поведением»). С тази заповед, в частност, се 

определят звената на кризисната служба: телефонното 

консултиране (телефонное консультирование), кабинети за 

социално-психологическа помощ (кабинеты социально-

психологической помощи), отделения (стационарни) за кризисни 

състояния (отделения /стационарные/ кризисных состояний. В 

заповедта се съдържат положения относно тези звена, щатните 

нормативи, методическите препоръки по организацията на 

регионалната кризисна служба.  

 

 

_Л_ 

 

ЛАБОРАТОРЕН ТРЕНИНГ //  

ЛАБОРАТОРНЫЙ ТРЕНИНГ  

 

Синоними – активно социално обучение (активное 

социальное обучение).  

Това е комплексно социално-диалектично направление, 

ориентирано към широх кръг различни сфери на социалната 

практика, което използва различни форми и методи за активно 

психологично и социално-психологично въздействие с цел 

развиване у хората на знания, умения и навици за по-ефективно 

социално функциониране, за повишаване на психологичната 

култура, за оптимизиране на социално-психологическите 
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компетенции на хората като субекти в общуването. Независимо от 

формите, в които се реализира, активното социално обучение се 

осъществява в процеса на общуване, в условията на особен тип 

организирано интензивно взаимодействие между участниците в 

една малка група […] (30-80 часа). Л. Т. Съчетава 

непосредственото взаимодействие между участниците в нея като 

членове на групата и изследването на този процеси и на 

протичащото обучение. 

Повишеният интерес към методите на активно социално 

обучение — например към социално-психологичния тренинг 

(социально-психологический тренинг), деловите и 

организационно-управленските игри, методите на дискусионните 

групи, методите за групова психологическа корекция, методите за 

индивидуално психологическо консултиране (индивидуального 

психологического консультирования)  и др., е обусловен от 

реалната диалектика на съвременното социално развитие. 

Съпровождащите научно-техническата революция 

интензификация на социалните връзки на личността, 

разширяването на сферите на общуване за сметка на честото 

намаляване на качествтото на това общуване, все по-

нарастващото психично натоварване и накрая — все по-

задълбочаващата се криза на съвременното семейство — правят 

процеса на обшуване и междуличностните отношения все по-

многообразни и напрегнати. Тези фактори нерядко създават 

условия за развитие на постоянни външни и вътрешни 

конфликти, които повсеместно водят до сериозни, отрицателни за 

здравето на личността рецидиви, до невъзможност човек да 

живее и да работи пълноценно. Всичко това предявява повишени 

изисквания в частност към културата на общуване, към умението 

бързо и адекватно да се ориентира човек в многобройните 

разнородни междуличностни ситуации. Методите за активно 

социално обучение преди всичко трябва да способстват 

разрешаването на изброените проблеми. Използването на 

методите за активно социално обучение освен това значително 

увеличава потенциала и разширява възможностите на 

психологическата наука, доколкото с тяхна помощ в практиката 

по-ефективно се внедряват резултатите от научните разработки. 

Това като цяло се потвърждава и от успехите във внедряването 

на методите за активно социално учене в различни сфери на 

социалния живот у нас и в страната  — в производствените 

отношения и управление, в народното образование, в 

здравеопазването, в социално-битовите отношения. Занчителен е 

научният потенциал на групите и колективите за активно 

социално обучение, които могат да се разглеждат като оптимални 

експериментално-изследователски лаборатории за анализ на 

много реални психологически и социално-психологически 

явления, характерни за междуличностните отношения и за 
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общуването. Най-широко разпространение практиката на 

активното социално обучение получава в западните страни, 

преди всичко в САЩ. Активното социално обучение, или 

„груповото обучение”  («групповое обучение»), като научно-

практическо направление, което решава социалните и социално-

психологическите проблеми на хората, за своите 40 години се 

утвърди в западната култура в качеството си на съставен елемент 

на разклонената мрежа на психологическата помощ. 

 В своите идейно-теоретични източници „груповото 

движение”  («групповое движение») изпитва влиянието на много 

психологични направления (бихевиоризъм/бихевиоризм, 

фройдизъм/фрейдизма, хуманистична и когнитивна психология 

(гуманистическая и когнитивная психологии, интеракционизъм/ 

интеракционизм). На практическо ниво това движение днес 

представлява по-скоро разнороден и еклектичен конгломерат от 

обусловени от различни теоретични ориентации конкретни 

методични подходи, които имат разнообразни наименования: Т-

групи (Т-группы), енкаунтър-групи (групи за срещи) энкаунтер-

группы (группы встреч), сензитивен тренинг (тренинг 

сенситивности), групи за личностов ръст (группы личностного 

роста) и т. н. 

Гиб (Гибб, Gibb J. R.) в частност подразделя всички групи за 

социално обучение на 9 основни вида, като ги разполага в 

зависимост от степента им на близост с психотерапевтичните 

групи (психотерапевтические группы), от една страна, и с 

традиционното обучение — от друга. 

Любин (Любин, Lubin В.) и Еди (Эдди, Eddy W.) например 

разграниават 3 основни направления в организацията на 

социалното обучение в групата, разглеждайки ги като 

практическа експериментална лаборатория за изследване на 

човешките отношения и различавайки ги от гледна точка на 

фокуса на изследване: 1) с личностна и междуличностна; б) с 

междугрупова, в) с групова ориентация. 

Бюкенън (Бэкенен (Bachanan P.) и Райзел (Рейсел (Reisel 

J.) използват при разработването на типологии на групите една 

малко по-различна представа, като акцентират върху 

категорията „Аз”. От тяхна гледна точка, различните типове 

групово социално обучение могат да бъдат разграничени в 

зависимост от това от какви източници човек получава 

информация за своето „Аз”. „Аз-Аз” ( Я—Я») — това е тип, който е 

основно свързан с личностния ръст. Основните източници на 

обучение са интраперсонални (вътреличностни).  «Я—другие» — 

тип, фокусирующийся на межличностных отношениях. 

Участниците биват поощрявани да търсят данни, отнасящи се 

например до влиянието на тяхното поведение върху другите или 

до маниерите, които те използват в общуването с другите хора. 

„Аз-групата” (Я-группа) е тип, който разглежда личността и 
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нейният начин на обръщане към групата като към общуване със 

социална общност, към която тази личност се причислява. 

Предмет на анализа се явяват въпросите за влиянието на 

стиловете и качеството на груповото участие. „Аз-организация”  

(«Я—организация») представлява тип, който отделяя основно 

внимание на индивида като член на голяма организация. 

Групите от този тип обикновено са ориентирани към изучаване 

на опита от междуличностното взаимодействие в условията на 

междугрупово съревнование, конфликт и сътрудничество. „Аз-

професия” («Я—профессия») представлява тип, ориентиран към 

субекта на някаква определена дейност и изследващ чувствата, 

стремежите и житейските ценности, получавани и реализирани 

от него в условията на професионалната му дейност. Тази 

типология позволява да се разкрият преимуществата на 

различни комбинации от отношения в рамките на всеки вид 

групово социално обучение.  

Тренинговите групи (тренинговые группы/ Т-группы) 

пронизват, по същество, всички типове групово обучение. В 

известен смисъл Т-групите – това е душата на цялата система за 

сопиално-психологическа подготовка в САЩ. В родната 

литература този опит е добре отразен в публикациите на Н. Н. 

Богомолова (Н. Н. Богомолова), Ю. Н. Емелянов (Ю. Н. 

Емельянов), Л. А. Петровская (Л. А. Петровская) и др. 

И макар ситуациите, които възникват при обучението в Т-

групата, да са много разнообразни, общите признаци, които 

стимулират разкриването на потенциала за обучение, може да 

бъде сведено до 4 основни: 1) акцент на взаимоотношенията 

между участниците в групата, които се развиват и анализират в 

ситуацията „тук и сега” («здесь и теперь»); 2) обективация на 

субективните чувства и емоции на участниците в групата, 

изпитвани един към друг; 3) атмосфера на разкрепостеност и 

свобода на общуването между участниците, която се създава, за 

да може искрено и правдиво да се изразяват чувствата и 

усещанията един към друг, а също така да се получи обратна 

връзка (обратная связь) в отговор на тези емоции от страна на 

другите членове на групата; 4) климат на психична безопасност, 

при който се обезпечава индивидуалният избор както по 

отношение на степента на включеност в груповия процес, така и 

като избор на протичащите в този процес промени. Би било 

грешка обаче да се приема, че Т-групата е единствен модел на 

групово обучение, доколкото съществуват и други форми на 

групов опит. 

Групите за обучение (группы обучения, study groups) се 

формират като директна алтернатива на опита в Т-групите, 

макар основните цели и на двата типа групи да са общи — 

изучаване и разбиране на детерминантите и на моделите на 

групово и индивидуално поведение в ситуацията „тук и сега” 
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(здесь и теперь). Заедно с това двата типа групи имат принципни 

различия. Т-групите са американски продукт, основа на тяхната 

идеология са отношенията, съществуващи в американската 

култута. Поради това в Т-групите се акцентира върху равенството 

и върху взаимозависимостта между нейните участници. Това 

допускане е решаващо и помага на участниците в групата да 

постигнат самоосъзнаване, да станат умели и да придобият 

знания за движещите сили в груповия и индивидуалния живот. 

Подобна ориентация се отчита и в изискванията към 

ръководителите на Т-групите. Той например е длъжен да действа 

по демократичен начин — в качеството му на образец на 

поведение, да е „добър член” на групата, който пряко реализира 

основните цели на групата (в частност ограничаване на 

защитните форми на поведенчески реакции); той дава пряка, но 

не оценъчна обратна връзка, той е отворен за изразяване и 

приемане както на своите собствени чувства, така и на чувствата 

на другите. И макар различните ръководители да се опират на 

собствените си теории за груповото и индивидуалното развитие, 

водеща концептуална основа се явява психологическата теория 

на Левин (Левин, Lewin K). с нейния акцент върху 

взаимозависимостта. От момента на своята поява, Т-групите се 

използват ефективно при подготовката на управители от 

различно йерархично ниво, за възпитаване на демократичните 

лидери и ръководители. Групата за обучение е британска по 

произход и отразява други концептуални и структурообразуващи 

положения. Тук, за разлика от в Т-групите, в S-групите, един от 

централните проблеми е проблемът за авторитета, за властта. 

Въпросите за индивидуалното отношение към авторитета при 

тази група са по-значими и сложни, отколкото въпросите за 

взаимозависимостта. Стилът и целите на треньорите в Т-групите 

се променят в зависимост от обстоятелствата, техните теоретични 

позиции са по-разнообразни. Консултанти от Института Тависток, 

където възникват S-групите, се придържат към единни 

теоретични схеми; целите, стилът и методите на тяхната 

практическа работа са по-консервативни, подобно и на много 

други неща в културните традиции на Англия. Заедно с това не 

може да не се отбележат и някои общи моменти в тези два вида 

социално-психологично обучение. Хората, които използват в 

работата си и единия и другия тип групи, отбелязват сходни 

последици след приключването на ученето. Неправилно би било 

да се твърди, че влиянието на S-групата се ограничава 

единствено в Англия, а T-групите са популярни единствено в 

Америка; и двата формата са широко представени във всички 

западни страни и оказват влияние един на друг. 

Группы встреч (encounter-groups) най-често се асоциират с 

Т-групите. Наличната литература не спомага за точното 

определяне на съществени различия между тези два формата, а 
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практическият опит е още по-разнопосочен. Терминът „encounter” 

е въведен от Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.). Е-групите 

преминават определен път на развитие, което се отразява и в 

названията на различни „исторически” формирани направления 

на този вид група. В началото на 60-те на XX век Е-групите често 

биват наричани „групи за сензитивен тренинг” (тренинг 

сенситивности», sensitivity training groups). Малко по-късно 

Роджърс им дава ново название – базова среща (basic encounter). 

Самият термин „основна” не успява да се наложи и остава 

единствено „среща”. И макар да не се определят ясни граници и 

много изследователи да смесват Т- и Е-групите, все пак 

съществуват някои отличия. Така се признава по-голямата 

емоционалност на Е-групите, те са в по-голяма степен личностно 

ориентирани и насочени към решаването на въпроси, отнасящи 

се до човешкото съществуване (как да живее човек по-

пълноценно и да изпитва по-дълбоки чувства), тяхната 

концепция е по-екзистенциално насочена. Често под Е-групи се 

разбира по-скоро комплексна технология на активно социално 

обучение, която включва няколко групови методи за работа, 

включително и метода на Т-групите. И макар някои автори да са 

склонни да идентифицират Е-групите единствено с теорията на 

хуманистичната психология, Либерман (Либерман/ Lieberman M. 

А.), Ялом (Ялом/ Yalom I. D.) и др. разграничават до 10 известни 

направления на активна социално-психологическа подготовка, 

обединени под общото название „енкаунтър-група” («энкаунтер-

группы»). Под това по-обширно название се включват Т-групите, 

гещалт-терапията (гештальт-терапия), групите за 

транзакционен анализ (трансактный анализ), еклектичните 

групи (зален эклектик/ esalen eclectic), групите за личностен ръст 

(группы личностного роста), синанон-групите (синанон-группы/ 

synanon), психодрама (психодрама), маратон  (марафон), 

психоаналитично-ориентирани групи (психоаналитически-

ориентированные группы), групите от енкаунтър тип (энкаунтер-

тайпс). 

Обучаването на професионалните психотерапевти, особено 

на това как те да провеждат групова психотерапия (групповая 

психотерапия), предполага формирането у тях на качеста, които 

характеризират лидера, които са необходими на специалиста във 

всекидневната професионална дейност. За ефективното 

решаване на тази задача активно се използват принципите на 

развиващото (проблемното) обучение. Въвеждането на 

обучаваните в проблемната ситуация съгласно концепцията за 

проблемното обучение означава да им се покаже 

неудовлетворителните възможности на използвания от тях способ 

да им помогне да решат определен тип задача. Ако резултатът от 

действията може да приема единствено две значения — „има 

решение”/«решение есть» или „няма решение”/«решения нет», 
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проанализирането на начините за действиея на обучаваните е 

относително лесно. При управленските задачи винаги има 

решение. То може да бъде по-добро или по-лоши, но доколкото 

всяко управленско решение е продукт на логиката и на 

интуицията, само по себе си наличието на начин за действие е по-

ефективно, отколкото би могло да бъде предложеното от един или 

друг психотерапевт, това не може да убеди взимащия решението, 

че е необходимо да промени своя начин на действие. Например 

дори много силните шахматисти правят грешки в играта и далеч 

невинаги избират най-добрите ходове, но на основание на един 

такъв случай не може да се прави извод, че начинът им на игра е 

лош. 

Още по-сложно е, когато критерият, по който намесата на 

психотерапевта се оценява като неудовлетворително, изобщо не 

влиза в неговия начин за оценяване. В този случай се оказва, че 

за анализа на начина на действане на обучаемия е нужно той да 

види недостатъците в получения резултат, но тези недостатъци 

могат да станат видими, единствено аако измени начина на 

оценяване на резултата. Така при обучението първоначално се 

разглежда начина за оценка на решения, а едва след това 

способите за тяхното формиране. Фактическо това означава да се 

разграничат два стадия в процеса на решаване на учебната 

задача: в рамките на първия стадий се решава задачата за 

овладяването на обобщен способ за оценка на резулата, а на 

втория стадий се формира разбиране за принципа и логическата 

структура на действията по получаване на резултата. На всеки 

стадий в полезрението се оказват различни компоненти на 

ориентировъчната основа на действията. Изграждането на едни 

компоненти е условие за изграждането на други. При това и на 

двата стадия от решаването на учебната задача се реализира 

принципът на активността на обучението. Формите на тази 

активност могат да бъдат различни, но реализираното 

съдържание е необходимо да носи характера на квазиизследване. 

Това означава, че критерите за оценки на резултата от 

решаването на предметно-практическите проблеми, необходими 

за намирането на способа за решение, не трябва пряко да се 

предават на обучаваните, а се предалагат от самите обучаеми. За 

тази цел е необходимо обучаваните да ги проанализират и да 

моделират процеса на използване на резултата (реализирането 

на решението на проблема) и да се открият моментите, 

съществени от гледна точка на ефективността. Защо е 

необходимо именно квазиизследване? Защо например просто не 

може да се представят на обучаваните критериите за оценки, 

като се следва схемата на формиране на умствените действия? 

Получавайки готовите критерии, обучаваните не могат да оценят 

тяхната необходимост и достатъчност. Остава неясно какво ще се 

случи, ако решението не удовлетворя определен критерий? На 
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този въпрос може да се намери отговор, единствено ако се 

моделира процесът на реализиране на решението на проблема в 

различни условия.  

Реализирането на посочения по-горе признак предполага 

изпълняването на последователност от действия на двата стадия 

от учебната задача, които не съвпадат напълно със схемата, която 

съществува понастоящем в концепцията за учебната дейност. На 

първия стадий трябва да се осъществяват действия по 

моделиране на функционирането на на изучавания обект в 

голяма система, да се определят качествата, които той трябва да 

притежава, да се определят начините за оценка на обекта и да се 

закрепят тези начини чрез построяване на частно-практически 

задачи по оценка. Основното съдържание на втория стадий е 

критичният анализ от обучаваните на начините за решение на 

предметно-практическите задачи, построяване на обобщен способ 

(принцип) на действие и овладяване на средствата чрез 

извеждане на частните (принципи) от общите и прилагането им 

към реалните психотерапевтични условия. 

За реализиране на съдържанието на обучението важно 

значение има изборът на адекватната му форма. Тя обезпечава 

разкриването на съдържанието на обучението чрез фиксиране и 

разрешаване на противоречията между обекта и субекта на 

въздйествие. При обучението на психотерапевтите това е още по-

важно, доколкото системната природа на техния обект на 

въздействие изисква системност на мисленето при изработването 

на решения. Онова, което изглежда добро при един едностранен 

поглед, се оказва неудовлетворително от друга гледна точка. 

Възможно ли е обаче движението при наличие на противоречия, 

ако изначално понятийното мислене на обучаемите не е 

достатъчно развито за това? Вариантът, при който такова 

движение осъществява преподавателят, трябва да бъде изключен 

веднага, тъй като той нарушава най-важния принцип — 

активността на обучаваните. 

Най-адекватната форма за реализиране на посочената 

схема се явява ролевата игра. Организирайки в хода на 

изпълнение на учебните действия дискусия, обучаващите 

разпределят ролите между участниците и така имат възможност 

да демонстрират системната природа на изучавания обект и 

характера на отношенията в него, а смяната на ролите след това 

позволява на всеки психотерапевт да бъде поставен в позиция 

напълно противоположна на тази, в която той е бил до този 

момент. Така се създават условия за привеждане на външния 

диалог „навътре”, т.е. в съзнанието на всеки специалист. 

Ролевата игра със своите потенциални възможности позволява да 

се сформира у обучаваните рефлексивно отношение към 

собствените им начини за действие. Реализирането на тези 

потенциални възможности изисква специални средства за 
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организация на играта. Далеч не всяка форма на ролева игра е 

адекватна за разкриване на изискваното съдържание на 

обучението. Разиграването на ролите само по себе си е 

недостатъчно за овладяване на понятията. Ролевото 

взаимодействие се осъществява не само като форма на 

комуникация, нои като сблъсък на противоположни позиции. За 

тази цел е необходимо предварително да е ясно фиксирана всяка 

теза, да е разбран от опонента, а антитезата да е противоположна 

на тезата, да е нейно отрицание. В противен случай няма да 

настъпи действително движение в предметното съдържание. 

Всичко ше се ограничи до изказване на различни гледни точки, 

до въпроси и отговори, до спорове и дори до конфликти, но няма 

да има съдържателно противопоставяне (просто различни гледни 

точки), без взаимодействие и рефлексия. 

Управляването на дискусията е основната задача, която 

трябва да изпълняват обучаващите, когато играят ролята на 

водещи групата. За това са им необходими специални средства, 

които им позволяват да представят на обучаващите се един модел 

на процеса на движение в предметното съдържание. Това е много 

важно по принцип, доколкото позволява да се фиксира този 

начин на мислене, който трябва да се реализира в практическата 

дейност. Този способ обаче не се отразява единствено в 

представения на обучаващите се модел, но и в организационната 

форма на взаимодействие между самите обучаеми и обучаващите. 

Принципът на моделиране, който е един от водещите в 

концепцията за учебната дейност изобщо, се разбира по-широко и 

засяга не само изобразяването на предметното съдържание под 

формата на модел, но и в естествена форма — под формата на 

ролево взаимодействие. Това обаче има значение единствено при 

овладяването на понятия от социалната сфера, когато 

предметното съдържание задължително се разкрива чрез 

организационната форма на неговото осъществяване.  

Всички изброени подходи към организацията на груповото 

социално обучение обаче не се взаимоизключват. Обща за тях се 

явява преимуществено личностната (а не груповата или 

организационната) ориентация. Същевременно те могат да имат 

и съществени различия както по форма, така и по съдържание. 

Моделът, основан на гещалт-терапията например, се изгражда по 

различен начин от Т-групата и макар анализираните в тях 

проблеми да могат да бъдат сходни, то в двата типа групи 

способите и методите за разрешаването им са различни. Групите 

за транзакционен анализ намират други пътища за диагностика 

и за анализ на междуличностните конфликти в сравнение със 

синанон-групите и т.н. Широко варира ролята на лидера — от 

значителна, например в гещалт-групата, до организация на 

груповото обучение в енкаунтър-групи на практика без лидер. 

Много изследователи на груповото обучение смятат, че по-важни 
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се явяват общата и приложната концепция за личността на този, 

който обезпечава груповия процес и го ръководи, т.е. на 

ръководителя на групата. Именно неговата имплицитна 

професионална личностна теория насочва цялата работа с 

групата. Ако някой е в състояние да вземе участие в няколко 

различни видове групов опит, както правят много хора, то той 

може да наблюдава и да изпитва частично съвпадение между 

отделните елементи на обучението в групи от различен тип. 

Участниците в един и същ вид тренинг могат да придобият 

различен опит,  предаден им от ръководители с различен стил на 

работа. 

Широкото използване на методите на Л. Т., включително и 

в областта на подготовката на психотерапевтите (особено на 

груповите такива), изисква научен анализ на неговите 

възможности и ценност. Резултатите от тези изследвания се 

съдържат в частност в работите на Ледер (Ледер, Leder S.) и 

неговите сътрудници (1979) (вж. Обучение в областта на 

психотерапията/ Обучение в области психотерапии). 

Вж също Групово движение, Групи за среща, Тренинг, 

Тренингова група.  

 

ЛЕЧЕНИЕ С КАЛЦИЕВ УДАР ПО СВЯДОЩ // 

ЛЕЧЕНИЕ КАЛЬЦИЕВЫМ УДАРОМ ПО СВЯДОЩУ 

 

Лечението с калциев удар е предложено от А. М. Свядощ 

през 1943 г. за моментално купиране на истеричните симптоми 

във военно-полеви условия в качеството на фармако-сугестивна 

процедура. 

При този метод за лечение венозно сравнително бързо се 

въвежда разтвор на калциев хлорид (около 1 мл 10-процентов 

разтвор на секунда). В зависимост от възрастта и състоянието на 

болния при тегло над 50 килограма и при отсъстив на соматични 

противопоказания, се въвеждат еднократно 15-20 мл 10-

процентов разтвор. Количеството на еднократно въведения 

калциев хлорид не трябва да превишава 0.05 мл на 1 кг телесна 

маса на болния. Вливанията следва да се провеждат по едно на 

ден (всекидневно или през ден), до 6-8 вливания, като в случаите 

на бърз регрес на патологичните явления дозите при повторните 

вливания значително се намаляват (до 6-10 мл 10%-ов разтвор). 

Противопоказания за лечението с калциев удар са изразената 

хипертония, артериосклерозата и органичните заболявания на 

сърцето.  

При калциевия удар 5-10 секунди след началото на 

вливането настъпва усещане за горещина, първоначално 

локализирано в областта на устата и бързо разпространяващо се 

по цялото тяло. С нарастването на чувството за горещина 

настъпва хиперемия или по-рядко – побледняване на лицето, 
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свиване на зениците и спадане на мускулния тонус, като при това 

се появява разко чувство за слабост и в редица случаи сънливост 

или продължаващ няколко минути сън. Отбелязват се 

намаляване на волевата активност, повишаване на 

внушаемостта. Заплахата от повторни тягостни калциеви 

вливания при истерия отслабва механизма на „условна 

приятност или желателност” («условной приятности или 

желательности») на болезнените симптоми.  

Докато изтича първата минута след края на вливането, 

усещането за горещина изезва, чувството за слабост започва 

постепенно да преминава (в същото врем у болните с 

моносимптомни истерични разстройства и постконтузионна 

глухонемота се установява възстановяване на загубените 

функции). Бързото въвеждане на големи дози калциев хлорид 

предизвиква резки вегетативни изменения, изразяващи се в 

учестяване и по-рядко – в забавяне на пулса, в известно 

повишаване на артериалното налягане и обикновено – в рязко 

увеличаване на броя на лимфоцитите (до 1 път и половина) и 

намаляване на броя на сегментираните левкоцити. Тези 

изменения настъпват в първата минута след въвеждането на 

препарата и се задържат в продължение на 3-5 минути.  

При Л. Ч. К. У. П. С. на истерични симптоми, преди 

въвеждането на калциевия хлорид на болния се посочва, че 

неговото разстройство е обратимо и че то ще изчезне веднага след 

като лекарството бъде въведено (след възникването на усещане 

за горещина). При лечението на истерични моносимптоми 

(парализи, мутизъм, сурдомутизъм, блефароспазъм и др.), 

няколко секунди след вливането на болния с рязък повелителен 

тон му се предлага да се увери, че загубената от него функция се 

е възстановеила: при парализите – да извърши движение с 

парализирана част от тялото, при мутизъм или сурдомутизъм – 

да отговори на едни или други въпроси или да изпълни едни или 

други действия, например да назове своята фамилия, да отговори 

иска ли му се да пие, да си отвори устата, да си покаже езика и т. 

н. По-нататък, в продължение на няколко минути, болният бива 

стимулиран да упражнява загубената функция. Ако в случаите 

на истерични моносимптоми, през първите 4 минути след 

вливането терапевтичният ефект се окаже недостатъчен, се 

въвеждат по аналогичен начин още 10 мл 10%-ов разтвор на 

калциев хлорид. 

При лечението на истерични хиперкинези, повръщане, 

нарушена функция на вътрешните органи, се провежда курс от 8-

10 вливания през ден. За настъпването на терапевтичен ефект у 

болни от неврози, освен фармакологичното действие на 

калциевия хлорид върху нервната система и силното сензорно 

дразнение на интероцептивната сфера, голяма роля играят 

прякото и косвеното внушение (косвенное внушение) наяве 
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(свързани с усещането за горещина по време на вливанията), 

водещо до възникване на вълни от възбуда, които купират 

точките на потискане в кората (протрептика/ протрептика) 

Л. Ч. К. У. П. С. на истерични реакции, на афективно-

шоков ступор и т.н. постконтузионна глухота се прилага успешно 

по време на годините на Великата Отечествена война в редица 

медсанбатов и болници. В много случаи се постига моментално 

купиране на моносимптоматичните истерични разстройства и на 

постконтузионната глухота по пътя на еднократното венозно 

вливане на голяма доза калциев хлорид.  

Л. Ч. К. У. П. С. се препоръчва в случаите, при които 

другите средства се окзват неефективни. По данни на А. М. 

Свядощ при лечението на такива истерични моносимптоми като 

сурдомутизъм, мутизъм, амавроза и блефароспазъм, методът на 

ефирната маска може да се окаже по-ефективен от калциевия 

удар. 

Вж също Методика „Маска”. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕН ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИИ  

 

Л. П. В. П. има като цяло хуманистична насоченост. 

Методологична база на Л. П. В. П., както и на метода на 

вербалната мтологизация на личността (вербальная 

мифологизация личности), се явява сугестивната лингвистика – 

раздел на психолингвистиката, разработен от И. Ю. Черепанова 

(1986 – 1997). Л. П. В. П. генетично е свързан с метода на 

вербалната митологизация на личността, а също така с 

позитивните резултати от неговото прилагане в лечението на 

невротичните разстройства (Кылосов А. В., 1997-1999). Л. П. В. П. 

се явява научно развитие на приложните аспекти на 

сугестивната лингвистика в психотерапията. В историята на този 

подход могат да се разграничат два етапа. На първия етап, след 

формулирането на основната концепция на сугестивната 

лингвистика от И. Ю. Черепанова, В. С. Григорьевских широката 

научна дискусия по дадения проблем и получаването на 

емпирични материали, които обезпечават по-нататъшното 

развитие на Л. П. В. П. Понастоящем в разработването на Л. П. 

В. П. взимат участието на редица специалисти: Р. К. Назиров (Р. 

К. Назыров (научно-методически основи), А. В. Килосов (А. В. 

Кылосов) (клинична ефективност на метода на вербалната 

митологизация на личността), С. И. Биков (С. И. Быков) 

(практически аспекти на лингвистичната психотерапия). 

Научната концепция на Л. П. В. П. в психотерапията 

включва в себе си разработването на лингвистичните аспекти на 

личността, концепциите за норма и патология, на различни 

психотерапевтични техники. 
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Личността в рамките на Л. П. В. П. се разглежда от 

позицияа на разбирането за личната митология на А. Ф. Лосев 

(А. Ф. Лосев) и на психолингвистичните идеи на В. В. Налимов 

(В. В. Налимов) („Личността е интерпретиращ самия себе си 

текст, способен да се самообогатява”). 

Предполага се, че всеки човек носи в себе си свой собствен 

героичен епос, в който, както в един истински мит, се преплитат 

реалност и измислица, минало и фантазии за бъдещето, реално и 

идеално. Този вътрешен епос е слабо осъзнат в процеса на 

митологизацията (основа на терапевтичните процедури при Л. П. 

В. П.) придобива формата на реален текст, написан на един 

уникален, индивидуален език, който може да разбере напълно 

единствено носителят на мита. 

Разглеждайки личностните процеси като породени от 

личностната митология, авторите на Л. П. В. П. предполагат, че 

причините за психичните трудности се определят именно от 

неадаптивната структура на личностния мит, която в крайна 

сметка може да породи психична дезадаптация или невротично 

разстройство. На основата на значителен фактически материал 

(изследвани са 140 индивидуални митове на хора с психични 

проблеми или с гранични разстройства (Григорьевских В. С., 

Быков С. И., 1997; Быков С. И., 1998) се демонстрира, че 

съдържанието на мита при неговото осъзнаване, в метафоричен 

вид, включва описание на проблема под формата на 

индивидуална неадекватна стратегия, която поражда проблеми. 

Митовете на пациентите с невротични разстройства отразяват 

наличието на психични затруднения, на неадаптивно поведение, 

а също така описват преживяването на собствената 

неефективност от техните носители. Митовете на здравите и 

социалноуспешни хора са лишени от тези особености. Авторите 

предполагат, че ако в мита се съдържа описание на проблема, от 

който страда човекът, то е възможно в контекста на този мит, да 

се открият допълнение към мита, формулирано на неговия 

неповторим език, което съдържа решение на проблема, или 

видеизменение на мита, което позволява да се разреши 

психичната проблематика и да се отстранят причините за 

невротичното състояние. 

При разглеждане на основните механизми на Л. П. В. П. се 

посочва, че съществуващите фактори на лечебното действие на 

психотерапевтичните методи (такива като учене (научение), 

отреагиране, корективен емоционален опит (коррективный 

эмоциональный опыт), осъзнаване (осознание) и др.) могат да 

бъдат допълнени с още един важен механизъм, който обикновено 

не се използва. В процеса на работа над индивидуалния мит 

специално подготвена група активизира определен тип мислене 

по пътя на съвместяване на реалност, съновидения, 

екзистенциални преживявания в процеса на живот, които 
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съвкупно се разглеждат в рамките на Л. П. В. П. като 

митологично мислене. Човек се обръща за решаване на своите 

реални проблеми към ирационалната страна на човешкото 

възприятие, при която постигането на света се извършва чрез 

процес на интензивно преживяване на груповия опит, чрез съ-

преживяване, съ-живеене, чрез присъединяване към настоящето, 

при които чрез разглеждане на личните истории и на нейното 

осъзнаване в най-изразителните нейни аспекти се разрушава 

нейното привично възприемане на реалността, като дори в 

момента на създаване на мита се прекъснва вътрешния диалог, 

за да се достигне отвъд пределите на привичното човешко 

осъзнаване, преживяванията се осъществяват в съновиденията и 

по-точно в състоянието на управляван и контролиран транс, 

които под формата на индивидуалния на езика на пациента се 

разкриват способи за преодоляване на патологични стереотипи. 

Л. П. В. П., основан на закономерностите на митологията, 

при формирането на личните митове включва в себе си елементи, 

които традиционно се съдържат в редица героични епоси. На 

първо място се разграничава процесът на т.н. инициация. Содни 

етапи присъстват фактически във всеки терапевтичен метод, 

доколкото лечебното действие предполага, че под влиянието на 

психотерапията човек започва да се отнася към себе си по нов 

начин, променя собствените си отношения към света и към самия 

себе си, започва да живее другояче, във връзка с което някои от 

неговите психични проблеми се разрешават. Думата „инициация” 

(инициация) също се извлича от съответния контекст. 

Действията, извършени от терапевтичната група в процеса на 

създаване на индивидуалния мит на клиента (клиентът е човек, 

който преминава през лингвистична психотерапия), се 

подчиняват на някакъв скрит и до този момент недостатъчно 

изследван механизъм на метода и се реализират в действието, 

което има всички класически признаци на обреда по инициация 

на героя. Този обред е свързан с универсалните представи за 

„първоимето” (первоимя). При възпроизвеждането на обреда по 

инициация се осъществява акт на привеждане на потенциалния 

герой (герой е човекът носител на мита) към осъзнаването му 

като актуален герой – на „уникален гений” (уникальный гений), 

който има отношение към целия свят. Така се извършва 

формиране на „ядрото” на неговата лична история – на 

„митологичното тяло” („мифолофическое тело”) на героя. 

Интересна е връзката между терапевтичното действие с 

другия обред – жертвоприношението. Използването на самия дух 

на обреда по жертвоприношението се явява, по своята същност, 

акт на раждане на инициираната личност чрез принасяне на 

героя в жертва на своята лична история. В резултат се 

осъществява реконструкция на личността – „изкристализират” 

нейните най-силни и изразителни страни. 
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Преразглеждането на личната история може да се оказва 

особено болезнена процедура, но тя безусловно принася 

положителни резултати. Като цяло чрез изпълнение на двата 

основни обреда – на инициацията на героя и на 

жертвоприношението – се изгражда базовият алгоритъм, по който 

се създава и „чудесната личностна история”, митът за героя. В 

този смисъл психотерапията в рамките на Л. П. В. П. може да се 

разглежда като притежаваща хуманистична насоченост, 

особеност на която се явява в известен смисъл и 

„свръххуманистичното отношение” («сверхгуманистическое 

отношение»), пронизващо терапията на пациента, при което той 

не просто бива приеман „такъв, какъвто е”, но се приема и 

съдържанието на неговия вътрешен митологичен епос, основано 

на ирационалните му представи и вяра в чудото. 

От позицията на Л. П. В. П. е разработена методика на 

вербалната митологизация и на инициацията на личността. 

Психотерапията се провежда в специално подготвена група, 

участниците в която имат опит с прилагането на метода, добре 

осведомени са за психолингвистичните аспекти на 

психотерапевтичната работа. В състава на групата могат да 

влизат и професионалисти – психолози и психотерапевти и др. 

при условие, че за всекисвоевременно е написал своя личен мит. 

Методиката на провеждане на психотерапията в тези групи в 

много отношения прилича на работата в група с използване на 

мита за вербалната митологизация на личността, но има и 

определени различия. 

На заниманието първо се сключва терапевтичен договор, 

формират се принципите на груповата работа и се посочва по-

конкретно каква ще е ролята на клиента: „Вие сте основният 

човек в групата и определяте под каква форма ще работи тя, вие 

сте героят на епоса, който ще създадем заедно”. Като се има 

предвид хуманистичната насоченост на метода, клиентът може и 

е длъжен да избере сам и състава на групата. Уговаря се, че 

създаването на мита ще се проведе в рамките на едно занимание, 

независимо от това колко ще продължи то (има случаи, при които 

терапевтичният метод се създава повече от 10 часа), като всеки от 

участниците в групата обявява доколко има възможност да 

присъства на цялото занимание. 

На този етап се дава описание на метода, предлага се 

разбиране на индивидуалния (личностен) мит. 

В основната си част работата на клиента се изпълнява в 

ролята му на алфа-лидер, т.е. на човек, който управлява групата 

с цел нейното оптимално функциониране и който оказва 

максимална помощ за създаването на собствения мит. 

Психотерапевтите се намират в позицията на експерти, които 

помагат на клиента да осъществи своята групова роля. Всички 

останали участници в групата се стремят да задействат своя 
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интелектуален и емоционален потенциал, встъпват като жива 

библиотека и се опитват да представят своите проекции по 

отношение на дадени елементи на мита. Групата работи 

единствено върху създаването на мита и в този смисъл в нея 

няма пряка обратна връзка (обратная связь) и не се поощряват 

безоценъчните съждания, дори обратното, групата и нейните 

участници провокират пациента да изгради отначало елементите 

и базовите метафори на мита, а след това помагат да се създаде 

„черновата на мита”, която по-късно се свива до текст, лишен от 

детайли и конкретни събития, превръща се в универсален текст, 

приет напълно от пациента. В някои случаи тесктът се създава 

изцяло от пациента, а в други – участниците в групата на 

основата на обсъждане на елементи на мита предлагат свои 

варианти, които след като бъдат приети от пациента, биват 

включени в основния текст. 

При завършването на работата клиентът преписва текста 

на ръка, което се обяснява с необходимостта текстът да премине 

„през него”. В края се провежда своеобразно споделяне, при което 

участниците в групата изказват своето отношение към написания 

текст на мита. Реакциите спрямо него могат да бъдат изразени с 

използването на оценъчни, разшифриращи символи и метафори 

на мита, както и проективни такива, които анализират 

стратегията по отношение на написването на мита и стратегиите 

на поведение, които се проявяват в съдържанието на мита. 

 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРАНА 

(РЕКОНСТРУКТИВНА)  

ПСИХОТЕРАПИЯ ПО КАРВАСАРСКИ,  

ИСУРИНА, ТАШЛИКОВ // 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННА  

(РЕКОНСТРУКТИВНАЯ)  

ПСИХОТЕРАПИЯ КАРВАСАРСКОГО,  

ИСУРИНОЙ, ТАШЛЫКОВА 

 

Психотерапевтично направление, което представлява само 

по себе си по-нататъшно развитие на учението на В. Н. Мясишчев 

(В. Н. Мясищев) за неврозите и тяхната психотерапия (вж 

Патогенетическая психотерапия Мясищева). По своите основни 

теоретични положения Л.-О. (Р) П. К., И., Т може да бъде 

отнесена към психодинамичното направление в психотерапията. 

Разработва се в отделението за неврози и психотерапия на 

Психоневрологичния институт „В. М. Бехтерев” 

(Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева) 

(Карвасарский Б. Д., 1982, 1985, 1990; Исурина Г. Л., 1983, 1992, 

1994; Ташлыков В. А., 1984, 1994, и др.). Изграждането на Л.-О. 

(Р) П. К., И., Т. като самостоятелно направление в 

психотерапията може да бъде отнесено към началото на 70-те 
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години на XX век и включва в себе си: 1) концепция за личността 

като система от отношения на индивида и обкръжаващата го 

среда; 2) биопсихосоциална концепция за невротичните 

разстройства, в рамката на която неврозата се разбира преди 

всичко като психогенно заболяване, обусловено от нарушаването 

на значимите за човека отношения; 3) система на личностно-

приентирана индивидуална и групова психотерапия (групповая 

психотерапия), основна цел на които е постигането на 

положителни личностни изменения (корекция на нарушената 

система от отношения, на неадекватните когнитивни, 

емоционални и поведенчески стереотипи), което води до 

подобряване на субективното общо състояние на пациента и до 

отстраняване на симптоматиката, а също така и до 

възстановяване на пълноценното функциониране на личността. 

Концепцията на Л.-О. (Р) П. К., И., Т съдържа представа за 

нейните цели и задачи, за механизмите на нейното лечебно 

действие, за спецификата и етапите на психотерапевтичния 

процес, за особеностите във взаимодействията на пациента, за 

мястото на психотерапевта в групата, за методическите подходи и 

технически прийоми и пр.  

Първоначално целите и задачите на Л.-О. (Р) П. К., И., Т. се 

формулират по следния начин: 1) дълбоко и всестранно 

изучаване на личността на болния, на спецификите при 

формирането, структурата и функционирането на неговата 

система от отношения, на особеностите на неговото емоционално 

реагиране, мотивация, потребности; 2) изявяване и изучаване на 

етиопатогенетичните механизми, които способстват за 

възникването и за запазването на невротичното състояние и 

симптоматика; 3) постигане на осъзнаване (осознание) у болния и 

разбиране на причининно-следствените връзки между 

особеностите на неговата система от отношения и неговото 

заболяване; 4) изменение и корекция на нарушената система от 

отношения на болния от невроза; 5) при необходимост оказване 

на помощ на болния в разумното разрешаване на неговата 

психотравматична ситуация, изменение на неговото обективно 

положение и на отношението към него от страна на другите. 

По-нататъшното развитие на Л.-О. (Р) П. К., И., Т., което в 

много отношения е свързано с широкото използване на груповата 

психотерапия (групповая психотерапия), позволява на основата 

на анализа на опита от практическата работа и от научните 

изследвания в тази област по-ясно и конкретно да се формулират 

основните теоретични положения на тази психотерапевтична 

система, приложими както към индивидуалната, така и към 

груповата ù форма и преди всичко на нейните цели и задачи, а 

също така и на представите за механизмите на лечебното 

действие. 

Формулираните първоначално задачи на Л.-О. (Р) П. К., И., 
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Т., основани на допусканията, разработени от В. Н. Мясищев, в 

същността си отразяват поетапния характер на 

психотерапевтичния процес — от изучаането на личността на 

пациента и чрез пациента, през осъзнаването (осознание), към 

корекция на нарушените отношения на личността и фокусират 

психотерапевтичния процес преимуществено върху когнитивните 

му аспекти. Л.-О. (Р) П. К., И., Т. обаче не просто включва в 

качеството им на свои задачи три плоскости на изменение 

(когнитивна, емоционална и поведенческа), но и самият процес 

на психотерапия е основан на балансираното използване на 

когнитивни, емоционални и поведенчески механизми. 

Целите и задачите на всяко едно психотерапевтично 

направление, ориентирано към личностни изменения, 

произтичат от представите за спецификата на личностните 

нарушения, които от своя страна се определят от концепцията за 

личността. Именно по тази причина в рамките на конкретното 

направление целите и задачите на психотерапията се 

формулират в общ вид, както по отношение на индивидуалната, 

така и на груповата терапия, но се решават с използване на 

собствени средства.  

Като се отчитат трите плоскости на очаквани изменения, 

по-подробно могат да бъдат формулирани следните целеви 

промени: 

1. Познавателна сфера (когнитивен аспект, интелектуално 

осъзнаване). Процесът на психотерапия трябва да помогне на 

пациента да осъзнае: 

— връзката межди психогенните фактори и възникването, 

развитието и запазването на невротичните разстройства; 

— какви ситуации предизвикват напрежение, тревога, 

страх и други негативни емоции, които провокират появата, 

фиксацията и усилването на симптоматиката; 

— особеностите на собственото поведение и на 

емоционалното реагиране в различни ситуации, тяхната 

повторяемост, степен на адекватност и конструктивност на 

поведението; 

— как се възприема поведението на пациента от другтие, 

как реагират околните на едни или други особеностив в 

поведението и емоционалното му реагиране и как те ги оценяват, 

какви последици има такова поведение; 

— съществуващото разногласие между собствения Аз-образ 

и възприятията на другите за пациента; 

— характерните за болния защитни психични механизми; 

— вътрешните психични проблеми и конфликти; 

— по-дълбоките причини за преживяванията, начините на 

поведение и на емоционално реагиране още от детството, а също 

така условията и особеностите във формирането на собствена 

система от отношения; 
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— собствената роля, размерът на участието във 

възникването, развитието и запазването на конфликтни и 

психотравмиращи ситуации, а също така по какъв начин би 

могло да се избегне тяхното повтаряне в бъдеще. 

Като цяло, задачата на интелектуалното осъзнаване в 

рамките на Л. О. Р. П. К. И. Т. се свежда до три аспекта: 

осъзнаване на връзките „личност—ситуация—болест”, осъзнаване 

на междучличностния план на собствената личност и осъзнаване 

на генетичния (исторически) план. Следва да се подчертае, че 

първият стадий на осъзнаване, който условно се обозначава като 

„личност—ситуация—болест” няма определящо значение за 

същинския психотерапевтичен ефект. Тя по-скоро създава по-

устойчива мотивация за активно и осъзнато участие на пациента 

в психотерапевтичния процес.  

2. Емоционална сфера. Процесът на психотерапия трябва 

да помогне на пациента: 

— да получи емоционална подкрепа (эмоциональная 

поддержка) от страна на психотерапевта или на групата, да 

преживее положителни емоции, свързани с приемането, 

подкрепата и взаимопомощта; 

— да преживее в рамките на психотерапевтичния процес 

онези чувства, които той често изпитва в реалния живот, да 

възпроизведе онези емоционални ситуации, които по-рано са 

присъствали в живота му и с които той не е успял да се справи; 

— да преживее неадекватността на някои свои 

емоционални реакции; 

— да се научи да бъде искрен в чувствата си към себе си и 

към другите хора; 

— да стане по-свободен в изразяването на собствените си 

позитивни и негативни емоции; 

— да се научи по-точно да разбира и да приема, а също така 

и да вербализира собствените си чувства; 

— да разкрива своите проблеми и съпътстващите ги 

преживявания (които по-рано е криел от себе си или е 

изопачавал); 

— да модифицира начина си на преживяване, своето 

емоционално реагиране, възприятието за самия себе си и за 

отношенията си с другите; 

— да проведе емоционална корекция на своите отношения. 

Като цяло задачите на Л.-О. (Р) П. К., И., Т. в 

емоционалната сфера обхващат 4 основни аспекта: точно 

разпознаване и вербализация (вербализация) на собствените 

емоции, а също така тяхното приемане; преживяване отново и 

осъзнаване на миналия емоционален опит; непосредствено 

преживяване и осъзнаване на опита в психотерапевтичния 

процес и своя собствен такъв; формиране на по-благоприятно 

емоционално отношение към себе си. 
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3. Поведенческа сфера. Процесът на психотерапия трябва 

да помогне на пациента:  

— да види собствените си неадекватни поведенчески 

стереотипи; 

— да придобие навици за по-искрено, дълбоко и свободно 

обшуване; 

— да преодолее неадекватните форми на поведение, 

проявяащи се в процеса на психотерапия, включително на 

свързаните с избягването на субективно сложните ситуации; 

— да развие форми на поведение, свързани със 

сътрудничество, отговорност и самостоятелност; 

—  да закрепи нови форми на поведение, в частност такива, 

които ще способстват за адекватната адаптация и 

функциониране в реалния живот; 

— да изработи и закрепи адекватни форми на поведение и 

реагиране на основата на постижения в познавателната и 

емоционалната сфера. 

В най-общ вид насочеността Л.-О. (Р) П. К., И., Т. по 

отнопение на поведенческата сфера може да бъде формулирана 

чрез основната ù терапевтична задача — формирането на 

ефективна саморегулация на основата на адекватното, точно 

разбиране на себе си и възприемане на по-благоприятно 

емоционално отношение към себе си. 

Така задачите на Л.-О. (Р) П. К., И., Т. се фокусират върху 

три съставни елемента на самосъзнанието — върху разбирането 

на самия себе си, върху отношението към себе си и върху 

саморегулацията, а общата цел може да бъде определена като 

формиране на адекватно самосъзнание и разширяване на 

неговата сфера. 

Механизмите на лечебното действие на Л.-О. (Р) П. К., И., 

Т. лежат в три основни плоскости — когнитивна, емоционална и 

поведенческа — и могат да бъдат обозначени като конфронтация 

(конфронтация), коригиращ емоционален опит (корригирующий 

эмоциональный опыт) и учене (научение). 

Според повечето автори конфронтацията се явява основен 

механизъм на лечебното действие на психотерапията, 

ориентирана към личностни изменения. Конфронтацията, 

разбирана като сблъскване на пациента със самия него, с 

неговите проблеми, конфликти, отношения и нагласи, с 

характерните за него емоционални и поведенчески стереотипи, се 

осъществява най-вече за сметка на обратната връзка (обратная 

связь) между участниците в психотерапевтичния процес. В хода 

на индивидуалната психотерапия (индивидуальная 

психотерапия) „инструмент” за обратната връзка е 

психотерапевта, който не толкова привнася в нея съдържание, 

колкото отразява различни аспекти на психичната реалност на 

пациента, като концентрира вниманието върху трудностите и 
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противоречията. Обратната връзка в груповата психотерапия се 

явява по-многопланова, тъй като се осъществява между всеки от 

членовете на групата и от групата като цяло. Всеки участник за 

сметка на обратната връзка получава разнообразна информация 

за самия себе си: как го възприемат другите, какви емоционални 

реакции предизвиква неговото поведение у околните, доколко 

адекватно е неговото разбиране на различните междуличностни 

ситуации, какви са целите и мотивите на неговото поведение, 

доколко неговото актуално поведение спомага или възпрепятства 

постигането на тези цели и доколко те са реалистични, какви 

емоционални и поведенчески стереотипи са характерни за него, 

каква връзка между неговия предходен опит и актуалното му 

пповедение виждат другите и пр. Обратната връзка дава 

възможост на участника в групата да осмисли и да оцени 

значението на неговото собствено „Аз” в типични за него 

междуличностни ситуации и, съотнасяйки минало и настояще, да 

разбере собствените си проблеми и особеностите на своите 

отношения. Пациентът вижда себе си сякаш в различни 

огледала, каквито се явяват участниците в 

психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа). 

Конфронтирането на пациента с отразения му Аз-образ в много 

отношения несъвпадащ със съществуващите представи за него 

самия, способства за осъзнаването на нови аспекти от собствената 

личност и за интеграция на получената информация, което води 

до разширяване на Аз-образа и до неговата по-голяма 

адекватност. Осъзнатият материал обаче макар да се отнася 

основно до личността на пациента, включва и други аспекти, 

свързани с по-адекватното разбиране на другите хора, с 

особеностите на техните преживявания и поведение, а също така 

с определени общи аспеекти на функционирането на човешката 

психика, на взаимоотношенията и взаимовръзката между 

психичните и соматичните процеси, на междуличностното 

взаимодействие, с други думи, всичко онова, което може да се 

обозначи като развитие на психологичната култура в широк 

смисъл. Очевидно е, че груповата психотерапия създава по-

благоприятни условия за такова осъзнаване, доколкото се явява 

сама по себе си реално емоционално взаимодействие, в което в 

своята пълнота се разкриват психичните особености на всеки 

участник в групата и се предоставят по-широки възможности за 

съпоставка на собствените отношения, нагласи и позиции с 

отношенията, нагласите и позициите на другите хора. Това 

сравнение допринася не само за по-дълбокото разбиране на 

самия себе си, но и за повишаване на чувствителността към 

другите, за приемане и проява на уважение към ценността и 

значимостта на другите хора, независимо от съществените 

личностни различия, което от своя страна води до подобряване на 

междуличностното взаимодействие, намалява напрежението и 



 

 
~511~ 

намалява трудностите във взаимоотношенията. 

Коригиращият емоционален опит (коригирующий 

эмоциональный опыт) (или коригиращо емоционално 

преживяване) включва преживяване и анализ на собствения 

емоционален опит (миналия, включително отнасящия се до 

родителското семейство и актуалния, свързан с процеса на 

психотерапия) и емоционална подрепа. Емоционалната подкрепа 

означава за пациента той да бъде приет от психотерапевта (или 

от групата), да получи признание за своята човешка ценност и 

значимост, за уникалността на неговия вътрешен свят, да му се 

покаже готовност да бъде разбран, като се зачитат неговите 

отношения, нагласи и ценносит. Конструктивната преработка на 

съдържанието на обратната връзка, изграждането на адекватно 

разбиране за самия себе си предполага приемане от страна на 

пациента на новата информация за него, която често не е в 

съгласие със собствените му представи. Ниската самооценка, 

неблагоприятното емоционално отношение към себе си 

възпрепятстват възприемането от пациента на нова информация, 

усилва действието на защитните механизми; обратно, по-

позитивната самооценка намалява нивото на психична заплаха, 

намалява съпротивите (сопротивление), прави пациента по-

открит за нова информация и нов опит. Това означава, че 

самооценката и отношението към себе си играят изключително 

важна роля за изграждането на адекватно разбиране за себе си и 

могат както да способстват, така и възпрепятстват този процес. 

Емоционалната подкрепа има стабилизиращо положително 

въздействие върху самооценката, повишава степента на 

самоуважение и оказва коригиращо емоционално въздействие на 

такъв важен елемент в системата от отношения, какъвто е 

отношението към самия себе си, което почти винаги неадекватно 

в структурата от отношения на невротичната личност. Промяната 

на отношеието към себе си  се случва, от една страна, под 

влиянието на новото знание за себе си, а от друга — във връзка с 

изменението на емоционалния компонент на това отношение, 

което се обезпечава основно от емоционалната поддръжка. 

Приемането на пациента от психотерапевта (или от групата) 

способства за развиването на сътрудничество, облекчава 

усвояването от пациента на психотерапевтичните норми, 

повишава неговата активност и отговорност в 

психотерапевтичния процес, създава условия за себеразкриване. 

В груповият психотерапевтичен процес аналог на приемането в 

индивидуалния такъв е груповата сплотеност, която обезпечава 

още по-високото и многопланово ниво на емоционална подкрепа. 

Коригиращото емоционално преживяване е свързано също така с 

преживяването от пациента на неговия минал и текущ 

(актуален) опит. Възникването в хода на психотерапията на 

различни емоционални ситуации, с които пациентът не може да 
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се справи в реалния живот, позволява тези преживявания да се 

изолират, проанализират, преживеят отново и да се осмислят в 

особени психотерапевтични условия, а след това да се изработят 

по-адекватни форми на емоционално реагиране. Друг аспект на 

коригиращото емоционално преживяване е свързан с проекцията 

на емоционалния опит, получен в родителското семейство върху 

психотерапевтичната ситуация. Анализът на тези преживявания 

наосновата на емоционалното взаимодействие в 

психотерапевтичната ситуация позволява на пациента в 

значителна степен да преработи емоционалните проблеми, 

коренящи се в родителското семейство. 

Ученето в рамките на Л.-о. (р.) п. К., И., Т. се осъществява 

както директно, така и косвено. Груповата психотерапия 

благоприятстват за реализирането на поведенчески механизми в 

по-голяма степен, отколкото индивидуалната. Групата встъпва 

като модел на реалното поведение на пациента, той проявява 

своите типични поведенчески стереотипи, груповата ситуация 

създава условия за изследване от страна на пациента на неговото 

собствено междуличностно взаимодействие, да изяви в него 

конструктивни и неконструктивни елементи, които носят 

удовлетворение или предизвикват негативни преживявания, а 

също така спомага за изработването на навици за пълноценно 

общуване. Пациентът започва да усеща своята способност за 

промяна, които му носят удовлетворение и се възприемат 

позитивно от другите. Всичко това създава благоприятни 

предпоставки за генерализация на постигнатите поведенчески 

изменения и в други ситуации в реалния живот. 

В системата на Л.-О. (Р) П. К., И., Т. индивидуалната и 

груповата ù форма решават общи психотерапевтични задачи 

(разкриване и преработка на вътрешния психичен конфликт и 

корекция на нарушените отношения на личността, които 

обуславят възникването и субективната неразрешимост на 

конфликта, а също така го фиксират), като използват своята 

специфика. Тук индивидуалната психотерапия е в по-голяма 

степен ориентирана към историческия (генетичен) план на 

личнсотта на пациента, но отчита и реалната ситуация на 

взаимодействие, а груповата — към междуличностните аспекти, 

но се обръща и към историческия план на личността на 

пациента. 

Условно може да се очертае определена последователност в 

поведението на лекаря в процеса на индивидуалната Л.-О. (Р) П. 

К., И., Т. При първата среща с пациента той е минимално 

активен, недирективен, способства за искреното разкриване на 

емоционалните преживявания на пациента, за създаване на 

доверителен контакт. След това, увеличавайки своята активност, 

той пристъпва към изясняване на „вътрешната картина на 

болестта”  («внутренная картина болезни»), към вербализиране от 
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страна на пациента на неговите представи за болестта, на 

очакванията му към лечението и на перспективите за неговото 

оздравяване. Провеждайки корекция на концепцията за болестта 

на пациента, лекарят обсъжда с него данните от изследванията, 

помага му да разбере, че причините за неврозата не се крият в 

органични изменения, а също така да улови връзката между 

емоционалните фактори и симптоматиката. През този период 

психотерапевтът предоставя на болния съответната информация 

и встъпва преди всичко в ролята на експерт. След като се изясни 

на пациента връзката между симптоматиката и провокиращите 

ги патогенни ситуации, съдържанието на беседите съществено се 

променя. Техен предмет стават вече не симптомите, а психичните 

проблеми, преживявания и отношения на болния. Постепенно в 

процеса на обсъждане и на преработване на този материал, в 

съзнанието на пациента се изгражда определена схема от 

различни звена на новата му концепция за болестта 

(емоционални фактори или патогенни ситуации — личностни 

позиции или отношения — потребности или мотиви — 

невротичен конфликт — симптоматика). Взаимоотношенията с 

болния се задълбочават, психотерапевтът става помощник в 

интензивната работа на пациента над неговия вътрешен свят. На 

заключителния етап от Л.-О. (Р) П. К., И., Т. психотерапевтът 

отново увеличава своята активност и дори директивност в 

изпитването и закрепването от страна на пациента на нови 

начини за възприемане, за емоционално реагиране и поведение. 

При използването на този метод на всички етапи от 

терапията се осъществяват постоянно 2 взаимосвързани 

психични процеса — осъзнаване и реконструкция на 

отношенията на личността. Първият процес — осъзнаване 

(осознание), инсайт (инсайт) — се заключава в постепенното 

разширяване на сферата на самосъзнание на болния, което е 

свързано с необходимостта той да разбере кои са истинските 

източници на собствените му невротични разстройства, вторият 

— реконструкцията на отношенията на личността — се проявява 

според степента на осъзнаване в корекцията на нарушените и в 

изработване на нови отношения на познавателно, емоционално и 

поведенческо ниво. Какво може да осъзнае пациентът в процеса 

на Л.-О. (Р) П. К., И., Т.? Психотерапевтът помага на болния да 

осмисли връзките между начините си на реагиране в определени 

житейски обстоятелства, между нарушените значими за него 

отношения и възникването на неврозата. Лекарят тук встъпва в 

ролята на опосредстващ опознаването от болния на неговия 

собствен вътрешен свят. Колко е труден този път посочва И. П. 

Павлов (Павлов). „Необходимо е, — пише великият физиолог, — 

да се потърсят сред целия хаос от житейски отеношения, заедно с 

болния, независимо от него или дори при съпротива от негова 

страна, онези еднократни или бавно действащи условия и 
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обстоятелства, с които може да бъде свързан произхода на 

болестното отклонение, произхода на неврозата. След това е 

нужно да се разбере защо тези обстоятелства са обусловили такъв 

резултат при нашия болен, докато при друг човек те изобщо не са 

привлекли вниманието му”. 

В условията на Л.-О. (Р) П. К., И., Т. психотерапевтът се 

опитва да разшири областта на осъзнаваното от болния, за да му 

помогне да си изясни причинно-следствените връзки, породили 

неврозата, да вербализира смътните преживявания и да уточни 

онези съотношения, които самият пациент преди не е свързвал в 

съзнанието си. Важно е да се „сблъска” болния със свързващите 

звена между различни аспекти на неговото поведение и 

емоционалните му особености, които разкриват уязвими точки в 

личността му. Полезно в този процес е привличането на 

вниманието на болния към възможните аналогии между неговите 

емоционални отношения с психотерапевта и със значимите лица 

в живота му. 

За разлика от психоанализата (психоанализ), при Л.-О. (Р) 

П. К., И., Т. става дума за разширяване на сферата на 

осъзнаваното не на основата на пряк анализ на несъзнаваното и 

на неговото антагонистично взаимодействие със съзнанието, а 

посредством търсенете на връзки между разпокъсаните преди в 

съзнанието на болния представи и точната вербализация на 

неясните преживявания и понятия. Освен това, в психоанализата 

смисълът на новото знание, на ново разбиране в известна степен 

се „натрапва” на пациента от психоаналитика, който често 

изхожда от достатъчно ограничен на набор на твърдо установени 

схеми, пряко или косвено свързани със сексуалността на човека 

през целия му живот, особено в ранната възраст. При Л.-О. (Р) П. 

К., И., Т.пациентът в сътрудничеството с психотерапевта 

реконструира самосъзнанието си, оставайки в света на реалните 

събития и понятия. 

Най-основно и най-трудно в обсъждането е това да се 

помогне на болния да разбере, че неговата невроза е 

предизвикана не само от житейските обстоятелства и външните 

конфликти, но и от вътрешния конфликт, в основата на който 

лежат  неговото собствено неадекватно отношение и 

несъвместимите потребности, вследствие на които той е 

неспособен да разреши своите проблеми. Конфликтът се 

съпровожда от емоционално напрежение, което дезорганизира 

сомато-невропсихичното функциониране на пациента и 

предизвиква съответната симптоматика. Психотерапевтът помага 

на болния да осъзнае именно тези взаимовръзки. Изясняването 

на психичните механизми на болестта на пациента не е чисто 

рационален,  познавателен процес; в него задължително трябва 

да бъдат включени достатъчно значими емоционални 

преживявания, котио правят възможна необходимото 
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преизграждане на личността на основата на положителните 

вътрешни ресурси. Рационалното, интелектуално разбиране на 

пациента за неговите невротични проблеми и за техните причини 

е слабо ефективно и не води до необходимите промени в 

личността на болния; то трябва да бъде завършващо звено в 

процеса на осъзнаване, да е емоционално наситено по своята 

същност. 

Дълбочината на осъзнаване може да достига различни 

нива. Първото ниво може да засяга възприемането от пациента 

на някои нови представи за неговото дезадаптивно поведение, в 

частност в условията на патогена ситуация. Това осъзнаване 

може да възникне в условията на откровено общуване с други 

болни, с медицинския персонал и психотерапевта. Второто ниво 

отразява осмислянето от пациента на онези неадекватни 

отношения (в самооценката, отношенията към другите хора и 

заобикалящия го свят), които лежат в основата на неговото 

невротично поведение. На този етап на осъзнаване болният не 

само вижда неконструктивността на своето поведение в миналото, 

но и разбира защо той се е държал по този начин. Третото ниво 

на дълбочина на разбиране от страна на пациента на това как се 

е зародила неговата невроза (това е особено важно при 

невротично развитие, което изисква продължителна 

психотерапия) е свързано с осъзнаването му на нарушенията в 

сферата на мотивите и потребностите, които лежат в основата на 

неправилно формираните в хода на развитието на личността 

отношения. При анализа на житейската история, на 

психотерапевта му се налага да насочва вниманието на пациента 

към развитието на неговите чувства и форми на поведение още от 

детството му, когато възпитанието спомага за формирането у него 

на неадекватни системи от отношения. Невинаги в процеса на 

психотерапия успешно се постигат посочените нива. Какво 

всъщност спомага за постигането на осъзнаване (инсайт), ако 

психотерапевтът зададе такава цел на съвместната работа? На 

първо място, прогностично полезни могат да бъдат свойства като 

способността на болния към самонаблюдение, психичната му 

настройка към самоанализа (самоанализ), рефлексията, 

склонността му към себеразкриване, достатъчното интелектуално 

ниво. Психичната настройка и себеразкриването на пациента 

могат да се повишават в процеса на психотерапия. На второ 

място, важни са и условия като емпатичният подход на 

психотерапевта, доверителността в контакта и катарзиса 

(катарсис), а също така и обратната връзка (как възприемат 

другите пациента според техните реакции).  

Осъзнаването и разбирането са единствено началото на 

психотерапията и по-конкретно — условие за нейното 

провеждане. Важна е реорганизацията на онези значими в 

дадената житейска ситуация отношения на личността, 



 

 
~516~ 

дезадаптиращото влияние на които се проявява в цялостното 

функциониране на пациента. Недостатъчно адекватните 

вследствие на недостатъците в развитието на личността нейни 

отношения при определени житейски обстоятелства могат да 

бъдат не толкова условие за външни и вътрешни конфликти, 

колкото причина за неспособността на човека успешно да решава 

тези конфликти.Именно тази неспособност се явява основа за 

развитието на невротични състояния. Задача на психотерапията 

е по пътя на реорганизация на системите от отношения да 

направи личността способна да решава трудностите си. За 

разлика от разционалната и хипносугестивната психотерапия, 

подобна психотерапия може да бъде назована реконструктивна, 

доколкото преизграждането на отношенията на личността е 

главна и отличителна нейна цел. Постигането на тази цел води 

не само до отстраняване на невротичната симптоматика, но и до 

развитието на нови, зрели форми на възприятие, преживяване и 

поведение на пациента. 

В хода на реконструкцията на нарушените отношения на 

болния протичат 2 процеса: корекция на неадаптивните позиции 

и изработване на нови, по-реалистични такива, които търпят 

проверка в началото и в условията на терапевтичната среда, а 

след това — в извънлечебните ситуации в реалния живот на 

пациента. Изменението на отношенията във вътрешната 

структура на личността се осъществява преимуществено с 

помощта на два основни психични механизма — идентификация 

и интернализация. Идентификацията (идентификация, 

отъждествяване) отразява едно сравнително повърхностно и 

нестабилно ниво на промени в системата от отношения и в 

поведението на пациента. По правило, тя се явява следствие от 

удовлетворяването на определени потребности на пациента 

(например от признание или опека) в контакта с психотерапевта. 

Пациентът се опитва да усвои определени одобрявани от 

психотерапевта форми на поведение, конкретни съждения или 

представи. Обикновено този процес на усвояване на специфични 

позиции има неосъзнат характер. Идентификацията в редица 

случаи може да бъде преход към по-дълбоко ниво на промени, 

който се осъществява с помощта на механизмите на 

интернализация и интериоризация. Важно условие за този тип 

промени се явява атмосферата на положително приемане на 

болния от страна на психотерапевта, интензивността и 

дълбочината на процеса на осъзнаване, конструктивното 

използване на конфронтацията в системата от 

психотерапевтични въздействия. 

Процесът на реконструиране на отношенията и на 

изграждане на ново поведение на пациента обикновено протича с 

определени затруднения, противодействия, прояви на съпротива 

на болния. Тази съпротива е реален клиничен факт, затруднение, 
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възникващо при коригиране на неадаптивното поведение на 

пациента. Представлявайки само по себе си проява на психична 

защита (психологическая защита), съпротивата обикновено 

отразява реакцията на пациента при докосване на често дълбоко 

скрити тягостни преживявания, а също така на промяната на 

неадаптивното поведение. Съпротивата на болния се проявява 

при обшуването с психотерапевта в различни форми — в 

избягването на обсъждането на най-важните проблеми и 

преживявания, в мълчанието, в смяната на темата на разговора, 

в неясните формулировки на проявите на собственото заболяване, 

в неприемането на реалните факти, в отричането на едни или на 

други методи за лечение, в хумора, понякога дори в излишната 

податливост и съгласие с изказванията на психотерапевта без 

необходимата преработка.  

Степента на съпротива, противодействието срещу 

психотерапевтичното влияние в процеса на лечение може да се 

променя. Тя се повишава при несъвместимост на нагласите на 

болния и на психотерапевтичния стил на психотерапевта, при 

явното игнориране на устойчивите очаквания към лечението на 

пациента, при преждевременната интерпретация, при 

прекомерните изисквания за откровеност или активност, 

отправени към него, при липсата на вяра у терапевта във 

възможностите на болния и при вътрешна отрицателна позиция 

(критика без одобрение, ирония) и т.н. Необходимо е съпротивата 

да се разграничи от резистентността към психотерапията. 

Последната може да бъде обусловена от характеристики на 

болния като ниска мотивация за лечение до позицията, че 

терапевтът му е длъжен (рентная установка), нисък интелект или 

липса на гъвкавост в мислеето, психичен инфантилизъм. 

Измененията в системата от отношение на болния и преди всичко 

в неговата самооценка са тясно свързани с промяната на неговото 

поведение. Важни се явяват насочената корекция на 

слабоадаптивните форми на поведение и изработването на нови, 

по-адекватни на постигнатото ниво на интеграция във 

вътрешния свят на пациента. 

Груповата Л.-О. (Р) П. К., И., Т. при неврозата не се 

различава по същността си от индивидуалната психотерапия. 

Задачата и на двете форми е корекция на нарушената система от 

отношения на болния от невроза и на неадекватните му 

емоционални и поведенчески стереотипил осъзнаването, основано 

на конфронтацията на пациента с неговото собствено „Аз”, също 

се разглежда в качеството му на водещ механизъм на лечебното 

действие. Груповата психотерапия обаче позволява не само да се 

създадат по-благоприятни условия за осъзнаване, предоставяйки 

му многопланова обратна връзка, но и му дава възможност по-

активно да използва в процеса на психотерапия емоционалните и 

поведенчески механизми на лечебното действие, като така 
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повишава самата ù ефективност. 

В контекста на теоретичните представи на Л.-О. (Р) П. К., 

И., Т. в груповата ù форма в качеството на методически прийоми 

се използват групова дискусия (групповая дискусия), психодрама 

(психодрама), психогимнастика (психогимнастика), 

психопантомима (психопантомима), проективна рисунка 

(проективный рисунок), музикотерапия (музыкотерапия) и др. 

(вж също см. также Вербальные и невербальные методы 

групповой психотерапии) 

През последните години, основавайки се на известната 

пластичност и откритост на системата на Л.-О. (Р) П. К., И., Т, и 

отчитайки преимуществено психодинамичната ù насоченост, 

нейните автори се стремят разумно да интегрират в тази система 

принципите и методите от второто и третото направление в 

съвременната психотерапия — хуманистичното и 

бихевиористкото. Трикомпонентният характер на отношенията, 

който представлява сам по себе си основен системообразуващ 

фактор във възприетата концепция за личността, създава 

предпоставки за интеграция на други психотерапевтични 

прийоми (Александров А. А., Бараш Б. А., Исурина Г. Л. и др., 

1992; Эйдемиллер Э. Г., 1994; Федоров А. П., 1995, и др.). 

Единствено следва да се подчертае, че докато Л.-О. (Р) П. К., И., 

Т. е насочена към постигане на основната си стратегическа цел —  

реконструкция и хармонизация на нарушената система от 

отношения на личността (главна причина за невротичната 

декомпенсация), другите психотерапевтични прийоми решават 

по-скоро тактически задачи, като така се повишава 

ефективността и икономичността на психотерапевтичните 

въздействия. 

 

ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Това понятие отразява най-важният теоретико-

методологичен принцип в медицината и медицинската 

психология, традиционно подчертаван в родната литература 

(Мясищев В. Н., 1971; Платонов К. К., 1977, и др.). Съгласно К. К. 

Платонов личностният подход означава към болния човек да се 

подхожда като към цялостна личност, като се отчита нейната 

многопластовост и всичките ù индивидуални особености. Авторът 

разграничава личноствен и индивидуален подход — последният 

взима под внимание конкретни особености, присъщи в дадения 

случай на дадения човек. Индивидуалният подход може да бъде  

по-широк (ако той включва отчитане и на личните, и на 

соматичните качества) и личностен (в случай, че отчита 

единствено отделни личностни или соматични особености). 

Следва също така да се различават Л. П. В П. и личностно-
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ориентираната психотерапия. Личностно-ориентираната 

(реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликова (Личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) е основата, 

фундаментът на психотерапевтичното въздействие, насочено към 

решаване на стратегически задачи. Самото наименование на 

тази група от методи насочва на това, че понятието личност е 

централно тук. В личностно-ориентираната психотерапия най-

нагледно се реализира личностният подход, а нейните 

многобройни методи и прийоми се основават на различни 

теоретични представи и концепции за личността. Личностният 

подход обаче е по-широко понятие, то се разпростира върху 

всички психотерапевтични методи, като обхваща дори и 

симптомоконцетрираните, които решават по-скоро тактически 

задачи. Така в сугестивната психотерапия изборът на 

прилаганите методи — хипноза (гипноз), внушение (внушения) в 

състояние на бодърстване, косвено внушение (косвенное 

внушение) и пр. — зависи от особеностите в личността на болния, 

от неговата внушаемост и податливост на хипноза, от степента на 

личностните му изменения, свързани с болестта, от отношението 

на болния към заболяването (пасивно-състрадателно или 

активно-положително) и към лекаря. 

Очевидно е, че в психотерапията като система от 

въздействия върху психиката и чрез психиката на болния […], по 

думите на В. Н. Мясищев (В. Н. Мясищев, 1958), специфично 

човешкият, личностният подход се осъществява в пълна степен;. 

По същността си, психотерапията се явява инструмент за 

реализация на личностния подход. Ето защо 

психотерапевтичното въздействие предполага лекарят да 

притежава познания по медицинска психология, чиито обект на 

изследване е личността на болния. Връзката между 

психотерапията, опираща се непосредствено на психичните 

особености на човека, и между медицинската психология се 

посочва от много автори  (Мясищев В. Н., 1971; Платонов К. К., 

1977; Лебединский М. С., 1977, и др.). Както отбелязва Б. Д. 

Карвасарски (Карвасарский, 1985), развитието на 

психотерапията е тясно свързано с разработените учения за 

личността, за механизмите, закономерностите и разстройствата 

на нейното функциониране. Авторът подчертава двустранния 

характер на тази връзка: самото изграждане на възгледите за 

личността в психоанализата (психоанализ), неофройдизма 

(неофройдизм), екзистенциално-хуманистичната психология 

(экзистенциально-гуманистическая психология) в голяма степен 

се основава на психотерапевтичната практика. Реализирането на 

Л. П. В П. предполага детайлно изучаване на личността на 

болния, особеностите на неговото емоционално реагиране, на 

мотивацията му, на тяхната трансформация в процеса на 
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заболяването. Тази информация е необходима както за решаване 

на задачите на патогенетичната и на диференциалната 

диагностика, така и в хода на лечебно-възстановителната, 

психотерапевтичната и психокорекционната практика, а също 

така в лечебно-профилактичната работа в соматичната клиника, 

като се отчитат психосоциалните реакции на соматичните 

болести и последиците от тях. Един от възловите проблеми тук се 

явява разграничението между преморбидните особености на 

личността и характеристиките, привнесени от заболяването и 

неговото развитие. Друга важна задача в изследването на 

личността на болния се състои в това да се определи участието на 

психичния компонент в генезата на различни заболявания от 

широкия кръг болести в етиопатогенезата на които на психичния 

фактор принадлежи или решаваща (неврози) или много 

съществена роля (други гранични състояния, психосоматични 

разстройства и др.) до заболяванията, при които психичният 

фактор се проявява като реакция на болестта, като изменение на 

психичното функциониране на индивида във връзка със 

соматичното разстройство. В качеството на модел на 

трансформацията на личността може да се разглежда неврозата с 

основните нейни стадии. В. Н. Мясищев (В. Н. Мясищев, 1980) и 

Б. Д. Карвасарски (Б. Д. Карвасарский, 1985) разграничават 

първични, вторични и третични личностни образувания. 

Първичните са свързани преимуществено с темперамента. 

Вторичните са обусловени от нарушени значими отношения на 

пациента. Третичните представляват сами по себе си усиилване 

на тези черти — при усложено протичане на невроза и на 

невротичното развитие до степен на характерологична 

акцентуация и психопатични особености, които определят в 

голяма степен поведението на човека и неговата дезадаптация. 

Разгледаните по модела на наврозата първични, вторични и 

третични особености на личността могат да се открият и в 

структурата на други нервно-психични и психосоматични 

заболявания. Отчитането на първични, вторични и третични 

личностни образувания е особено важен при избора на оптимална 

психотерапевтична тактика. Ако при първичните личностни 

разстройства съшествена роля играят биологичните методи за 

лечение, то корекцията на вторичните личностни нарушения 

изисква вече провеждане на личностно-ориентирана 

(реконструктивна) психотерапия. Корекцията на третичните 

личностни разстройства, проявяващи се в поведенческата сфера, 

протича най-конструктивно, ако личностно-ориентираната 

психотерапия се допълва от различни варианти на поведенчески 

тренинг (поведенческий тренинг).  Отчитането на първичните, 

вторичните и третичните личностни образувания позволява по-

целенасочено да се използват и други форми на психотерапия 

(внушение, самовнушение и др.), Така единствено при отчитането 
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на специфичността на личностните нарушения, психотерапията, 

провеждана на различни нива, придобива диференциран и 

съдържателен характер. 

 

ЛОГОТЕРАПИЯ //  

ЛОГОТЕРАПИЯ 

 

Представлява психотерапевтичен метод, създаден от 

Франкъл (Frankl V. Е.) (древногр. logos —  смисъл) и 

същевременно метод за екзистенциален анализ — сложна 

система от философски, психологически и медицински възгледи 

относно природата и същността на човека, механизмите на 

развитие на личността в норма и патология и относно 

възможностите за корекция на аномалиите в развитието на 

личността. 

Логотерапията, или както я наричат някои автори — 

третата виенска психотерапевтична школа — се занимава със 

смисъла на човешкото съществуване и с търсенето на този 

смисъл. Съгласно логотерапията, стремежът към търсене и 

реализация на смисъла на живота от човека е вродена 

мотивационна тенденция, присъща на всички хора и явяваща се 

основен двигател на поведението и на развитието на личността. 

Ето защо Франкъл говори за „стремежа към смисъла” 

(стремление к смыслу) в противовес на принципа на 

удоволствието (иначе казано — стремежът към удоволствието, 

стремление к удовольствию), на което се концентрира 

психоанализата. От човека се изисква не състояние на 

равновесие, не хомеостаза, а по-скоро борба за определена цел, 

достойна за него. 

Човешкият стремеж към реализирането на смисъла на 

живота може да бъде фрустрирано, „екзистенциалната 

фрустрация” (экзистенциальная фрустрация), макар и сама по 

себе си да не е патогенна, може да доведе до неврози, коренящи 

се не в психичната, а в духовната сфера на човешкото 

съществувае. Тези ноогенни неврози възникват не във връзка с 

конфликти между влеченията и осъзнаването им, а поради 

конфликти между различни ценности на основата на нравствени 

конфликти. Фрустрираната потребност от смисъл в живота може 

да се компенсира със стремеж към власт, към удоволствие (често 

под формата на силно сексуално влечение), от психогенни 

неврози. Ето защо Л. Е показана не само в случаите на ноогенни, 

но и на психогенни неврози. 

Л. не се явява лечение, конкуриращо се с останалите 

методи, но тя може напълно да им съперничи, благодарение на 

допълнителния фактор, който включва. Като едно от 

направленията на съвременната психотерапия, Л. заема в нея 

особено място, протопостоейки, от една страна, на 
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психоанализата, а от друга – на поведенческата психотерапия. 

Тя се отличава от всички останали психотерапевтични системи не 

на ниво невроза, а от това, че излиза извън пределите на 

неврозата, в пространството на специфичните човешки прояви. 

Става дума конкретно за две фундаментални антропологични 

характеристики на човешкото съществуване, за неговата 

самотрансценденция и способностите му да се самоотстранява. На 

тези две онтологични характериситки на човека се основава 

механизма на действие на метода парадоксална интенция на 

Франкъл (парадоксальной интенции Франкла), която се прилага 

при лечение на фобии и на обсесии и дерефлексии, използвани 

при лечението на сексуалните неврози. 

Съществуват специфична и неспецифична сфера на 

приложение на Л. Психотерапията на различен тип заболявания 

е неспецифична сфера, докато специфична сфера се явяват 

ноогенните неврози, породени от загубата на смисъла на живота. 

В тези случаи се използва методиката на сократовския диалог 

(сократовский диалог), който позволява да се подтикне пациента 

към откриване за себе си на адекватен смисъл на своя живот. 

Важна роля в това играе личността на самия психотерапевт, 

макар натрапването на пациента на собствения смисъл на 

живота от страна на първия да е недопустимо. 

Никой, и логотерапевтът в това число, не „поднася на 

тепсия” този единствен смисъл, който човекът може да намери в 

своя живот, в своята ситуация. Л. обаче си поставя за цел да 

разшири възможностите на пациента да види целия спектър от 

потенциални смисли, който може да съдържа в себе си всяка една 

ситуация. Не човекът поставя въпроса за смисъла на своя живот 

— животът поставя този въпрос пред него; с други думи, човекът 

не го изобретява, а го намира в обективната действителност. По-

правилно е да се постави въпроса не за смисъла на живота 

изобщо, а за конкретния смисъл на живота на дадена личност в 

даден момент. 

Въпросът за това как човек намира смисъла на своя живот, 

се явява ключов за практиката на Л. Самият процес за намиране 

на смисъла се свежда до общопсихологическите закономерности 

на човешкото познание (в частност, до отделянето на фигурата от 

фона). И все пак смисловата реалност не се свежда до 

измеренията на биологичното и на психичното съществуване на 

човека и не може да се изучава от техните традиционни методи. 

Допускането за уникалността на смисъла не пречи на 

Франкъл да даде съдържателна характеристика на възможните 

положителни смисли. Ценностите са смислови универсалии, 

които се явяват резултат от обобщаването на типични ситуации в 

историята на обществото. Разграничават се 3 групи ценности: 

ценностите на творчеството (ценности творчества), ценностите на 

преживяването (ценности переживания) и ценностите на 
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отношенията (ценности отношения). Приоритетно място заемат 

ценностите на творчеството, чиито основен път за реализация се 

явява трудът. От ценностите на преживяванията Франкъл 

подробно се спира на любовта, която притежава богат смислов 

потенциал. 

Основният патос и същинското новаторство на Л. са 

свързани с ценностите на отношенията. Независимо от 

обстоятелствата, човекът може да заеме осмислена позиция по 

отношение на тези обстоятелства и да придаде на страданието 

дълбок житейски смисъл. По този начин животът на човека 

никога не може да се окаже безсмислен. Практическите 

достижения на Л. са свързани именно с ценностите на 

отношенията, с намирането от хората на смисъл в тяхното 

съществуване, дори в ситуации, които изглеждат безизходни. И 

все пак, обръщането към тях е оправдано, когато всички останали 

възможности да се повлияе на собствената съдба са изчерпани.  

Отговорността на човека за неговия живот е свързана с 

взимането на решения, с необходимостта да се правят избори. 

Проблемът за отговорността на живота е възлов проблем на Л.: 

намирайки смисъла, човекът поема отговорността за 

осъществяване на този уникален смисъл, от индивида се изисква 

взимането на решението желае ли той или не да осъществява 

смисъла в тази ситуация. 

Необходимостта и свободата са локализирани на различни 

нива. Свободата се извисява над всяка една необходимост. 

Човекът е свободен по отношение на своите влечения, на 

наследствеността и на факторите външната среда. Той, в 

определени граници, е самоопределящо се същество. Той е 

свободен да реализира смисъла на своя живот. 

 

_М_ 

 

МАРАТОН //  

МАРАФОН  

 

От гръц, maraphon.  

Групово занимание с продължителност от няколко часа 

(повече от 5) до няколко дни, използвано в тренинга на 

професионалисти, в психопрофилактиката (психопрофилактика) 

на здрави пациенти и значително по-рядко за целите на 

психотерапията. 

Типичен пример се явява „маратонът в почивните дни” 

(«марафон в выходные дни»)  (week-end meeting) с 

продължителност 24-48 часа, който позволява на участниците да 

придобият групов опит, без да се откъсват от работата или 

ученето. Временният режим на работа на М. може да бъде 

директивно структуриран от водещия с фиксиране на почивки за 
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хранене и сън, а друг вариант е в процеса на недирективна 

работа отговорността за разпределянето на времето на 

заниманието да се предаде на групата и на всеки участник 

поотделно. М. се провежда изолирано и еднократно с тренингова 

цел или за да се активизира самопознанието, а също така може 

да се включи в цикъла на обичайните групови занимания за 

решаване на тактически тренингови или терапевтични задачи. 

Продължителната форма на груповите занимания често се 

съчетава с екстравагантни съдържания от типа на колективната 

екзистенциална изповед, на нудисткия М. или провеждането ù е 

породено от необходимостта да се преодолее цял блок 

емоционално-стресови ситуации – „Ерхардовски семинари” 

(«Эрхардовские семинары»/ EST). 

Основните специфични механизми на М. са: 1) 

интензивността и концентрираността на психотерапевтичните 

отношения и на тренинговите прийоми превишават 

интензивността на аналогичното сумарно време на блока от 

„класически” („классические”) (90-минутни) занимания, 

благодарение на спестеното време за „разгрявка” и за 

структуриране на групата; 2) нарастващата астенизация и 

нарушаването на биологичния денонощен ритъм, поведенческите 

стереотипи на участниците (особено при занимания през нощта 

без фиксирани почивки за сън) намаляватсъпротивата 

(сопротивление), спомагат за по-свободния израз на емоциите и 

облекчават възникването на изменени състояния на съзнанието, 

на инсайти (инсайт), и усвояват новия опит; 3) 

непрекъснатостта на груповия опит спомага за включването на 

разнообразни упражнения и преживявания в единен групов 

контекст. 

М. изисква значителни психофизически ресурси и умела 

терапевтична работа на водещите. 

 

МАСОВА ЕМОЦИОНАЛНО-ЕСТЕТИЧНА  

ПСИХОТЕРАПИЯ НА АЛКОХОЛИЗМА 

НА ГРИГОРИЕВ //  

МАССОВАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  

ПСИХОТЕРАПИЯ АЛКОГОЛИЗМА ГРИГОРЬЕВА 

 

В хода на практическото приложение на метода на А. Г. 

Довженко (вж Стресопсихотерапия на алкохолизма („кодиране”) 

по Довженко), Г. И. Григориев (Г. И. Григорьев, 1993) разработва 

своя оригинална модификация на същия. Новият метод се 

формира: 1) в процеса на научния анализ на събраните данни от 

анамнезата и катамнезата на болните, при лечението на които 

избирателно се интегрират психотерапевтични прийоми от други 

направления; 2) под влиянието на социално-политическите 

промени в руското общество, характеризиращи се с всестранна 
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нестабилност и пълна деидеологизация. Влиянието на социума 

създава екстремна ситуация при лечебната работа с с такъв 

неблагополучен контингент, какъвто са лицата, страдащи от 

алкохолизъм. 

В емоционалната сфера на фактическите и потенциални 

пациенти, житейските състояния на еуфория и стрес се 

съпътстват от болестотворни афекти: в интелектуалната сфера 

съзнанието, търсешо самоидентификация, става възприемчиво в 

равна степен както към окултизма във всички негови 

проявления, така и към религиозния традиционализъм; във 

волевата сфера на пациентите се формира нагласа, която 

възпрепятства включването на техните вътрешни резерви в 

действие. Модификацията на Г. И. Григориев на метода за 

стреспсихотерапия на алакохолизма по А. Р. Довженко решава 

една сложна актуална задача; целенасочената на алкохолизма 

психотерапия да усили вторичния общ ефект на 

психопрофилактиука (психопрофилактика) от въздействията на 

деструктивните сили в обществото. Постигането на двойното 

лечебно действие е свързано с усилване на емоционално-

естетичните компоненти на психотерапията, със смекчаване на 

заплашващите, „напрягащи”  («напрягающие» напутствия) във 

формулата на внушението (внушение, т.е. „кодирането”/ 

кодирование) и с приобщаване на християнски свещеници към 

сътрудничество.  

Интегрирането в метода на елементи от различни 

психотерапевтични подходи и привличането на църковния опит в 

борбата с алкохолизма до някаква стеопен прави самия метод на 

емоционално-естетична психотерапия еклектичен, без да го 

лишава от оригиналност и ефективност. Освен това, разкривайки 

последователно отделни естетични компоненти на 

психотерапевтичното въздействие, авторът прагматично достига 

до аналогията с театъра и общественото богослужение. Резултат 

от анализа на художествената и съборната метафора става 

възможността да се увеличи броя на пациентите, участващи в 

сеанса, до няколкостотин. Това се постига чрез използването на 

ефекта на взаимного емоционално-психологическо 

потенциониране – прилаганото от древността действие в 

сакралните храмове. Този тип организационен прийом има 

положително социално значение също и за ликвидирането на 

опашките за лечение в периода на внедряване на метода и за 

всеки отделен пациент, решимостта на когото да се лекува 

винаги намира неотложна подкрепа.  

Най-общо, сеансът на масова емоционално-естетична 

психотерапия е разделен на редица последователни етапи: беседа 

на лекаря с аудиторията; проповед на свещеника, антиалкохолна 

служба (взета от Устава на Санкт Петербургското общество по 

трезвеност „Александър Невски”), напътствено слово на 
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свещеника и, накрая, съкратен вариант на сеанса на А. Р. 

Довженко (с продължителност на цялото занятие около 6-8 часа). 

Тези мащаби на лечебния процес налагат разпределяне на 

ролевите функции между ръководителя на сеанса и неговите 

асистенти — други лекари-психотерапевти, които взимат 

непосредствено участие в общия сеанс и заключителната 

индивидуална работа с всеки пациент. „Театърът на един актьор” 

във варианта на метода на А. Р. Довженко в тази модификация е 

заменен с „групов театър” (групповой театр) — с екип от лекари-

психотерапевти.  

Участието на свещеника в психотерапевтичния сеанс води 

до частична промяна на съдържанието на разясненията, 

насочени към пациентите; наред с психобиологичното разбиране 

за човека, започват да се използват положения от християнската 

антропология (например душа, грешно състояние), по-близки до 

масовото съзнание; при възможност се привлича хор, 

изпълняващ духовна музика. Моделът на сеанса отразява 

тенденцията към сближаване на медицинската психотерапия и 

църковната такава (съборност на действията, борба за човешките 

души)., Ритуализацията на лечебния процес явно усилва 

емоционално-естетичното действие на психотерапевтичните 

фактори и хармонизира проповедта и молебена с последващите 

медицински процедури. Тази форма на метода полага основите 

на съвместната работа на лекарите и свещениците, на 

съгласуването на работата на Министерството на 

здравопазването на СССР и на Руската православна църква. 

Необходимо е да се отбележи, че практикуването на този метод 

получава благословията на Санкт-петербургския и ладожски 

митрополит, а коригирането на отделните елементи на сеанса се 

провежда под духовното ръководство на протойерей Василий 

Лесняк (Василий Лесняк).  

В предложения метод на патологичната система на 

алкохолизма, закрепена в личността на болния, се 

противопоставя една сложна лечебна система. Запазени са 

основните принципи на стресопсихотерапията на алкохолизма 

(„кодирането”) по А. Р. Довженко, но в същото време Г. И. 

Григориев внася в нея и ново съдържание. А. Р. Довженко казва, 

че той поема върху себе си решаването на всички проблеми на 

болния, което тогава предизвиква и продължава да предизвиква 

справедливи упреци от страна на психотерапевтите. Подобен 

подход прави болния напълно пасивен и не включва в 

необходимата степен в лечебния процес възможностите на 

неговата личност; не спомага за преизграждането на личността, 

държи тази личност в страх пред непредсказуемите последици за 

нея в случай, че наруши „кода”. Методът на емоционално-

естетичната психотерапия, наред с изестниоте от клиничната 

практика характерни черти на заболяването и на личността на 
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пациентите, отчита църковната оценка на болния от 

алкохолизъм като „грехопадение” в болестта. Пациентът става не 

просто болен от алкохолизъм, но и страдащ грешник, а това 

означава, че има право не само на медико-социална помощ, но и 

задължението да бъде човек. Интензивното участие на църквата 

помага на пациента да направи няколко крачки, аналогични на 

тези в системата Анонимни алкохолици; в сърцевината на метода 

е заложено не само принудителното въздържание от алкохола, но 

и свободното духовно възстановяване. Така методът на 

емоционално-естетична психотерапия засяга и духовната 

съшност на пациентите, насочвайки тяхното внимание към 

необходимостта да служат на доброто, любовта и красотата в 

широкото разбиране на тези думи и да се стремят да развият в 

себе си тези качества, като своеобразен антипод на злото, на 

несправедливостта и насилието, чието процъфтяване, безусловно, 

провокира и благоприятства пиянството. В описанието на 

отделните елементи на метода и на тяхното тълкуване от 

пациентите, се използва метафоричната терминология на 

църковната практика: поклонничество, пост, изповед. Този 

прийом изпълнява не толкова естетична, колкото прагматична 

функция— той демонстрира взаимовръзката между църковния 

живот и всекидневните кризи. За много пациенти лечението 

започва от своеобразното поклонничество, Узнавайки за 

„ефективното изцеление”, по правило от свои познати, преминали 

лечение, болните от градове от различни райони на града и 

областта, а и от други градове на страната, се насочват към 

централното лечебно учреждение, в което се практикува методът 

на емоционално-естетична психотерапия, — Международният 

институт за резервни възможности на човека (Международный 

институт резервных возможностей человека). Предприетото 

пътуване вече е свързано с очакването за чудо. В неусложнените 

случаи лечението започва с подробна беседа (изповед) с лекаря-

психотерапевт, която при действително желание за лечение у 

пациента, завършва с преминаването през медицинска комисия. 

Тази комисия предписва на пациента задължително двуседмично 

въздържание (пост) от алкохол до деня на самия сеанс.  

Всички тези етапи (поклонничество, изповед, пост) 

подготвят пациента за нравственото възприемане на самия сеанс. 

При сложни и тежки форми на заболяването, при отделни 

пациенти в хода на подготовката им за лечение, се включват 

индивидуални и групови психотерапевти, психолози и (при 

необходимост) психиатри, психофармаколози. Процесът на 

лечение се усложнява, задълбочава и удължава. При всички 

случаи, предварителното преизграждане на системите от 

отношения на пациентите се осъществява в условията на 

семейството и производството.  

Независимо от краткосрочността (6-8 часа) на същинския 
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сеанс на масова емоционално-естетична психотерапия, 

структурата на отделните елементи е достатъчно сложна.  

Първият етап включва събиране на пациенти, приходящи 

за лечение заедно с членовете на техните семейства, 

преминаването им през стреса на очакването. В обкръжението на 

множество много различни, но трезви и настроени за лечение 

хора, пациентът е обхванат от чувството на очакване; 

значимостта и тържествеността на самия сеанс (част от 

пациентите по-рано вече са се лекували чрез този метод от 

алкохолизъм и те идват с цел да закрепят своите резултати или 

да се избавят от навика си да пушат).  

Вторият етап представлява беседа на ръководителя на 

сеанса, лекаря-психотерапевт, построена в традициите на 

рационалната психотерапия (рациональная психотерапия). Тя 

постепенно се трансформира в лечебен театър – монологът на 

„един актьор” прави провеждащия беседата лекар притегателен 

център на мислите на всички присъстващи, заставя всеки един 

участник сякаш да забрави за всичко наоколо, да почувства себе 

си „насаме” с психотерапевта. У пациента се пробужда желанието 

за нравствено очистване. Постепенно монологът на 

психотерапевта преминава в жива дискусия с аудитрията, 

прозвучават въпроси и отговори, демонстрират се възможностите 

за сугестия, саморегулация и самовнушение (самовнушение) за 

сметка на мобилизирането на резервите на психиката на самите 

пациенти, което „материализира” думите на лекаря, придава на 

всеки значимост и прави всеки преимуществен обект на всеобщо 

внимание. Беседата и демонстрирането на възможностите за 

саморегулация продължават не по-малко от 2 часа.  

Третият етап включва проповед на свещеника, която 

завършва с антиалкохолен молебен и с полагане на клетва от 

самите пациенти пред Бог, че няма да приемат никакви спиртни 

напитки (по източници на Санкт-петербургското общество за 

трезвеност „Александър Невски”). Този етап е с продължителност 

около 1 час. Всички лекари-психотерапевти, които взимат участие 

в сеансите, са изправени на сцената зад свещеника.  

Четвъртият етап е напускането на сеанса от страна на 

водещия го психотерапевт и провеждане на специално насочена 

сугестия (съкратена формула за внушение/внушение на А. Р. 

Довженко в омекотен безимперативен вариант), Този етап в 

дадената модификация продължава около час. Изключва се 

присъствието на роднините и на странични хора. Болният остава 

в средата на обхванати от пиянство хора, сливащи се в едно в 

своя порив към изцеление, стремящи се към взаимодействие с 

психотерапевта, ритуалните думи на когото сякаш избирателно 

са предназначени лично към всеки един и към всички заедно. 

Това е етап на едно много грубо, императивно, емоционално-

стресово въздействие, което практически преминава в сугестия. 
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Петият, последен етап, провеждан от лекарите-асистенти, е 

аналогичен на инициацията, или на посвещаването. Това е 

ритуал-процедура на индивидуално, специално построено 

психотерапевтично въздействие, провеждане под формата на 

закрепване на „обета”; свободно волеизявление на пациента 

относно желанието му да води живот на трезвеник; приемът на 

всеки пациент отнема от 2 до 5 минути. Тук масовото въздействие 

окончателно се трансформира в дълбоко интимно, индивидуално 

такова, общата сугестия се закрепва чрез комплекс от вербално-

сензорни въздействия. До началото на този етап пациентите все 

още могат да напуснат сеанса, докато не са заплатили сумата за 

лечението. Едва след индивидуалното му закрепяне „зарок” 

влиза в сила. Всеки пациент сам определя срока, през който той е 

решил да се въздържа от алкохола, като пациентът си запазва 

правото да реши кога да снеме забраната от употребата на 

алкохол при първо желание за това – това обстоятелство още 

веднъж подчертава доброволността и свободата на избора на 

лекуващия се. 

Процедурата на индивидуалното въздействие върху 

пациента включва в себе си комплексно рязко едновременно 

дразнене на чувствителните черепно-мозъчни неври, които имат, 

както е известно, ядра в ствола на главния мозък. В момента на 

аферентна атака върху ствола на мозъка, клинично се наблюдава 

рязка промяна на емоционалното състояние почти до сужение на 

съзнанието с последваща краткосрочна амнезия. В състоянието 

на изменено съзнание се формира „доминанта на трезвеността” 

(доминанта трезвости). Въздействието се провежда частично чрез 

зрителния нерв – първоначална фиксация на погледа на 

пациента към моста на носа на лекаря; ; чрез първото 

разклонение на троичния нерв по пътя на енергичното му 

механично дразнене в областта на супраорбиталното отверстие: 

чрез системата на троичния нерв и чрез неговото разклонение – 

нерва на Арнолди (нерв Арнольди) се достига до ирадиация на 

възбудата към областта на инервация на блуждаещия нерв 

вследствие на натиск върху очните ябълки; чрез осмата двойка 

черепно-мозъчни нерви – слуховото отверстие, с помощта както 

на емоционално-наситени звуци, така и на забранителни 

формули, произнасяни с пределно бърз темп. Прилагането на 

хлоретил (хлорэтил), използван в метода на А. Р. Довженко, тук 

се изключва.  

Лечебното действие на М, Е. – Е. П. Н. А. Н. Г. се определя 

от интегративния психотерапевтичен ефект на различни 

фактори, включително на тези, които се използват в 

съвременните психотерапевтични направления. Това са основно 

сугестивни прийоми – пряко и косвено (опосредствано) внушение, 

групова хипносугестия; рационална психотерапия, игрова 

психотерапия (игровая психотерапия); имаготерапия 
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(имаготерапия); музикотерапия (музыкотерапия); психодрамы; 

емоционално-стресова психотерапия (эмоционально-стрессовая 

психотерапия); поведенческая психотерапия (поведенческая 

психотерапия); катартичната психотерапия (катарсическая 

психотерапия); ритуалната театрализация (ритуальная 

театрализация), естетиката, паузите, жестът и мелодията на 

ритуално-сугестивния етап от психотерапията. Ритуалните 

компоненти на метода създават особена, екстатична 

емоционално-психична настройка, те правят по-тесен контакта с 

аудиторията. Има значение също така и вярата в духовното 

възраждане, която потенционира психотерапевтичното 

въздействие.  

Подобно на другите методи за лечение на алкохолизъм, 

даденият метод е по-малко ефективен при злокачествено 

протичане на алкохолната болест, както и при някои групи 

пациенти (при някои млади хора; при жени), а също така в 

случаите на тежко увреждащо въздействие на заболяването 

върху личността (психопатизация, съпровождана от 

антиобществени действия; изразена алкохолна анозогнозия, 

личностово изменение под формата на пасивност), което 

възпрепятства формирането на механизмите на психична 

саморегулация. Необходимо е внимателно отношение към 

преживелите алкохолна психоза. И ако типично протичащият 

алкохолен делириум (белая горячка) рядко води до усложнения 

през периода след провеждане на лечението, то алкохолните 

халюцинози и паранои предупреждават за възможността да се 

развият налудности по отношение на личността на 

психотерапевта и към самия метод. Признаците на синдрома на 

психичния автоматизъм, онейроидният тип халюцинаторни 

преживявания, наличието на двойна ориентировка, пасивно-

съзерцателния тип на възприятието на пациентите са с 

неблагоприятна прогноза.  

 

МЕДИАТОРНА  

(ОПОСРЕДСТВАНА)  

ПСИХОТЕРАПИЯ НА ГАРДНЪР //  

МЕДИАТОРНАЯ  

(ОПОСРЕДОВАННАЯ)  

ПСИХОТЕРАПИЯ ГАРДНЕРА  

 

На англ. ез. training of psychotherapeutic mediators, 

mediatoren training.  

Предложена е от Гарднър  (Гарднер/ Gardner J. М.) през 

1973 г. Психотерапевтът използва за осъществяването на 

лечебните мероприятия друго лице (често родителите, съпруг/ата 

или роднина). При подбора на медиатора се отчитат 

предпочитанията на пациента. Подготовката на медиатора 
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съчетава излагането пред него на психотерапевтична теория и 

практически занимания (разбор на примери, преглед и анализ на 

видеозаписите, запълване на протоколи от наблюденията, 

обсъждане на възможните пътища за разрешаване на проблеми).  

Медиаторът се готви за провеждането на конкретни 

психотерапевтични мероприятия с помощта на ролевата игра. 

Диагностиката, планирането на психотерапевтичния процес, а 

също така оценката на неговата успешност, се осъществяват от 

психотерапевта.  

           Опитът в прилагането на метода Graziano А. М., 1977; 

Atkenson В. М., Forhand R., 1979; Duriak J. A., 1979) показва 

неговата ефективност при широк кръг нарушения (бронхиална 

астма, нарушения на апетита, енуреза, саморазрушаващо 

поведение, детска шизофрения, аутизъм, агресивност, 

негативизъм, делинквентност).  

Противопоказанията са свързани преди всичко с личността 

на медиатора. Колкото по-въвлечен е той емоционално в 

проблема, толкова по-значителни са противопоказанията за 

провеждане на М. П.  

 

МЕДИТАЦИЯ //  

МЕДИТАЦИЯ 

 

Произлиза от латинското meditor (размишлявам, 

обмислям); страдателното причастие от този глагол meditari 

означава „движещ се към центъра” («движимый к центру»).  

Видно е, че многозначността на латинската дума всъщност 

предопределя закрепването на този термин в 

психотерапевтичната и религиоведската литература за понятието 

М. Съществуват много определения на М., но доколкото всички те 

описват процес, възприет в една или друга духовна практика, то 

нито едно от тях не може да бъде в достатъчна степен 

универсално. При описване на процеса е важен контекстът, към 

който той е съотнесен, т.е. конкретизация от коя историко-

културна традиция е даденият използван психотехнически 

прийом или метод, а също така какви качества са му свойствени 

извън тази традиция, доколкото ясяка един метод, независимо от 

степента на секуларизация, запазва опитът и вътрешните връзки 

с дадената религиозна прагматика (към която принадлежи – бел. 

прев.). М. има определена целенасоченост […], и нейната 

етапност е свързана с достиганите изменения: в организма като 

психофизична цялост, в съзнанието като регулатор на нагласите, 

свързани с възприемането на света, а също така в съпътстващата 

я реактивност като позиционно самопределение към случващото 

се извън и вътре в самия човек. 

Исторически понятието за медитативния процес е свързано 

с пасивно-наблюдателни тенденции, култивирани на Изток, 
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чиито корени се откриват в индотибетския и индокитайския 

ареал (в такива религиозни и етически направления като 

индуизъм, даосизъм, различни форми на будизма и йогата/йога) 

и в незначителна степен с приложен характер – в 

Средиземноморския ареал (в доктриналните авраамитски 

религии, известни като религия на Откровениет/религии 

Откровении). М. се явява прийом и метод на един различен 

мистично-аскетичен опит и е свързана с особена организация на 

вниманието (концентрация) върху някои стимули, чиято природа 

и отношението към тях определят желаните цели и самото 

качество на постиганите състояния. Теоцентризмът (общуването с 

Бога и обожението) и просветлението (освобождаването, 

нирваната) са насочени в различни направления вектори на 

медитативната концентрация. Психотерапията частично е 

асимилирала за своите цели психофизиологични упражнения от 

източната (индуистка, будистка, даосийска) традиция, 

интерпретирайки като психотерапевтична техника съставните 

части на духовната практика (сакралния път) на нейните (на 

изброените традиции – бел. прев.) основатели и последователи. 

Медитативният тренинг не притежава еднозначни 

характеристики на постиганите в него резултати, а зависи от 

културно-историческите фактори, от духовното ниво и от 

ориентацията на практикуващите М., доколкото концептуално 

тази методика е неотделима от своите философско-религиозни 

източници. Достигането на М. до едни по-високи нива в 

качествено отношение от насоченост на вниманието през 

концентрация на ума до финално освобождаване трябва да стане 

начин на живот, докато М. в терапията представлява серия от 

процедури или упражнения, чиито вектор има насоченост, но е 

ограничена дължина (той е автономно функциониращ фрагмент 

на системата).  

В много религиозни култури подготовката за М. 

представлява съществена част от преживяването на М. Така 

наречените плодове на М., изложени от индуисткия мъдрец 

Патанджали (Патанджали) в „Йога сутра” («Йога сутрах» 

(Афоризмите на Йогата/«Афоризмы Йоги»), не се явяват цел на 

терапевтичното използване на медитативни упражнения, но те 

показват целия спектър на медитативните възможности, които 

граничат с магизма и екстрасензориката. Непрекъснато 

следващите една след друга концентрация (дхарана/дхарана), М. 

(дхяна/дхьяна) и съзерцание (созерцание/самадхи) се постигат 

чрез фиксиране на разума върху една мисъл или предмет. 

Реализираните на тези 3 съвършени способности се нарича 

саняма (санъяма), психичната същност и плодове на която 

представляват знанието за миналото и бъдещето, разбирането на 

животинските гласове, знанията за предишните въплъщения, 

знанията за чуждата менталност, невидимостта (състпянието на 
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потапяне), управляването на чувствата на другите, изчезването 

на глада и жаждата, способността да се придобиват 

допълнителни сили, неподвижността, левитацията, виждането на 

свръхестествени същества, всеведение, достигането до природата 

на съзнанието и други паранормални способности. Характерът на 

придобитите способности се определя от обекта на 

концентрацията – М. – съсредоточаването.  

Преживяваният трансперсонален опит трябва да е в 

хармония с духовното ниво на медиатора, а психотерапевтичното 

използване да има предел, ограничен от лечебно-корекционната 

целесъобразност. М. като духовна практика е функционална по 

отношение на висшите цели на традицията, в рамките на която 

тя се прилага. По пътя към тази цел се достигат междинните 

резултати: контрол и управление на ума, което води до 

подобряване на паметта и вниманието; придобиване на чувство 

за дълбоко спокойствие, психична релаксация (релаксация), 

подобряване на психичното функциониране, което води до 

подобряване на соматичното състояние, до излекуване от 

болестите. 

Целеполагането в класическата М. и в научната 

психотерапия е различно, но общи и при двете са възможността и 

способността за развитие у човека на онова качество, което ще му 

помогне да се адаптира към дисхармонията в невротичната 

ситуация, предизвикана от лични нереализирани потребности 

или от противоречие със средата. В будизма това състояние се 

нарича „майтри” («майтри») или „безусловно дружелюбие по 

отношение към самия себе си” («безусловное дружелюбие по 

отношению к самому себе»). Майтри — това е особено, 

необусловено от нищо дружелюбие, т.е. приятелско отношение 

към нашето преживяване – и не поради това, че ние 

действително му се наслаждаваме, доколкото то на практика 

може да бъде неприятно или болезнено, а просто поради това, че 

го преживяваме. Вместо да се стараем да се накараме да живеем 

така, че да станем такива, каквито, по наше мнение, ние трябва 

да бъдем, майтри приема себе си безусловно, позволява си да 

бъде просто човек. Постигането на това се случва, на първо място, 

чрез дисциплинирано внимание, което помага на човека да 

преодолее първичния стереотип на мислене и да се докосне до 

своите преживявания. На второ място, така се създава 

пространство за възникващите преживявания и чувства […] 

Освен това човек трябва да гледа право в очите своята 

изменчивост и да я допусне, като не налага на своите 

преживявания вече установените шаблони, да бъде открит за 

спонтанни прозрения. 

Общ признак на медитативните практика се явява 

процесът на трансформация на съзнанието. Рззличията между 

тях не са само в използваните психотехнически прийоми, но и в 
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техните цели, които условно могат да бъдат разграничени така: 

западната традиция се занимава с личността на човека, а 

източната е съсредоточена върху това да надхвърли пределите на 

личността. 

Един от пътищата за реализиране на М. – това е пътят на 

концентрацията (дхарана/дхарана), която е надеждна основа на 

ефективното мислене и на М. Дхарана намира практическо 

приложение както в хиндуиската йога, така и в будистките 

психотехники. Тя се характеризиа с постигане на еднонасоченост, 

на фокусираност на ума. Ууд (Вуд, Wood E., 1996), систематизатор 

на източните практики за европейците, характеризира 

концентрацията като използване на волята за изпълняване на 

онова, което обикновено се случва с нас неосъзнато. Участието на 

вниманието отстрани изглежда като свиване на областта на 

вниманието, но всъщност това представлява фокусиране на 

ментална, умствена сила. В обичайното си състояние, човешкият 

ум се отвлича от разнообразни външни дразнители и от такива, 

идващи отвътре в тялото, като последните са свързани с 

нарушения на физическата хомеостаза, с нереализирани 

потребности. Започвайки от съсредоточаването на ума върху 

обекта, разумът трябва да бъде заставен да мисли единствено в 

избраното направление, като се пресича неговото блуждаене по 

посока на възникващите асоциации. Внимание се отделя само на 

един обект. За дисциплинаране на вниманието Ууд, изхождайки 

от опита на своите учители, съветва: човекът да си представя 

обекта в естествената му среда; да не се съсредоточава върху това 

мисълта да се задържи върху обекта, а просто да го види; да 

разглежда свойствата на обекта, отнасящи се до възприемането 

чрез зрението, слуха, обонянието; да се позволи на движещия се 

обект да се движи; да си спомни всичко онова относно обекта, 

което се отнася непосредствено, а не асоциативно до него; 

съсредоточаването трябва да се случва без напрежение в тялото 

или разума; при отвличане на вниманието, човекът трябва да си 

припомня, че е зает. Теоретично всеки един предмет или качество 

може да стане обект на концентрацията, макар характерът на 

обекта до определена степен да ограничава дълбочината на 

постиганата концентрация. Будисткото ръководство по М. 

„Вишудхиматта” («Вишудхиматта) препоръчва редица обекти за 

тази цел; 10 абстрактни обекти, 5 цветни кръга (бял, черен, син, 

жълт и червен); първоелементи (огън, въздух, вода и земя, 

ограничено пространство), 10 предизвикващи отвращение 

предмети, 10 качества на Буда, 4 възвишени чувства (любов, 

добродетел, състрадание, радост от чуждото щастие), 4 

безпредметни съзерцания (безкрайно съзнание, безкрайно 

пространство, пространство на празнота, сфера, в която няма 

„нито възприятие, нито невъзприятие” /«ни восприятия, ни 

невосприятия»). Предлаганите обекти за концентрация трябва да 
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се подбират индивидуално, в зависимост от особеностите на 

характера и темперамента, на доминиращите у човека нагласи, 

така че да може максимално да се намали въздействието на 

отвличащите фактори, влияещи върху съзнанието. 

М. (дхяна) следва концентрацията и сама по себе си 

протича с помощта на концентрацията. Тя се характеризира с 

продължително умствено усилие, насочено към обект или мисъл, 

съсредоточаване под формата на установен в периода на 

концентрация режим на волята; събраност на мислите за обекта. 

Структурата на будистката практика на М., или съзерцанието, 

има 8 нива, т.е., 8 нива на разгръщане на съзнанието. Преди те 

да бъдат описани се смята, че философските учения и 

психотехническите методи са средство за лечение на определени 

афекти, привързаности и лъжливи нагласи. Изборът на метод и 

обект е свързан с психичното състояние на медитатора и с 

доминиращия източник на неговото страдание (клеши), каквито 

са например невежеството (невежество, моха), гняв (двеша), 

страст (рага), индивидуалното „Аз” (асмита), стремежът към 

притежаване (абхиневеша).  

Ще приведем обща характеристика по Е. Торчинов (Е. 

Торчинов, 1997) на нивата на съзерцание (дхяна), изучени във 

връзка с трансперсоналния опит. Първото ниво предполага 

последователното развитие на 5 качества: мислене, насочено към 

обекта (витарка), аналитично мислене, овладяващо обекта 

(вичара), радост, съпровождана от нарастваща концентрация 

(пити), чувство за блаженство (сукха) и еднонасоченост на 

съзнанието (екаграта). Наличието на тези 5 фактора говори за 

навлизане в самадхи, която вече описахме във връка с плодовете 

на М.  

Второто ниво на съзерцание се постига чрез преодоляването 

на първия и на втория от изброените фактори: на мисленето, 

насочено към обекта, и аналитичното мислене. Така се постига 

безметежност, съсредоточеност на съзнанието и чувства на радост 

и блаженство. Третото ниво се постига тогава, когато изчезне 

чувството за радост и то бъде заменено с уравновесеност и 

съсредоточеност. Четвъртото ниво се характеризира с 

прекратяване на преживяването на блаженство, заедно с което 

изчезват както страданието, така и самата опизиция 

„удовлетвореност-неудовлетвореност” («удовлетворенность—

неудовлетворенность»). От четвъртото ниво е възможно да се 

осъществи преход към състоянието на нирвана. Преминаването 

на следващото ниво може да забави очакваното освобождение, 

като това задържане е свързано с желанието да се усъвършенства 

способността за съсредоточаване. 

Петото ниво на съзерцание предполага излизането извън 

пределите на всякакво възприемане на формите и пълно 

успокояване на дейността, като съзнанието се разгръща в 
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безкрайното пространсто, достига се чистият опит. Следващото 

шесто ниво предполага излизане на съзнанието извън пределите 

на пространството, като съзнанието започва да съществува извън 

конкретната локализация. Това е нивото на неограниченото 

съзнание. Седмото ниво се заключава в достигането на сферата 

на „отсъствието на каквото и да било” («отсутствия чего бы то ни 

было»). Това състояние не е описано в будистките текстове. 

Осмото и последно ниво на съзерцание се постига от сансаричното 

съзнание (сансарическое сознание), в което няма „нито 

възприятие, нито невъзприятие”.  

Тези етапи на М. позволяват разума да се избави от каквито 

и да било грешки и противоречия, те подготвят медитиращия за 

новия ментален опит и за възприемането на интуицията. 

Концентрирането на вниманието не е единственият начин 

да се провежда М. По-труден се явява пътят на постигащата 

мъдрост, който започва с „пълнотата на вниманието” («полноты 

внимания» (сатипаттхана), продължава с проникване в 

същността на обектите (випасана/випассана) и завършва с 

нирвана. При „пълнотата на вниманието” медитиращият се 

фокусира върху първата фаза на възприятието, като не 

позволява на своя ум да реагира спрямо обекта на концентрация. 

Той единствено наблюдава своите впечатления, единствено 

констатирайки онова, което се случва. Ако в ума въникват 

каквито и да било съждения и оценки по повод на възприетото, те 

не се отхвърлят, а се приемат спокойно. При „пълнотата на 

вниманието” всичко, което се случва във всеки един момент от 

процеса на възприятието, пряко и ясно се осъзнава и приема без 

каквито и да било съпротиви (сопротивление). „Пълнотата на 

вниманието” («полноты внимания») се случва значително по-

лесно след като медитиращият е усвоил предварителните стадии 

– концентрацията на вниманието, и е придобил способност за 

продължителна концентрация без да коментира възникващите 

явления. В процеса на овладяване на техниката „пълнота на 

вниманието” («полноты внимания») разсейващите странични 

мисли се регистрират все по-лесно и затихват все по-бързо. 

Накрая настъпва момент, в който медитиращият не зависи от тях 

и е способен да регистрира безпогрешно във всеки един момент 

състоянието на своя ум. Разграничават се 4 вида „пълнота на 

вниманието” («полноты внимания») в зависимост от 

съдържанието на фокуса на съсредоточаване. Фокус на 

вниманието могат да станат функции на тялото, чувства, 

ментални състояния и обекти на ума. При „пълнота на 

вниманието” (полнота внимания) към собственото му тяло, 

медитиращият, с каквото и да се занимава, отбелязва всеки миг 

своята физическа активност, своята поза, движението на която и 

да било част от неговото тяло. При „пълнота на вниманието” 

(«полнота внимания») към чувствата, човек просто отбелязва 
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своите чувства според това как те идват и си отиват, независимо 

от техния характер и от това, което ги е предизвикало,. При 

„пълнота на вниманието” към обектите на чувствата 

медитиращият регистрира в своето съзнание източника на 

чувствата, независимо от това от какво са предизвикани те (от 

вътрешни или външни причини). При „пълнота на вниманието” 

към менталните състояния, фокус става всяка една мисъл, която 

идва наум на конкретния човек. В процеса на работа 

медитиращият достига до стадий, при който „пълнотата на 

вниманието” може да съществува сама по себе си, без да се 

прилагат особени технически прийоми, за да се достигне до нея.  

По-нататък заниманията водят до редица открития относно 

природата и функционирането на ума. Първото от тях е 

откриването на това, че съзнанието се отличава от обекта, който 

то възприема във всеки конкретен момент от времето и това 

знание не може да бъде формулирано на словесно ниво. Може да 

възникне разбиране за това, че отразяването на обектите в 

съзнанието, тяхното осъзнаване (осознание) протича в 

съответствие с природата на съзнанието, независимо от волята на 

когото и да било. Практикуващият започва да осмисля своя 

живот до този момент като поредица от причини, които пораждат 

редица следствия. Възниква илюзорното усещане, че съществува 

самоопределящо се „Аз”. Медитиращият все по-ясно вижда 

цялото поле на своето съзнание. То се представя като един 

непракъснато променящ се поток, в който всичко се изменя и 

възобновява във всеки един миг. Медитиращият постепенно се 

освобождава от своите илюзии за постоянството на неговия Аз и 

на света.  

Крайната цел на М. в будизма е достигането на състоянието 

на нирвана. При постигането му угасват всички желания, 

привързаности, егоизъм, протича едно коренно преизграждане на 

съзаннието на медитиращия, той се освобождава от неправилните 

си желания, става чист и свят, неговото поведение вече се 

ръководи от добротата, любовта, състраданието. 

В психотерапията М. се използва за решаването на по-

ограничени задачи, като снемането на нервно-психичното 

напрежение и облекчаването на осъзнаването на психичните 

проблеми. М. позволява на човека да се дистанцира от своя 

актуален проблем, да наблюдава себе си и своето поведение в 

трудни ситуации от страни,  а в някои случаи – да разбере 

генезата на тази ситуации, емоционално да я отреагира, да 

промени отношението си към нея и да намери нови способи за 

нейното разрешаване. М. представлява съставна част на 

автогенната тренировка (аутогенная тренировка) в 

различните нейни модификации, в техниката за комплексно 

прилагане на автогенната тренировка и на биологичната 

обратна връзка (биологическая обратная связь), като се 
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използва също така и при провеждането на автохипноза 

(автогипноз) и някои други методи за психична саморегулация, в 

психосинтеза (психосинтез).  

За психотерапевтични цели се прилагат сравнително 

прости технически прийоми за М.: концентрация върху 

дишането, върху собственото тяло, върху позата, предмета. След 

овладяването им се препоръчва да се съблюдават следните 

правила: 1) М. трябва първоначално да се провежда в тихо, 

изолирано от шумове, топло помещение; 2) М. трябва да се 

провежда на гладно или не по-рано от 1,5 след хранене; 3) 

заниманията с М. трябва да бъдат редовни, да се провеждат не 

по-рядко от 3-4 пъти седмично, да бъдат с продължителност от 15 

до 45 минути; препоръчителни са ежедневните по-кратки 

занимания, отколкото по-рядките и продължителни такива; 4) 

необходимо е М. да се провежда при вече създадена нагласа на 

пациента за пасивно приемане на всичко случващо се (да се даде 

възможността събитието да се развива от само себе си; да се 

изключат критиките, анализа, ръководенето на очакванията). 

При провеждането на М. се използват най-простички пози, които 

не предизвикват напрежение в тялото и са привични за 

занимаващия се – например седеж на стол с облегалка или 

легнало положение по гръб. На първите етапи от обучението са 

препоръчва заниманията да се провеждат в групи под 

ръководството на треньор, който владее този метод. 

  

МЕСМЕР Франц //  

МЕСМЕР Франц //  

MESMER F. А., 1734-1815 

 

 Роден е в Австрия. През 1766 г. той е удостоен със степен 

доктор по медицина от Виенския университет за дисертацията си 

„За влиянието на звездите и планетите като лечебни сили” («О 

влиянии звезд и планет как лечебных сил»). Още преди М. са 

разработени теориите за планетарния магнитен флуид 

(Парацелс, Парацельс, XVI в.), за магнитното поле на човека 

(Хелмонт, Гельмонт, XVI в.), магнитотерапия (магнетотерапи, 

Максуел, Максвелл, XVII в.). Под влиянието на тези концепции 

М. въвежда идеята за универсалния флуид като особена 

физическа субстанция, която притежава, подобно на магнита, 

особена сила, която той нарича „животински магнетизъм” 

(«животный магнетизм»). М. твърди, че в състоянието на 

магнетичен сън или на транс някои хорa могат да предскажат 

бъдещето, да възпроизведат далечното минало, като действието 

на техните сетивни органи може да се разпространи на всякакво 

разстояние, те са способни да виждат вътрешностите на 

собственото си тяло или на телата на другите, да разпознават 

болестите, а също така да определят средствата за лечението им. 
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Същността на механизма на лечебния магнетизъм за М. е 

изпълнена с физиологично, а не с психично съдържание. В 

началото на своята практика М. с помощта на магнит, а 

впоследствие и без него успешно лекува болни, въвеждайки ги в 

състояние на транс, наречено „криза” („криза”) 

(конвулсия/конвульсия), която по неговите представи води до по-

хармонично разпределяне на „нервния флуид” («нервный 

флюид»), което способства излекуването. 

М. остава в историята на психотерапията не с някакво 

научно откритие, а с разработения от него метод за лечение. Този 

метод за индукция и за използване на транса с терапевтична цел 

както в групов, така и в индивидуален формат, е напълно 

невербален. Предложеният от М. термин „рапорт” («раппорт») 

обозначава физически контакт, благодарение на който протича 

предаване на „флуида” от магнетизьора към пациента. В 

условията на груповия  сеанс М. използва различни 

намагнетизирани от него предмети, докосвайки се до които и 

един до друг пациентите изграждат верига, по която „циркулира 

флуидът”. За същата цел М. използва стъклена пръчица, с която 

докосва телата на пациентите, а също така и музикални 

инструменти, звученето на които спомага за предаването на 

магнетни вълни. В индивидуалните сеанси М. използва активно 

различни докосвания (натискане със собствените колене на 

коленете на пациента, хващане на ръцете на пациента и 

потъркване на пръстите, докосване и преминаване надолу по 

тялото). 

Независимо от критиките на различни комисии учени по 

отношение на теоретичната обосновка на неговия метод от самия 

М., интересът в медицината и обществото към магнетизма се 

запазва. Известно е, че изпълненията на сцената на знамените 

магнетизьори (месмеристи) привличат вниманието на учени и 

лекари (Бернгейм/ Bernheim H.), Брейд (Braid J.), Льебо (Liebault 

А. А.), Шарко (Charcot J. M. и др.) към феномена на месмеризма, 

към неговото изучаване, което спомага за развитието на научни 

теории и прaктически методи за хипнотизъм през XIX век. 

 

МЕТААНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

НА ПСИХОТЕРАПИЯТА НА ГРАВЕ //  

МЕТААНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПСИХОТЕРАПИИ ГРАВЕ 

 

През 1994 г. беше публикувана книгата на Граве и др. 

(Граве и др., Grawe K. et al.) „Психотерапията в процес на 

промяна: от конфесия към професия” (Психотерапия в процессе 

перемен: от конфессии к профессии), в която са анализирани 
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резултатите от ефективността на психотерапията, приведени в 

литературата. В тази статия са използвани материали от анализа 

на този фундаментален труд, който прави Лаутербах (Lauterbach 

W., 1994). 

Преди 20 години назад наличните тогава статистически 

методики за сравнение на резултатите от разнообразните 

изследвания на ефектите и на видовете психотерапия са лошо 

разработени. Люборски и Зингер (Luborsky L, Singer В., 1975) 

сравняват резултативността на различните видове психотерапии 

чрез просто изброяване на техните преимущества. Авторите не 

откриват статистически достоверни различия в ефективността на 

изследваните психотерапевтични подходи. Тяхното обобщение: 

„Всички печелят и всеки заслужава награди” («Все выигрывают и 

каждый заслуживает награды») (цитат от „Алиса в страната на 

чудесата” на Л. Карол) успокоява психотерапевтите от всички 

школи, разтревожени от конкуренцията. Неоправдано е това, че 

тази фраза охотно се цитира и днес, особено от онези школи в 

психотерапията, които изобщо не изследват ефектите на своите 

методи при лечението на хората, сякаш от науката е доказано, че 

всички разнообразни психотерапевтични подходи дават 

еднообразни резултати. 

От онова време до днес броят на разработките, 

анализиращи психотерапевтичните методи нарастват, 

усъвършенстват се и начините за изучаване и статистическите 

прийоми за сравняване на резултатите. Какво подбужда Граве 

така щателно да анализира буквално всички емпирични 

изследвания на ефектите и ефективността на психотерапията? 

Той се безпокои от дълбокия разрив между резултатите от 

изследванията на психотерапията и нейната практика. Ако 

ръководителите на органите по здравеопазване знаеха за тези 

резултати, то те биха увеличи броя на кабинетите по 

психотерапия, тъй като прилагането на съвременните методи за 

психотерапия излиза на здравеопазването 3 пъти по-евтино, 

отколкото лечението без подкрепата на психотерапията. 

Психотерапевтите също, знаейки за тези резултати, не биха били 

така привързани единствено към онези методи, в които те вярват, 

и биха прилагали онези от тях, които са оптимални за 

конкретните пациенти. Защо обаче нито ръководителите, нито 

психотерапевтите не знаят за тези резултати? Просто защото те са 

достъпни само за тесните специалисти-изследователи: броят на 

публикациите е огромен, резултатите и научното им качество са в 

такава голяма степен разнообразни, че никой до този момент 

(времето, когато Граве решава да направи метаанализа – бел. 

прев.) не се е опитал да ги прегледа и да направи интегрални 

изводи от тези данни. Именно това прави Граве в своята книга. 

Граве изследва 2 въпроса: 1. Какво е количеството на 

научно-емпиричните изследвания в различните психотерапев-
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тични подходи, какво е тяхното научно ниво и какви са 

резултатите от тях? 2. Какви психотерапевтични подходи са 

сравнявани и какви са резултатите от тези сравнения? Граве и 

неговите сътрудници събират всички публикувани до 1984 г. 

изследвания с приемливо научно ниво (т.е. в тях е проведена 

сериозна психотерапия и има статистическо сравнение на групи 

пациенти); те се оказват 3500. След това изследователите избират 

от общото количество онези разработки, които изследват 

индивидуална или групова психотерапия (групповая 

психотерапия) с не по-малко от четири изследвани възрастни и в 

които тези групи се сравняват с контролни такива. Остават 897 

източника; те представляват сами по себе си съвкупност от 

научно приемливите изследвания на психотерапията с възрастни 

пациенти, публикувани в продължение на 30 години. Всички 

хуманистични и психодинамични методи са анализирани 153 

пъти. Най-често са изследвани когнитивно-поведенческите 

методи — 452 изследвания, междуличностните методи  

— 63, методите за релаксация — 66, автогенната тренировка — 

14, хипнозата — 19, медитацията — 15, еклектичните и 

комплексните подходи — 22 изследвания. 

Научно-емпиричното ниво на всички разработки не е прост 

проблем: той допълнително се оценява от авторите поне по 100 

признака: характерът на изследванията и на публикациите 

(мястото на провеждане на психотерапията; авторите и тяхната 

специализация), планът на изследване (изучаваните фактори, 

контролните мероприятие — употребата на пресичащи се методи: 

първата група се лекува с първия метод, след това с втория; 

втората група се лекува с втория метод, след това с първия; 

съставът на групата, организацията на психотерапията  —  

амбулаторна, групова и т. н.), пациентите (вид и тежест на 

разстройствата, мотивацията им, социалната им принадлежност 

и пр.); психотерапевтите (опит в работата с прилаганите 

психотерапевтични методи; професионално-груповата 

принадлежност — психолог, лекар, отношение към изследваната 

психотерапия, точно описание на прилаганите методи), 

наситеност на информацията, необходима за оценка на 

валидността на изследванията, наситеност на информацията, 

необходима за оценката на качеството на параметрите за 

измерване — време, способи, източници за тяхното измерване и 

разнообразие.  

Анализът се провежда според следните параметри: 1) 

глобална оценка на успеха, 2) индивидуално-диференцирана 

проблематика или симптоматика, 3) общи формулировки на 

проблематиката или на симптоматиката на членовете на групата, 

4) останали параметри на физическото и психическото състояние 

на човека; 5) промени в личността и способностите, 6) промени в 

използването на свободното време, 8) промени в работата или в 
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професията, 9) промени в сексуалната сфера, 10) промени по 

психофизиологичните параметри, с помощта на които се оценяват 

всички изследвания по следващите фактори: клинична 

значимост, валидност на изследването, качество на 

информацията, внимателност на интерпретацията 

(интерпретация), разнообразие на измерваните параметри, 

качество и разнообразие на статистическата обработка; богатство 

на резултатите, значимост на техните индикации. Основание за 

получаването на резултати относно оценката на психотерапията 

се явяват споменатите 897 публикации и най-важните (но не 

всички публикувани) изследвания на психотерапията до 1993 г. 

Невъзможно е да се опишат резултатите от всички изследвания, 

включени в метаанализа. Много от методите изобщо не се 

изследват по научно приемлив начин. Към тях се отнасят 

аналитичната психология на Юнг (аналитическая психология 

Юнга, Jung С. G.), логотерапията (логотерапия), 

невролингвистичното програмиране (нейролингвистическое 

программирование), първичната терапия на Янов (первичная 

терапия Янова, Janov A.), трансценденталната медитация 

(трансцендентальная медитация) и много други. Близки на 

тези методи са и онези, които и към момента са слабо изследвани: 

дизайнанализ (дазайнанализ), биоенергетика (биоэнергетика), 

кататимни образни преживявания по Лойнер (кататимные 

образные переживания по Лейнеру, Leuner H.), индивидуална 

психология на Адлер (индивидуальная психология Адлера, Adler 

А.) и транзакционен анализ (трансактный анализ). Не са 

особено убедителни и изследванията на ефективността на арт-

терапията (арттерапия), хореотерапията (хореотерапия) и 

музикотерапията (музыкотерапия) (макар че понастоящем от 

музикотерапията се интересуват сериозни изследователи, които 

започват тепърва да я изучават). И трите вида терапия не се 

препоръчва да се прилагат като самостоятелна форма на 

психотерапия, а да се използват заедно с основната такава. 

Същото може да се каже за прогресивната мускулна релаксация 

на Джейкъбсън (прогрессирующая мышечной релаксации 

Джекобсона, Jacobson E.), автогенната тренировка (аутогенная 

тренировка), психодрамата (психодрама), хипнотерапията 

(гипнотерапия) и йогата (йога); тези методи са изследвани, но се 

препоръчва да се се прилагат комплексно с основната 

психотерапия. Гещалт-терапията се изучава единствено в 7 

проучвания, от които следва, че тя ефективно действа на широк 

кръг показатели. 

Оценка на дългосрочната психоанализа. 

Неудовлетворителната ефективност на обичайното (т.е. 

недългосрочното) психоаналитично лечение, психоаналитиците 

обясняват с това, че се изискват няколко стотин или дори повече 

сесии (3-5 пъти седмичио), за да се достигнат необходимите 
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отношения с пациента, за да се установят психоаналитичните 

причини за симптомите, да се преизгради личността на пациента 

и да се постигне положителна промяна в симптоматиката му. В 

продължение на 100 години това твърдение не е доказано: най-

старият и известен метод на психотерапия не се изучава на 

приемливо научно ниво. Изключение е анализът на 

дългосрочната психоанализа в клиниката на Менингер 

(Menninger K. А.), който, по мнение на Граве, се оказва най-

голямото, щателно, убедително и дълго спрямо останалите 

изследване на психотерапията и се провежда от егни от най-

сериозните изследователи на психоанализата в САЩ в естествени 

условия. През 50-те години в тази клиника подбират 22 пациенти 

за група, в която се провежда дългосрочна психоанализа, и 20 

пациенти за група, в която се провежда супортивна 

психоаналитична психотерапия (суппортивная 

психоаналитическая психотерапия), отсъства контролна група. 

До края на лечението нито пациентите, нито психотерапевтите не 

знаят за това, че тяхната терапия се изследва. В 

дълговременната група 15 пациенти регулярно посещават 1017 

сесии в продължение на 6 години, 2 пациенти се лекуват все още 

по време на крайния отчет, т.е. 25 години след началото на 

терапията; 4 пациенти прекратяват лечението след 16 месеца и 

316 сесии; 1 пациент умира след 7 години 1238 сесии. В групата 

за супортивна психотерапия 14 пациенти се лекуват регулярно, 

участвайки в 316 сесии в продължение на повече от 4 години, 2 

пациенти все още се лекуват по време на окончателния отчет; 5 

пациенти прекратяват терапията си след 2 години и 202 

проведени сесии, един от тях се самоубива. Оказва се, че 

психоаналитиците са склонни да включват пациенти с по-

изразена симптоматика в групата за супортивна психотерапия и 

че в продължение на разкриващата психотерапия половината от 

пациентите се нуждаят от супортивна, а не от разкриваща 

психотерапия. 

Терапевтичните ефекти на разкриващата, дългосрочна 

психотерапия се оказват много по-слаби, отколкото прогнозират 

психотерапевтите. Предполагаемите ефекти на супортивната 

психотерапия са по-умерени и те са достигнати. Изследванията в 

клиниката Менингер показват, че чрез дългосрочната 

психоанализа се постигат добри резултати у 40 % от пациентите и 

умерено подобрение у 20%; добри резултати обаче са получавани 

и с други методи при значително (10-20 пъти) по-малки разходи. 

При 40 % от пациентите не настъпва никакво подобрение дори 

след няколко години лечение; но е далеч по-добре да се 

констатира неуспеха след 20 сесии, отколкото след няколкостотин 

или след хиляда. При 11 пациенти не се наблюдава подобрение: 6 

от тях умират (по мнение на изследователите суицидът е свързан 

с психоанализата); у 3 пациенти възниква психоза, което е 
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свързано по мнение на изследователите с отношението им към 

психотерапевта; у 2 пациенти подобрение не се наблюдава (без 

ятрогенни разстройства). Граве обобщава резултатите от тези 

изследвания: положителни индикации за дългосроната 

психоанализа не се установяват, затова пък има 

контраиндикации: у пациентите с по-изразена симптоматика има 

опасност от ятрогенни ефекти. 

По-добре се изследват междуличностните методи, 

включително интерперсоналната психотерапия 

(интерперсональная психотерапия) на Клерман и Вайсман 

(Klerman G. L., Weissman M. М.). Проведени са 10 изследвания, 

които включват почти 1000 пациенти с депресия или с нервна 

булимия. Тази психотерапия се явява съвсем нов подход, тя се 

концентрира на междуличностните отношения. Научното ниво на 

изследванията, започнали едва преди десетилетие, е високо и 

резултатите от терапията са достатъчно убедителни. 

Повденческите методи за терапия на семейни двойки също 

се изследват често (29 разработки) и се прилагат много успешно; 

те включват цял набор от поведенчески прийоми, включително 

тренинг за взаимодействие в комуникацията. 

Интерперсонално-ориентираният подход на системната-

семейна психотерапия (системная семейная психотерапия 

(Хейли  (Хейли (Haley J.), (Минухин Минухин (Minuchin S.), 

(Сатир Сатир (Satir V.), (Селвини Сельвини (Selvini M. и др.)) се 

изучава в 8 изследвания. Тези методи са насочени към анализ на 

отношенията между пациентите и техните близки и успешно ги 

преобразуват, което често води до намаляване на 

симптоматиката. 

Относително добре се изследват и такива 

психотерапевтични подходи като психоаналитичната 

психотерапия — 12 разработки със средно научно качество, 

средна продължителност на терапията 14 месеца и 57 сесии, 

краткосрочна психоанализа — 29 разработки с добро научно 

качества, средна продължителност на психотерапията 14 месеца 

и 16 сесии. Краткосрочната психоанализа намалява 

симптоматиката при пациентите със слабоизразени невротични и 

личностни разстройства. Отношенията с другите хора се 

подобряват, но единствено в резултат на груповата, а не на 

индивидуалната психотерапия (индивидуалньная 

психотерапия). Общото състояние на пациентите според самите 

тях се подобрява единствено след завършването на 

продължителната психотерапия. Трудно се поддават на лечение 

пациенти със страхове, фобии и психосоматични разстойства. 

Клиент-центрираната психотерапия на Роджърс 

(Клиент-центрированная психотерапия Роджерса, Rogers C. R.) се 

изследва в 35 разработки с добро научно качестве, в които се 

оценяват разнообразни резултати. Средната продължителността 
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на лечението е 20-33 занимания. Резултатите от изследванията 

показват, че разговорната психотерапия по Роджърс намалява 

симптоматиката, подобрява общото състояние на пациентите и 

често — отношенията  с другите хора и способства за личностния 

ръст на пациентите. Тя е показана и ефективна при лечение на 

всички невротични разстройства, а също така благоприятна при 

лечението на алкохолизъм и шизофрения, и често се комбинира с 

методите на поведенческата психотерапия (поведенческая 

психотерапия). Отбелязва се обаче, че пациентите със социални 

страхове и онези, нуждаещи се от указания и ръководства по-

трудно се поддават на психотерапия по Роджърс. 

Теоретична, методическа и научно-емпирична обосновка на 

когнитивно-поведенческата психотерапия се явява психологията. 

До 60-те и 70-те години на XX век психологията на бихевиоризма 

изследва основно онези психични процеси у човека и у 

животните, които учените могат обективно да наблюдават: 

поведението като резултат от възприятието (восприятие), ученето 

(научения), мотивацията (мотивация), емоциите (емоции), 

развитието (развитие) и социалните фактори (социальные 

факторы). На базата на психологията на поведението се развиват 

прийоми за модификация на поведението — методите на 

поведенческата психотерапия. Когнитивната промяна в 

психологията, т.е. изучаването не само на непосредствено 

наблюдаемите процеси през 60-те и 70-те години, стимулира 

развитието на новите, когнитивни методи на лечение. По мнение 

на психодинамичните психотерапевти, когнитивно-

поведенческите методи се отнасят към поддържащите, а не към 

разкриващите методи на психотерапия. Те се отличават от 

хуманистичните и психодинамичните с това, че при различните 

разстройства са показани различни целесъобразни методики, 

които се развиват на основата на изследването на ефектите и се 

потвърждават от методологичната теория. Поради това че 

пациентите най-често страдат не от един, а едновременно от 

няколко проблема, които взаимно се усилват един друг 

(например алкохолизъм, дефицит в социалната сфера и 

депресия), в тяхното лечение се съчетават различни методики. 

Методите на когнитивно-поведенческата психотерапия се 

развиват в зависимост от резултатите на емпиричните 

изследвания на действащите фактори, ефекти и ефективност, ето 

защо броят на подобни изследвания е много голям — 452 

источника. Систематичната десенсибилизация (систематическая 

десенсибилизация) е изследвана 56 пъти на високо научно ниво. 

Специфичните страхове, например социалните и сексуалните 

фобии, много добре се поддават на лечение, като колкото повече 

пациентите се боят от ситуацията, толкова по-добри са 

терапевтичните резултати, в частност при пациенти с изпитна 

тревожност. Пациенти с разнообразни страхове — с агорафобия, с 
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общо състояние на тревожност и едновременно с депресия се 

поддават по-малко успешно на лечение. Диапазонът на ефектите 

се ограничава със симптоматиката на страха; по тази причина 

десенсибилизацията често се комбинира с други поведенчески 

методи. Най-ефективни при многообразните страхове, 

включително и паническите, се явяват методиките за 

конфронтация със ситуации, от които пациентите се боят; те са 

изследвани 62 пъти на отлично научно ниво. Повечето от тези 

разработки клинично са много значими и валидни; качеството и 

разнообразието на информацията, параметрите, статистическата 

обработка и резултати са високи; те включват катамнези, като 

конфронтирашите методи се сравняват с други поведенчески 

прийоми. В поведенческата психотерапия съществуват 3 вида 

конфронтация: постепенна конфронтация в реални ситуации (in 

vivo), усилена конфронтация в реални ситуации (наводнение) и 

усилена конфронтация във въображението (имплозия). 

Конфронтирущите методи в реалните ситуации (in vivo) са 

показани при фобии, при панически и натрапливи състояния. 

Ефективността е много висока, лекуват се пациенти не само с 

обща ин индивидуално формулирана проблематика и 

симптоматика, т.е. с фобийни и натрапливи състояния, но и с 

проблеми в областта на работата, на свободното време и на 

общото им състояние. Продължителността на психотерапията 

включва по-малко от 20 занятия в течение на 10 седмици, но 

отделните занятия продължават докато пациентът не постигне 

спокойствие в продължение на поне 1,2-2. Колкото по-изразена е 

симптоматиката и колкото по-дълго е занятието, толкова по-

забележими са ефектите на конфронтацията. Конфронтацията 

със ситуациите, от които пациентите се боят — драматично 

преживяване, засягащо емоционално не само пациента, но и 

психотерапевтите, оправдано носи на преживелите я пациенти 

чувството за героизъм. Груповата психотерапия (с 4 пациенти) е 

още по-ефективна, отколкото индивидуалната. Конфронтацията 

във въображението (имплозия) се явява по-малко ефективна. 

Макар симптоматиката да намалява у пациентите в повечето 

групи, единствено в 60% от терапевтичните групи ефективността 

е значително по-висока, отколкото в контролните групи, а на 

индивидуално формулираната проблематика и симптоматика 

имплозията практически не влияе. Имплозията, както и 

десенсибилизацията, оказва незначителен ефект при 

агорафобии, а също така при специфични фобии. В сравнение с 

други методи, конфронтацията в реалността (а не във 

въображението) има преимущества, ефективността ù е по-висока, 

отколкото на медикаментите (бета-блокерите). Тренингът в 

социална компетентност усъвършенства социалните възможности 

на пациентите в трудни за тях ситуации с помощта на различни 

методики: постепенно подобрение по модел, ролева игра, 
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диференцирано подкрепление (подкрепление), поведенчески 

упражнения и др. Ефектите и ефективността на тренинга се 

изследват на високо научно ниво в 74 разработки с материала от 

3400 пациенти. Лечението преминават пациенти с изразена 

неувереност в себе си и със социални фобии, а също така и с други 

диагнози: депресия, психози, алкохолизъм, сривове или болестни 

реакции вследствие на на тежки семейни, професионални, 

социални преживявания, катастрофи, изтезания, инвалидност и 

др. Тренингът често се съчетава с когнитивни и други 

поведенчески методи или с медикаменти. Терапията продължава 

6-15 занятия, а при 15 изследвания — и 40. Ефективността на 

тренина е висока: във всички групи пациенти не само значително 

нараства увереността в себе си и се преодоляват социалните 

страхове, но и се подобряват отношенията в социалната и 

професионалната сфера, а също така общото самочувствие; в 

половината група тренингът води до значително отслабване на 

депресията, мигрената и сексуалните разстройства. Тренингът за 

социална компетентност не лекува алкохолизма, но методиката 

влияе благотворно на междуличностните отношения при болните 

от алкохолизъм, като ефективността на тренинга се увеличава 

при съчетаването му с когнитивни методи. 

Централна теоретична и емпирично доказана обосновка на 

ефективността на когнитивните методи се явява допускането, че 

мислите, убежденията, предположенията, очакванията (т.е. 

опасенията, надеждите) (мысли, убеждения, предположения, 

ожидания (т. е. опасения, надежды) се управляват от 

поведението, чувствата и емоционалните състояние. 

Зависимостта може и да е обратна. Чрез такива взаимодействия 

се стабилизират психичните системи. Ако успешно се измени 

една страна на взаимодействието обаче, тогава другата страна 

във взаимосвързаната система също трябва да се измени. Този 

принцип намира отражение в много метоид на поведенческата 

психотерапия: пациентите под ръководството на психотерапевта 

успешно се учат да се държат по-уверено или да не се боят в 

сложни за тях ситуации, като в крайна сметка действително у тях 

расте чувството за увереност или намалява страха в подобни 

ситуации. Когнитивната психотерапия по Бек (когнитивная 

психотерапия по Беку) включва редица методики за лечение на 

депресии, страх и разстройства на личността. Когнитивната ù 

част се състои в установяването на патогенните, т.е. 

неадекватните мисли, убеждения, предположения, очаквания, 

които предшестват патологичните (неадекватни) чувства 

(депресия, страх) или поведение. Мислите се проявяват по 

различни начини — в разговора, в систематично записаните (в 

специални дневници) мисли, чувства, поведения, събития, в 

конфронтацията, ролевата игра и др. Патогенните, неадекватни 

мисли, психотерапевтът променя с помощта на сократовския 
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диалог  (сократовский диалог) и по пътя на сравнението с 

реалността, представна и описана от самия пациент. 

Ефективността на когнитивната психотерапия по Бек се изучава 

от 1977 година в 16 изследвания на високо научно ниво и с голям 

успех. Терапията продължава от 4 до 24 седмици, в 7 

изследвания са провеждани по-малко от 10 занимания. Във 

всички групи всички измервани параметри (симптоматика, 

личност, общо състояние) значително се подобряват както в 

сравнение с контролните групи, така и в катамнезата. В 2 от 3 

изследвания съпоставката на когнитивната психотерапия с 

психоаналитичната доказва значителното превъзходство на 

първата. 

Изследва се също така и ефективността на психотерапията 

на депресията по Левинсън (психотерапия депресии по 

Левинсону,  Lewinsohn P. M., 1974). Предполагайки наличието на 

порочен кръг на пасивност, дефицит на положителните, радостни 

преживявания предвид давещата, парализираща депресия, 

психотерапевтът систематично преизгражда, стимулира или 

възстановява активността, предприемчивостта на пациента с 

помощта на различни поведенчески методики. Ефективността на 

психотерапията по Левинсън се изследва и потвърждава 17 пъти. 

Броят на заниманията не превишава 16. 

Методите за релаксацията се изследват не само като 

допълнителен прийом в комплекс с други, но и като 

самостоятелен вид лечение. Ефективността на хипнозата се 

анализира в 19 разработки на средно научно ниво. Добре се 

поддават на лечение, в сравнвние с контролната група, пациенти 

с болки, психосоматични разтройства и безсъние. Подобряването 

на другите параметри (например на личностните проблеми) се 

наблюдава рядко. Автогенната тренировка се използва в 

Германия и Русия по-често, отколкото прогресивната мускулна 

релаксация, докато в САЩ е обратното. Автогенната тренировка 

се изследва в 14 разработки с добро научно ниво. Изненадваща е 

неочаквана ù относително ниска ефективност. Симптомите 

намаляват при по-малко от половината от изследваната група 

пациенти, 6 сравнителни изследвания показват, че само в 2 

групи лечението протича по-успешно, отколкото в контролните, а 

в 5 от 13 случая при съпоставката с други релаксационни 

методики автогенната тренировка дава по-лош симптоматичен 

ефект, отколкото други методи и само в един случай — по-добър. 

Граве провежда метаанализ на резултатите от 41 

изследвания, публикувани до 1991 г., в които се сравнява 

ефективността на различните видове психотерапии, провеждат се 

минимум 6 занятия и се изучават 3 параметра на ефекта от 

терапията. Оказва се, че се съпоставят единствено онези методи, 

които са добре изследвани: клиент-центрирана психотерапия 

на Роджърс, психоанализа, семейна психотерапия (семейна 
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психотерапия) (системна и поведенческа) и поведенческа 

психотерапия. Ефективността се определя с различни 

статистически прийоми. Оказва се, че разкриващите методи на 

психоаналитичната и разговорната психотерапия по Роджърс не 

се различават по степента на своята ефективност, малко се 

отличават по своята ефективност от поддържащите методи на 

семейната и поведенческата психотерапия, а поддържащите 

методи за лечение са много по-ефективни, отколкото 

разкриващите. Различието е толкова по-голямо, колкото по-

обширна информация се използва при статистическата 

съпоставка. Метаанализът на изследванията (с прилагане на 

специални статистически процедури) показва, че поведенческите 

методи са почти 2 пъти по-ефектини, отколкото 

психоаналитичната психотерапия. 

Изследванията на Граве и на неговите сътрудници 

позволяват да се направят няколко общи изводи. 

Поведенческите, поддържащи методи са значително по-

ефективни, отколкото разкриващите и помагат на пациентите да 

преодолеят проблемите си. Тренингът в социална компетентност 

повишава самоувереностт; чрез конфронтация се преодоляват 

фобии и страхове; сексуалната терапия лекува фригидност; 

хипнозата облекчава болката; семейните проблеми се 

преодоляват чрез системна промяна в структурата на 

семейството; възстановяването на активността и промяната на 

нерационалните мисли лекуват депресията; поведенческият 

тренинг (поведенческий тренинг) помага на болните от 

алкохолизъм да усилят самоконтрола (самоконтроль) в 

ситуации на изкушение и т.н. Психотерапевтът разбира 

проблемите на пациента и активно способства за тяхното 

преодоляване, той не търси скритата мотивация и не придава на 

проблемите друго значение освен това, което им придава 

пациентът, а гледа на тях като на трудности, които пациентът не 

може да преодолее без помощ. Такъв подход сам по себе си вече 

помага на пациента, но той не обяснява ефективността на метода. 

Психотерапевтът е длъжен да знае и да умее да прилага дори в 

трудни ситуации специфични методики с потвърдена успешност в 

преодоляването на специфичнични проблеми. И така 

психотерапията помага да се преодоляват проблеми. 

Това обаче е само една страна на психотерапията. Налице 

са и ефективни методи, с помощта на които психотерапевтът 

помага на пациента не само да преодолява проблеми, а и по-

добре да разбере самия себе си, например разговорната 

психотерапия по Роджърс.  

При работа с всеки нов пациент е необходимо да се реши 

нуждае ли се той от преодоляване на проблема или от това по-

добре да опознае себе си. Пациентите с добро образование, с успех 

в живота най-често не се нуждаят от помощ за преодоляване на 
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проблеми. На тях им е необходимо да разберат защо те се държат 

така, че да възникват проблеми. Ако такъв човек може да разбере 

това, той ще може да реши и проблемите си. Резултатите от много 

изследвания показват, че психоаналитичната терапия е най-вече 

пригодна при т.н. YAVIS-пациенти (young, attractive, verbal, 

intelligent, successful) — млади, привлекателни, словесни, 

интелигентни, успешни, при които симптомите са слабо изразени. 

Никак не е удивително, че психотерапевтите, които се 

опитва добре да разберат самите себе си, предпочитат 

разкриващите методи за лечение и се отказват от 

поведенческите. Също така не е удивително, че поведенческите 

психотерапевти, у които възникват проблеми, никак не се 

нуждаят от поведенческа психотерапия — на тях им е необходимо 

да разберат самите себе си и своите проблеми, а когато тези 

проблеми се изяснят, тези психотерапевти по-добре от другите са 

способни да ги разрешат. 

Резултатите от метаанализа показват, че на повечето 

пациенти им е нужна помощ в преодоляването на техните 

проблеми, а не установяване на скритите им мотиви. 

Изследванията на различни видове психотерапия свидетелстват 

за това, че ефективността на поведенческите и системните методи 

е по-висока. Много психотерапевти обаче смятат 

психодинамичните и хуманистичните методи за по-подходящи в 

тяхната работа. 

Вж също Оценка на ефективността на психотерапията 

 

МЕТАМОДЕЛ // 

МЕТАМОДЕЛЬ 

 

От гръц. ез. meta — след, за, чрез; първа съставна част на 

сложни думи, която обозначава следването на нещо, преходът 

към нещо друго; промяна на състоянието, превръщане. 

Комплекс от лингвистични средства за събиране на 

информация, насочени към това да се възстанови връзката 

между речта на човека и онзи опит, който тази реч представя. 

Фундаментално се явява разбирането за това, че речта не е 

опит, а представа за опита, така както картата е представа за 

територията. Човекът винаги в опита има налице карта, но 

картата не е територия. Да се измени субективното преживяване 

на човека за света означава да се измени картата, но не и самият 

свят. 

Най-подробно използването на М. в психотерапията е 

описано от Бендлер (Бендлер, Bandler R.) и Гриндер (Гриндер, 

Grinder J.) в тяхната книга „Структура на магията”. И доколкото 

ние не взаимодействаме непосредствено със света, в който 

живеем, ние създаваме модели, или карти на света, които 

използваме, за да управляваме нашето поведение. За 



 

 
~551~ 

психотерапевта е много важно да разбира модела, или картата на 

света на пациента. Човешкото поведение, колкото и странно да 

може да изглежда то, придобива смисъл, ако бъде разглеждано в 

контекста на изборите, които формират картата или модела на  

даден човек. Моделът, който ние създаваме, ни позволява да 

осмислим нашия собствен опит. Моделите не трябва да се 

оценяват от гледна точка на това добри ли са те или са лоши, 

здрави, болни или „смахнати” – те трябва да се оценяват от 

гледна точка на тяхната полезност – полезността им по 

отношение на успешното и творческо взаимодействие със света 

около нас. Не става дума за това, че пациентите извършват 

неправилен избор, а по-скоро за това, че те нямат достатъчно 

възможности за избор, когато им е необходимо да направят такъв. 

Всеки един от нас прави най-добрия избор, който е достъпен в 

рамките на нашия модел за света. Съществуват обаче множество 

твърде ограничени модели, в които не достигат полезни 

възможности за избор, което се проявява в изобилие от 

междуличностни и вътреличностни конфликти. Възможностите 

за избор не достигат не в света, а в рамките на модела на света, 

който притежава даден индивид, смятат Бендлер и Гриндер. 

Ние създаваме наши модели посредством три универсални 

моделиращи процеса: обобщение (генерализация), изключване 

(исключение, стирание) и изопачаване. Тези процеси позволяват 

човек да преживява, да расте, да се учи и да възприема света в 

неговото богатство. Но ако ние погрешно приемаме субективната 

реалност като реалност, същите тези процеси ни ограничават и 

лишават от способност да реагираме гъвкаво.  

Обобщението е процес, посредством който компонентите, 

или частите, моделите на света, създадени от чеовека, се откъсват 

от първоначалното преживяване и започват да репрезентират 

цялата категория, по отношение на която даденото преживяване 

се разглежда като пример. Ние се учим да действаме в света 

посредством процеса на обобщение. Детето се учи да отваря 

вратата, завъртвайки нейната дръжка. След това то обобщава 

този опит, научавайки за множеството вариации на този 

феномен, които се включват в набора от параметри, свързани за 

него с вратата, и той се опитва да ги отвори всичките, като 

завърта дръжката. Когато човек влиза в тъмна стая, той протяга 

ръка, за да включи лампата: на него не му се налага да се учи на 

нова стратегия, когато отваря някоя нова врата. Същият процес 

обаче може да стане причина и за редица ограничения. Ако един 

път човекът е имал неуспех в извършването на сексуални 

действия, които се е опитал да реализира, той смята, че е 

адекватно да заключи, че е лош в секса, което може да доведе до 

това той да се ограничава в редица неща. 

Вторият метод, който ние можем да използваме както за 

реализирането на успешни действия в околния свят, така и за да 
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ограничим самите себе си е изключването. Изключването е 

процес, посредством който ние избирателно обръщаме внимание 

на определени аспекти на нашия опит и изключваме други. Това 

ни позволява да се концентрираме върху конкретни части от 

достъпния за нас опит. Така човекът може да чете книга, докато 

хората около него разговарят, гледат телевизия или слушат 

музика. По този начин ние имаме възможност да се справим с 

околния свят и да изключим външните стимули. И точно същият 

този процес може да бъде и ограничаващ, ако изключим части от 

нашия опит, които са необходими за изграждането на един по-

поълен и по-богат модел на света. Момичето в тийнейджърска 

възраст, която смята, че с нея се отнасят лошо и я вбесяват, не 

вижда, че тя самата участва в тази ситуация, не си игражда 

полезен модел на света. Психотерапевтът, който изключва от своя 

опит признаците на скука по време на заниманията, ограничава 

както своя опит, така и опотът на неговия пациент. 

Третият моделиращ процес е този на изкривяването 

(искажение). Изкривяването ни позволоява да извършваме 

промени в начина, по който възприемаме сензорните данни. Без 

този процес нямаше да можем да строим планове за бъдещето 

или да превръщаме мечтите си в реалност. Ние изкривяваме 

представата за реалността в нашите фантазии, в изкуството и 

дори в науката. Микроскопът, романът, картината – всички те са 

примери за нашата способност да изкривяваме представите ни за 

реалността. Ние можем да ограничим самите себе чрез най-

различни изкривявания – представете си например човека, който 

може да изкриви всяка критика към него с реакция от типа „мен 

никой не може да ме обича” («меня невозможно любить»). В 

резултат на такова изкривяване се губи ценността на критиката 

заедно с възможността за ръст и промяна.  

И доколкото тези три универсални процеса на моделиране 

се изразяват в лингвистични патерни, за да може да се работи с 

тях, когато те ограничават, а не разширяват възможността за 

избор на даден човек, може да се използва набор от лингвистични 

средства, наричан М.  

М. е създадена, за да научи слушащият да обръща 

внимание на формата на комуникация на говорещия. 

Съдържанието може да варира безкрайно, но формата на 

подаване на информацията дава на слушащия възможността да 

реагира по такъв начин, че да извлече напълно от 

комуникацията нейния смисъл. С помощта на М. може бързо да 

се уловят богатството и ограниченията на предоставяната 

информация, а също така процесът на моделиране, използван от 

говорещия. Изслушването и реагирането в  рамките на М. дава 

възможност за максимално разбиране и за учене (научение) във 

всяка една специфична комуникация. 

М. представлява набор от средства за подобряването на 
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комуникацията, той предлага въпроси от типа „Какво?”, „Как?” 

или „Кой?” ( «что?», «как?» или «кто?») в отговор на специфични 

форми на речта на говорещия. Използването на тези въпроси и 

реакции е особено изкуство. При употреба на М. е необходимо да 

се обърне специално внимание на собствените вътрешни процеси. 

Доколкото това е формализация на интуитивното поведение, 

реакциите спрямо М. ще възникват и в онези моменти, когато ще 

ни се налага да се опрем на вътрешния си опит, за да разберем 

комуникацията на пациента. Ако например пациентът казва: 

„Баща ми ме наказа”  («Отец наказал меня»), за да разберем 

напълно какво значи това твърдение, трябва да попитаме: „Как 

именно?” Пациентът може би е бил набит или баща му му се е 

развикал, погледнал го е сърдито или просто го е игнорирал. Ако 

ние решим за себе си какво значи изказването на пациента, 

опирайки се на собствения си опит, то ние се движим в рамките 

на нашия модел за света, а не в този на пациента. 

М. представлява набор от средства, които дават възможност 

да се остане в рамките на външния сензорен опит на базата на 

получената информация от пациента. Това предпазва от 

потапяне в себе си, от опирането на вътрешния опит при 

разбирането. Усвоявайки М., ние ще задаваме въпроси там, 

където по-рано сме се обръщали към собствения си вътрешен 

опит, за да изясним какво има предвид пациентът. М. помага 

пациентът да се ангажира в по-ясна комуникация, снема 

необходимостта да се запълват пропуските, като се използва за 

тази цел собствената субективна реалност. Да предположим, че 

пациентът казва: „Боя се от тълпата” («Я боюсь толпы»). Ако ние 

се обърнем навътре в себе си и започнем да си казваме: „О, да, 

страхът от тълпата, да, аз знам какво е това”, така ще изпуснем 

възможността да помогнем на пациента да осъзнае по-пълно 

своите собствени преживявания. Реакциите, предписвани от М,, 

като „Как ще разберете, че се боите от тълпата?” («Как вы 

узнаете, что боитесь толпы?»), или „Какво именно в тълпата Ви 

плаши?”:, или „Какво Ви пречи да се чувствате добре в тълпата?” 

– помагат да се придържаме към опита на пациента, извличайки 

отговори и нови възможности за ръст от неговите собствени 

ресрси. И дори е възможно ние самите да не разполагаме с 

подобни ресурси. 

Осъзнаването на момента, когато ние потъваме в себе си, за 

да разберем какво има предвид пациентът, и заместването на 

тези въпроси с М., увеличава значително психотерапевтичната 

ефективност на работата и помагат за интегрирането на М. в 

нашето несъзнавано поведение. М. е основана на човешката 

интуиция, поради което доброто осъзнаване на нашата интуиция 

може да ни помогне лесно да усвоим  М. 
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ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА АЛКОХОЛИЗЪМ 

ПО ГРИНЕНКО И КРУПИЦКИ //  

МЕТОД АФФЕКТИВНОЙ КОНТРАТРИБУЦИИ    

ГРИНЕНКО И КРУПИЦКОГО ПРИ  

ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА 

 

Това е оригинален метод за психеделична психотерапия 

(психоделическая психотерапия), разработен от А. Я. Гриненко 

(А. Я. Гриненко), Е. М. Крупницки (Е. М. Крупницкий) и др. 

(1980). Този метод се основава на способността на кетамина да 

предизвиква силни психеделични преживявания както с 

личностна окраска, така и с глобален (трансперсонален) 

характер. Психотерапията се провежда преди, по време на, както 

и след кетаминовия психеделичен сеанс. Особеност на 

психеделичната психотерапия по М. Н. А. П. Л. Н. А. П. Г. И. К. 

се явява предимно негативната емоционална окраска на 

психеделичните преживявания, която очевидно може да бъде 

обяснена с това, че пациентите в образна, символична форма 

преживяват изтласканите в тяхното несъзнавано личностни 

конфликти и проблеми, които при болните от алкохолизъм до 

голяма степен са свързани именно със злоупотребата с алкохол и 

с негативните аспекти на начина на живот при алкохолиците. 

Такив преживявания впоследствие обуславят особеното 

катартично чувство за разрешаване на личностните проблеми, а 

също така неприемането от психиката на начина на живот до 

този момент, твърдата нагласа за трезвеност. 

В процедурата на М. Н. А. П. Л. Н. А. П. Г. И. К. могат да се 

разграничат 3 основни етапа. Първият е програмиращ. На този 

етап се провежда беседа, в хода на която на пациента се казва, че 

за да преодолее своята патологична зависимост от алкохола, по 

време на процедурата той ще бъде въведен в особено състояние, 

при което той ще премине през дълбоки преживявания и ще 

осъзнае (осознание) отрицателните страни и последиците от 

алкохолизма. Подчертава се, че по-рано неосъзнатите, 

изтласканите от съзнанието представи за негативните страни и 

последици от пиянството ще намерат отражение в процедурата 

под формата на особени символи на нивото на изключително 

силно емоционално наситени видения (халюцинации). Това 

осъзнаване и острото преживяване на негативните страни на 

пиянството трябва впоследствие да обусловят психичното 

неприемане на пиянството, твърдата нагласа за трезвеност. 

Вторият етап е непосредствената процедура, по време на 

която в тялото на болния се въвежда етамизол, последван от 

бемегрид и кетаминсъдържащ анестетик за постигане на лека 

кетаминова наркоза. Бемегридът потенционира негативните 

емоционални преживявания и видения, а етамизолът, явявайки 

се „неспецифичен конектор” («неспецифический коннектор»), 
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спомага за трайното закрепване на преживяното в дългосрочната 

памет. По-нататък на фона на емоциогенна, драматична по своя 

характер музика, се осъществяват психотерапевтични 

въздействия върху болния, който се намира в състоянието на 

лека кетаминова наркоза, по време ня която се запазва определен 

рапорт (раппорт) с него. Съдържанието на тези въздействия се 

основава на конкретни данни от анамнезата на пациента, чиято 

цел е да се формира у него трайна нагласа към трезвеност. 

Спецификата на леката кетаминова наркоза позволява да се 

осъществи своеобразен психотерапевтичен диалог с пациента, а 

не само да се провежда сугестивен монолог на лекаря. Освен това, 

в момента на най-голяма интензивност на негативните 

преживявания на пациента, му се дава да усети мириса и вкуса 

на алкохола. 

По време на третия етап се провежда сеанс на групова 

психотерапия (групповая психотерапия) с пациентите (4-5 

човека, които са преминали непосредствено преди това процедура 

по М. Н. А. П. Л. Н. А. П. Г. И. К. Болните споделят 

впечатленията си, свързани с негативните преживявания и 

халюцинации, изпитани от тях по време на процедурата, 

обсъждат и интерпретират с помощта на психотерапевта 

индивидуалното личностно значение на тяхното символно 

съдържание. Това обсъждане е насочено към съотнасяне от 

страна на всеки болен на негативните халюцинаторни 

преживявания към неговите (преди всичко свързани със 

злоупотреба с алкохол) проблеми и най-вече към осъзнаване и 

закрепване на антиалкохолната нагласа.  

При използването на метода могат да се разграничат 3 

аспекта на неговия терапевтичен потенциал. Първият, най-

елементарният от тях, се отнася до установяването на 

асоциативна връзка между органолептичните характеристики на 

алкохола (мирис, вкус) и различни негативни првживявания по 

време на процедурата (от внушени усещания за гадене до 

съпровождащи халюцинации за страх и ужас). Вторият аспект на 

механизмите за реализиране на терапевтичния потенциал на 

метода се отнася до определено съдържателно сходство между 

сеанса по контратрибуция с индивидуалния хипнотерапевтичен 

сеанс (гипнотерапия), насочен към разрушаването на 

алкохолната нагласа на личността, но същевременно силата на 

сугестивното психотераевтично въздействие на М. Н. А. П. Л. Н. 

А. П. Г. И. К. е съществено по-висока, отколкото тази на 

хипнотерапията. Третият аспект на лечебното действие, за 

разлика от първите два, е свързан с активното психично 

включване на самия болен в психотерапевтичния процес. Това 

активно включване се отнася най-вече до първия (програмиращ) 

и до завършителния етап на лечението и се състои във 

формирането и реализирането у болния на определена нагласа 
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към рефлексия и осмисляне на преживяванията по време на 

самата процедура. В съответствие с тази нагласа преживяванията 

и виденията се явяват ено концентрирано символно въплъщение 

на негативните страни на алкохолната болест на пациента и на 

различните последици от нея. 

Психеделичната терапия по М. Н. А. П. Л. Н. А. П. Г. И. К. 

въоръжава фармакологично психотерапевта и му дава 

възможността да работи непосредствено с дълбинните нива на 

психиката, позволяват му да се справи с редица проблеми, 

неразрешими както в прилагането на индивидуалната, така и на 

груповата психотерапия, традиционно прилагани в 

наркологията. 

 

МЕТОД НА ВЕРБАЛНАТА МИТОЛОГИЗАЦИЯ  

НА ЛИЧНОСТТА //  

МЕТОД ВЕРБАЛЬНОЙ МИФОЛОГИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Основан е на сугестивната лингвистика (раздел на 

психолингвистиката) и е дело на И. Ю. Черепанова (И. Ю. 

Черепанова (1987-1998 г.). Представлява лингвистичен 

обучителен тренинг (тренинг), провеждан в малка група. 

Участниците в тренинга получават системни знания за 

спецификата на езиковото общуване, за основните 

закономерности на езиковите явления, практически навици за 

анализ на текстове и за тяхното създаване (под текстове в 

рамките на този метод се разбират оплакванията на пациентите, 

историята на възникването на заболяването, жизнеописанието, 

описанието на психичните проблеми, представите за болестта, за 

страданията, протокола от беседата на пациента с лекаря и пр.). 

Същността на М. Н. В. М. Н. Л. се заключава в създаването за 

човека, преминаващ тренинга, на специален текст („личен мит”/ 

«личный миф») на основата на автобиографичен разказ, в който в 

метафорична форма са отразени основните етапи от жизнения му 

път, плановете му за бъдещето, психичните му проблеми и 

начините за тяхното разрешаване. При създаването на личния 

мит личната история се разглежда през призмата на 

митологичното съзнание, като се прилагат всички известни 

литературни прийоми и методи (метафори, хипербола, героичен 

епос, сказание, приказка, киносценарий). Предполага се, че 

специалните лингвистични процедури, целенасоченото 

използване на ресурсите на родния език, активизирането на 

пасивния лексикален запас на фона на автобиографичната 

работа ще окажат влияние върху психичните и личностните 

механизми на пациента. Човекът е уникален по своята природа и 

се стреми (невинаги осъзнато) да въплъти своето житейско 

предназначение. Постоянното творческо търсене, разкриването 
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на неговата индивидуалност, себеизразяването – всичко това го 

прави пълноценен и здрав член на обществото. 

Прилагането на М. Н. В. М. Н. Л. като форма на групово 

взаимодействие при решаването на лични проблеми и за лечение 

на неврозите представлява интерес по следните причини: 

1. В процеса на написването на текста на индивидуалния 

мит се актуализират лични проблеми. Спецификата на работата 

на групата, в която отсъства открита конфронтация 

(конфронтация), съвместната творческа работа над митовете на 

участниците в групата облекчава процесите на себеразкриване. 

2. По време на рабтоата над създаването на собствения 

индивидуален мит и на митовете на другите участници в 

групата, протича анализ на житейския път и на системата от 

отношения, както и преоценка на ценностите и смислите. 

Обратната връзка (обратная связь) и емоционалната подкрепа 

(эмоциональная поддержка), а също и други явления в груповия 

процес актуализират лечебните фактори на терапевтичната 

група, оказват влияние върху психичните механизми, които 

спомагат за възникването на личностната проблематика и 

подпомагат за разкриването на психичните фактори в 

патогенезата на невротичните разстройства. 

3. Групата за вербална митологизация на личността се 

явява комуникативен и същевременно лингвистичен тренинг. 

Участието в нея стимулира творческия подход към живота. У 

членовете на групата се повишава способността за символизация, 

за разбиране и описване на собствените чувства, което може да 

намали нивото на алекситимията, която в последно време се 

разглежда като съществен фактор за възникването на 

невротичните и психосоматичните разстройства. 

Методиката за провеждането на групите за вербална 

митологизация на личността вклюват в себе си следните 

елементи. Заниманието се провежда в „затворена” група, 

хомогенна в етиопатогенетично отношение и хетерогенна по пол, 

възраст, форма на невротичното разстройство или типа психична 

проблематика. Броят на пациентите в групата наброява от 5 до 8 

човека. Заниманията се провеждат през ден. Тяхната 

продължителност е 3-4 часа; общата продължителност на 

работата в групата е 1-1,5 месеца. 

Първото занимание включва запознаване на участниците в 

групата един с друг, определяне на целта, формулиране на 

задачита и правилата на груповата работа. Ц елта се явява 

преработване на психичната проблематика, оздравяване. В 

качеството на метод за постигането на целите се предлага 

преосмислянето на житейския път, анализ на собственото 

актуално състояние, активизиране на твореския потенциал на 

личността и на пасивния лексикален запас, усъвършенстване на 

комуникативните способности, създаване на лични митове за 
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всички участници в групата. Нормите на групата, условията на 

лечението са същите, както и при груповата психотерапия 

(групповая психотерапия). По време на уводното занятие 

водещият говори за спецификата на метода, за лингвистикка и 

митология, предлага на участниците в групата да се изкажат по 

темите „здраве-болест”, „причини за болестта”, „съдба”. 

На следващото занимание започва работата с първия 

участник в групата. Тя се изгражда по следния начин: на 

участника се предлага да заема специално определено място и да 

разкаже за своя живот, като се спре подробно на най-

значителните, ярки, запомнящи се събития в него и особено 

повратните моменти от своя жизнен път. След това се пристъпва 

към фокусирано обсъждане на биографията. Другите участници в 

групата запават въпроси, отбелязват особеностите в използвания 

от участника език, ключовите думи в речта, други лингвистични 

особености. Водещите стимулират интереса на групата към 

представения пред тях разказ. Целта на този етап е участниците 

в групата да разберат представите за света на обсъждания член 

на групата, да усвоят неговия език. Следва „лингвистичен блок” 

(«лингвистический блок») — групата подбира метафорично име за 

лицето, работещо над своя проблем, след което му помага да 

създаде своя личен мит. След като се утвърди това метафорично 

име, пред групата се поставя задачата да помогне в създаването 

на личния мит на носителя на това име. Под личен мит се 

разбира текст, продукт на колективно творчество на групата, в 

който са отразени основниуте моменти в биографията на 

пациента, на възникването на проблема, свързани с нейното 

развитие, метафоричният изход от проблема, саногенетичната 

стратегия за бъдещето. Преди да започне съставянето на текста, 

работещият участник изказва своите пожелания: какво е нужно 

задължително да се отрази в мита от миналото и настоящето на 

дадения участник, какво той иска да постигне в бъдещето и по 

какъв начин и в какъв жанр ще бъде написан личният мит 

(сказания, приказка,м епична новела, повествование, 

стихотворение, молитва, бележка във вестник и т.н.). Личният 

мит се съставя с общите усилия на цялата група.  Участниците в 

групата предлагат варианти за сюжет или безсюжетно описание, 

варианти от словосъчетания, фрази, метафори и т.н. От целия 

този речник с думи и предложения се записват онези, които са 

най-съзвучни на обекта на митотворчеството. Понякога по време 

на дискусиите групата успява да го убеди да приеме даден неин 

вариант или да промени вече приетия от него по-ранен такъв. В 

текста на личния мит се отразяват реални факти от миналото, 

настоящето или желаното бъдеще, като за тази цел се използват 

разнообразни литературни прийоми (метафора, хипербола, 

алегория, олицетворение, епитети, антитеза, синоними). В хода 

на написването на текста продължава процесът на 
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самоопознаване на личността с помощта на получената обратна 

връзка (обратная связь) и благодарение на оказаната 

емоционална подрепа, но вече опосредствано – чрез 

текстообразуването.  

След като завърши създаването на текста на личния мит 

участниците в групата се сменят и процедурата се повтаря 

(групата работи с един мит средно 2-4 занимания). Водещият 

осъществява ръководството на групата чрез своеобразна 

„режисура” на груповото творчество, като използва 

последователно различни стилове на водене на групата: активен 

ръководите, експерт, посредник, равноправен участник. Групата 

завършва своята работа, когато за всеки участник е създаден 

окончателен вариант на неговия личен мит. По-нататък се 

предлагат следните варианти за работа с текстовете на личните 

митове (обикновено всички едновременно): вживяване в образ, 

самостоятелно съзаване на различни текстове на основата на 

концетуалната „канава” (кавичките мои – бел. прев.), водене на 

дневник „Мит за всеки ден” («Миф на каждый день»), работа с 

образи и символи, съдържащи се в текста на мита. През 

следващата година групата се събира трикратно – през 3, 6 и 12 

месеца. Целта на тези срещи е да се предостави обратна връзка и 

да се осъществи по-нататъшна работа с текстовете, те да бъдат 

утилизирани (използване на елементите на личния мит при 

решаването на проблеми и задачи, свързани с личностния ръст) и 

трансформирани (промяна на текста на мита в съответствие с 

промяната на житейските обстоятелства, ценности и нагласи на 

личността). 

Предложеният метод се прилага при лечението на 

невротични разстройства (Кылосов А. В., 1997-1999); освен това, 

той позволява да се формулират и използват по-общи принципи 

на психолингвистиката в психотерапията (Быков С. И., 

Григорьевских В. С., 1998; Быков С. А., 1999). 

Вж също Лингвистичен подход в психотерапията. 

 

МЕТОД НА ИНТЕГРАТИВНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА 

ТЕРАПИЯ ПРИ БОЛНИТЕ ОТ ШИЗОФРЕНИЯ // 

МЕТОД ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 

Методът Интегрирана психологическа терапия (Integrated 

Psychological Therapy, IPT) е разработен от група учени в 

психиатричната болница в Берн (Швейцария) в началото на 90-те 

години на XX век. Най-голям принос в неговото създаване имат 

Бренер (Бреннер, Brenner Н.), Родер (Родер, Roder V.), Ходел 

(Ходель, Hodel В.), Бьокер (Бёкер (Boker W.). Основната цел на 

метода е да коригира дефицита в преработката на вътрешните и 

външните информационни стимули в съответствие с обективната 
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реалност. За постигането на тази цел авторите се опират на 

резултатите от изследванията през последните години (по време 

на създаването на метода – бел. прев.), които демонстрират, че 

тези нарушения се явяват централен механизъм, обуславящ 

социалната дезадаптация на болните от шизофрения, извън 

острите психотични епизоди и спомагащи възникването на 

рецидиви. Ключ към успеха на метода от гледна точка на 

авторите е комплексното, системно въздействие върху всички 

когнитивни навици, от които зависи успешното приспособително 

поведение на болните, Терапевтичната програма включва 

тренировка на когнитивните навици в следните пет блока: 

когнитивно диференциране, социална перцепция, вербална 

комуникация, социална компетенция и междуличностно 

поведение по разрешаване на проблеми. Тренировката се 

провежда, като се следват ясно диференцирани мищени – 

проявите на когнитивен дефицит във всеки един от блоковете, 

като за целта болните получават задания, групирани според 

нарастващата им степен на сложност. Психотерапията се 

провежда в групови условия, което за болните от шизофрения е 

задължително условие за провеждане на лечебното въздействие; 

психотерапевтът винаги работи заедно с котерапевт 

(котерапевт).  

Изследването на резултативността на първоначалния 

вариант на програмата IPT показва, че безусловно 

регистрираното подобрение на когнитивното функциониране на 

болните, преминали лечението, далеч не се съпровожда във 

всички случаи от повишаване на нивото на социална адаптация. 

Това стимулира авторите да доразвият метода по посока на по-

голямата индивидуализация на програмата, доколкото 

стандартният набор от мишени на психотерапията невинаги 

съответства на нуждите на отделния болен. По-късните 

модификации на метода включват тренировка в диференцирано 

разпознаване на емоциите, изявяване на индивидуално-

типичните взаимовръзки между емоционалните състояния на 

болните и предизвикващите ги фактори на социалния стрес, 

което прави по-принцелна корекцията на поведението, насочено 

към решаване на проблеми. Авторите изхождат от това, че 

изключително когнитивно-поведенческите прийоми далеч 

невинаги се оказват достатъчни за корекция на 

приспособителното поведение, което ги заставя да прибягват до 

прийоми от психоаналитичната психотерапия 

(психоаналитическая психотерапия) в случаите, когато е 

необходимо коригиране на неосъзнаваните механизми на 

личностна защита. 

Методът привлича към себе си интереса на практическото 

здравопазване във връзка с това, че авторите посочват неговата 

икономическа ефективност. Комплексността на лечебния подход 



 

 
~561~ 

и същвременно с това възможността програмата да се адаптира 

към индивидуалните потребности на пациента позволява да се 

постигне съществено намаляване на честотата на рецидивите при 

болни от шизофрения чрез използване на IPT.  

 

МЕТОД НА КРИСТАЛИЗАЦИЯТА НА 

ПРОБЛЕМА ПО МАКАРОВ // 

МЕТОД КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ 

МАКАРОВА 

 

По данни на В. В. Макаров (В. В. Макаров, 1993), при 

повече от половината пациенти първоначално заявеният проблем 

се транформира в хода на психотерапията. Освен това, пациентът 

често изразява своето разочарование по отношение на това, че 

проблемът, разрешен в процеса на психотерапевтична работа, 

вече не се явява важен за него, докато истински важният проблем 

е останал недокоснат в хода на лечението. Това се дължи на 

факта, че пациентът често е лишен от възможността да 

формулира своя проблем правилно. Неразрешените проблеми 

изкривяват възприятието и мисленето на човека, потискат го, 

запълват съзнанието му, блокират енергията му. Онова, което 

даден човек мисли за проблема, често е по-важно от самия 

проблем. Проблемът е особено актуален, когато той не е 

формулиран с помощта на думите, като същевременно думите не 

могат да изразят напълно точно чувствата, мислите, миналия 

опит на човека. 

М. Н. К. Н. П. П. М. е еклектчен. Той заимства от други 

методики всичко най-добро, което е пригодно за този метод, 

обединява възможностите на много концепции, техники, подходи.  

Методът се отнася до кратковременната психотерапия, доколкото 

на един пациент се работи не повече от 1,5-3 часа. При 

използването на този метод е необходимо да се отчита не само 

непосредственият резултат, но и отсрочената динамика, която по-

често има положителен характер и се изявява при пациентите в 

продължение на година, а понякога и на повече от година след 

провеждането на терапията. 

М. Н. К. Н. П. П. М, се прилага както в груповата, така и в 

индивидуалната психотерапия (индивидуальная психотерапия). 

В първия случай групата е слабо структуррирана. Използват се 

единствено стандартите на групата, които предлагат самите 

участници в нея в процеса на работа. Формира се групова 

сплотеност, което е условие за изграждане на откровено и 

доверително общуване. Обикновено се използва вариант за 

работа с два кръга. Участниците от първия (вътрешен) кръг 

работят активно, заявявайки своите проблеми. Участниците във 

втория (външен) кръг в хода на груповата среща са пасивни и 

разрешават своите проблеми, като ги проецират върху заявените 
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от първия кръг. Основната функция на втория кръг е да 

предостави обратна връзка (обратная связь), която уравновесява 

поривите на първия кръг и удържа неконструктивната активност 

на участниците в последния.  

Описаният метод е вербално психотерапевтичен с 

използване на основните прийоми на психотерапевтично 

въздействие: слушане, мълчание, поставяне на въпроси, 

отразяване на чувства, присъединяване, интерпретация 

(интерпретация), обобщаване, структуриране. Изброените 

методики се използват широко в психотерапията. 

В рамките на метода се използват и специални прийоми – 

към тях се отнасят прийом за опростяване на проблемите, когато 

психотерапевтът стимулира пациента да разгледа своя проблем 

максимално просто, да се откаже от всичко незадължително за 

него, да разграничи самото му ядро. Така проблемът изглежда 

вече не толкова важен и сложен. 

Прийомът на отделяне на проблема от личността се свежда 

до това, че психотерапевтът се стреми да доведе пациента до 

разбирането, че заявеният проблем е случаен или в крайна 

сметка породен от нещо чуждо на пациента и избавянето от него 

няма да доведе до каквито и да било загуби за него. 

Прийомът на довеждане на проблема до абсурд е насочен 

към това да го представи като нелеп и смешен. Ако се съумее да 

се предизвика смях, шеги на пациента по повод същия този 

проблем, тогава той се разрешава или поне се той не се 

преживява като не толкова остър. 

По време на процедурата довеждането на проблема до 

неговото завършване се разиграва във въображението на 

поациента, а създаваните от него проблеми се довеждат до край. 

Така пациентът често се убеждава в отсъствието на брутални 

последици в резултат на завършването на ситуациите, 

обусловени от проблема, което значи, че неговите опасения и 

страхове са неоснователни. Освен това, разигравайки във 

въображението си различни варианти на разрешаване на 

проблема, дори по няколко пъти, пациентът се убеждава, че 

неговите страхове значително преувеличават самия проблем, 

който вече не изглежда толкова значителен. 

Прийомът на свеждане на проблема до вътреличностен е 

обусловен от това, че пациентите често свързват своята 

неуспешност с външни обстоятелства. Това им позволява да 

снемат отговорността от самите себе си и да останат пасивни в 

разрешаването на своите проблеми. Когато в групата проблемът 

започне да се разглежда като вътреличностен, пациентът вече не 

може да остане пасивен.  Вторият вариант на този прийом се 

състои в това, че пациентът започва активно да отхвърля дадения 

проблем, като се съпротивлява на разглеждането му като 

вътреличностен. По този начин проблемът бива подлаган на 
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определена динамика, която спомага той да бъде трансформиран 

и разрешен. 

Прийомът на разрушаването на аперцпциите се основава 

на това, че хората постоянно постъпват съгласно своя предишен 

опит, често автоматично, по шаблон. И колкото по-висока е 

обучаемостта на човека, толкова по-бързо се образуват шаблони 

на поведение. Живеещите чрез своя минал опит изпускат много 

възможности в нашия така бързо променящ се свят. И ако 

аперцепциите бъдат преустановени, човек отново започва да 

вижда, слуша, чувства. Така рязко нараства и нивото на 

получаваната информация, променя се картината на света. 

Прийомът на работа с амбивалентността е свързан с това, 

че всички актуални психични състояния, емоции, желания са 

амбивалентни, т.е. те винаги, макар и в минимален обем, 

съдържат своята противоположност. Така в преживяването на 

любов винаги може да се открие следа от ненавист, а в 

тържествуването – разочарование. Активизирането на 

противоположните психично състояние, емоции или желания по 

време на психотерапевтичната работа води до динамика на 

проблема и дори до неговото разрешаване. 

В М. к. п. М. важна е работата в пределите и още по-добре – 

на предела на възможностите за личностен ръст, когато 

придобитите от пациента знания и умения могат да се 

реализират в поведенчески модели. У много от пациентите се 

установява наличието на близки проблеми. Сред най-често 

откриваните такива могат да бъдат посочени проблемите, 

свързани с избора, с отговорността, с контрола на външното и 

вътрешното, вината, безизходицата, отсъствието на перспектива, 

загубата на цел, на доворие в себе си, на доверие в другите. 

По-голямата част от проблемите по време на 

психотерапевтичния процес могат да се сведат до няколко 

основни дълбинни такива и най-вече – всички те могат да се 

сведат до екзистенциални въпроси. Поради това редица 

психотерапевти достигат майсторство в свеждането на всеки един 

проблем на пациента до един от своите „любими” такива – като 

проблемите за вината, конфликтите, ранните травми, ниската 

самооцена.  

Всички проблеми в М. Н. К. Н. П. П. М,  се подразделят на 

три нива, разпределят се в три слоя: повърхностен слой на 

всекидневните, обичайни проблеми: дълбок слой на личностно 

важните проблеми, главни в определен етап на живота; и на слой 

на екзистенциалните проблеми, важни на всички житейски 

етапи. Задълбоченото изучаване на личността, на данните за 

семейството, за ранното развитие не се явява самоцел, а се 

провежда в този обем, който е необходим за разрешаването на 

зяявения от пациента проблем. Авторът разграничава пет нива 

на кристализация на проблема: 0 – проблемът остава без 
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промяна, няма ефект; I — проблемът се вербализира, става по-

ясен; II — проблемът се вербализира, превръща се в задача, която 

се нуждае от разрешаване; III — проблемът се вербализира и 

разрешава; IV — разкрива се нов подход към разрешаването на 

проблема на такова ниво. Когато проблемът се вербализира и 

става ясен – това е начален резултат. Важно е проблемът да се 

формулира така, че той да се трансформира в задача, за да могат 

знанията да се реализират в поведението, а човекът да получи 

енергиен заряд за действие; да получи енергията, която харчи да 

сдържа себе си, да ограничава активността си и тази енергия да 

се използва за позитивна дейност. Кристализацията на проблема 

е психотерапия с акцент върху позитивното в човека, насочена 

към търсене на ресурсно състояние, към което пациентът ще 

може да се връща и да намира избавление от потиснатостта, да 

черпи енергия и опитмизъм за активна дейност. Висшето ниво на 

кристализация предполага преминаване от работа със 

съдържанието на проблема (такава терапия може да се окаже 

много дълга или дори безкрайна) към работа с формата и с 

процеса на психогенеза, които имат по-общ характер и 

позволяват да се открие един общ подход за разрешаването на 

сходни проблеми на това ниво. 

М. Н. К. Н. П. П. М, може да се прилага както като 

самостоятеле, единствен метод, в лечението на пациентите, а 

също така на началния етап на психотерапията, за да се избере 

впоследствие най-адекватния за конкретния човек 

психотерапевтичен метод. Този метод се използва и в работата с 

„трудни”, продължително боледуващи пациенти, при които 

лечението с помощта на други психотерапевтични методи се е 

оказало неуспешно. 

 

МЕТОД НА МИНИ-ИНТЕРВЕНЦИИТЕ  

ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА С  

ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА // 

МЕТОД МИНИ-ИНТЕРВЕНЦИИ  

ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ  

ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

Първите свидетелства за ефективността на леките 

психотерапевтични намеси (наречени мини-интервенции) са 

зафиксирани през 70-те години на XX век в Англия. Сравнява се 

ефективността на „съвета” (Совет) и на „лечението” („Лечение”) за 

сдържане от неумерена употреба на алкохол. Оказва се, че 

катамнестичните данни, събрани след година в две 

експериментални групи, състоящи се от 100 мъже-алкохолици, не 

се различават достоверно статистически. По-късно се 

потвърждава, че болните, които имат формиран синдром на 

зависимост от алкохола, получават повече ползи от лечението, 
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отколктоо от консултациите, а злоупотребяващите с алкохола се 

справят със своите проблеми по-добре след минимална 

психотерапевтична намеси, отколкото след курса на лечение. 

През 80-те години в САЩ, Шотландия, Норвегия и Финландия са 

разработени и издадени справочници за самопомощ 

(справочники собственной помощи, ССП), които съдържат 

практически съвети за това как е най-добре да се контролира 

употребата на спиртни напитки. Установява се, че използването 

на ССП в голяма степен спомага за намаляването на 

количеството изпит алкохол, отколкото четенето на книги за 

вредата от алкохола. В миниинтервенциите се разграничават 

основните фактори, които спомагат за намалената употреба на 

алкохол: 

1) личната обратна връзка (обратная связь) за състоянието 

и здравето на пациента; 

2) доброжелателно и конструктивно се дават конкретни 

съвети за това как да се промени употребата на алкохол; 

3) самостоятелност и самоконтрол (самоконтроль) на 

измененият 

Обикновено човекът, който има проблем с алкохола, 

постъпва в профилактичен център към наркологична клиника и 

се консултира по повод вредата от употребата на алкохола. 

Определя се степента на формирана зависимост от алкохола, 

провежда се анализ на показателите на черния дроб, пациентът 

бива изследван с помощта на прости невропсихологични тестове, 

чувствителни към вредите от алкохолната интоксикация. По-

нататък психотерапевтът провежда оценяване, консултиране и 

стимулиране на пациента към промяна на начина му на живот. 

Контролните срещи и самоотчетите на пациентите се провеждат 

по необходимост с периодичност, която се установява съвместно. 

Методът на мини-интервенциите се препоръчва най-вече при 

хора, които са физически и душевно здрави, имат стабилно 

социално положение, злоупотребяват отскоро с алкохол, не 

употребяват едновременно с него други психоактивни вещества, 

не смятат за себе си за болни от алкохолизъм. 

Мини-интервенциите в наркологията са призвани да 

предпазят от скъпоструващо лечение многобройни категории 

пиещи хора, при които все още не се формирала зависимост от 

алкохола.  

 

МЕТОДИКА НА КОРСИНИ „ЗАД ГЪРБА” //  

МЕТОДИКА КОРСИНИ «ЗА СПИНОЙ» 

 

Предложена е от Корсини (Corsini R. J.) в качеството ù на 

прийом от груповата психотерапия с цел преодоляването на 

трудностите, които изпитват членовете на групата при 

необходимостта от откровени и нелицеприятни изказвания един 
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за друг. Методиката представлява сама по себе си 

формализирана процедура, която съществено пести времето и 

усилията на психотерапевта, насочени към повишване на 

продуктивността на колективното взаимодействие. Участниците 

предварително са информирани за това, че този прийом е 

насочен към това да им помогне да изразят своето мнение за 

другите и да стане ясно какво членовете на групата в 

действителност мислят един за друг. След това те са поканени да 

участват в заниманията в качеството си както на пациенти, така 

и на психотерапевти. Всеки човек в продължение на две занятия 

има по половин час да разкаже за себе си. В това време не го 

прекъсват, но след това разказващият сяда с гръб към групата, а 

всеки пациент се изказва за „отсъстващия”, като разказите 

отнемат общо 20-40 минути. Когато психотерапевтът кратко 

резюмира съдържанието на изказванията, „отсъстващият” отново 

се присъединява към групата. Дават му се 5 минути за ответно 

изказване, което се оценява от психотерапевта от гледна точка на 

наличието на отричане на действителността, на приемане на 

оценките на другите членове, на отличието му от неговото 

собствено мнение, от избягване и други типове защита. След това 

пациентът сяда в центъра на кръга и всички желаещи му задават 

въпроси. Психотерапевтът може да прекрати тези разпити и да 

изпрати човека, намиращ се в центъра на обсъждането, извън 

стаята, ако емоционалният съпровод на случващото се стане 

прекалено бурен. Емоционалното „разтърсване”, както се очаква, 

трябва да „размрази” обсъждания пациент, да го застави да се 

змаисли над проблемите си, наличието на които той по-рано е 

отрицавал, да си изясни впечатлението, което оставя у другите. 

На следващото занятие този болен бива помолен да резюмира 

своите впечатления от предходното занятие. Един от ефектите на 

методиката се явява освобождаването на сдържаните емоции и 

корекция на поведението във извънтерапевтични ситуации. 

 

МЕТОДИКА НА НАВОДНЕНИЕТО //  

МЕТОДИКА НАВОДНЕНИЯ 

 

Отнася се към поведенческите методи. Ако при 

систематичната десенсибилизация (систематическая 

десенсибилизация), потапянето в ситуация, предизвикваща страх, 

протича постепенно, то при други методики се подчертава 

ефективността на бързия сблъсък, на преживяването на силен 

страх. Колкото по-рязко е стълкновението със ситуациите, 

предизвикващи страх, колкото по-продължителна е тя, толкова 

по-интензивен е страхът, който съпровожда този сблъсък, толкова 

в по-голяма степен процедурата може да се нарече М.Н.  

В практическата работа отнасянето на една или на друга 

процедура към М. Н. или към десенсибилизацията в много 
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случаи се явява условно. Всички методики от подобен тип могат 

да се представят под формата на континуум, на единия полюс на 

който се намира систематичната десенсибилизация, а на другия 

— М. Н. Параметрите, по които се различават тези полюси, са 

следните:  

1) бърза или бавна конфронтация (стълкновение) със 

стимула, предизвикващ страх;  

2) възникването на интензивен или на слаб страх; 

3) продължителен или кратковременен сблъсък със 

стимула, предизвикващ страх. 

М. Н. се състои в това, че пациента бива провокиран да се 

сблъска с реална ситуация, която предизвиква страх, и да се 

убеди при това, че от нея няма да произтекат негативни 

последици (например смърт от сърдечен пристъп у болен с 

кардиофобичен синдром или изпадане в безсъзнание при болен с 

агорафобичен синдром). За тази цел пациентът трябва да се 

намира във въпросната ситуация колкото се може по-дълго и да 

изпитва възможно най-силен страх. М. Н. е ефективна 

единствено при наличие на изпълнени редица условия. Болните 

с органична патология, която може рязко да се влоши под 

влиянието на интензивен емоционален стрес, не трябва да се 

подлагат на лечение с тази методика (например с исхемична 

болест на сърцето). От самото начало на лечението пациентът 

трябва да стане активен участник в него. Това изисква той 

предварително да получи необходимата информация за 

механизмите на действие на този метод, за причините, 

пораждащи продължителния страх. Обсъждат се конкретните 

задачи, които пациентът се съгласява да реализира, 

интензивността на конфронтацията със стимула, който 

предизвиква страх, преимуществата на бързата или постепенната 

конфронтанция, приложими при конкретния пациент. 

Необходимо е да се изключи възможността за използване на 

механизмите на скритото избягване. Така при сблъскването с 

реалната ситуация, пациентът може да се отдели от нея, да 

избяга в света на въображението, да се впусне в интелектуална 

дейност, например по време на пътуване с метро при страх от 

затворени пространства да решава наум шахматни задачи или да 

се старае да мисли за нещо приятно, за някакви важни негови 

задачи, които му предстои да извърши. Ако по време на 

пътуването пациентът е съпровождан от някого, то първият 

встъпва в разговор, който изисква внимание и съсредоточаване. 

Във всички тези случаи пациентът се отделя от реалната 

ситуация, която предизвиква страх и така намалява 

интензивността на своята тревога. На пациента трябва да бъде 

обяснено, че скритото избягване — понижаването на 

субективното ниво на страх — подкрепа това избягване, 

механизмът тук е близък до този, който формира самият страх и 
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фобият (навиците за избягване се придобиват и подкрепят на 

основата на редуцирането на страха, придобиването на избягващ 

опит подкрепя поведението на избягване). Пребиваването в 

ситуации, предизвикващи страх, трябва да бъде продължително 

(не по-кратко от 45 минути). Последващите тренировки се 

провеждат всекидневно, а набелязаният в тях план следва да се 

изпълнява, независимо от различните обстоятелства (които, по 

правило, имат характер на рационализации). 

От самото начало на лечението членовете на семейството 

също трябва да бъдат запознати с неговите задачи, да участват в 

тяхното решаване и поне да не му противодействат. 

Задължително се явява писменото зафиксиране на 

самостоятелните тренирорвки в периодите между заниманията 

(позитивно подкрепление/ подкрепление), които се изпълняват в 

присъствието на медицински персона. Ако тренировките се 

провеждат с група пациенти със сходна симптоматика, то следва 

максимално да се изполва ефектът на моделиране.  

М. Н. е показана при страхове и други разстройства, 

включващи страх. 

 

МЕТОДИКА НА НАКАЗАНИЕТО //  

МЕТОДИКА НАКАЗАНИЯ 

 

Отнася се към поведенческите прийоми. Заключава се в 

използването на отрицателен (аверсивен) стимул веднага след 

ответната реакция, която трябва да се отстрани. В качеството на 

отрицателен стимул най-често се използва болезнен, субективно 

неприятен стимул и тогава методиката фактически се превръща 

в аверсивна. Могат да се прилагат и социални стимули като 

осмиване, осъждане, негативна оценка на определен аспект на 

поведението и т.н. Трябва да се помни обаче, че само болезнените 

стимули се явяват практически всеобщи, оказват своето 

въздействие в 100% от случаите, докато социалните отрицателни 

стимули са строго индивидуални. 

Методиката е ефективна при съблюдаване на редица 

условия: 

1. Ако отрицателният (аверсивен) стимул се прилага 

веднага, непосредствено след ответната реакция. Трябва 

да се помни каква важна роля в изработването на 

условната реакция играе близостта по време на стимула 

и реакцията. Обикновено оптималният времеви 

интервал се колебае от десети на секундата до няколко 

секунди. Ако прилагането на аверсивния стимул се 

отложи, неговата ефективност започва бързо да 

намалява. Пример за такъв отложен ефект на 

наказанието, който се изразява в негативни последици 

под формата на хронични заболявания, е пушенето. В 
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този случай удовлетворителният ефект настъпва 

веднага, като в същото време негативните последици не 

се усещат дълго време. 

2. Важно условие се явява и схемата на прилагане на 

аверсивния стимул. На първия етап по-ефективно 

потискане на нежелателното поведение се достига с 

помощта на постоянното прилагане на аверсивен стимул. 

И едва впоследствие може да се премине към 

непостоянна схема на угасяване на асоциативната 

връзка. 

3. Наличието в поведението на пациента на алтернативни 

ответни реакции също се явява важно условие за използване на 

тази методика. Третото условие се отнася до елиминирането 

единствено на това поведение, което има целенасочен характер. 

Доколкото в дадения случай целта запазва своето значение за 

пациента, а наличиният в репертоара стереотип на постигането ù 

е блокиран, то при отсъствие на други, „желателни” стереотипи 

на поведение, това често предизвиква агресия или други форми 

на деструктивно поведение (у децата — лъжи). 

Всичко това ограничава сферата на приложение на тази 

методика, така както и в случая на аверсивните прийоми. 

 

МЕТОДИКА НА ПРЕДИЗВИКАНИЯ ГНЯВ //  

МЕТОДИКА ВЫЗВАННОГО ГНЕВА 

 

Отнася се към поведенческата психотерапия 

(поведенческая психотерапия). Използва гнева като реципрочен 

инхибитор на страха и се основава на предположението, че 

гневът и страхът са емоции, които не могат да съществуват 

едновременно, доколкото те активират различни физиологични 

структури.  

В хода на усвояването на реакциите, свързани с гнева и 

агресията, се разширява диапазонът на ролевото поведение на 

пациента, поради което неговата позиция става все по-активна, 

появява се възможност за избор на реакция (раздразнение, 

агресия, гняв) различна от страх. Когнитивната преработка на 

подобно по-активно поведение спомага за преоценка на 

собствените възможности, на очакванията за негативни 

последици и в резултат на това – до модифициране на 

предишния стереотип на поведение, т.е. на реагирането 

единствено с преживяване на страх. 

Занятията се провеждат на принципа на 

десенсибилизацията на живо (in vivo), но когато пациентът 

започне да чувства страх, той бива помолен да си представи, че в 

този момент са го оскърбили, че му се е случило нещо, което е 

предизвикало у него силен гняв (например, че му се подиграват и 

т.н.). 
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МЕТОД НА ТЕМИТЕ НА ЯДРЕНИТЕ  

КОНФЛИКТНИ ОТНОШЕНИЯ НА  

ЛЮБОРСКИ //  

МЕТОД ТЕМЫ ЯДЕРНЫХ  

КОНФЛИКТНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ ЛЮБОРСКИ 

 

Оригиналният вариант на краткосрочната фокална 

психодинамично-ориентирана психотерапия (краткосрочная 

фокальная психодинамически ориентированная психотерапия, 

ССRТ — The core conflictual relationship theme method) е 

разработен от американския психолог Люборски (Люборски, 

Luborsky L.) в нзчалото на 90-те години на XX век. Фокус на 

психотерапевтичната намеса (психотерапевтическое 

вмешательство) се явяват емоционално значимите отношения 

на болния в неговото референтно обкръжение. В продължение на 

първите няколко сеанса на пациента се предлага да 

възпроизведе емоционално окрасени епизоди от общуването с 

обкръжението му, които са най-типични за неговото социално 

поведение. Във всеки един епизод психотерапевтът определя 

основния мотив (стремеж, желание, потребност), които движат 

болния към обшуване, реакциите на околните спрямо този мотив 

и ответната реакция на пациента. В ръководството за провеждане 

на този тип психотерапия се привеждат диференцирани набори 

от типичните варианти на мотивите в общуването, възможните 

реакции на околните и ответното поведение на болния. В 

качеството на реакция се отчитат както съответните емоционални 

преживявания, така и манифестираното поведение. Наличието 

на подобна диференциация позволява на психотерапевта бързо 

да се ориентира при диагностиката на най-съществените за 

социалната дезадаптация на болния конфликтни отношения, 

които авторът нарича тема на ядрените конфликтни отношения. 

Предполага се, че психотерапевтът трябва да е преминал 

предварително обучение, за да може да идентифицира ядрения 

конфликт, като това обучение е подпомогнато от подробна 

инструкция, приведена в ръководството за прилагане на метода. 

Възпроизводимостта на идентификацията на ядрения конфликт 

е достатъчно висока, процентът на разминаване на оценките, 

извършени от различни експерти според данните на авторите не 

превишава 16 %. В хода на по-нататъшната психотерапия 

болният бива приучаван да възприема ядрените конфликтни 

отношения в своя всекидневен жвот в съответствие със схемата, 

използвана при диагностиката: мотив— реакция на околните — 

реакция на пациента, което подобрява способността му да 

разпознава основния конфликт. В последващата работа с болния 

се задълбочава диагностиката на механизмите за възникване на 
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конфликта. При отсъствие на съпротива (сопротивление) от 

страна на болния, предизвикана от действието на неосъзнати 

защитни механизми, в психотерапията в психотерапията се 

използват в по-голяма степен когнитивно-поведенчески техники, 

а при наличието на съпротиви акцентът бива поставен на 

психоаналитичните прийоми. И двата подхода имат за основна 

цел да оптимизират адаптационното поведение на болните. 

Интересно развитие на метода се явява прийомът на 

проследяване на причинно-следствените връзки между епизодите 

на конфликтни отношения и възникването на индивидуално-

типични симптоми у пациента, което открива допълнителни 

възможности за тяхното декондициониране. Достойнствата на 

метода в голямата си част се определят от високото ниво на 

обективация на фокуса на психотерапевтична намеса, а също 

така от отчитането в него на важната роля, която играят 

междуличностните отношения във формирането на конфликта. 

Съчетаното използване на когнитивно-поведенчески и 

психоаналитични методи отразява най-новия етап на 

интегриране на различни лечебни стратегии в съвременната 

психотерапия. 

 

МЕТОДИКИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ //  

МЕТОДИКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

Събирателно название на психотерапевтичните прийоми, 

насочени към изграждане и управление на зреителни образи във 

вътрешното субективно пространство. Пример за подобен образ 

може да бъде визуалната представа на фраза като „Черният 

котарак се мие”. При някои хора дори при бързо прочитане на 

тази фраза, в съзнанието им действително възниква образът на 

котарака. Разпространението на М. В. Е обусловено от това, че на 

практика всички хора са способни в по-голяма или по-малка 

степен да създават зрителни представи. Освен това се смята, че 

качеството на визуалния образ не влияе на ефективността на М. 

В. По правило, възможностите за прилагане на М. В. Се 

определят от конкретната теоретична концепция, в рамките на 

която е разработен основния психотерапевтичен метод, съставна 

част на които те се явяват. М. В. най-често се прилагат в 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), с 

определен интерес към използването на зрителни образи да се 

характеризират практически всички основни психотерапевтични 

направления. Известно е, че още Фройд (Фрейд, Freud S., 1923) 

активно използва зрителните образи, възникващи в хода на 

психоанализата (психоанализ). Получени в рамките на 

асоциативен експеримент, те служат като материал, който се 

подлага на по-нататъшна преработка и интерпретация 

(интерпретация). Образите, постигнати от визуализация, в 
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психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия) се разглеждат като една от формира на 

получаване на материал за анализ и в наши дни. Съвсем друго е 

отношението към зрителните образи в хуманистичната 

психотерапия. Тук емоциите, свързани с образа, се разбират като 

завръщане към повторното преживяване на емоционалния 

психотравмиращ опит. В гещалт-терапията (гештальт-

терапия) взаимодействието със създадените образи на части на 

личността се разглеждат като важен етап на повечето 

психотерапевтични процедури и експерименти. В съвременните 

екзистенциални подходи преживяването на емоции, свързани с 

непроизволни визуални образи, встъпва като съществен елемент 

на екзистенциалния опит и на личностния ръст като цяло. В 

когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия) 

зрителните образи се явяват еквиваленти на когнициите и заедно 

с тях съствляват т.н. план на автоматизирано мислене, елементи 

на които може да бъде „себепредвиждането” («самопредвидение») 

— непроизволното създаване на образи на възможните, по 

правило, негативни, последици. Пример за такова 

себепредвиждане може да бъде ярката визуализирана представа 

на даден човек как той пада от високо в пропаст или картината 

на негативните социални последици в конфликтна ситуация 

(Beck А. Т., 1970). Такива себепредвиждания притежават мощна 

регулативна функция спрямо поведението, доколкото те се 

съпровождат от съответни емоционални преживявания. 

Посочените примери илюстрират интереса на различни 

психотерапевтични школи към визуални образи и демонстрират 

не само „пълноценните” (в съвременното разбиране за това) М. В., 

колкото манипулациите с визуални образи. По-последователното 

им използване с цел диагностика и управление на поведението 

на пациентите се осъществява в поведенческата психотерапия. 

Така при използването на методиката на имплозията, на болните 

с фобийни симптоми в автогенно състояние се предлага да 

възпроизведат последователни визуални образи на ситуацията, в 

която се изостря или възниква фобията, с цел намаляване на 

интензивността на негативните преживявания. В методиката на 

систематичната десенсибилизация (систематическая 

десенсибилизация) пациентът възпроизвежда все по-

застрашителни зрителни образи, като негативните емоционални 

преживявания свързани с тези образи се отстраняват с помощта 

на мускулна релаксация (релаксация) и самовнушение 

(самовнушение). При някои варианти на класическата хипноза 

(гипноз) се внушават зрителни образи с определен терапевтичен 

смисъл. Посочените вариант на прилагане на образи, постигнати 

чрез визуализация, в поведенческата психотерапия съответстват 

напълно на определението на М. В., доколкото в тези 

терапевтични подходи се има предвид не само създаването на 
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зрителни представи, но и управляването на образите от 

визуализацията с терапевтична цел. По-пълно възможностите на 

М. В. се разкриват в съвременни направления на психотерапията 

като невролингвистично програмиране (нейролингвистическое 

программирование), психосинтез (психосинтез), а също така 

психоимажитива терапия на Шор (психоимажинативная 

терапия Шорра), трансперсонална психотерапия 

(трансперсональная психотерапия), арт-терапия (арттерапия) 

и др. При първото посочено направление практически всички 

процедури на различни нива предполагат използване и 

управление на визуални образи. В концепцията за 

невролингвистичното програмиране на зрителните образи се 

отдава значителна роля във формирането на поведението и в 

отстраняването на симптоматиката в това число. Според 

създателите на този метод Бендлер и Гриндер (Бендлер и 

Гриндер/ Bandler R., Grinder J., 1976), една от съществените 

причини за възникващите проблеми у човека е това, че в 

съзнанието самопроизволно се появяват визуални образи, които 

имат негативно емоционално значение. Тези спонтанни образи 

символизират и повторно възпроизвеждат (в термините на 

невролингвистичното програмиране „репрезентират”) 

преживяния опит и отразяват вътрешните закономерности, на 

които се подчинява функционирането на мозъка при кодирането 

и възпроизвеждането на миналия опит. Репрезентацията на 

опита се осъществява и по друг начин — с помощта на вербални 

образи (речеви образи), на кинестетични (телесни, сетивни), по-

рядко на вкусови и обонятелни такива, но визуалните образи си 

остават най-честият вариант за кодиране на опита. 

Терапевтичната намеса е необходимо да се постигне с 

помощта на определена техника, за да може събитието да се 

репрезентира чрез друг образ, който предизвиква положителни 

или в краен случай неутрални емоции. Оттук произтична и 

интересът към разработването на специални М. В., ако 

визуалната репрезентация на опита се явява най-честият начин 

за презентация изобщо. Различните технически прийоми в 

невролингвистичното програмиране, които включват 

използването на визуални образи, се изграждат по следната 

схема: 

1) щателно изучаване на формалния начин за представяне 

на проблемите (тщательное изучение формального способа 

презентации проблемы); 

2) изучаване на начина за представяне на ресурса 

(позитивен опит, който се представя с помощта на субективно 

приятни образи) (изучение способа презентации ресурса 

(позитивного опыта, который презентируется с помощью 

субъективно приятных образов); 

3) интегриране на ресурса с проблема (интеграция ресурса с 
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проблемой); 

4) провеждане на тест относно ефективността на 

въздействието (проведение теста на эффективность воздействия). 

Щателното изучаване на начините за представяне на 

проблемите и на ресурсите се отнася до формалната страна на 

субмодалните различия, които не засягат съдържателната 

характеристика на образа. Важна особеност на М. В. при 

невролингвистичното програмиране е именно работата с 

несъдържателните характеристики на визуалната презентация, 

подобно на това ка психиатърът се интересува далеч по-малко от 

съдъжанието на налудностите, отколкото извънсъдържателните 

му характеристики (начините, по които те се манифестират, 

връзката с реални житейски събития и пр.). Към формалните 

субмодални особености на зрителните образи се отнасят 

например наличието или отсъствието на ясна рамка у образа 

(една от М. В. се нарича „директен рефрейминг/рефрейминг”). 

Преодоляването на негативното действие на визуалния образ 

налага пациентът да допълни образа на проблема с рамка. 

Отчита се разположението на образа във вътрешното 

пространство (горе, долу, далеко, близко и др.), асоциативните 

или дисоциативните характеристики на образа (самият пациент 

при възпроизвеждането на образа се намира вътре или извън 

него), наличието или отсъствието на цвят (негативните образи на 

проблемите обикновено нямат цвят и са подчертано мрачни, а 

образите на ресурсите по-често се възпроизвеждат именно в цвят). 

Важни са и други характеристики: обемност на изображението, 

контрастност, големина, движение (като слайд или като филм) и 

др. Смисълът на изследването се състои в това да се изясни кои са 

най-важните субективни формални характеристики, които 

определят особеностите на емоционалното реагиране и 

принципът на отнасяне на визуалните образи към проблемния 

(отразяващ негативен опит) и ресурсния (репрезентиращ 

субективно приятен опит, който спомага за по-свободно 

поведение). Съществено в тази относителност е това, че 

независимо от наличието на известни закономерности, 

способността на всеки един човек да предизвиква едно или друго 

емоционално състояние се определя от уникален набор на такива 

субмодални елементи. В активната част на М. В. се предполага 

промяна на негативния образ на проблема. Съществуват няколко 

принципни варианта на изменение на визуалните образи, които 

съответстват на основните типове М. В. : 

1) директно видоизменение на образа на проблема в 

ресурсно направление (прямое видоизменение проблемного 

образа в ресурсном направлении), 

2) интеграция на ресурсния образ в образа на проблема 

(интеграция в проблемный образ ресурсного образа), 

3) промяна на разположението на образа в контекста на 
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другите образи в границите на континуума (изменение 

расположения образа в контексте других образов континуума). 

Като пример за ефективното директно видоиземенение на 

образа на проблема може да се даде случаят на пациентката С., 

36 г., намираща се в реактивно състояние след гибелта на сина ù, 

блъснат от кола пред очите ù. Обичайната психотерапия и 

фармакотерапия не дават очакваните резултати, доколкото през 

по-голямата част от времето С. си представя ситуацията на 

катастрофата и чувства, че не може „да излезе от тази ситуация”. 

Образът на проблема е обемен и асоцииран — пациентката 

сякаш се намира вътре в тази картина и намирайки се там, 

вижда кръвта на сина си, усеща как тя се лее по ръцете ù. 

Използван е следният прийом, смисълът на който се свежда до 

извеждане на С. извън рамките на проблемната ситуация: при 

визуализация на асоциативния образ на проблема, 

психотерапевтът предлага на пациентката бързо да приседне на 

стоящото до нея кресло и да се понаблюдава „отстрани”. Тази 

процедура се повтаря няколко пъти в продължение на три-четири 

дни, през които болната се научава самостоятелно да се 

дисоциира от образа на проблема и състоянието ù се подобрява 

значително. 

Като пример за интеграция на образа на проблема и на 

ресурса може да служи М. В. „замах” (взмах). Същността на 

метода се състои в това, че в образа на проблема се помещава 

умален, но по-интензивен потенциално ресурсен образ, който при 

интензификация на образа на проблема „се разгръща и 

изтласква образа на проблема” (Бендлер, 1978). Ще приведем 

неговата постъпкова структура при лечението на неувереност у 

М., 28 г. Първата стъпка е да се определи образа на проблема 

неувереност („Когато се чувствате неуверени, как си представяте 

себе си?”). Втората стъпка е да се определи образа на ресурса 

(„Как си се представяте, когато се чувствате уверени в себе си?). 

Третата стъпка е подготовката на образа на ресурса, усилването 

на неговата мощ („Направете го още по-привлекателен за Вас, 

добавете например яркост и цвят”), привеждането му в активна 

форма („Смачкайте го в малка мощна светла топчица, готова да 

се разтвори и да „взриви” проблема), четвърта стъпка — 

интеграция на проблема и ресурса („Нека сега с тази топчица, 

готова да се взриви, да достигнем до проблемната ситуация, и 

когато Вие видите образа на своята неувереност, позволете на 

Вашата светла топчица да се разгърне и да взриви проблема”). 

Тази операция се повтаря няколко пъти; след интеграцията 

отново се визуализира ресурса, отново се привежда в активна 

форма, след което отново се интегрира с проблема. Петата стъпка 

е тестване на ефективността („А сега отново си представете, моля,  

проблема”. Този тест се смята за ефективен, когато при опит 

пациентът да си спомни проблема, спонтанно се възпроизвежда 
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образът на ресурса. 

Пример за третия вариант на М. В. е т. н. „линия на 

времето” («линия времени») — крива в субективното 

пространство, която отразява начина за представяне на 

субективното време на пациента. Построяването на „линия на 

времето” се свежда до това болният последователно да си 

представя някакъв простичък образ на повтарящо се събитие. 

Спомняйки си как се е случвало това събитие в миналото и 

представяйки си как то ще протича в бъдещето, пациентът може 

да установи различия в местоположението на образа на това 

събитие в зависимост от времето. Според авторите на 

невролингвистичното програмиране най-чест вариант е следната 

конфигурация на „линията на времето” („линия времени”): 

миналото — образите на събитията се разполагат в крива, като 

най-далечните събития са долу вляво, а най-скорошните са 

разположени точно отпред на нивото на очите; бъдещето — от 

настоящия образ пред очите до далечните събития в бъдещето 

горе вляво в субективното пространство. Има значение и 

цветовото оформление на образите в различните части на 

субективното време. Смята се за нормално следното цветово 

оформление: миналото се обрисува в светло-кафеви или златисти 

тонове, образите са ясни; настоящето носи всички цветови 

оттенъци и съответства на случващото се; образите от бъдещето са 

размити, със сребристо-синкави оттенъци. Психологическият 

смисъл на подобно оформление е в това, че за оптималното 

състояние на човека е необходимо той да възприема миналото 

като далечно и приятно, настоящето като ярко и разнообразно, а 

бъдещето като отдалечено и примамливо. При наличието на 

проблем е възможно да се появи нарушение в „конструкцията на 

линията на времето” — изопачавания, възли, разриви и др. 

Макар М. В. да са получили известно разпространение, до 

настоящия момент не са провеждани научни изследвания на 

тяхната ефективност и значение в практическата психотерапия. 

 

МЕТОДИКА ЗА ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ  

И ТРЕНИНГОВО ОБУЧЕНИЕ „ТОПЛИ КЛЮЧОВЕ” 

НА ЕЙДЕМИЛЕР И ВОВКА // 

МЕТОДИКА ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ  

И ТРЕНИНГОВОГО ОБУЧЕНИЯ «ТЕПЛЫЕ КЛЮЧИ» 

ЭЙДЕМИЛЛЕРА И ВОВКА 

 

Названието „Топли ключове” (занятията се провеждат в 

Топлите ключове около г. Бишкек) отразява съчетаването на 

процесите на непосредствено преживяване и разбиране в хода на 

груповия тренинг (тренинг) на основата на резонансното 

въздействие не две последователно работещи групи, което 

възниква в атмосферата на взаимна подкрепа и доверие, в 
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условията на единно психотерапевтично пространство. 

Участниците се разделят на две малки, равни по численост 

групи. По предварителна договорка, работа започва една от 

групите – група А, а другата – група Б – през това време 

наблюдава нейните дествия, намирайки се извън кръга. След 1,5-

2 часа групите си сменят местата и т. н. По този начин всеки 

получава възможност последователно да изпита ролята на 

участник в групата и на наблюдател в рамките на единен 

психотерапевтичен процес. По мнение на авторите, 

терапевтичните постижения на участниците в първата група 

катализират по-ефективната работа на втората група. Използва 

се правилото, според което групата, работеща първа през първия 

ден, през втория ден работи втора, на третия ден – първа и т.н. 

Подобен взаимен групов резонанс спомага за същественото 

ускоряване на процеса на групова динамика (групповая 

динамика). 

Като тренингов метод за обучение в групова психотерапия 

(групова психотерапия), този метод позволява да се удовлетворят 

мотивите, които движат обучаващия се: 1) стремеж към 

професионален ръст, разширяване на методическия репертоар; 2) 

стремеж към личностен ръст, към решаване на собствените 

проблеми, към придобиване на увереност в себе си. 

Обединяването на тези два взаимозависими мотива в рамките на 

единен тренинг е една от положителните страни на този метод. 

Стилът на работа на психотерапевта в тренинга е гъвкав, т. 

е. в някои епизоди той е близък до директивния (авторитарния), а 

в други – до демократичния (мекия). Участниците внасят „в 

кръга” («в круг») своите личностни проблеми, които, както често 

се оказва, са значими и за други членове и на двете групи. При 

работа с индивидуалните проблеми на участниците се използват 

следните психотерапевтични прийоми: работа с 

инконгруентностите, визуално-кинестетична дисоциация, диалог 

между частите на тялото и субличностите, рефрейминг 

(рефрейминг) на перцептивния образ, психодрама (психодрама) и 

в частност психодраматично разиграване на съновиденията и др. 

Широко се използват и метамоделиращи въпроси с цел 

събирането на информация за проблема. 

Авторите изхождат от принципната възможност за 

поетаопна за поетапно интегриране в тази методика на редица 

психотерапевтични методи; 1) на интеракционния метод за 

групова психотерапия (във всички фази на груповия процес, 

особено на втория); 2) на невербалните методи (първа фаза); 3) 

метамоделиране и терапевтични метафори (на всички фази, със 

засилване в рамките на трета фаза и запазване на това до края 

на работата на групата); 4) техники от гещалт-терапията 

(гештальт-терапия), психодрамата, модифицирани техники от 

невролингвистичното програмиране (нейролингвистическое 
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программирование) (3-та и 4-та фаза). На първата фаза 

специално се преработват индивидуалните цели на участниците 

и се определят начините (на ниво образи и усещания), които им 

позволяват по-нататък да узнаят дали са достигнали своите цели. 

Механизмите, които обуславят ускорения темп на 

съзряване на тренинговите групи (тренинговые группы) и 

ефективността на преработването на личностните проблеми на 

участниците, се явяват психологически резонанс на целите, 

темпа на работата, емоционалните и когнитивните изменения в 

двете тренингови групи. 

Всяка жива отворена система (организъм-личност-

семейство, малка група) се характеризира с различни 

периодични (колебателни) процеси, в основата на които стои 

борбата между тенденциите към опростяване или усложняване 

на реакциите в отговор на стресовите и фрустриращите 

въздействия. На първата фаза от развитието на групата 

груповият психотерапев (групповой психотерапевт) се 

присъединява към първоначално колебателния процес на всеки 

един от участниците и интегрира тези отделни контури в единен 

групов колебателен контур, след което спомага за създаването на 

терапевтични флуктуации и ги засилва до степен, която 

позволява групата като цялостна система да премине на едно по-

сложно ниво на функциониране (трета фаза на груповия процес) 

— протича преразпределяне на отговорността за живота на 

групата. И едва след това групата преминава в работна фаза, при 

която възниква ефективна обратна връзка (обратная связь) 

между групите, засилсва се действената емоционална подкрепа 

(эмоциональная поддержка), или, казано с други думи, появява 

се устойчив вътрегрупов резонансен контур, който се отличава от 

наличния в първата фаза с по-голяма сложност и гъвкавост, а 

също и невъзприемчивостта си към възникващите вътрешни и 

външни деструктивни въздействия. Този резонансен контур е 

представен, в частност, от наличието на споделени цели (на 

първа фаза тази функция се поема най-общо от груповите норми). 

В хода на заниманията с М. З. Г. П. И. Т. О. „Т. К”. Н. Е. И. В. 

груповите процеси многократно се засилват за сметка на 

взаимното влияние на двете групи и на създаването на 

резонансен терапевтичен контур. Този контур има два полюса, 

които съответстват на характера на участието на групата по 

конкретен момент в общия контур на взаимодействието 

(асоциирано и дисоциирано участие). Ограничавайки се 

единствено от съображения с по-общ характер, авторите на 

методиката отбелязват, че проблемът за психичния резонанс в 

контекста на групавата динамика не е добре изучен и изисква да 

бъде по-конкретно разработен. 

По мнение на авторите, създадената от тях методика има 

редица преимущества пред другите: 1) без увеличаване на 
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времето на работа на групата и без намаляване на ефективността 

може да се увеличи броят на участниците в нея (до 20 и повече); 

2) взаимовлиянието между групите (ефект на резонанса/ эффект 

резонанса) спомага за по-бързото развитие на груповата 

динамика – за преминаването във фазата на продуктивна работа 

след 4,5-5-часова работа; 3) емоционална въвлеченост и интерес 

на участниците към случващото се, изразяван по време на целия 

тренинг, за който свидетелства присъствието на наблюдатели на 

всички етапи на работа (т.е. завършвайки работата в „кръга”, 

всички участници в дадената група наблюдават дейността на 

другата група), максималната въвлеченост в работата и др.: 4) 

обем на извършената от групите работа (общото време на двете 

групи е 20 часа, а на всяка група „в кръга” е по 10 часа), който е 

съпоставим с обема работа, осъществяван обичайно от 

терапевтичната или тренингова група за 50 часа; 5) усвояването 

на материала от семинара, провеждан едновременно с тренинга 

протича по-бързо, отколкото това на семинарите с тренингова 

група при използване на традиционната технология. 

Разбирането и преживяването, осъществявани в рамките на 

единия контекст, се оказват устойчиво свързани един с друг, 

което води до проявата на допълнителен емоционално-

когнитивен резонансен контур. 

Обучаващият семинар по групова психотерапия и 

тренингът, провеждан в рамките на , М. З. Г. П. И. Т. О. „Т. К”. Н. 

Е. И. В. позволяват да се съвместят първите 3 етапа в 

подготовката на психотерапевтите – получаването на 

информация за динамиката на малката група; участие в 

качеството на член в тренинговата група, наблюдаване на 

процесите на групова работа – в рамките на единния 

пространствено-времеви, емоционален, когнитивен и 

съдържателен контекст – и създаване у обучаващите се на 

цялостна представа за психотерапевтичния процес. 

Целесъобразно е воденето на две групи от една двойка или от 

един психотерапевт-треньор. Това центрира общия междугрупов 

процес на взаимодействие, като засилва още в първите фази на 

работата естествената конкуренция между групите. Акцентът се 

поставя върху ролята на взаимната индукция на трансовите 

групови състояния – тънките динамични изменения на 

съзнанието и на възприятията у участниците от двете групи, 

концентрирането на вниманието върху значими обекти и др. 

Подчертава се необходимостта от групови трансови състояния за 

успешната работа на психотерапевтичната група 

(психотерапевтическая группа) и това, че трансът сам по себе си 

се явява мощен неспецифичен активатор на груповия процес.  

В описания вид, М. З. Г. П. И. Т. О. „Т. К”. Н. Е. И. В. според 

нейните автори може да се прилага ефективно също така и при 

провеждането на групова психотерапия на болни с гранични 
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нервно-психични разстройства. В качеството на пример се прави 

препратка към работа с 8 юноши с гранична патология и с втора 

група – техните родители. По желание на участниците се 

сформират две смесени по възраст групи, в които влизат 

родители и юноши, които се избират едни други на основата на 

доверие и симпатии. Съвместната работа се оказва ефективна за 

разрешаването на семейни конфликти. 

 

МЕТОДИКА „МАСКА” //  

МЕТОДИКА «МАСКА» 

 

Вариант на косвена (опосредствана) психотерапия. В този 

случай медицинският персонал предварително подготвя болния 

за процедурата, която се състои в инахлирането на „ново, 

изключително ефективно” лекарство, което е „специално 

поръчано за болния” и ще бъде използвано в особени условия. 

Пациентът сяда на стол, на лицето му се слага наркозна маска, 

намокреана с неизвестна на него течност със силна миризма и 

когато той започне да я вдишва, върху пациента се осъществява 

внушение (внушение), насочено към възстановяване на 

нарушените функции, обикновено с истерична природа (мутизъм, 

трайни хиперкинезии, парализи и т.н.). 

За първи път използването на методиката „маска” се 

посочва в лекциите на изтъкнатия невропсихиатър Флексиг 

(Флексиг/ Flechsig P.), която се провежда в Лайпциг през 1924 г.; 

представена е девойка, която си мисли, че задницата ù е от 

стъкло. Боейки се да не я „счупи”, тя не сяда и не ляга по гръб. 

Флексиг обещава на пациентката да отстрани всички нейни 

стъклени части по оперативен път. В присъствието на студенти 

болната поставят да седне на стол, на лицето ù поставят ефирна 

маска, един от асистентите разбива над главата ù стъклен съд, 

професиорът произвел съответното внушение, след което болната 

станала, спокойно седнала на предложения ù стол и обявила, че 

се чувства напълно оздравяла. 

Косвеното внушение (косвенное внушение) с използването 

на „маска” по-често се прилага при фиксирани истерични 

нарушения като завършителен етап на личностно-ориентираната 

(реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликов (личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова), като с това 

внушение се цели да се се подготви пациента за „отказ” от 

симптома (който изпълнява приспособителни адаптивни 

функции) по пътя на осъзнаването (осознание) на специфичната 

съдържателна връзка между този симптом и вътрешните 

конфликти, а също така на генезиса на този конфликт. 

Използването на „маска” в тези случаи убеждава в ценността на 

симптомо-центрираните методи, ако тяхното прилагане се 
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основава на адекватното разбиране на механизмите, действащи 

при развитието на невроза и се включва в системата от 

патогенетично-обоснована психотерапия. 

 

МЕТОДИКА НА ПОТАПЯНЕТО //  

МЕТОДИКА ПОГРУЖЕНИЯ 

 

Потапянето е термин, използван в поведенческата 

психотерапия (поведенческая психотерапия) за обозначаване на 

реалния сблъсък на пациента със ситуации или обекти, 

предизвикващи страх. В основата на всеки технически прийом, 

който използва потапяне, лежи механизмът на потушаване на 

страха по пътя на реалното тестиране на ситуацията, на 

преоценката на нейното значение и на собствените възможности, 

на корекция на неадекватните очаквания. Систематичната 

десенсибилизация (систематическая десенсибилизация) in vivo, 

наводнението, парадоксалната интенция на Франкъл 

(парадоксальная интенция Франкла), ролевият тренинг, 

моделиращата психотерапия (моделирущая психотерапия) и др. 

предполагат потапяне. 

 

МЕТОДИКА НА  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПЕРСПЕКТИВА //  

МЕТОДИКА  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Използва се в група от болни, намиращи се на различни 

стадии на лечение (от започващи го тепърва до завършващи го 

успешно) с различна степен на изразеност на симптоматиката. В 

някои случаи в отделните занимания на групата могат да се 

канят вече излекувани и изписани болни. 

След установяване на атмосфера на откритост, на 

емоционална подкрепа (эмоциональная поддержка), групата 

преминава към обсъждане на проблемите, които вълнуват 

нейните отделни участници. Целта на психотерапевтичната 

беседа (психотерапевтическая беседа) е промяна на отношението 

към болестта, излизане от затворената система „пациент-болест”  

(пациент—болезнь»), чрез призмата на която болният започва да 

разглежда своите отношения с хората и обществото, активиране 

на въвлечените в тази система психични резерви на личността. 

Пациентите, успешно завършили лечението, се явяват позитивен 

модел за подражание на онези, които започват лечението. В 

процеса на беседа вниманието се акцентира върху това какво 

помага да се излезе извън пределите на болестта, какво създава 

„воля за здраве” («воля к здоровью», Консторум С. И.), кое 

коригира „мащаба на преживяване” (масштаб переживания) на 

болестта и повишава значимостта на другите сфери на 
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отношенията. 

Описаната методика може също така да се прилага в 

качеството ù на един от прийомите в системата на 

индивидуалната психотерапия (индивидуальная психотерапия). 

 

МЕТОДИКА НА РЕПРОДУКТИВНИТЕ 

ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА АСАТИАНИ //  

МЕТОДИКА РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ПЕРЕЖИВАНИЙ АСАТИАНИ 

 

Описана е от М. М. Асатиани (М. М. Асатиани) през 1926 г. 

Предназначена е за лечение на определен контингент болни, 

които имат психогенно обусловени симптоми, свързани с остра 

психична травма (обикновено истерични припадъци). М. М. 

Асатиани разглежда своята методика за лечение като 

модификация на психокатартичния метод на Брайер 

(психокатарсический метод Брейера). В процеса на 

психотерапевтичната беседа (психотерапевтическая беседа) 

лекарят, без да прилага специално внушение (внушение), спомага 

за възникването и за безпрепятственото протичане у болните на 

емоционално наситени репродуктивни травматични 

преживявания. Болните, по правило, се характеризират с рязко 

изразена симптоматика и развита „психофизиологична 

пластичност” («психофизиологическая пластичность»). Всички 

описани от М. М. Асатиани случаи са диагностицирани като 

травматична истерия. Репродукцията на преживяванията се 

диференцира по дълбочина и характер на изразеност: от точно 

възпроизвеждане на травматичните моменти, от повтарянето им 

с всички физиологични реакции (болка със спазми на 

периферните съдове, усещане за горещина, студ, халюцинации) 

до възпроизвеждане на въображаема ситуация или до 

емоционално неутрален разказ за събитията и преживяванията. 

Авторът отбелязва, че при ниско ниво на репродукция, 

методиката не е особено ефективна. Прийомът спомага да се 

„изживее отново” миналото, да се разрешат вътрешните 

конфликти и да отслабнат емоционално-сетивните следи от често 

случайно зафиксирани външни дразнители. 

 

МЕТОДИКА НА САМОИНСТРУКТИРАНЕТО //  

МЕТОДИКА САМОИНСТРУКТИРОВАНИЯ 

 

Разработена е и описана от Мaйхенбаум (Мейхенбаум/ 

Meichenbaum D., 1977). В основата си включва 

психотерапевтични мероприятия, насочени към: 1) осъзнаване 

(осознание) от пациента на типичния ход на неговите мисли, 

възникващи в процеса на мотивация в проблемни от 

психологична гледна точка ситуации; 2) обучаването му в 
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„програмиране” (программирование) на необходимия ход на 

мисли. Това „програмиране” включва: оценка на ситуацията като 

цяло; оценка на моментите, аспектите на ситуацията, върху които 

пациентът е длъжен да концентрира вниманието си; изграждане 

на представи на желаното положение; оценка на своите 

възможности за преобразуване на ситуацията; изграждане на 

представа за последователността от действия за постигането на 

целта. 

Обучаването в „програмиране” обикновено се провежда в 

групов вариант в съчетание с прийоми за десенсибилизация, за 

развитие на социалната компетентност и с игрова психотерапия 

(игровая психотерапия). 

Методиката е показана при широк кръг нарушения на 

поведението, а също така при нарушения на концентрацията на 

вниманието, при прояви на импулсивност. Има данни за 

високата ù ефективност при т.н. „училищни фобии” («школьные 

фобии»/ Breuninger H., 1980). 

 

МЕТОДИКА НА СИНАЛАКТИЧНИЯ  

КОЛЕКТИВЕН ОБРАЗ НА ВАСИЛИУ //  

МЕТОДИКА СИНАЛЛАКТИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВНОГО ОБРАЗА ВАССИЛИУ 

 

Предложен от Василиу (Вассилиу, Vassiliou G.), този 

оригинален вариант на групова арт-терапия представлява сам по 

себе си, по мнение на автора, транзакционен метод, който 

интегрира психодинамични концепции в общата теория за 

системите. Участниците в групата разглеждат художествени 

изделия, създадени от самите тях в хода на арттерапията и 

избират с мнозинство една работа, около която се организира 

обсъждане. Така членовете на групата „говорят” един с друг с 

помощта на общ стимул. В хода на дискусията възникват 

различни проекции, сравняват се подобни гледни точки и 

възниква „колективен образ” на групата, който се построява 

около една централна обща тема с индивидуални вариации. 

Ключовата роля на психотерапевта е да бъде катализатор и 

регулатор, който постоянно участва в груповото взаимодействие. 

 

МЕТОДИКА НА СПИРАНЕ НА МИСЛИТЕ //  

МЕТОДИКА ОСТАНОВКИ МЫСЛЕЙ 

 

Един от прийомите на поведенческата психотерапия 

(поведенческая психотерапия), появил се през 50-те години на 20-

ти век. Прилага се при обсесивно-фобийни състояния с цел 

контролиране на реакциите на предвиждане. Изборът на мисли, 

подлежащи на контрол, се осъществява при предварителното 

изследване на болния. Най-разпространеният вариант на 
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психотерапия е следният: в хода на сеанса на болния се предлага 

да затвори очи и да изговори контролираната мисъл. Без пауза 

психотерапевтът рязко и силно произнася думата „Стоп!”, която 

трябва да прозвучи неочаквано и дори да изплаши болния. Тази 

процедура се повтаря няколко пъти, като варира съдържанието 

на изговаряната мисъл. Следващ етап: пациентът произнася 

контролираната мисъл за себе си, като при това вдига нагоре 

пръст, когато мисълта приеме отчетливи очертания. На това 

психотерапевтът реагира с незабавно възклицание „Стоп!”. 

Процедурата се повтаря многократно. По-нататък болният бива 

обучаван да извиква думата „Стоп!” при преднамерено 

припомняне на нежелателната мисъл. Заключителен етапи: 

пациентът мислено извиква „Стоп!” при преднамерено, а след 

това и при непроизволна поява на нежелателната мисъл. 

Процедурата се повторя докато действията на пациента не 

постигнат пълен автоматизъм. При възникване на трудности в 

усвояването пациентът се връща на предходната степен от 

тренинга (тренинг). При някои болни значителен успех се 

постига при визуалното (под формата на надпис), а не при 

акустичното предявяване на стоп-сигнала. Вариант на 

методиката се явява прилагането в качеството на стоп-сигнала на 

рязък звън над ухото на болния или на самостоятелно избран от 

болния лек болков дразнител за прекъсване на нежелателните 

мисли.  

Методиката се използва в рамките на деня всеки път, 

когато се появяват нежелателните мисли-мишени. Освен това, за 

да се поддържа нивото на автоматизъм, болният трябва да 

повтаря упражнението самостоятелно най-малко 2 пъти на ден по 

5-10 минути.  

 

МЕТОДИКА НА  

УТВЪРДИТЕЛНО- 

СТРУКТУРИРАНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

МЕТОДИКА УТВЕРДИТЕЛЬНО- 

СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

В стремежа си да повиши продуктивността на 

психотерапевтичното взаимодействие, Филипс (Филлипс/ Phillips 

E. L.) предлага следните принципи на структуриране на 

индивидуалната беседа с болния: 

1. Болният трябва да бъде запитан още веднъж, ако лекарят 

не е уверен, че го е разбрал правилно. 

2. Необходимо е достатъчно често да се реагира на 

забележките на болния, за да може той да почувства, че го 

разбират и следят хода на неговите мисли. По-дългото 

мълчание може да предизвика у болния усещането, че 

психотерапевтът не знае за какво става дума или е 
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безразличен към случващото се с болния. 

3. Целесъобразно е да се съотнася казаното от болния по-рано 

– или онова, което се има предвид – с актуалния контекст 

на беседата. 

4. Нужно е да се въвеждат нови теми, ако това има ценност в 

хода на психотерапевтичното обсъждане. 

5. На болния трябва да се посочва несъстоятелността или 

противоречието в неговите изказвания, особено ако това 

облекчава развитието на неговия самоконтрол 

(самоконтроль) и автономно поведение. 

6. Болният следва да бъде ппощряван да говори повече по 

дадена тема или да продължава да изразява чувствата си с 

цел разширяване на социалния контекст, за който тези 

чувства могат да са уместни, и да се посочва необходимостта 

да се работи с тези теми психотерапевтично. 

7. Целесъобразно е да се спазва зададеният план на беседата 

(„Как можете да свържете това с темите, върху които се 

договорихме да работим днес?”. Ако психотерапевтът не 

съпровожда дългия монолог на болния със своите 

коментари или въпроси, нито той, нито болният няма да 

знаят накъде отива разговорът или каква роля той играе в 

решаването на основните задачи на психотерапията. 

8. Лекарят трябва да изказва своите хипотези или 

предположения с цел да разбере мнението на болния 

относно тяк. Разумно, добре претеглено проникване в 

сложните вербални построения на болния с помощта на 

забележки и хипотези, се явява опитът да се внесе яснота и 

насоченост в психотерапията. Предложените от 

психотерапевта хипотези могат да стимулират болния да 

обмисли по нов начин своето поведение и да се движи към 

неговото продуктивно изменение. 

9. Целесъобразно е да се предложи на болния да изпробва 

един или друг вид активност, за да си изясни даден 

проблем, да се опита да го разреши или да оцени своите 

възможности. Подобно предложение може да стане пункт от 

плана на беседата.  

10. Болният трябва да бъде стимулиран да реагира на 

думите на психотерапевта: той е длъжен да ги коментира 

откровено. Лекарят се оказва прав, единствено когато 

неговите хипотези намират потвърждение в реалния живот 

на болния. 

11. Необходимо е да се избира правилна форма на 

конфронтация (конфронтация) със съжденията на болния.  

12. Нито една тема не се явява твърде щекотлива или 

прекалено тривиална, за да бъде засегната от 

психотерапевта. 

Принципите на структуриране не предполагат водене на 
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аналитична 

беседа, доколкото при този вид терапия не се отчитат 

неосъзнатите форми на съпротива (сопротивление) на болния. 

Предлага се методиката да се използва в различен тип 

консултативна психологическа работа и е интересна като опит за 

интеграция на принципите на поведенческото обуславяне в 

контекста на разговорната психотерапия (разговорная 

психотерапия). Един от начините на работа, които повишават 

нейната продуктивност е това да се предложи на болния да 

формулира най-важните свои мисли в писмен вид. Този документ 

става основа за последващо обсъждане с психотерапевта. За 

изпълнение на психокорективните задачи в голяма степен 

отговарят ролевите предписания към пациентите в хода на 

беседата: 

1. Болният трябва да назове или да обозначи даден 

проблем или конфликт. Обозначаването не е 

равнозначно на диагноза, то по-скоро се явява 

основа за последващото общуване между 

психотерапевта и болния. Ако и двамата знаят 

какво означава да се маркира даден проблем и 

какво поведение се има предвид при това, за тях 

става по-лесно да се придържат към избрания курс, 

да събират насочено информация, да съотнасят 

обозначеното поведение с контекста на ситуацията 

и в крайна сметка — да успеят да оценят 

динамиката на изразеност на това поведение в 

хода на психотерапията. 

2. Болният трябва да уточни ситуацията, при която се 

наблюдава обозначеното или нежелателно 

поведение и това как то предизвиква конфликт в 

различни повтарящи се контекст. 

Психотерапевтичната намеса 

(психотерапевтическое вмешательство) тогава е 

ориентирано към чувствата, които влияят върху 

избора и прилагенто на адекватна поведенческа 

стратегия. 

3. .Болният трябва да участва в разработването на 

програми за справяне с нежелателното поведение, 

както в терапевтичните обсъждания, така и в 

реалното всекидневие. Целта е практическото 

прилагане на усвоеното в психотерапията да 

осигури материал за обратна връзка (обратная 

связь), който постепенно да се въвежда в 

продължителната терапия. Тази стъпка започва 

колкото се може по-рано и може да бъде използвана 

още в първата беседа. Усещането за практически 

резултат се явява проверка на полезността на по-
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ранните формулировки.  

4. Болният трябва постепенно да се стреми да 

контролира живота си. Психотерапевтът може да 

уточни първоначалното съгласие на това, да 

стимулира усилията на болния или да се връща 

към повторение на първите стъпки, но като цяло 

неговата роля постепенно става второстепенна. 

 

МЕТОДИКА РИЛИЙЗИНГ //  

МЕТОДИКА РИЛИЗИНГА 

 

Рилийзинг (англ. рилийзинг/ releasing — освобождаване) — 

методика, използвана за противодействие на стреса, възникващ в 

ситуация, когато индивидът се оказва пред необходимостта 

незабавно да промени онова, което не може лесно да се промени 

или изменението му е невъзможно. Целта на промените може да 

бъде актуално или предвидено нежелателно събитие, спомен за 

събитие в миналото, физическа потребност, която не може да бъде 

удовлетворена, — с други думи, на практика всеки стимул, 

импулс, емоция, стремеж или ситуация, предизвикващи 

психотравмиращ ефект. Следствие на тази компулсивна 

потребност е прекомерната въвлеченост в достигането на целта, 

съпровождана от нарастването на вътрешното напрежение и 

тревога. Осъзнаването (осознание) на случващото се и на 

неговите механизми не води задължително до отстраняване на 

възникналото стресово състояние. Отслабването му понякога 

може да предизвика когнитивна промяна, която отвлича 

индивида от прекомерната му въвлеченост в решаването на 

проблема. Осъзнаването на това, че понякога човек се оказва 

затворен в порочния кръг на стреса, лежи в основата на редица 

методики, използвани по-често в психотерапевтичната група 

(психотерапевтическая группа). На пациента се помага да 

потисне стремежа си да се избави от страса на всяка цена, което, 

по правило, по-скоро задълбочава проблема, отколкото го решава. 

Така той се освобождава от прекомерната включеност в 

проблемната ситуация, от напрежението, и придобива душевен 

покой. 

Смята се, че М. Р. не е предназначена да замени 

психотерапията, но в някои случаи тя може да засили действието 

ù, особено по време на трудната фаза на корекция в шаблоните 

на непродуктивно поведение, с помощта на психотерапевтично 

постигнатия интелектуален инсайт (инсайт). Отбелязва се 

сходството между М. Р. и когнитивната психотерапия 

(когнитивная психотерапия) на поведението, убеждението 

(убеждение) и десенсибилизацията.   

Програмата от упражнения по рилийзинг е насочена към 

намаляване на непродуктивните усилия по разрешаването на 
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проблема. Винаги особено силно се подчертава извънредното 

въвличане на пациента в поведение, насочено към решаване на 

проблема. За пациента става очевидно, че отказът от желание 

незабавно да измени нещо едновременно с това намалява 

необходимостта да се занимава с цяла мрежа от съотнасящи се с 

него факти, които претоварват оперативната му памет. 

Пациентът се убеждава, че „оставяйки проблема на мира” той 

няма да стане пасивен, няма да се лиши от мотивация да го 

реши. Това е важен пункт, доколкото много хора се заблуждават, 

мислейки си, че „отказът от желание да промениш” е 

равнозначен на отказ от желание за конструктивен ръст като 

цяло. Желанието в М. Р. означава компулсивно преобръщане на 

нагласите, които единствено затрудняват постигането на целта. 

Рилийзингът е длъжен според авторите на методиката да 

изчисти разума на индивида, да му помогне да осъществи 

конструктивен избор. Рилийзингът не означава също така 

„канализиране на скритите емоции” («канализирование скрытых 

эмоций»). В хода на практическите занимания може да протече 

катарсис (катарсис), но това не е задължителен елемент на 

програмата. Съществена част от успеха на рилийзингът се явяват 

внушаемостта на субекта и вярата в ръководителя или учителя, 

който препоръчва друг път на мислене. Рилийзингът не се 

предлага като средство за решаване на сериозни емоционални 

проблеми, които изискват по-интензивни лечебни подходи. В 

хода на практическите занимания може да се постигне катарзис 

(катарсис), но това не е задължиелен компонент на програмата. 

Съществена роля за успеха на рилийзингът играе внушаемостта 

на субекта и вярата в ръководителя или учителя, препоръчващ 

друг път на мислене. Рилийзингът не се предлага като средство 

за решаване на сериозни емоционални проблеми, които изискват 

по-интензивни лечебни подходи. Тази методика може в редица 

случаи да намали нивото на стреса у субектите, лишени от 

психодинамични механизми на защита, което ги заставя да 

продължат да решават проблемите си неефективно. 

 

МЕХАНИЗМИ НА ГРУПОВАТА ДИНАМИКА  

ПО БАЙОН// 

МЕХАНИЗМЫ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ  

ПО БАЙОНУ 

 

Английският психоаналитик, един от най-видните 

теоретичици в психологията на групите и груповата 

психотерапия (групповая психотерапия) Байон (Байон, Bion W. 

R.) получава своя опит с  работата в групи по времето на Втората 

световна война, бидейки директор на рехабилитационния център 

към военната психиатрична болница. По-късно работи в 

клиниката Тависток в Лондон, където изучава психодинамиката 
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на малките групи. 

Изходна теоретична предпоставка на концепцията на 

Байон се явяват идеите на Фройд (Фрейд, Freud S.) и Клайн 

(Кляйн, Klein M.) за психодинамичните механизми на груповите 

ситуации. Теорията за Едиповия комплекс (эдипова комплекса) 

демонстрира огромната важност на семейните групи в развитието 

на човека. Хипотезите на Клайн за ранните обектни отношения и 

за примитивните защитни механизми позволяват да се разбере, 

че първите контакти на детето с майката и с други лица от най-

близкото обкръжение имат специфично влияние върху неговото 

последващо развитие, доколко възникващите у детето и тези 

групи емоции могат впоследствие да се реактивират в различни 

ситуации от живота на възрастния. 

Наблюдавайки групи, членовете на които имат за цел да 

изпълнят някаква обща задача, Байон обръща внимание на това, 

че поведението на отделните членове и общогруповите феномени 

понякога носят характера на повтарящ се специфичен стереотип. 

Използват се средства, които не могат да доведат до решаване на 

задачата. Проявява се ирационалност на поведението, 

интелектуална бедност в разговора, неспособност за критични 

съждения, съвършено нехарактерни за поведението на тези хора 

в извънгрупова ситуация. Възникналите в групата ситуации се 

съпровождат от обши емоции, за които членовете на групата не си 

дават сметка, доколкото групата не се оказва готова да ги 

обсъжда. Изпълняването на заданията се възпрепятства от 

някаква регресивна първична активност. Изследвайки теи 

общогрупови феномени, Байон въвежда редица собствени 

термини: групов манталитет — групова култура, базисни 

нагласи, групи от базисни нагласи или работни групи, работни 

групи. 

Хипотезата за съществуването на групов манталитет 

произтича от факта, че групите често функционират като единно 

цяло, дори ако нейните членове нямат съзнателно намерение да 

се държат така и не осъзнават това. Груповият манталитет Байон 

определя като контейнер с приноса на всеки един от участниците 

в целенасоченото функциониране на групата. Той се формира от 

някакво единодушно мнение, воля за действие или желание. Той 

може да противорчи на желанието, мненията и мислите на 

отделните хора, да предизвиква у тях отрицателни емоционални 

реакции. Климатът в групата представлява сам по себе си 

производно на конфликта между груповия манталитет и 

желанията на отделните членове, като и конфликтът и 

желанията имат несъзнаван характер. Такава организация, 

понякога примитивна и рудиментарна, се обозначава от Байон 

като групова култура. Това понятие включва структурата на 

групата в дадения момент, задачата, която тя изпълнява и 

организацията, която групата приема с тази цел.  
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Базисната нагласа е термин, който определя специфично 

качество, съдържание на груповия манталитет, което позволява 

да се разберат емоционалните феномени на груповото 

взаимодействие. Нагласата се явява базисна по силата на това, че 

е формирана от интензивини примитивни (т.е. характерни за по-

ранни етапи на развитие) емоции, от които зависи как ще се 

организира групата и как ще се изпълняват нейните задания. 

Груповата култура винаги се определя като действаща в момента 

базисна нагласа, която отразява примитивната колективна 

фантазия за магическо всемогъщество в постигането на 

зададената цел и в удовлетворяването на желанията. 

Ирационалното съдържание на нагласите определя поведението 

на членовете на групата. Нагласата винаги първоначално е 

неосъзната и често противоречи на съзнателните рационални 

мнения в групата. 

Байон описва три типа базисни нагласи: 

1. Нагласата на зависимост предполага убеденост на 

групата в това, че някой, от който тя зависи, е длъжен да 

обезпечи нейната безупасност и да удовлетвори 

абсолютно всичките ù потребности и желания. Това 

убеждение на групата се съпровожда от фантазии за 

божеството-пазител, съмненията в чиито доброта, 

могъщество и мъдрост са кощунствени и недопустими. В 

психотерапевтичната група (психотерапевтическая 

группа) такава нагласа се съпровожда от завишени 

очаквания за успех на лечението, от пасивна позиция на 

групата, която предполага, че цялата работа трябва да се 

съпровожда от бързо обезценяване на лидера и търсене 

на някой, който да го замести. 

2. Нагласата борба-бягство се състои в това, че групата е 

убедена в съществуването на общ враг, защитата от 

който може да се състои или в неговото унищожение 

(борба) или в избягването му (бягство). В 

психотерапевтичните групи ролята на врага може да се 

натрапва на един или на няколко членове на групата, на 

лица и фактори от обкръжаващия свят, от болести. В 

такива групи често възниква разкол, характерни са 

ситуации, когато част от групата  е враждебна към 

психотерапевта, а друга част се прекланя пред него. 

3. Нагласата към образуване на двойки се заключава в 

общата убеденост, че нещо или някой в бъдеще ще 

избави групата от нейните актуални проблеми и ще 

удовлетвори всичките ù желания. Това е вярата в 

идването на месията. Подобно олицетворение на 

надеждата често се проявява при влюбените двойки в 

лицето на още нероденото им дете, което се очаква като 

същински спасител. Като важно в подобни случаи се 
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възприема не решаването на проблемите в настоящето, а 

надеждата за бъдещето. 

Всички базисни нагласи се явяват защитни механизми, 

които отразяват инфантилното поведение на решаване на 

проблеми. Те имат за цел избягването на фрустрацията, която 

възниква, когато контактът с реалността и ученето (научение) на 

това как да се решават проблеми предполагат усилия и са 

изпълнени с отрицателни емоции. Значението им се определя от 

онази закомерност, по силата на която те възникват при 

груповото въздействие на възрастни хора, когато трудностите в 

съвместното решаване на проблемите принуждават участниците 

към колективен несъзнаван регрес до инфантилния период на 

съществуване, оставяйки така неизползван натрупаният 

индивидуален житейски опит. 

Поведението в групите с базисни нагласи е непроизволно и 

не предполага сътрудничество между участниците, за разлика от 

работната група, в която тази характеристика е ключова. 

Степента на готовност към регрес до базисна нагласа, Байон 

обозначава като валентност, заимствайки този термин от 

физиката. Закономерностите в динамиката на взаимодействието, 

установени при изучаване на малки групи, са действителни по 

принцип и за произволно големи групи (армия, религиозно 

общество, социална класа). 

 

МЕХАНИЗМИ НА ЛЕЧЕБНОТО ДЕЙСТВИЕ 

НА ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Един от първите опити за изучаване и анализ на М. Н. Л. 

Д. Н. Г. П. принадлежи на Корсини и Роузънберг (Корзини и 

Роузънберг (Corsini R. J., Rosenberg B., 1955). 

Разграничават се три основни пътя за изследване на М. Н. 

Л. Д. Н. Г. П.: беседата с пациентите, преминали курс на групова 

психотерапия (групповая психотерапия); изучаване на 

теоретичните представи и на опита на груповите психотерапевти 

(групповые психотерапевти); провеждане на експериментални 

изследвания, които позволяват да се разкрие взаимовръзката 

между различни променливи на психотерапевтичния процес в 

групата и на ефективността на груповата работа. 

Подробен анализ на М. Н. Л. Д. Н. Г. П. е представен в 

трудовете на Ялом (Ялом, Yalom I. D., 1970), Кратохвил 

(Кратохвил, Kratochvil S., 1978), Рудестам (Рудестам К., 1993) и 

др. Ялом разграничава следните основни механизми: 

1. Съобщаване на информацията: получаване от 

пациентите в хода на груповата психотерапия на разнообразни 

сведения за особеностите на човешкото поведение, за 
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междуличностното взаимодействие, конфликтите, нервно-

психичното здраве и пр.; изясняване на причините за възникване 

и за развитие на нарушенията; информация за същността на 

психотерапията в хода на психотерапевтичния процес; 

информационен обмен между участниците в групата. Подробна 

информация постъпва не толкова дидактично, колкото в процеса 

на обшуване с другите и на запознаването с техните проблеми. 

2. Внушаване на надежда: появата на надежда у 

пациентите за успех на лечението под влияние на подобряване 

на състоянието на другите пациенти и на техните собствени 

постижения. Успешните, постигналите прогрес в психотерапията 

пациенти служат на останалите в качеството им на положителен 

модел, разкриват пред тях оптимистични перспективи. Най-

силно този фактор действа в отворените психотерапевтични 

групи (психотерапевтические группы). 

3. Универсалност на страданието: преживяване и разбиране 

от пациента, че той не е сам, че други членове на групата също 

имат проблеми, конфликти, преживявания, симптоми. Такова 

разбиране спомага за преодоляването на егоцентричната 

позиция и за поява на чувството за общност и солидарност с 

другите, а също така повишава самооценката. 

4. Алтруизъм: възможност в процеса на груповата 

психотерапия хората да си помагат един на друг, да правят нещо 

един за друг. Помагайки другите, пациентът става по-уверен в 

себе си, той чувства себе си по-полезен и нужен, започва да 

уважава повече себе си и да вярва в собствените си възможности. 

5. Коригираща рекапитулация на първичната семейна 

група: пациентите установяват проблеми в групата и 

преживявания, които произхождат от родителското семейство, 

както и чувства и способи на поведение, характерни за 

родителските и за семейните отношения в мианлото. 

Разкриването и реконструкцията на минали емоционални и 

поведенчески стереотипи в групата дава възможност за тяхната 

терапевтична преработка, изхождайки от актуалната ситуация, 

при която психотерапевтът влиза в ролята на баща или майка на 

пациента, а другите участници – в ролята на братя, сестри и 

други членове на семейството. 

6. Развитието на техники за междуличностно общуване: 

пациентите имат възможност за сметка на обратната връзка 

(обратная связь) и чрез анализ на собствените му преживявания 

да види своето неадекватно междуличностно взаимодействие и в 

ситуация на взаимно приемане да го промени, да изработи и 

закрепи нови, по-конструктивни способи на поведение и 

общуване. 

7. Имитационно поведение: пациентът може да се обучи в 

по-конструктивни способи за поведение чрез подражаване на 

психотерапевта и на други успешни членове на групата: 
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подчертава се, че много психотерапевти явно недооценяват този 

фактори, докато на практика се получава, че „пушещият лула 

психотерапевт създава пушещи лула пациенти”. 

8. Интерперсонално влияние: получаване на нова 

информация за самия себе си чрез обратна връзка, което води до 

изменение и до разширяване на Аз-образ, до възможност на 

възникване на емоционални ситуации в групата, с които преди 

това пациентът не е успявал да се справи, тяхното oчертаване, 

анализ и преработка. 

9. Групова сплотеност: привлекателността на групата за 

всички нейни членове, желанието им да останата в групата, 

чувството за принадлежност към групата, доверието, приемането 

му от групата като цяло, приемането на членовете на групата 

помежду им, чувството за „Ние” на групата. Груповата сплотеност 

се разглежда като фактор, аналогичен на отношенията 

„психотерапевт-пациент” в индивидуалната психотерапия 

(индивидуальная психотерапия).  

10. Катарзис (катарсис): отреагиране, емоционално 

отпускане, изразяване на силни чувства в група. 

Кратохвил посочва в качеството на основни М. Н. Л. Д. Н. Г. 

П. следните: участие в групата, емоционална подкрепа 

(эмоциональная поддержка), самоизследване и самоуправление, 

обратна връзка или конфронтация (конфронтация), контрол, 

корективен емоционален опит (коррективный эмоциональный 

опыт), проверка и обучение в нови способи за поведение, 

получаване на информация и развиване на социалните навици. 

Пациентите в качеството им на основни М. Н. Л. Д. Н. Г. П. 

най-често се посочва: осъзнаване (осознание) на новото (на самия 

себе си, на възприятията за другите, на разбиранията за другите 

хора), преживяването в групата на положителни емоции (по 

отношние на самия себе си, на другите членове на групата и на 

групата като цяло, положителни емоции от участниците в 

групата), придобиване на нови способи на поведение (преди 

всичко в междуличностното взаимодействие и при действия в 

напрегнати в емоционален план ситуации).  

Посочените М. Н. Л. Д. Н. Г. П. обхващат всичките три 

плоскости на изменение – когнитивната, емоционалната и 

поведенческата – и могат да бъдат представени под формата на 

три основни, по-обобщени механизми на коригиращо 

емоционално преживяване (корективен емоционален опит), 

конфронтация и учене (научение).  Коригиращото емоционално 

преживяване включва няколко аспекта и преди всичко 

емоционална подкрепа. Емоционалната подкрепа за пациента 

означава приемането му от групата, признаване на неговата 

човешка ценност и значимост, на уникалността на неговия 

вътрешен опит, готовността той да бъде разбран от гледна точка 

на неговите собствени отношения, нагласи и ценности. 
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Конструктивната преработка на съдържанието на обратната 

връзка, изграждането на адекватно себеразбиране предполага 

приемане от страна на пациента на нова информация за себе си, 

която често не съответства на собствените му представи. Ниската 

самооценка, емоционално негативното отношение към самия себе 

си затруднява възприемането на нова информация, изостря 

действието на защитните механизми; по-позитивната 

самооценка, обратно, понижава нивото на психичната заплаха, 

намалява съпротивата (сопротивление), прави пациента по-

открит към новата информация и новия опит. Това означава, че 

самооценката и отношението към себе си изграят изключително 

важна роля в изграждането на адекватно разбиране за себе си и 

могат както да спомагат, така и възпрепятстват този процес. 

Емоционалната подкрепа оказва положително, стабилизиращо 

въздействие върху самооценката, повишава степента на 

самоуважението, като по този начин се коригира такъв важен 

елемент на системата на отношенията като отношението към себе 

си. Переизграждането на отношението към себе си протича, от 

една страна, под влиянието на новото знание за себе си, а от 

друга – във връзка с промяната на емоционалния компонент на 

това отношение, която се осигурява най-вече чрез емоционална 

подкрепа. Приемането на пациента от групата спомага за 

развитие на сътрудничеството, облекчава усвояването от 

пациента на груповите психотерапевтични норми, повишава 

неговата активност и отговорност, създава условия за неговото 

себеразкриване пред другите. Коригиращото емоционално 

преживяване също така е свързано с преживяване от страна на 

пациента на неговото минал и настоящ групов опит. 

Възникването в групата на различни емоционални ситуации, с 

които пациентът не може да се справи в реалния живот, 

позволява в особените психотерапевтични условия тези 

преживявания да бъдат диференцирани, анализирани и 

преработени, а също така да се изработят по-адекватни форми на 

емоционално реагиране. Същевременно съвсем не е 

задължително тези ситуации да са абсолютно идентични по 

съдържание – в този случай става дума за съвпадение между 

емоциите, които ги съпровождат. Още един аспект на 

коригиращото емоционално преживяване е свързан с 

провктирането върху груповата ситуация на емоционалния опит 

от родителското семейство. Анализирането на тези преживявания 

на основата на емоционалното взаимодействие в 

психотерапевтичната група позволява на пациента в 

значителна степен да преработи и да разреши своите 

емоционални проблеми, чиито корени могат да бъдат проследени 

в периода на неговото детство. 

Конфронтацията, по мнение на повечето автори, се явява 

водещ механизъм на груповата психотерапия. Конфронтацията 
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се разбира като „сблъскване” на пациента със самия него, с 

неговите проблеми, конфликти, нагласи, отношения, 

емоционални и поведенчески стереотипи и се осъществява за 

сметка на обратната връзка между членовете на групата и 

групата като цяло. Благодарение на наличието на обратна 

връзка всеки един от участниците в групата получава 

информация за това какви реакции у околните предизвиква 

неговото поведение, как той се възприема от другите, в какви 

случаи неговата интерпретация (интерпретация) на 

емоционалното съдържание на междуличностната ситуация се 

оказва неадекватна и води след себе си също толкова 

неадекватна реакция от страна на околните, какви са целите и 

мотивите на неговото поведение, доколко неговото актуално 

поведение спомага за достигането на тези цели, какви 

емоционални и поведенчески стереотипи са характерни за него, 

каква връзка виждат другите между неговото минало и 

актуалния му опит и поведение. Обратната връзка дава 

възможност на учатниците в групата да разберат и оценят своята 

собствена роля в типичните за тях междуличностни конфликти и 

така да осъзнаят собствените си проблеми, съотнасяйки своето 

минало и настояще. Пациентът сякаш разглежда себе си в 

различни огледала, каквито се явяват другите членове на 

групата. Информацията, която пациентът получава директно или 

косвено от другите членове на групата, често противоречи или не 

е съгласувана със съществуващия му Аз-образ и задачата на 

психотерапията се заключава в разширяването на тази образ по 

пътя на интеграцията на получената информация чрез 

създаването на условия за това. 

Разширяването (или формирането) на Аз-образа за сметка 

на интеграцията на съдържанието на обратната връзка се явява 

процес, присъщ не само на психотерапията, но и процес, който 

съпътства формирането на човешката личност. Известно е, че 

развиването на отношение към самия себе си, изграждането на 

самооценката, на Аз-образа като цяло в детето протичат под 

въздействието на отразените оценки на околните. Груповата 

психотерапия използва същия този механизъм за коригиране на 

неадекватните представи и разбирания за самия себе си. Ученето 

в процеса на групова психотерапия се осъществява пряко и 

косвено. Групата встъпва като модел на реалното поведение на 

пациента, в който той проявява типичните за самия него 

поведенчески стереотипи, като така създава условия за 

изследване от страна на пациента на собственото му 

междуличностно взаимодействие и поведение, позволява да се 

разграничат в тях конструктивни и неконструктивни елементи, 

които носят удовлетворение или предизвикват негативни 

преживявания. Груповата ситуация се явява съвсем друга 

ситуация на едно реално, емоционално междуличностно 
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взаимодействие, което в значителна степен облекчава отказа от 

неадекватни стереотипи на поведение и изработването на навици 

за пълноценно общуване. Тези промени се подкрепят в групата, 

пациентът започва да усеща своята способност за промяна, което 

му носи удовлетворение и се възприема позитивно от околните. 

 

МЕХАНИЗМИ НА ЛЕЧЕБНОТО ДЕЙСТВИЕ 

НА СЕМЕЙНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ  

СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Под семейна психотерапия (семейная психотерапия) е 

прието да се разбира комплекс от психотерапевтични прийоми и 

методи, насочени към лечението на пациента в семейството и с 

помощта на семейството. Семейната психотерапия се явява 

разновидност на груповата психотерапия (групповая 

психотерапия), поради което много психотерапевтични техники, 

прилагани в работата със семейства, се отнасят към прийомите 

на груповата психотерапия (Kratochvil S., 1990). 

За основни механизми на лечебното действие на семейната 

психотерапия се смятат емоционалното сплотяване и подкрепа и 

обратната връзка (обратная связь) (Мягер В. К., Мишина Т. М., 

1976, и др.). Ако емоционалното сплотяване възниква чрез 

съпоставяне на индивидуалните цели у членовете на 

семейството, чрез обмяна на мнения, надежди и опасения и се 

проследява устойчиво на всички етапи на семейна психотерапия, 

то обучаването на членовете на семейството в предоставяне на 

обратна връзка протича след завършването на присъединяването 

на психотерапевта към семейството като цялостна система. 

Способността на членовете на семейството да дават и да приемат 

неизопачена обратна връзка, както показват изследванията на С. 

И. Чаева (С. И. Чаева, 1994), на Е. Г. Ейдемилер (Э. Г. 

Эйдемиллер, 1994), се явяват свидетелство за „съзряването” на 

семейството и за преминаването на психотерапията от етапа на 

присъединяване и на формулиране на психотерапевтичната 

заявка към етапа на реконструиране на семейните отношения. 

В семейната психотерапия, както и в груповата, имат място 

следните механизми на лечебно действие: 

1) емоционално сплотяване и подкрепа; 

2) отреагиране (придобиване на навици за съответно 

адресиране и проява на емоции, особено на отрицателните 

такива); 

3) получаване на обратна връзка от участниците в 

психотерапията; 

4) предоставяне на обратна връзка; 

5) универсалност; 

6) корективна рекапитулация на основната семейна група; 
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7) учене (научение) (обмяна на опит в решаването на 

проблеми); 

8) идентификация; 

9) инсайт (инсайт), осъзнаване на екзистенциалните 

аспекти на битието; 

10) алтруизъм. 

На основата на анкетиране на 266 участници в 

психотерапия, членове на 88 семейства, се ранжират 

механизмите на лечебно действие на семейната психотерапия. За 

най-важни механизми, които се формират първи и оказват най-

интензивно влияние за коригирането на дисфункционалните 

отношения в семействата, са признати първите четири. 

В качеството им на механизми на лечебното действие се 

разглеждат и редица други такива, специфични за семейната 

психотерапия. През последното десетилетие бе разработена 

технология за присъединяване на психотерапевта към 

семейството като към система и към нейните отделни членове, 

която съществено катализира процеса на семейна психотерапия: 

1) установяване на конструктивна дистанция; 

 2) използване на прийоми за мимезис и за синхронизиране 

на дишането на психотерапевта и на заявителя на проблема; 

3) присъединяване към прозодичните характеристики на 

речта на заявителя на проблема и използване в речта на 

предикати, които отразяват доминиращата репрезентативна 

система на този заявител; 

4) приемане от страна на психотерапевта на „семейния 

мит” (семейный миф) и запазване на семейното статукво, т.е. на 

публичния защитен образ и на онези структури на семейните 

роли, които семейството демонстрира по време на 

психотерапията. 

Тези действия на психотерапевта спомагат за намаляване 

на нивото на емоционалното напрежение и тревога, които 

присъстват у членовете на семейството, които за първи път се 

решават да разкрият своите семейни тайни на един обективен 

набюдател (Minuchin S., 1974; Satir V., 1988; Эйдемиллер Э. Г., 

1994). Разработена е технология на формулиране на 

психотерапевтичната заявка, която създава условия за резонанс 

на целите, на патерните на емоционално реагиране у 

участниците в психотерапията, вследствие на което се 

катализира самият процес на семейна психотерапия. 

Използването на парадигмите на системния подход  променя 

ролята на семейния психотерапевт от такава на обективен, 

директивен, приемащ и отстранен интерпретатор към такава на 

директивен, емпатичен и отстранен, но включен в контекста на 

семейните отношения в качеството на един от неговите елементи. 

Този елементи имат личностен и професионален ресурс и 

установявава връзки между другите елементи на семейната 
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система по пътя на инициативите и  инструкциите, изхождайки 

от изискванията на психотерапевтичната заявка. Тези 

инициативи на психотерапевта са адресирани към представители 

на различни подсистеми на семейството с цел активизиране на 

тяхната дейност и същервременно към отслабване на активността 

на други подсистеми. Психотерапевтът също създава условия за 

това членовете на семейството да установяват външни и 

вътрешни граници, при които могат свободно да се обменят 

енергия и информация. Тези действия на психотерапевта 

предизвикват в семейната система силни флуктуации в резултат 

на които семейната система прави опити да усложнява и да 

диференцира своето приспособително поведение. 

Изследванията, проведени през последните години, 

показват, че резонансът на целите, постигани в процеса на 

психотерапия, преработката на целеполагането („създаване на 

рамки на психотерапевтичните цели/психотерапевтические 

цели на фона на трансови изменения на съзнанието) също се 

отнасят към ефективните механизми на лечебното действие в 

семейната психотерапия и консултиране (Эйдемиллер Э. Г., 

1994). 

 

МОДЕЛИРАЩА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Разработена е от Бандура (Бандура, Bandura A.) и от 

неговите сътрудници на основата на неговата теория на ученето 

(научение). Последната се явява обобщение на трудовете по 

въпросите на подражателното учене, имитацията, 

идентификацията, социалното учене (социальное научение), 

социалното облекчение (социальное облегчение), индуцираното 

поведение. 

Теорията за ученето на Бандура може да бъде отнесена към 

когнитивно-социалните концепции, доколкото нейният автор 

използва за обучаването в новото поведение и за преобразуване 

на наличните стереотипи на поведение понятието когнитивни 

схеми – междинни променливи, които определят реакцията на 

даден човек на определен стимул, а също така отчита социалните 

условия, в които протича ученето. За тази когнитивна теория за 

ученето, както и за другите, е характерно разграничаването на 

две фази: фази на придобиване на някакъв стереотип на 

поведение и фази на изпълняване на дадения стереотип. При 

първата фаза у човека се формират когнитивни схеми. За това е 

необходимо единствено обучение с помощта на наблюдение. 

Схемите могат да се формират и впоследствие да се запазят на 

когнитивно ниво без реализация. Към запазването на 

информацията имат отношение две системи: образна и вербална. 

Важна роля при това играе процесът на скритото упражнение, 
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осъществяван на чисто когнитивно ниво, преимуществено в една 

от двете посочени системи (образна или вербална). Поради това 

упражненията, изпълнявани на когнитивно ниво (когнитивно 

моделиране), играят важна роля в М. П. 

Бандура установява, че подкреплението (подкрепление) 

играе съществена роля не във фазата на придобиването, а 

единствено във фазата на изпълнение.  

При разглеждане на ученето с помощта на модела като 

процес е целесъобразно да се разганичат няколко функции, които 

трябва да бъдат усвоени. 

1. Наблюдателят усвоява нов стереотип на поведение, който 

преди това е отсъствал в неговия репертоар. 

2. Наблюдаването на модела укрепва или отслабва 

определени стереотипи на поведение. Наблюдаването на 

позитивните последици от определено поведение укрепва тези 

стереотипи и обратното. 

3. Наблюдаването на модела повишава функцията по 

дискриминация на дразнителя, която действа като положително 

или отрицателно подкрепление. 

С помощта на методиките за моделиране се решават 

следните задачи: изграждането на нови стереотипи на поведение, 

потискането на наличните неадаптивни стереотипи, 

облекчаването на проявите на слабо представените в репертоара 

на пациента стереотипи. 

При използване на методики за символно моделира се 

поставя задачата да се видеоизмени установения стереотипи на 

поведение и той постепенно да се замени с друг във 

въображението на пациента. Методиката „шейпинг” позволява да 

се сформира и укрепи алтернативно поведение с помощта на 

редица поетапни малки стъпки. При модифицирането на 

сложния стереотип пациентът се обучава в един процес на 

многократно изпълнявани действия-проби, сравнявайки своите 

постижения с тези в модела, ползван като еталон. Обикновено се 

използва методиката на терапията чрез фиксирани роли на 

Кели (терапия фиксированных ролей Келли/  

Kelly G. А.). Пациентът нееднократно решава една и съща 

задача, модифицира през цялото време своето поведение, докато 

не бъдат усвоени няколко оптимални начина за постигане на 

целта, след което тренировките се пренасят във всекидневния 

живот. Устойчивостта на изработения нов стереотип на поведение 

се проверява и закрепва в условията на нарастващ натиск от 

страна на участниците в тренинговата група (тренинговая 

группа), които възпрепятстват пациента в постигането на 

избраната цел. 

От гледна точка на М. П. в процеса на наблюдаване на 

модела често възникват и емоционални реакции. Поради това 

техническите прийоми за модификация на емоционалните 
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състояния (сходни с предишните) са разработени с цел да 

потиснат симптомите, в структурата на които афективните 

негативни нарушения се явяват доминиращи (фобии, тревога, 

депресия) или с цел укрепване на позитивните емоции като 

радост, добро настроение, сексуална възбуда и др. Пример за 

подобна методика се явява контактната десенсибилизация, при 

която моделът представя желателните стереотипи на поведение с 

нарастваща трудност. Задачата на пациента се състои в това да 

следва модела. В случаите, когато се установяват затруднения в 

това, желателният стереотип се изпълнява от психотерапевта и 

пациента едновременно и едва по-късно самостоятелно от 

пациента. 

 

МОРЕНО Джейкъб Леви //  

МОРЕНО Джекоб Леви  

MORENO J. L, 1892-1974 

 

Автор на психодрамата (психодрама), метод за групова 

психотерапия (групповая психотерапия). Роден е в Румъния, 

получава образованието си във Виена, където през 1917 г. 

защитава дисертация. От 1919 г. до 1927 г. работи като психиатър 

в Австрия, формулира принципте на груповата психотерапия, 

основани на социометрията, на изучаването на 

междуличностните отношения в група от хора. М. въвежда 

термина „социатрия” (социатрия) — представа за неправилната 

организация на групата и за това как да се контролира 

отклоняващото се групово поведение (аналогично на 

психиатрията). През 1927 г. М. се преселва в САЩ, където работи 

като психиатър и става известен специалист по психодрама. От 

1936 г. до смъртта си основава Театър на спонтанността във 

Виена, Театър импромптю и Терапевтичен театър в Ню Йорк. 

През 1964 г. М. е избран за почетен президент на Първия 

международен конгрес по психодрама. Той преподава в 

Колумбийския университет в Ню Йорк, чете лекции в много 

други университети в Америка и Европа, включително в 

Чехословакия, Унгария и Съветския съюз. М. основава 

Американско общество за групова психотерапия и психодрама, 

спомага за издаването на списанията „Социометрия и групова 

психотерапия” («Социометрия и групповая психотерапия») и 

„Международно списание по социометрия и социатрия” 

(«Международный журнал социометрии и социатрии»). През 1946 

г. излизат три тома на неговата „Психодрама” («Психодрама»), а 

през 1966 г. – „Международно пособие по групова психотерапия” 

(«Международное пособие по групповой психотерапии»). 

М. е противник на психоанализата на Фройд (Фрейд, Freud 

S.), като смята, че той конструира един изкуствен, създаден в 

кабинета, свят на сънища и думи. М. се опира на действията и 
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поведението в естествени условия, като към тях отнася и 

методите на ролевия тренинг (тренинг). Психодрамата е 

основана на срещата (встреча, энкаунтер), основен принцип в 

която се явява антимимезиса (антимимесис, антиподражание). 

Динамичните процеси в психодрамата се дължат на протичането 

на две противоположни тенденции: на срещата (встреча, 

энкаунтер), която се явява аспект на антимимезиса и на 

театрализацията (театрализация), която предполага подражание 

(мимезис/ мимесис). Предмет на срещата, на психодрамата, се 

явява самият човек, който М. нарича „Ти” (Ты). Целта се състои в 

това да се открие истината, с помощта на „драмата” (драма) да се 

разиграят различни чувства. 

М. смята, че психодрамата „помага на протагониста да 

хвърли мост между ролята, която той играе, и неговото 

всекидневно съществуване, да надхвърли пределелите на 

неговия реален, обичаен живот, да почувства цялата дълбочина 

на съществуването, да достигне възможно най-близо до онази 

форма на среща (энкаунтер), на която само той е способен... да 

достигне най-високата точка на съществуване... най-дълбоката 

същност на живота..”.. За да се реализира психодрама са 

необходими 5 елемента: сцена, субект/пациент, режисьор, група 

за психотерапевтична помощ или добавени Азове (Его) и 

аудитория. 

Субектът/ пациентът изобразява самия себе си на сцената, 

изиграва роли, които могат да се приложат към минали събития 

и към настоящи проблеми. Това се случва спонтанно; основната 

задача е да се даде на субекта възможността „да бъде на сцената 

такъв, какъвто той наистина е, да представи себе си по-дълбоко и 

определено, отколкото му се получава във всекидневния живот”. 

Режисьорът изпълнява ролята на постановчик, на психотерапевт 

и аналитик, интерпретирайки драмата понякога за актьорите, 

понякога за зрителите. Допълнителните Азове, или 

терапевтичните актьори, изпълняват 3 функции: играят 

различни персонажи от живота на субекта, насочват го, играят 

ролята на социални изследователи. Аудиторията се състои от 

роднини и от съседи на субекта и преследва двойна цел: да 

помогне на субекта или да стане субект в смисъла на обмена на 

роли. 

Могат да се използват различни варианти на психодрама. В 

психотерапевтичния монолог пациентът изиграва чувства, 

възникнали у него в реална ситуация. Доколкото хората в 

действителността не могат да наблюдават тези чувства, те не 

реагират на поведението на пациента. При множественото 

дублиране, няколко други актьори изиграват ролята на 

пациента, но в различни периоди на живота му. Един от тях 

може да представя пациента в актуалния момент, друг — 5 

години назада, а трети — в периода на житейска криза. При 
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упражнението „огледало” пациентът се включва в група и 

наблюдава онзи, който играе неговата собствена роля. 

М. твърди, че чрез психодрамата се постига силен катарзис 

(катарсис) и емоционално облекчение, които в крайна сметка 

частично разрешават психичните проблеми с помощта на 

психодрамата, което постига Фройд единствено разговаряйки с 

пациента. За М. играта е ключ към реалността. 

 

МОРИТА-ТЕРАПИЯ //  

МОРИТА-ТЕРАПИЯ 

 

Основните теоретични положения, които залягат в основата 

на този метод за психотерапия, са изложени в книгата на Морита 

(Морита, Morita S.), издадена в Япония през 1921 г.  

В концепцията на автора, който изпитва върху себе си 

огромното влияние на японската култура, централно се явява 

понятието „шинкейшицу личност” (личность шинкейшицу). В 

личността шинкейшицу намира отражение спецификата на 

отношенията в Япония: взаимната зависимост между хората, 

пронизваща целия живот на народа, — семейството, училището, 

общината, политическите партии и т.н. Тази взаимозависимост се 

формира под въздействието на географското многоостровно 

положение на страната; на битието на този народ, който 

периодично страда от тайфуни, земетресения, а в миналото и от 

глад. Жителите на страната намират защита от стихийните 

бедствие и отстояват своето право на живот единствено  в 

колективните усилия и взаимопомощ. В същото време 

необходимостта от постоянна подкрепа усилва зависимостта на 

хората едни от други. Чувството за безопасност се изгражда на 

основата на изразената чувствителност на индивида и на 

непременното отчитане от негова страна на чувствата на 

обкръжаващите го хора. Оскърбявайки чувствата на другите, 

индивидът рискува да остане без помощ в  трудна минута. Ето 

защо необходимостта да произведе добро впечатление на другите 

става условие за целесъобразно поведение. За да се избегне 

напрежението, което в тези специдични социокулгурни условия 

може да стане за повечето хора източник на постоянен стрес при 

общуване, се изработват многобройни, близки до ритуалите 

форми на обществено поведение. 

При такива условия при човека с определена 

предразположеност може да възникне страх от отношения с хора, 

страх от хората, проявяващ се в частност в напрегнато изражение 

на лицето и неговото леко изчервяване, избягеане на чуждия 

поглед, препъвания в речта и заекване. „В тези симптоми — 

смята Морита, — няма нищо странно или патологично. Това са 

реакции, свойствени на всички, но доколкото вие ги възприемате 

като болестни, те стават такива”. Особено силно страдат от тези 
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симптоми хора с черти на личността шинкейшицу (шинкейшицу). 

Самият автор ограничава приложението на своята система за 

психотерапия единствено при работата с хора от този тип. В 

съвременната японска психиатрия терминът „шинкейшицу” 

обозначава единствено особен тип личност, а в случая, когато се 

цели да се подчертаят характерните за тази личност болестни 

разстройства, използват термина „шинкейшицу-шо” 

(«шинкейшицу-шо»). Типът личност шинкейшицу е 

противоположен на истериучния тип (при който М. – Т. не е 

показана). Основните характерни особености на личността на 

шинкейшицу са голята жизнена сила и воля (често неосъзнавани 

от човека, доколкото те са насочени най-вече към 

самосъхранение); своеобразно мислене от типа „или-или”, „всичко 

или нищо” и т.н., ето защо шинкейшицу концентрират своето 

внимание на психичните или физическите качества и стават 

крайно чувствителни към всичко, което се отнася до тях, от което 

следва и склонността им към хипохондрични образувания като 

главна характеристика на този тип. При изостряне на посочените 

черти се формира личност със следните особености: стремеж към 

„абсолютна безопасност”  («абсолютная безопасность»), към 

„безупречно състояние на здраве” — основен стандарт на 

житейските ценности; стремяща се към абсолюта — чрез търсене 

на съвършеното, най-доброто; с егоцентрични тенденции — под 

формата на заетост със самия себе си. Личността шинкейшицу е 

индивид, изпълнен с жизнени сили, насочени към 

самосъхранение (невинаги към саморазвитие), със стремеж към 

психично и физическо съвършенство, доколкото в противен 

случай неговата безопасност се оказва под опасност. Очевидно е, 

че подобна личност не може да бъде устойчива пред лицето на 

опасността. 

В механизмите на развитие на патологичните разстройства 

голямо значение придобива механизмът на „порочния кръг” 

(порочный круг) или на „порочната спирала” (порочная спираль): 

хипохондричната предразположеност -> благодатната почва -> 

неправилна преработка на психофизиологичните функции -> 

хипохондричен страх -> фиксация върху симптомите -> отсъствие 

на опити да се ликвидират симптомите -> хиперсензитивно 

състояние -> хроничен страх -> хипохондричен страх -> фиксация 

върху симптомите и т. н. Комплексът от болестни разстройства, 

характерни за личността шинкейшицу, включват хипохондрични 

разстройства, пароксизмални сърдечни нарушения и фобии (най-

вече страх при взаимодействие с хора и производният от него 

страх — «страхът от чуждия поглед” (боязнь чужого взгляда), а 

също така нозофобия, агорафобия, клаустрофобия и др.). 

В съответствие с посоченото разбиране на личността 

шинкейшицу и на механизма на патологичните разстройства, 

Морита свързва психотерапевтичния ефект с измененията на 
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личността. Това изменение се постига не с помощта на вербално 

общуване, а по пътя на използването на личния, непосредствен 

опит в процеса на действие.  

М. – Т. в стационарни условия 4 етапа или стадии: 

Първи стадий – 4-8 дни. Период на абсолютен покой, отдих, 

изолация в условията на постелен режим. Болният лежи един в 

стаята и става единствено за хранене и тоалет. Не се разрешават 

разговори (дори с лекаря), нито да се чете, пише, пуши, пее и т.н. 

В началото болният изпитва известно подобрение, защото се 

намира под наблюдението на лекаря и извън ситуацията, 

предизвикваща безпокойство. Скоро обаче (след 2-3 дни) неговите 

симптоми се изострят с нова сила. В специфичната „ситуация на 

пациент” (ситуация пациента) на него не му остава друг избор, 

освен да приеме своите болезнени психични и физиологични 

нарушения като неизбежна реалност и да живее с тях. Това е 

ново усещане за него, доколкото по-рано на пациента не му се е 

удавала възможност непосредствено да се сблъсква със 

симптомите си и да ги понася. Ново се явява също и това, че след 

борбата с максималните прояви на нарушението настъпва 

подобрение и пациентът си мисли, че е преживял най-лошото. На 

основата на новия си опит, той започва да разбира, че дори най-

неприятните болезнени прояви, които му се струват непоносими, 

преминават, ако им се даде възможност да се развиват по своя 

естествен път, да не бъдат отричани като нещо чуждо, а да бъдат 

приемани като част от собствения живот. Възстановат се силите, 

които болният до този момент е губил в опити да отрича или да 

избягва своите симптоми.  Той става една по-цялостна личност. 

На този стадий пациентът изпитва и искрици на духовни 

жизнени сили (просветление, сходно със сатори — състояние на 

най-висше духовно блаженство в дзен-будизма). Той осъзнава 

колко дълго се е намирал в пасивно състояние, у него възниква 

желанието да действа и лекарят трябва да е готов да посрещне 

появата на тази потребност.  

Вторият стадий включва 5-10 дни лека работа (в градината, 

почистване и т.н.). Напускането на стаята е приятна промяна за 

пациента, преживял затворничество. Той трябва да работи 

непрестанно, за да осъзнае своето работно „Аз”. Както и преди, 

през този период пациентът не разговаря с никого. 

Изпълняваната работа ангажира цялото му внимание, той е 

погълнат от нея. Лекарът му казва: удоволствието си е 

удоволствие, болката си е болка, действителността трябва да се 

приема каквато тя е, като реалност. Интроспективните 

тенденции и срамежливостта намаляват. В дневника, който 

започва да води болният, лекарят в няколко фрази отбелязва 

измененията в състоянието на неговия пациент.  

Третият стадий обхваща 5-14 дни на умерена или дори на 

тежка работа, която изисква от пациента повече сили и търпение. 
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Загубата на интерес към работата е закономерна; въпреки това, 

приемайки я като предизвикателство, пациентът изпитва също 

така чувство за удовлетворение след нейното изпълнение. С 

укрепването на физическите и на психическите сили на 

пациента, се повишава увереността му в самия него, появява се 

нагласа всичко да се изпълнява колкото се може по-добре, 

доколкото позволяват обстоятелствата; пациентът не е 

необходимо да се стреми към безупречна работа, към постигане 

на недостижими идеали; той все по-малко се занимава със самия 

себе си. 

Четвъртият стадий включва от 14-21 дни. Пациентът 

започва да се сблъсква с реалния всекидневен живот. Разрешава 

му се да говори с други болни, но не и за своята болест. Ако по-

рано, на предишните етапи, терапията е била насочена към 

създаване у болния на ново отношение към неговите симптоми и 

към развитие на спонтантен интерес и стремеж към дейност, 

изживявайки така тенденциите на шинкейшецу, то целта на 

последния етап е подготвянето му за живота, за връщането в 

обшеството. Дневникът на болния се запълва с положителни 

емоции, на пациента се възлагат задачи, за които той носи 

отговорност и които трябва да изпълни независимо от неговото 

отношение към тях. На този етап той може да чете, но по малко и 

единствено литература, посветена на практически теми. 

След завършването на М. – Т. в нейните четири стадия, у 

пациента се изработва реалистично спонтанно отношение към 

живота. Новият опит, получен по време на работата му, му 

позволява да преодолее стремежът си към максимализъм. 

Шинкейшицу се трансформира в по-динамична, по-продуктивна 

личност. 

М. – Т. е показана при хипохондрична невроза, страхова 

невроза, невроза с натрапливи състояния, а също така при 

психогенни реакции, възникващи при хиперзензитивни 

акцентуирани личности. Тя е противопоказана при истерична 

невроза и при състояния с хипобуличен компонент. 

Системата Морита сама по себе си представлява опит да се 

обедини психотерапията (и нейният медицински модел) с 

учението дзен-будизъм, макар авторът ù да твърди, че неговата 

теория и терапия нямат нищо общо с идеите на дзен. Определено 

сходство обаче съществува — това се посочва от много автори. 

Така Морита подчертава преходния характер на психичните 

явления у човека, така както и Доген (Доген, Dogen) — 

основателят на сектата содо („Изучаващите дзен, — казва Доген, 

— трябва да започнат с осъзнаване на преходния характер на 

явленията в света”). Морита придава голямо значение на опита. 

„Не е нужно да се търси истината, просто отхвърлете 

концепциите и истината ще дойде” (по дзен). Вече посочихме, че 

на първия етап на М. – Т.  пациентът по собствена воля се 
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изолира от външния свят и остава насаме със себе си. Когато 

ученикът седи със скръстени крака в позата лотус и се 

съсредоточава върху своите проблеми, на него също не му се 

позволява да разговаря, дори с неговия учител. Отношението към 

труда също е близко в М. – Т. и в дзен-будизма. 

В литературата се посочва връзката между М. – Т. и 

екзистенциалния анализ. Както отбелязват обаче Каваи и Кондо 

(Kawai H., Kondo A., 1960), M. – T. e по-реалистична отколкото 

терапията, основана на екзистенциалния анализ. 

На Запад, наред с интереса към психотерапевтичните 

медоти на екзистенциално-хуманистичното направление, 

нараства и интересът към М. – Т. Тясната връзка обаче между 

теорията и практиката на този метод с японската култура, тясно 

националният ù характер се явяват известно препятствие по пътя 

на интеграцията на М. – Т. в западната психотерапия. Бъдещето 

ще покаже доколко тя е приложима в тези социокултурни 

условия. 

 

МОТИВАЦИЯ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

МОТИВАЦИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Основните концепции, в които намират отражение 

значението и структурата на мотивационния фактор в 

психотерапията, могат да бъдат сведени до 3 основни групи: 

1. Психоаналитични концепции, в основата на които 

лежат представите на Фройд (Фрейд, Freud S.) за 

„натиска на страданието” (давление страданий) 

като предпоставка, която заставя пациентите да 

прибегнат до психотерапия. Двигател на 

психотерапията в този случай се явяват 

страданията на пациента и възникващия от тях 

стремеж към оздравяване. Мотивацията към 

психотерапия предизвиква у пациента активни 

действия в терапевтична посока, макар 

конструктивните промени да могат да бъдат 

възпрепятствани от „вторичната печалба от 

болестта” («вторичный выигрыш от болезни»). 

Съгласно този модел, промените са възможни 

единствено тогава, когато мотивацията към 

психотерапия се оказва по-силна от условната 

желателност на заболяването. Концепцията на 

Фройд в качеството ù на основна предпоставка и 

детерминанта в структурата на мотивацията към 

психотерапия не е загубила своето значение до 

настоящия момент. По-диференцирано отколкото 

у Фройд, този проблем се разглежда от Долард и 

Милър (Доллард и Миллер, Dollard J. A., Miller N. 
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Е., 1950). Според тези модели, тенденцията към 

избягване на психотерапията се обуславя от 

гордост, от срам да се признае фактът, че човек не 

може самостоятелно да реши своите проблеми, от 

неприятно чувство на безпомощност, на страх от 

отношението на околните. Стремежът към 

лечение е обусловен от страданията, от 

ограниченията вследствие на нарушенията, от 

желание за промяна, от собствената постановка на 

целите и, не на последно място — от натиск от 

страна на партньорите в социума, от хората, с 

които пациентът общува. 

2. В клиент-центрираната психотерапия на Роджърс 

(клиент-центрированная психотерапия 

Роджерса) (Rogers С. R.) М. З. П. се определя като 

желанието на човека да реализира себе си и 

своите способности, да изяви всички възможности 

на своя организъм и да окаже стимулиращо 

действие върху него. Дори ако поради различни 

обстоятелства стремежът към самопознание, към 

личностен ръст не носи успех, всеки човек 

съгласно Роджърс притежава този стремеж към 

самореализация. Ето защо в психотерапията 

трябва да се създават условия, които максимално 

облекчават самореализацията. Подобно разбиране 

на М. З. П. също така съответства на модела на 

Фройд. У Роджърс също стремежът към идеалното 

Аз се явява двигател на измененията и лечението. 

Но за разлика от при Фройд, този двигател тук се 

представя под формата на сила, която се развива и 

лекува, докато при Фройд М. З. П. се разбира като 

фактор, който помага на пациента да се подложи 

на лечение за сметка на намаляването на 

„вторичната печалба от болестта”.  

3. В концепциите, основани на представи от областта на 

поведенческата психотерапия, М. З. П. се 

разглежда в известен смисъл като явление, което 

се подразбира, което е необходимо и се свежда 

единствено до предпоставка за успех на 

психотерапевтичния процес. Бихевиорално-

ориентираните психотерапевти не предлагат 

никаква завършена концепция на М. З. П., макар 

че в последно време те все по-често подчертават 

нейното значение. В това направление 

вниманието преди всичко се акцентира върху 

мотивиращата функция на беседата с пациента, 

основните ориентири на която са изясняването на 
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терапевтичните очаквания на болния и 

подбуждането му към активно участие в 

терапевтичния процес. Особено значение М. З. П. 

придобива със засилване на вниманието, насочено 

към познавателните процеси и посредничеството 

на познавателните механизми в психотерапията. 

При използването на методите и на прийомите на 

поведенческата психотерапия, залог за успеха на 

терапията е самостоятелната и насочена 

активност на болния. Основната идея тук е, че 

пациентите, които активно участват в съставянето 

на терапевтичния план и разбират основното 

съдържание на лечебния процес, са способни към 

особено благоприятна мотивация за промяна. 

Така психотерапевтите от различните школи разглеждат 

мотивацията за психотерапия на своите пациенти като 

необходима предпоставка за лечение, а при нейното моделиране 

от различните школи не се отбелязват съществени различи 

(Kunzel R., 1982). 

Общата стратегия на поведение на психотерапевта в случай 

на недостатъчна мотивация според Уолберг (Волберг, Wolberg L. 

R.) по следния начин: осъзнаване (осознание) и отразяване на 

негативните чувства на пациента по повод терапията на 

психотерапевта; посочване на това, че тези чувства се разбират и 

приемат; изразяване на неутрално отношение към това доколкото 

е необходима на пациента психотерапията, до момента, в който 

не се натрупа повече информация за проблемите на пациента; 

когато необходимите на психотерапевта факти са известни, той 

може да изрази мнението, че на пациента може да му е 

необходим терапевтичен курс и че той може да извлече полза от 

подобно лечение. В контакта с пациента трябва да присъстват 

опит да се установи подбудителният мотив за психотерапията; да 

се проявява съчувствие към преживяванията на пациента, ако 

пациентът продължава да се отнася отрицателно към терапията 

или се отказва да разказва за себе си, или се опитва да се справи 

с онова, което се намира извън предела на неговите чувства; да се 

работи върху неправилните представи на пациента за 

психотерапията, като на въпросите на пациента следва да се 

дават максимално директни отговори; терапевтът е необходимо 

да се въздържа от това да „продава” на пациента терапия, да 

уважава мнението, което ще си изгради пациентът по отношение 

на терапията; да се приема пациента, дори ако той се е съгласил 

на терапия след оказан външен натиск или по други причини.  

За пациентите мотивацията за психотерапия изпълнява 

преди всичко поддържаща функция: преди началото на 

лечението тя се усилва от стремежа да получат информация за 

това къде могат да се лекуват, в началото на лечението тя помага 
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на пациента да свикне със своето положение, да се отърве от 

нереалистичните очаквания; в процеса на лечение тя помага на 

пациента да понесе напрежението, трудностите и промените, 

обусловени от психотерапията и да не се отказва в случай не 

неуспех. За психотерапевтите мотивацията на пациентите за 

терапия изпълнява преди всичко прогностична функция: 

прогнозата за успех на лечението е толкова по-благоприятна, 

колкото по-силна се оказва мотивацията за психотерапия спрямо 

стремежа да се избегне лечението (предизвикано преди всичко от 

„вторичната печалба от болестта”), това има значение обаче 

единствено тогава, когато у пациента отсъства много силна 

мотивация за психотерапия. Провеждайки психотерапия, 

лекарят доколкото му позволяват силите, укрепва мотивацията 

на пациента, създавайки така предпоставки за конструктивни 

промени у него. 

 

МОТИВИРАНО ВНУШЕНИЕ ПО ИВАНОВ // 

МОТИВИРОВАННОЕ ВНУШЕНИЕ ПО ИВАНОВУ 

 

Отнася се към хипносугестивните психотерапевтични 

методи. Предложен е от Н. В. Иванов (Н. В. Иванов, 1959) в 

качеството му на спомагателен метод в случаите, когато 

психотерапевтичната беседа (психотерапевтическая беседа) не 

дава бързи осезаеми резултати или ако болните се нуждаят от 

това срещите им с психотерапевтът да носят характера на 

определено лечебно мероприятие, на лечебна „процедура”. В 

методиката се използва логически обосновано „мотивирано 

вну’ение във внушен сън” («мотивированное внушение во 

внушенном сне» (Бехтерев В. М.; Лёвенфельд (Lowenfeld I.)), 

прилагано от К. И. Платонов (К. И. Платонов). 

Преимущество на метода, в сранение с императивния, 

„отменящ” психичната симптоматика хипносугестивен прийом, по 

думите на Н. В. Иванова, се явява неговата приложимост не само 

в сомнамбуличния, но и във всеки един стадий на хипнотичен 

сън, което значително разширява неговите показания и 

възможности за използване. Основните особености на метода се 

съдържат в неговия поетапен характер. На първия етап 

психотерапевтът трябва да постигне добър контакт с болния и 

определена психотерапевтична податливост на последния с 

помощта на седатична хипнотерапия (гипнотерапия). Едва след 

3-4 сеанса настъпва известно подобрение в състоянието на 

болния, а психотерапевтът придобива представа за степента на 

внушаемост на болния, за най-трудно отстранимите негови 

симптоми, за конкретни обстоятелства в неговия живот, които 

поддържат невротичното му състояние. На следващия етап от 

неговот лечение, като се отчита получения материал в първите 

сеанси, се прилага система от мотивирани внушения (внушений), 
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т.е. внушения, които логически обосновават, убеждават, 

разясняват закономерната необходимост от настъпване на 

подобрение под формата на принципната обратимост на 

заболяването. Общият план на построяване на системата от 

мотивирани внушения съвпада с провеждането на активна 

психотерапия по Иванов (активная психотерапия по Иванову). 

Първоначално внушението е насочено към отстраняване на 

страховете и на опасенията на болния, свързани с тежестта на 

неговото заболяване и към превключване на вниманието му към 

различни признаци за подобрение на състоянието му. След това 

следва да му се внуши да реагира по-спокойно на патогенни 

обстоятелства в живота на болния, които възпрепятстват неговото 

оздравяване. По-нататък, във все по-нарастваща степен, му се 

подчертава необходимостта от активно протоводействие на 

болестните страхове и към активно изпълнение от страна на 

болния на всички мероприятия, способстващи за неговото 

подобрение. За разлика от методиката на активната 

психотерапия, психотерапевтът изказва своите мисли не под 

формата на обсъждане, дискусия с болния, а като логически 

обосновани заключителни формулировки, като обобщаващ 

материал, получен при поредното посещение на болния. 

 

МУЗИКАЛНА РЕЛАКСАЦИОННА ТЕРАПИЯ ПО 

ЗАВЯЛОВ //  

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПО 

ЗАВЬЯЛОВУ 

 

М. Р. Т. П. З. е вариант на музикална психотерапия, при 

която основната цел е постигането на състояние на мускулна 

релаксация (релаксация) и на психично спокойствие с помощта 

на прослушването на специално подбрана музика и с използване 

на особена техника за работа с пациента (Завьялов В. Ю., 1995). 

В основата на М. Р. Т. П. З. лежи ефектът на 

незавършените действия, описан от Б. В. Зейгарник. Според 

автора на метода в случай на незавършване на някакво действие 

(спиране на движението към целта, фиксация върху 

препятствията в търсене на по-добри начини за реагиране и 

приспособяване, на търсене на решения и т.н.), възниква 

психично (психоемоционално) напрежение. М. Р. Т. П. З. 

„позволява на човека символно (метафорично), на нивото на 

чувствата или на образността да създаде модел за изход от 

състоянието на напрегнатост и да преживее емоционално 

„освобождаване” непосредствено, като реален физически осезаем, 

протичащ в реално време процес. Музикалната програма се 

явява „метафорично съобщение” (метафорическое сообщение) за 

новите възможности на човека да се справи с трудни психични 

състояние, те са „покана” да се навлезе в ново психично 
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пространство (музикално преживяване) и „навигатор” — средство 

за ориентация и за избор на оптимален „курс” на преминаване 

през ограничения и стереотипи на мислене, които пречат на 

човека да преживее нов опит” (Завьялов В. Ю., 1995). 

Най-важното условие за ефективността на М. Р. Т. П. З. е да 

се построи „терапевтичен контекст” (терапевтический контекст) 

на взаимоотношенията между лекаря и неговия пациент. 

Музикалната програма  е единствено средство на 

психотерапията. За да може това средство да „работи”, 

необходимо условие е лекарят точно да диагностицира проблема 

на пациента, да проведе предварително начално обучение и да 

създаде терапевтични очаквания и перспективи, заедно с 

пациента да избере постижими цел, да обезпечи „достъп до 

ресурсите”  («доступ к ресурсам») на пациента, грамотно да 

анализира съпротивите срещу емоционалното освобождаване и 

срещи отпускането. 

Методиката М. Р. Т. П. З. предполага следните етапи: 

предварително обучение, основен процес, „психотерапевтическа 

разработка”, посттерапевтично обучение. 

На предварителния етап се провежда първично интервю, 

пациентът бива обучаван в основните принципи на релаксацията 

и на емоционалното освобождаване чрез музика, създава се 

нагласа и готовност у пациента да изпита „музикално 

преживяване” («музыкальное переживание»). На този етап също 

така се осъществява избор на музика. Авторите на методиката 

препоръчват да се прилагат разработените от тях музикални 

програми или да се създават други такива, които включват 

музикални композиции за релаксация и медитации (медитации). 

Пациентите се подготвят не само за прослушването на музиката, 

но и за всичко, което ще преживеят в себе си. За тази цел е 

необходимо да се създадат условия за безопасност и комфортни 

„психоакустични параметри на звуковата атмосфера”  

(«психоакустические параметры звуковой атмосферы»). В тази 

предварителна част на М. Р. Т. П. З. психотерапевтът се явява 

най-активен участник в психотерапевтичния процес, а пациентът 

се явява воден. 

На етапа на основния процес се прослушва музикалната 

програма съвместно  с лекаря, самостоятелно и в група.  

Всеки вариант има свои достойнства и недостатъци. 

Присъствието на психотерапевта повишава значимостта на 

случващото се. Самостоятелното прослушване все по-често 

приема характера на задача за домашно, в този случай М. Р. Т. 

П. З. се явява спомагателен инструмент към основния вариант на 

психотерапия, например към нейните краткосрочни форми. 

Прослушването на музикалните програми в група може 

значително да усили въздействието на музиката, да способства за 

създаването на особена атмосфера на колективно потапяне и 
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фантазиране, на преживяване на сходни образи, метафори и 

емоционални състояния. Авторът отбелязва „потапянето” в 

процеса на музикално възприятие, което напомня състоянието на 

транс, за което е характерно изключването от външните условия, 

състоянието на мечтателност и дълъг покой, обръщането навътре 

към себе си. На етапа на психотерапевтична разработка се 

провежда процедурата по вербализация (вербализация) на 

музикалните преживявания.  Тя предполага описване на 

образите, възникнали при прослушването на музикалната 

програма, на оттенъците на емоционалното състояние, а също 

така на по-сложни процеси — на „смислообрази” 

(«смыслообрази»), на преживяванията на психична 

трансформация, на себевъзприемане на собствената личност като 

цяло, на сложни личностни мотиви, ценности и др. Важен 

елемент на този етап е фиксирането на положителните 

изменения и сугестия на желателните резултати. Авторите също 

така описват процедурата на т.н. „релакс-анализ” («релакс-

анализ») — съвместен анализ с пациента на психичните процеси 

в отговор на релаксацията при прослушването  на музикалните 

програми. Процедурата „релакс-анализ” се разглежда от автора 

като преработка на методиката, известна в психосоматичната 

литература като „Relax-analуtique” (Stephanos S., De M'Uzan G., 

1976). При разглеждане на „релакс-анализа” като самостоятелен 

процес в рамките на музикалната релаксационна психотерапия 

се предполага, че отношенията между психотерапевта и пациента 

придобиват определени закономерности. В частност се 

предполага реализирането на следните планове на „релакс-

анализ”: 

1) дозиране («дозирование») (релаксацията се провежда 

поетапно и последователно) 

2) „психомоторна активност” (психомоторная активность, 

поощряване на активността на пациента); 

3) „същинска релаксация” (собственно релаксация, 

релаксацията като начин за постигане на удоволствие); 

4) „осъзнаване на дилемите” (осознование дилеммы, 

пациентът придобива опит в това да споделя 

отговорността за неговите собствени емоционални 

преживявания в момента на релаксация); 

5) „преживяване на табуто на инцеста” («переживания табу 

инцеста») — решаващ етап от терапията — 

психотерапевтът напуска като реален обект, след което 

пациентът поема цялата отговорност върху себе си. 

Задача на етапа на посттерапевтичното обучение е 

пренасянето на терапевтичните постижения в живота. На този 

етап от М. Р. Т. П. З. на пациента се възлагат задачи, той 

обмисля собствените си модели на излизане от трудни ситуации, 

на преодоляване на остатъчните явления, предизвикани от 
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болестта. 

Сред механизмите на лечебното действие на М. Р. Т. П. З. 

се разграничават следните: комуникативни, психофизиологични, 

психодинамични афекти, промяна в локуса на контрола, плацебо-

ефекти. 

Авторът отбелязва,че не се предполага определена 

последователност в прилагането на едни или на други музикални 

програми. По-важен се явява индивидуалният план на лечение. 

Понякога е достатъчно да се приложат 2-3 програми, избрани 

удачно, или да се прослуша една програма няколко пъти. По 

правило, в курса на лечение се предвиждат 6-7 програми. 

 

МУЗИКОТЕРАПИЯ //  

МУЗЫКОТЕРАПИЯ 

 

Психотерапевтичен метод, който използва музиката в 

качеството ù на лечебно средство. 

Лечебното действие на музиката върху човешкия 

организъм е известно от древността. Първите опити за научно 

обяснение на този феномен се проследяват още през XVII в., а 

широките експериментални изследвания се появяват през  XIX в. 

Голямо значение на музиката в системата за лечение на 

психично болните придават С. С. Корсаков, В. М. Бехтерев 

(Бехтерев) и други известни руски учени. Подробен обзор на 

литературата, посветена на различни аспекти на М., е 

представен в трудовете на Л. С. Брусиловски (Л. С. 

Брусиловский, 1971), В. Ю. Завялов (В. Ю. Завялов, 1995), Швабе 

(Швабе, Schwabe Ch., 1974), Галинска (Галинска/Galinska E., 

1977) и др. 

Разграничават се 4 основни насоки на лечебното действие 

на М.: емоционално активизиране в хода на вербалната 

психотерапия; развиване на навици за междуличностно 

общуване; регулиращо въздействие върху психовегетативните 

процеси; повишаване на естетичните потребности. 

В качеството му на механизъм на лечебното действие на М. 

посочват катарзисът (катарсис), емоционалното разреждане, 

регулирането на емоционалното състояние, облекчаването на 

осъзнаването (осознание) на собствените преживявания, 

конфронтацията (конфронтация) с житейските проблеми, 

повишаването на социалната активност, придобиването на нови 

средства за емоционална експресия, облекчаването на 

формирането на нови отношения и нагласи. 

М. съществува в две основни форми: активна и рецептивна. 

Активната М. по същността си представлява терапевтично 

насочена, активна музикална дейност: възпроизвеждане, 

фантазиране, импровизация с помощта на човешкия глас и на 

избрани музикални инструменти. Рецептивната М. предполага 
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реализиране на процес на възприемане на музиката с 

терапевтична цел. Рецептивната М. на свой ред съществува в три 

форми: комуникативна (коммуникативная) (съвместно слушане 

на музика, насочено към поддръжане на взаимните контакти, 

към постигане на взаимно разбиране и изграждане на доверие), 

реактивна (реактивная) (насочена към достигането на катарзис) и 

регулативна (регулативная) (която спомага за намаляването на 

нервно-психичното напрежение). 

При груповата психотерапия (груповая психотерапия) М. се 

прилага много широко. Най-често в лечебната практика се 

използва рецептивна М., ориентирана към комуникативни 

задачи. Пациентите в групата прослушват специално подбрани 

музикални произведения, а след това обсъждат собствените си 

преживявания, спомени, мисли, асоциации, фантазии (често с 

проективен характер), които възникват в тях в хода на 

прослушването на музиката. В рамките на едно занятие се 

прослушват, по правило, 3 произведения или повече или по-

малко завършени откъси от такива (всяко по 10-15 минути). 

Програмите от музикални произведения се изграждат на 

основата на постепенната промяна на техните настроение, 

динамика и темп с отчитане на различния им емоционален 

заряд. Първото произведение трябва да формира определена 

атмосфера за цялото занимание, да прояви настроенията на 

пациентите, да изгради контакта между тях и да ги въведе в 

музикалното занимание, да ги подготви за по-нататъшното 

прослушване на музиката. Tова произведение е спокойно и се 

отличава с отпускащо действие. Второто произведение е 

динамично, драматично, напрегнато, то носи основния заряд, 

неговата функция се заключава в това да стимулира интензивни 

емоции, спомени, асоциации с проективен харакер от собствения 

живот на пациента. След неговото прослушване в групата се 

отделя значително повече време на това да се обсъдят 

преживявания, спомените, мислите, асоцииациите, възникващи у 

пациентите. Третото произведение, от своя страна, трябва да 

снеме напрежение, да създаде атмосфера на покой. То може да 

бъде спокойно, релаксиращо, или обратното, енергично, 

зареждащо с бодрост, оптимизъм, енергия. 

В процеса на групова психотерапия активността на 

пациентите може да бъде стимулирана с помощта на различни 

допълнителни задания, например: да се опитат да разберат кое 

емоционално състояние в голяма степен съответства на даденото 

музикално произведеие; да изберат от наличната фонотека своя 

собствен „музикален портрет”, т.е. произведението, което отразява 

емоционалното състояние на някой от членовете на групата. 

При груповата психотерапия се използва и активен вариант 

на М. Той изисква наличието на най-прости инструменти. На 

пациентите се предлага да изразят своите чувства или да 
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проведат диаглог с някой от членовете на групата с помощта на 

избрани от тях музикални инструменти. Като вариант на 

активната М. може да се разглежда хоровото пеене. 

Изпълняването на музикални произведения от психотерапевтите 

също има лечебен ефект, то спомага за създаване на доверителна, 

топла атмосфера.  

 

МУЛТИМОДАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ЛАЗАРЪС //  

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЛАЗАРУСА 

 

Предложена е от група автори, специалисти в различни 

области на психотерапията, начело с Лазаръс (Лазарус, Lazarus 

А. А.). Представляет сама по себе си метод за обезпечаване на 

комплексността на психотерапевтичното изследване и 

въздействие. Основава се на допускането, че всяко едно психично 

заболяване обхваща всички важни сфери на човешката психика 

(поведение, мислене, емоции, соматика и т.н.), като предизвиква 

специфични за тези сфери нарушения. Взаимовръзката между 

тези нарушения обуславя резистентността на всяко едно от тях по 

отношение на психотерапевтичното въздействие. В съответствие с 

това успешна е единствено системата от въздействия, насочена 

към нарушения, възникващи в различни сфери на психиката 

(т.е. мултимодалната психотерапия – бел. прев.). 

Методът BASIC-ID обхваща поведението (B — behavior), 

емоциите (А — affect), усещанията (S — sensibility), представите (I 

— images), когнициите (С — cognitions), взаимоотношенията с 

другите хора (I — interrelations), медикаментозната и други 

зависимости (D — drugs). 

По правило, в резултат на диагностичното изследване се 

правят отделни изводи и се планират психотерапевтични 

мероприятия, насочени към корекция на нарушенията във всяка 

една от гореизброените сфери. 

Положителен опит в употребата на М. П. П. Л. е отчетен 

при лечението на сексуални нарушения, депресивни състояния, 

фобии, психосоматични разстройства, поведенчески нарушения 

при децата (Brunnell L. F., 1978; Roberts Т. K. et. al., 1980). М. П. 

П. Л. е противопоказана в случаите, когато твърде интензивното 

изследване води до пренатоварване на пациента, а също така, 

когжато се изисква тясноспециализирано въздействие.  

 

МЪЛЧАНИЕ В ГРУПАТА //  

МОЛЧАНИЕ В ГРУППЕ 

 

Една от проблемните ситуации в психотерапевтичната 

група (психотерапевтическая группа) или прийом, използван от 

психотерапевта. В качеството му на последното, мълчанието може 

да бъде насочено към постигане на оптимално ниво на 
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напрежение в групата (напрежение в группе), към прекъсване на 

дискусията, за могат участниците да обмислят новата 

информация, да отделят внимание на собствените си 

преживявания, да преосмислят, да преценят нещо и др. 

Мълчанието в психотерапевтичната група като проблемна 

ситуация възниква много често и се характеризира с различна 

продължителност: от кратки паузи в процеса на дискусия до 

относително дълги периоди на мълчание (10-20 минути). М. В. Г. 

може да предизвика тревога, страх, неувереност, пасивност, 

затвореност, агресивност, съпротива (сопротивление), да бъде 

израз на протест или на умора, да спомага за нарастване на 

напрежението или да води до отпускане. Въпросът за 

продуктивността или за непродуктивността на М. В. Г. е свързан 

предимно с нивото на напрежение. Продължителното М. В. Г., по 

правило, предизвиква нарастване на напрежението (то може 

едновременно да се явява и следствие от последното) и 

свидетелства за наличие на вътрегрупови проблеми и 

конфликти, което може да бъде продуктивно използвано в 

качеството му на ценен материал в процеса на психотерапия. 

Твърде продължителното М. В. Г. обаче води до спадане на 

напрежението, доколкото пациентите в края на краищата могат 

да се отвлекат от актуалната групова ситуация и да потънат в 

собствените си мисли, спомени, преживявания, несвързани с 

груповия процес или просто да се отпуснат и да не мислят за 

нищо. Не биха могли да се определят ясни времеви граници на 

продуктивното мълчание (това зависи от актуалната групова 

ситуация), но обикновено този период не надвишава 10 минути. 

М. В . Г. може да се разглежда като продуктивно, ако то 

създава оптимално ниво на напрежение в групата и е свързано: 

а) с търсенето от участниците в групата на актуална тема за 

дискусия и на подходи към нея (често такава ситуация възниква 

в началото на психотерапевтичното занятие); б) с неувереност, 

тревога, страх преди себеразкриването и обсъждането на 

собствените проблеми и конфликти; в) с необходимостта да се 

премине към по-дълбоко ниво на обсъждане на проблема; г) с 

вътрегрупови конфликти; д) с недостатъчна степен на групова 

сплотеност, с отсъствие на необходимото ниво на подкрепа, 

приемане и безопасност; е) с безизходна, от гледна точка на 

пациентите, ситуация в групта; ж) с нова информация, която 

членовете на групата е необходимо да преработят и т.н. М. В. Г. 

се явява продуктивно единствено в случай, че след него 

участниците в групата говорят за своите чувства, възникнали в 

този период, анализират ги и обсъждат техните причини и 

причините за мълчанието си. Обикновено груповият 

психотерапевт (групповой психотерапевт) сам не прекъсва 

мълчанието (това в частност се отнася до мълчанието в началото 

на психотерапевтичното занимание). Конструктивната намеса на 
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психотерапевта в подобни ситуации предполага концентрирането 

на вниманието на групата и на нейната активност върху 

обсъждането на чувствата на пациента, върху смисъла и 

причините за мълчанието или върху дискутиране на 

коментарите на самия психотерапевт. Груповият психотерапевт е 

длъжен да контролира периодите на М. В. Г., да разбира 

неговите смисъл, значение и причини, а също така ясно да 

представя своите собствени цели и задачи, когато използва М. В. 

Г. като работен прийом.  

Вж също Групова психотерапия, Фази на развитие на 

психотерапевтичната група. 

 

МЯСИШЧЕВ Владимир Николаевич // 

МЯСИЩЕВ Владимир Николаевич (1893-1973) 

 

Виден руски учен, психиатър и психолог. От момента на 

завършването му на Психоневрологичния институт в Петроград 

през 1919 г. до последния ден от живота му неговата дейност е 

свързана със Санкт-Петербургския психоневрологичен институт 

„В. М. Бехтерев”, който той ръководи повече от 20 години, и със 

Санкт-Петербургския университет, чиято катедра по психология 

той дълги години оглавява. 

Дейността на М., ученик на В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев) 

и на А. Ф. Лазурски (А. Ф. Лазурский), се характеризира с голяма 

дълбочина и широта на научните и обществените интереси. След 

смъртта на А. Ф. Лазурски М. завършва и подготвя за печат 

известния труд на своя учител „Класификация на личностите”  

(«Классификация личностей»). Неговите ранни трудове са 

посветени на изследването на трудовата дейност на човека и на 

трудовото възпитание на децата. През 1921 г. на Първата 

общоруска конференция по научна организация на труда и 

производството той обосновава необходимостта от специална 

научна дисциплина – ергология, призвана да изучи комплесно 

процесите на труда на основата на данните от психологията, 

физиологията, педагогиката и други науки.  

По-късно М. публикува цяла поредица от изследвания в 

областта на неврофизиологията. Особено внимание заслужават 

трудовете на М., посветени на типологията на съчетателно-

рефлекторната дейност на човека, на съотношението между 

външните, животински, и вътрешните, висцерално-вегетативни, 

реакции, на психогалваничния рефлекс. Мащабните трудове на 

М. по изследването на кожно-галваничните показатели на 

нервно-психичното състояние на човека водят след себе си 

широкото прилагане на този метод във физиологичните и 

психичните изследвания на здрави хора, а също така в 

изучаването на механизмите на лечебно действие и на 

ефективността на психотерапията в клиниката. Важно 
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направление в научната дейност на М. се явява изучаването на 

индивидуално-психичните особености на човека, на типовете 

личност и характер. Ученоят вижда личността и характера не 

като формално-динамично, а като структурно-съдържателно 

цяло, което се определя от условията на обществено-

индивидуално развитие. Изследванията в тази област са 

обобщени в известната монография на М. (подготовена съвместно 

с А. Г. Ковальов/ А. Г. Ковалев) „Психични особености на човека” 

(«Психические особенности человека») (т. 1 — 1957, т. 2 — 1960). 

Широка известност в нашата страна получава разработката на М. 

по проблемите на отношенията на човека в норма и патология. 

Предложеното от него разбиране за отношенията на личността 

има важно значение за психологията, медицината и 

педагогиката. Признание за заслугите на М. се явява избирането 

му за член-кореспондент към Академията по педагогически 

науки. 

Немалко труд М. влага в разрешаването на проблемите на 

медицинската психология и свързаните с това задачи в областта 

на хуманизацията на медицината. Неслучайно той става първият 

председател на проблемната комисия по медицинска психология 

към Академията за медицински науки на страната. 

Изследванията на М. в областта на медицинската психология са 

обобщени в книгата му „Въведение в медицинската психология” 

(«Введение в медицинскую психологию»), написана съвместно с 

М. С. Лебедински (М. С. Лебединский, 1966). 

М. разработва клинико-патогенетична концепция за 

неврозите, която обяснява тяхното възникване и протичане. 

Разбирането на неврозите при нея се основава на синтеза на 

конкретни исторически условия в развитието на човека и на 

всички особености на неговата личност и взаимоотношенията му с 

хората, а също така на реакциите му на сложни обстоятелства в 

дадена конкретна житейска ситуация. В основата на разбирането 

на неврозите лежи напрежението, предизвикано от неадекватния 

опит за решаване на ситуацията.  

Логическа последица от концепцията на М. за неврозите се 

явява разработената от него система за патогенетично обоснована 

психотерапия при тези заболявания (вж Патогенетична 

психотерапия на Мясишчев/ Патогенетическая психотерапия 

Мясищева). Същността на системата се заключава в това, че 

провежданата терапия има преди всичко психофизиологичен и 

социално-педагогически характер, като при провеждането ù 

болният отново придобива смисъл за живот посредстом 

себепревъзпитаването си в хода на преодоляване на болестта. 

Учението на М. за неврозите и психотерапията е обобщено в 

класическия му труд „Личност и неврози” («Личность и неврозы» 

(1960), който първи получава премията на АМН „В. М. Бехтерев” 

и се явява основа за по-нататъшното разработване от неговите 
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ученици и от последователите на съвременната 

биопсихосоциална концепция за неврозите и на системите за 

тяхната психотерапия. 

Вж също Личностно-ориентирана (реконструктивна) 

психотерапия на Карвасарски, Исурина, Ташликов. 

 

_Н_ 

 

НАЙКАН-ТЕРАПИЯ //  

НАЙКАН-ТЕРАПИЯ 

 

От „Найкан” (японск.) — саморефлексия, самонаблюдение.  

Медитативна форма на психотерапия, разработена в 

Япония от Ишимо Йошимото (Ишимо Йошимото), свещеник и 

бивш търговец. Целта ù е да предизвика вина в 

екзистенциалното съзнание и едновременно с това усещането, че 

човек може да получи любов и грижа за себе си, независимо от 

това, че е несъвършен. 

От „найканша” («найканша») (пациента) се изисква основно 

да поразмишлява за миналото си и да съобщи своите мисли на 

психотерапевта («сенсей»). При пристигането си в найкан-

центъра, пациентът получава от психотерапевта кратка 

информация за своето участие в психотерапията и прослушва 

кратък магнитофонен запис-инструкция. 30 минути след това той 

започва да прилаа найкан, седейки в ъгъла (или с лице към 

стената) зад параван. Пациентът може да заеме всеко едно 

удобно за него положение върху предоставените му възглавници, 

като му е забранено единствено да лежи поради опасенията, че 

може да заспи. 

Първата задача е да се помисли относно това как той се е 

държал в малките класове към майка си и какви чувства е 

пораждало отношението му. Пациентът трябва да си помисли 

какво майка му е направила за него (20% от времето на 

медитации), какви услуги той ù е оказал (20%) и какви 

огорчения и грижи той ù е причинил (60%). Целта е да в паметта 

да изплуват подробности за конкретни събития и начини на 

поведение, характерни за онова време. Час или два по-късно се 

появява психотерапевтът, прави поклон пред паравана, измества 

го, покланя се още веднъж и пита пациента за какво си е мислил. 

Той разказва какво е получил и давал насреща, какви грижи е 

полагал.  

В заключение той получава задачата да помисли за себе си 

и за своите отношения с майка си вече в периода на по-късната 

училищна възраст. Ако не се появят въпроси, разговорът 

завършва с поклони и психотерапевтът предоставя на пациента 

възможност да поразмишлява още известно време. 

В хода на всеки разговор психотерапевтът изслушва 
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доброжелателно пациента, след което назовава следващата тема, 

отговаря на въпроси и понякога произнася ободряващи думи като 

например: „Моля, помислете задълбочено”. 

Обикновено предмет на рефлексии са тригодишни времеви 

периоди (при по-възрастните пациенти — 5- и 10-годишни, като 

се стига до настоящия момент). 

След това обект на размишление става бащата — отново от 

ранната училищна възраст та до сегашния ден. По подобен 

начин се размишлява за братята и сестрите, дядовците и лелите, 

учителите, съучениците, ръководителите, колегите, съпрузите, 

децата и други референтни в живота на найканша лица. Могат 

също така да се задават и специални теми като лъжата, 

кражбата, нарушенията на дисциплината, хазартните игри и 

употребата на алкохол.  

Найкан-рефлексията продължава една седмица и обхваща 

времето от 5 до 21 часа всеки ден. 

 

НАПРЕЖЕНИЕ В ГРУПАТА //  

НАПРЯЖЕНИЕ В ГРУППЕ 

 

Една от характеристиките на атмосферата в 

психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа), 

елемент на груповата динамика (групповая динамика). 

Противоположно състояние на напрежението се явява 

отпускането, разреждането, освобождаването. В контекста на 

груповата динамика обаче в качеството на противоположност на 

напрежението се разглежда груповата сплотеност, която означава 

взаимно привличане на членовете на групата един към друг и 

обезпечава подкрепата, приемането и безопасността. Н. В. Г. се 

проявява като центробежна сила, която възниква в резултат на 

груповите конфликти и на стълкновенията между участниците в 

групата и са насочени към разединение, докато груповата 

сплотеност — като центростремителна сила, насочена към 

запазване на групата, като стабилност и устойчивост. 

Сплотеността и напрежението изпълняват противоположни 

функции в групата: първата е стабилизиращ фактор (под нейното 

влияние членовете на групата чувстват подкрепа и относителна 

безопасност), а втората е подбуждащ фактор (тя води до 

неудовлетвореност и до стремеж да се промени нещо). Като 

отчитат противоположните функции на Н. В. Г. и на груповата 

сплотеност, много автори обръщат внимание на необходимостта 

от поддържане на динамично равновесие между тях в 

психотерапевтичната група. 

Н. В. Г. е следствие на вътрегруповите конфликти, на 

неудовлетвореността или на потискането на едни или други 

потребности на участниците в групата. Така например началото 

на работата в психотерапевтичната група, по правило, се 
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характеризира с високо ниво на напрежение (вж Фази на 

развитие на психотерапевтичната група/ Фазы развития 

психотерапевтической группы), коетоо е обусловено от 

разминаването между очакванията на пациентите и реалната 

ситуация в групата, в частност поведението на психотерапевта, 

който директно не насочва, не инструктира и не ръководи 

групата. Възникващото и растящо напрежение подбужда 

участниците в групата към активност, към обсъждане на 

актуалната групова ситуация и на собствените си позиции и 

роли. Н. В. Г. е свързана с вътрешното напрежение на всеки член 

на групата и се съпровожда с най-разнообразни чувства и 

състояния — тревога, страх, потиснатост, враждебност, 

агресивност и пр. Обикновено в ситуации на напрежение 

пациентите демонстрират привични, характерни за тяхното 

поведение в реалния живот стереотипи: потискат своите чувства, 

опитват се да ги скрият, проектират върху другите или ги 

изразяват открито, което само по себе си има важно диагностично 

значение и дава материал за по-нататъшна психотерапевтична 

работа. Възникващото в групата напрежение може да играе 

както положителна, така и отрицателна роля. Твърде високото 

или твърде продължителното напрежение, хладната, 

неприязнена, враждебна атмосфера, ако не бъде компенсирана от 

групова сплотеност и положителни емоции, може да доведе до 

дезорганизация на работата в групата, до напускането на 

отделни нейни членове и дори до разпад на групата. Твърде 

ниското ниво на Н. В. Г. обаче също не се явява положителна 

характеристика на груповата динамика и на процеса на групова 

психотерапия (групповая психотерапия).  Усещането за пълен 

комфорт, за спокойствие и равновесие не спомага за 

разкриването от страна на пациентите на техните собствени 

проблеми, конфликти и преживявания, за проявяване на техните 

типични невротични стереотипи на поведение, пациентите се 

стремят да запазят комфортната атмосфера, да не забелязват или 

да игнорират възникващите в групата проблеми и конфликтни 

ситуации. Групата се превръща в приятно дружеско общество, 

което обаче не изпълнява никаква психотерапевтична функция. 

Ако Н. В. Г. е твърде високо, то членовете на групата не са в 

състояние действено да решават проблемите, те се оплакват, че 

отношенията помежду им са нарушени. Ако обаче обратно 

напрежението е твърде ниско, то хората отдават предпочитания 

на удобния, лек взаимен контакт, а не на подробния разбор на 

проблема. Оптималното ниво на Н. В. Г. спомага да се проявят и 

разкрият груповите и индивидуалните конфликти и проблеми, да 

се  достигне до конфронтация (конфронтация) и до взаимна 

критика, като така се предостави на групата уникален материал 

за ефективна работа и за същинска психотерапия, което в крайна 

сметка води до положителни изменения у участниците в групата. 
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Кратохвил (Кратохвил, Kratochvil S., 1976), посочвайки 

положителните функции на Н. В. Г., отбелязва, че то е полезно и 

необходимо: 

1) като движеща сила, импулс, който постоянно 

стимулиращ усилията на човек да измени своето сегашно 

състояние; 

2) като фактор, който поддържа ориентацията на 

провежданото в групата обсъждане на отрицателните 

преживявания и чувства; 

3) като фактор, който активизира проявата на непривични 

стереотипи на поведение. 

Нивото на Н. В. Г. е необходимо да се контролира от групов 

психотерапевт (групповой психотерапевт). който понякога 

използва съответните прийоми за усилване или отслабване на Н. 

В. Г. Причините за възникването на Н. В. Г.и способите за 

разрешаването на подобни ситуации са важни теми на груповата 

дискусия (групповая дискуссия). 

Като цяло Н. В. Г.  играе положителна роля, ако се 

поддържа неговото оптимално ниво, а също така динамичното 

равновесие между груповото напрежение и груповата сплотеност. 

Вж също Механизми на лечебното действие на груповата 

психотерапия. 

 

НАРКОАНАЛИЗ (НАРКОСИНТЕЗ) //  

НАРКОАНАЛИЗ (НАРКОСИНТЕЗ) 

 

Мeтодът е разработен от Хорсли (Хорсли/ Horsley J. S., 

1943). Предназначен е за активизиране и анализ на 

психотравмиращите преживявания на пациента. Разширен 

вариант на метода – наркосинтез – е предложен от Гринкер и 

Шпигел (Гринкер и Шпигел/ Grinker R. R., Spiegel J. P., 1945). 

Методът се прилага по следния начин. Намирайки се в 

лежащо положение, на пациента бавно се въвежда наркотично 

средство (5%-ов разтвор на амитал-натрий/амитал-натрий или 

др.) докато у него възникне особено състояния: той е бодър, но 

същевременно значително отслабва неговата способност за 

самоконтрол (самоконтроль), като това негово състояние се 

поддържа от по-нататъшното постепенно въвеждане на 

препарата. 

Контактът с пациента се запазва, като разговорът се 

насочва по посока на преживявания, които според сведенията, с 

които разполага лекарят, са свързани с психотравмата. 

Отстраняват се защитните бариери и благодарение на това се 

създава възможност за осъзнаване (осознание) и емоционално 

отреагиране на травмиращите преживявания. Често е достатъчна 

една дума, свързана с преживяванията, за да се предизвика 

емоционална реакция (плач, спонтанни изказвания).  
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При завършването на сеанса се прекратява въвеждането на 

препавата, а във варианта на наркосинтеза, освен това, 

съвместно с пациента се провежда обсъждане на 

актуализираните преживявания, формулират се съвети. 

 

НАРКОПСИХОТЕРАПИЯ //  

НАРКОПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Методически прийом в сугестивната психотерапия 

(сугестивная психотерапия), използван за повишаването на 

внушаемостта чрез въвеждане на барбитурати (Телешевская М. 

Э., 1969). 

Разграничават се следните разновидности на Н.: 

1) внушение (внушение) на фона на кратковременна или 

продължителна непълна наркоза (внушение на фоне 

кратковременного или продленного неполного наркоза); 

2) наркохипноза (наркогипноз); 

3) метод на многократното венозно въвеждане на препарата 

(метод многократных внутривенных введений препарата); 

4) комбинирана Н. (комбинированная Н.) 

За постигането на наркоза се използват разтвори на 

амитал-натрий, на хексенал и др., най-често 1-10%-в разтвор на 

амитал-натрий и хексенал в дози от 0,5 до 3 мл. 

В динамиката на неврозата се разграничават 8 стадия, 

които имат различно значение при провеждането на Н. 

Първият стадий – понижаване на общата активност и 

инициатива – се характеризира със забавяне на речта, с 

хиподинамия, със световъртеж. 

Вторият стадий на емоционален подем настъпва по време 

на по-нататъшното въвеждане на препарата: в състояние на 

еуфория се отбелязват повишаване на общителността, оживеност, 

многословие. Продължителността на този стадий се колебае от 10 

минути до 1 час. На третия стадий се наблюдава картината на 

оглушаване с ехолалия и персеверации.  

Най-широко приложение получава внушението (внушение) 

на фона на кратковременната непълна наркоза. В състоянието на 

еуфория с елементи на оглушаване лечебните сугестивни 

въздействия стават по-ефективни. Препаратът се въвежда в 

продължение на 3-4 минути, след което лекарят императивно 

повтаря кратки, ясни формули на внушение. На фона на 

еуфорията за болните е по-лесно да придобият чувство на 

увереност и по-късно охотно да изпълняват различни задания. 

Продължителното състояние на амиталова (хексеналова) 

субнаркоза се използва в терапията на истеричните 

моносимптоми (амавроза, астазия-абазия, мутизъм и др.), при 

трайна хипохондрична симптоматика. След въвеждането на 

препарата в продължение на 15-20 минути се провежда 
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внушение и се предлагат тренировъчни упражнения (ходене – 

при астазия-абазия, четене на глас – при афония).  

При лечение на болни с продължително безсъние след 

въвеждането на 1-2 мл 1-3%-ен разтвор на амитал-натрий се 

използват обичайните формули на внушение, както при 

въвеждане на болния в хипнотично състояния. Сеансът Н. 

продължава от 30 минути до 1 час, като формулите на внушение 

се повтарят на всеки 8-10 минути. 

В случаите на физиогенни астении при тревожно-

депресивен фон на настроението може да се използва 

многократното въвеждане на барбитурати (амитал-натрий, 

хексенал/ амитал-натрий, гексенала), през ден, до 20 инжекции. 

Използва се единствено еуфоризиращото действие на 

препаратите, без внушение. 

Комбинираната Н. предполага последователното прилагане 

в процеса на лечение на няколко методически прийоми.  

Понастоящем Н. може да се причисли към относително 

рядко използваните методи за лечение. 

 

НАРКОПСИХОТЕРАПИЯ С ПОМОЩТА НА ГАЗОВА 

СМЕС НА ДИАЗОТЕН ОКСИД И КИСЛОРОД //  

НАРКОПСИХОТЕРАПИЯ С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВОЙ 

СМЕСИ ЗАКИСИ АЗОТА И КИСЛОРОДА 

 

Един от вариантите на наркопсихотерапия (наркопсихо-

терапия, Панько Т. В., 1987). 

При провеждането на психотерапия с помощта на диазотен 

оксид и на кислород се разграничават следните етапи. 

Първи етап – подготвителен, по време на който на болния 

се дават сведения за методиката, като не само се подчертават 

нейните преимущества пред другите (безвредност, висока 

терапевтична ефективност), но и с еопосредства спектърът от 

действия на диазотния оксид, като се посочва положителното 

влияние на вдишваното вещество до и след включването на 

диазотния оксид към чистия кислород.  

Вторият етап – етапът на предварителна оксигенизация – 

продължава 1-2 минути. На болния се предлага да диша 

равномерно и дълбоко, по време на което му се провежда вече 

непосредствено внушение (внушение), насочено към 

нормализиране на обменните процеси в нервната тъкан, към 

преживяване на благотворното действие на чистия кислород. 

Третият етап започва от момента на подаване на диазотния 

оксид. 

Концентрацията на диазотния оксид се повишава 

постепенно, като започва от 5%. Всички болни по време на 

първия сеанс преминават 3 стадия на първото ниво на 

наркотичното състояние (еуфория, сънливост, оглушаване). По 
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време на следващите сеанси концентрацията на диазотен оксид 

се определя на всеки конкретен стадий от наркозата и се 

поддържа в продължение на 4-6 минути, т.е. стремежът е да се 

достигне до устойчиво ниво на наркотичното състояние, на фона 

на което започва внушението. Формулата на внушението се 

изгражда индивидуално за всеки болен и зависи от клиничната 

симптоматика, от целите и задачите на всеки сеанс и е насочена 

към отстраняването на психичните нарушения. Внушението се 

провежда в императивен тон; по време на внушението се 

опосредстват усещанията, характерни за един или друг стадий на 

наркотичното състояние. Така при еуфория формулата на 

внушението включва засилването на чувството за лекота, 

намаляването на напрежението, подобряването на настроението; 

при сънливост – засилване на възникващото чувство за тежест и 

на състоянието на сънливост; при оглушаване – целебното 

дехствие на усещането за пропадане (ощущение „провала”).  

Четвъртият етап – етапът на последваща оксигенизация – 

продължава 1-2 минути. Внушението на този етап е насочено към 

намаляването на психосензорните усещания, предизвикани от 

вдишването на диазотния оксид и към постигането на добро 

самочувствие.  

Петият етап – заключителният – започва след като се снеме 

маската. 

В същото време ефектът на диазотния оксид се проявява в 

повишената внушаемост и добрия емоционален контакт между 

лекаря и болния, което обяснява провеждането на рационална 

личностно-ориентирана психотерапия с болния, насочена към 

дезактуализация на психотравмиращата ситуация, към 

преизграждане на отношението на личността към болестта и към 

активно преодоляване на житейските трудности. При наличието 

на фобийни преживявания е необходимо провеждането на 

функционален тренинг (тренинг). Курсът на лечение 

обикновено се състои от 10 сеанса, провеждани през ден. 

По време на първия сеанс положително се оценява 

терапевтичният ефект на стадия на еуфория, през който 

преминават болните с астено-депресивен синдром, на стадия на 

сънливост  - при болните с астено-агрипничен синдрон (астения с 

персистиращо безсъние – бел. прев.), на стадия на глухота – при 

болни с астено-хипохондрични и тревожно-фобийни синдроми. 

Концентрацията на диазотния оксид за достигане на 

терапевтичния стадий е различна у различните болни и зависи 

от формите на техните неврози: най-малки дози са нужни на 

болните от истерия, най-големи – на пациентите с натрапливи 

неврози, а средни дозировки – на болните от неврастения. 

Последващите психотерапевтични сеанси се провеждат на 

стадия, който е най-адекватен за дадения болен, като 

концентрацията на диазотния оксид се установява веднага след 
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като се отчете формата на неговата невроза, което дава 

възможност да се съкрати времето, необходимо за достигането на 

стадия на наркопсихотерапия. При болните от истерия стадия на 

еуфория настъпва при 10-15%-ната концентрация на диазотния 

оксид, от неврастения – при 20-25%-ната концентрация, при 

пациентите с натраплива наевроза —  при 30-35%-на 

концентрация. Всички болни, независимо от формата на тяхната 

невроза, отбелязват по време на този стадий подобрение на 

тяхното емоционално състояние, те изпитват веселост, 

окриленост, лекота в тялото. Този стадий се оценява положително 

от тях. За постигането на сънливост, концентрацията на 

диазотния оксид в подаваната смес при болни от истерия трябва 

да е 20-25 %, от неврастения — 30-35%, у пациентов с неврозом 

навязчивых состояний — 40-45%. На този стадий болните усещат 

тежест в тялото и главата, мислите им са объркани, появява се 

сънливост. Всички пациенти с истерична невроза оценяват 

отрицателно този стадий. За постигане на стадия на оглушаване 

при болни от история концентрацията на диазотен оксид трябва 

да е 30-35%, от неврастения — 50%, при пациенти с неврози с 

натрапливи състояния — 60%. Всички болни по време на този 

стадий отбелязват, че престават да усещат тялото си, че  у тях 

изчезват всички неприятни и болезнени усещания, мисли, 

страхове и възниква усещане за „пропадане” (ощущение 

«провала»). Особено положително този стадий се оценява от 

пациенти, страдащи от невроза с натрапливи състояния. 

Най-ефективна Н. С. И. Н. Г. С. Н. А. И. К. се оказва при 

заболявания с продължителност до 1 година, т.е. у болни с остро 

протичане на неврозата и по-малко ефективна – при неврози със 

затегнато протичане: най-голям ефект се отбелязва при болни с 

истерична невроза, а най-малък – при невроза с натрапливи 

състояния; по-резултативна тази терапия е при лечението на 

болни с астено-депресивен и астено-агрипичен синдром и по-

малко ефективна – в лечението на болни с астено-

хипохондричесн синдром. 

В литературата (Панько Т. В., 1987) се подчертават 

преимуществата на Н. С. И. Н. Г. С. Н. А. И. К. пред 

наркопсихотерапията с използване на амитал-натрий. Това се 

изразява, на първо място, в по-високата ефективност на 

лечението, на второ място – в по-бързото настъпване на траен 

терапевтичен ефект и на трето – в продължителността и 

трайността на ефекта, потвърдени в катамнезата.  

При лечението на болни от нервози този метод за 

наркопсихотерапия може да се прилага самостоятелно, доколкото 

той включва в себе си както непосредственото действие на самото 

вещество върху организма – вегетотропно, анамнезиращо, 

спазмолитично, така и психотерапия. Бързото изчезване на 

фазовите състояния позволява императивното внушение да се 
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съчетае с рационална психотерапия (рациональная 

психотерапия), за сметка на установяването на положителен 

емоционален контакт и на повишената внушаемост на болните, а 

също така да се проведе функционален тренинг.  

 

НАРКОХИПНОЗА //  

НАРКОГИПНОЗ 

 

Отнася се към методите на сугестивната психотерапия 

(сугестивная психотерапия). Същността на Н. се заключава в 

това, че сеансът по хипнотерапия (гипнотерапия) се предшества 

от въвеждането на наркотични средства, които облекчават 

настъпването на хипнотичен сън или засилват неговата 

дълбочина. М. Е. Телешевска (М. Э. Телешевская (1969) 

разграничава Н., при която сънотворните се дават на 

слабохипнабили болни, предизвиквайки у тях състояние на 

сънливост, и хипнонаркоза (гипнонаркоз), прилагана при субекти 

с по-изразена хипнабилност, при която използването на 

сънотворните средства повишава терапевтичната активност на 

хипнозата.  

Доколкото предварителният прием на наркотичния 

препарат трябва да предизвика у пациента състояние на дрямка 

към началото на хипнотерапевтичния сеанс, следва да се отчитат 

фармакодинамичните особености на онова сънотворно, което ще 

се прилага. Поради това първите 2-3 комбинирани прилагания 

на сънотворното и на хипнозата често се явяват пробни, след 

което лекарят определя индивидуалната доза сънотворно и 

оптималното време за неговото приемане от страна на болния. 

При провеждането на И. най-често се използва амитал-натрий 

(0,2-0,3) или други сънотворни средства, които след 25-30 минути 

предизвикват състояние на дрямка у пациента (Рожнов В. Е., 

1979). 

М. Е. Телешевская отнася Н. към един от видовете 

наркопсихотерапия (наркопсихотерапия). По нейно мнение, Н. 

може да се прилага както като основен, така и като спомагателен 

прийом на наркопсихотерапията. Продължителността на сеанса е 

30-60 минути, като формулите на внушението (внушение) се 

повтарят на всеки 8-10 минути. Лекарят говори за благотворното 

въздействие на въвеждания лекарствен препарат и на хипнозата, 

които ще дадат възможност на болния да си почине пълноценно, 

ще му донесат сън, душевен покой, висок жизнен тонус, увереност 

в себе си, добро самочувствие и настроение. 

Най-ефективно е прилагането на Н. за отстраняване на 

тежки и трудно поддаващи се на лечение истерични 

моносимптоми и фобийни състояния, при повишена емоционална 

възбудимост и лабилност на настроението, при продължително 

безсъзние, сексуални разстройства, а също така при соматични 
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заболявания с преобладаване на функционалните нарушения. 

 

НАСОЧЕНА ДИНАМИЧНА ГРУПОВА 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА ХЬОК // 

НАПРАВЛЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ГРУППОВАЯ 

 ПСИХОТЕРАПИЯ ХЁКА  

 

На нем. – die intendierte dynamische Gruppenpsychotherapie. 

Хьок (Хёк/ Hock K., 1977) е известен немски психотерапевт, 

организатор и дългогодишен ръководител на Дома на здравето и 

на психотерапевтичния стационар „Хиршгартен” (Хиршгартен, 

Берлин). 

Като запазва основната концепция за недирективното 

поведение на психотерапевта, Хьок разработва вариант на 

динамична групова психотерапия (групповая психотерапия), 

която се характеризира със специфични фази на развитие на 

психотерапевтичната група (психотерапевтическа группа): 1-

ва — фаза на „загрявка” или „ориентация”; 2-ра — начална, или 

фаза на зависимост; 3-та — фаза на „активиране”; 4-та — 

терапевтична, или работна фаза; 5-та — заключителна фаза. 

Първите две фази се разбират от Хок като предгрупови стадии. 

В системата на Н. Д. Г. П. Х. К съществено значение имат 

следните теоретико-методически аспекти (Хёк, 1975). 

1. Задължително за Н. Д. Г. П. Х. К е принципно 

положителното отношение от страна на психотерапевта към 

отделните членове на групата и към групата като цяло, което се 

състои в доброжелателност, уважение, признание и емпатия 

(эмпатия); психотерапевтът обаче открито не изразява това свое 

отношение. 

2. Ако при индивидуалното лечение в центъра на 

вниманието се намират симптоматиката и проблематиката на 

индивида, т.е. психотерапевтът се занимава с вътреличностните 

процеси, то в Н. Д. Г. П. Х. К. основен негов проблем са 

нарушените отношения на личността със заобикалящата я среда, 

като тези нарушени отношения са общи за всички участници. 

Става дума най-вече за междуличностните процеси, за 

проблемите, свързани с неувереността в себе си, със зависимостта 

от околните и със съотнасянето им със самия себе си и в крайна 

сметка – за нарушенията на комуникативността, на социалното 

функциониране. Поради неадекватните недостатъчно гъвкави 

способи на поведение у болния от невроза непрекъснато 

възникват напрежение и конфликти, които в повечето случаи той 

не успява да разреши. В Н. Д. Г. П. Х. К този феномен се 

използва по един специфичен начин и се усилва, т. е. 

психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа) се 

формира и функционира в изкуствено създавано поле на 

напрежение. 
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3. В началната фаза пациентите се опитват с помощта на 

директни въпроси, с молби за насоки или по пътя на създаването 

на псевдопроблем и псевдокомуникация да се справят със 

ситуацията, предизвикваща у тях неувереност. Очакванията се 

концентрират върху психотерапевта, чиято задача вече се състои 

преди всичко в това още от първия час да актуализират 

очакванията на пациентите и да ги засилят чрез своята позиция 

на мълчалив наблюдател. Такова поведение на психотерапевта 

води до нарастване на неувереността на групата, което се 

преживява от нейните членове с особена тревога и на което те 

отговарят с афективно увеличаване на очакванията. Този процес 

може да бъде значително усилен и задълбочен от съответното 

поведение на пациента, в резултат на което: а) неадекватността в 

тази ситуация на пасивно-зависимото поведение на пациента се 

проявява все по-явно в различни форми, б) този регресивен 

процес обхваща всички пациенти, в) възниква висока степен на 

афективно напрежение и г) при повечето пациенти съпротивата 

(сопротивление) спрямо груповия натиск актуализира стремежа 

им към независимост и така се съкращава фазата на зависимост.  

4. Следващата фаза Хьок нарича фаза на „активиране”, 

която се характеризира с тенденция към самоутвърждаване. И 

докато в началната фаза групата се държи пасивно-очаквателно 

и все повече се разочарова от своя психотерапевт, сега 

участниците в групата прехвърлят върху него цялата си 

неувереност и зависимост, смятат го за неспособен, зъл, арогантен 

и т.н. Възможни са агресивни изстъпления на отделни членове 

на групата, които все повече обхващат и останалите нейни 

членове. Групата започва да действа рязко, като в определена 

степен възприема психотерапевта като противник, сплотява се 

против него, откъсва се от него и от обкръжението си. На тази 

фаза психотерапетът се старае в своите намеси преди всичко да 

прекъсне комуникацията между членовете на групата, да 

постави под съмнение целесъобразността на спонтанно 

издиганите теми на дискусиите и др., да предизвиква агресивност 

у членовете на групата по отношение на себе си. 

5. Т. н. обратен процес настъпва тогава, когато групата се 

обединява срещу психотерапевта и така се оказва по-силна от 

него. В този процес психотерапевтът обикновено преминава през 

функцията на доброжетален консултант (бета-позиция) в 

първоначалната си алфа-позиция на противник. Единствено от 

този момент нататък може да се говори за група, доколкото 

първите две фази се разбират като предгрупови стадии и едва 

оттук нататък в групата може да започне конструктивна 

дискусия. Развива се гъвкава и свързана групова ситуация, в 

която отделните нейни членове се чувстват уверено и в 

безопасност, което е необходимо, за да се разкрият; в по-

нататъшните дискусии тя си изработва собствени норми и 
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ценностна йерархия. На тази фаза психотерапевтът, който 

проявява себе си като надежден и по-силен от всеки отделен 

индивид и същевременно като по-слаб от всички взети заедно, 

става катализатор на по-нататъшния процес в неговата функция 

на доброжелателен, неутрален консултант (бета-позиция). За 

него е важно да се утвърди в тази позиция и да има възможността 

да допусне групата да функционира „сякаш сама по себе си”. 

6. Едва сега групата представлява сама по себе си социален 

организъм, членовете на който са свързани от една цел и дейност, 

и развиват емоционална заинтересованост един към друг, 

постигат солидарност помежду си, показват готовност за оказване 

на взаимопомощ: от предишното „един срещу друг” възниква все 

по-нарастващо „един за друг”. Едва сега в групата могат да се 

обсъждат различни страхове, проблеми и трудности. По този 

начин в процеса на общуване се формира самосъзнание, което 

може да се определи като „социално съзнание, което се изменя 

вътре в себе си” (Выготский Л. С.). Това създава предпоставки за 

възникването на нови задачи и мотиви за по-нататъшна 

собствена дейност, която се превръща в „дейност, насочена към 

бъдещето”  («деятельность, направленную в будущее») (Эльконин 

Д. Б.). 

При провеждането на Н. Д. Г. П. Х. К. към психотерапевта 

се предявяват много високи изисквания, ето защо е необходимо 

както постоянно взаимодействие и обсъждане с котерапевт 

(котерапевт), така и достатъчно задълбочена подготовка на 

психотерапевта в груповия тренинг (тренинг).  

Основните показания за описаната форма на психотерапия 

произтичат от това, че Хьок разделя болните от невроза на 2 

основни групи: на такива с невротични реакции (вегетативно-

афективни реакции, условно-рефлекторни нарушения), които 

преимуществено се определят и формират под въздействието на 

околната среда и поради това възникват у много хора, поставени 

в еднакви условия, и, от друга страна, на невротици с невротични 

нарушения, при които решаващо значение имат особеностите в 

развитието на личността (първично и вторично невротично 

развитие). Доколкото при невротичните реакции структурата на 

личността на пациента е нарушена относително слабо, то 

обикновено за справянето с тях е достатъчна не дотам скъпа 

симптомоцентрирана психотерапия (автогенна тренировка/ 

аутогенная тренировка, поведенческа психотерапия/ 

поведенческая психотерапия) и др. При невротичните развития е 

изменена структурата на характера на пациента и общата 

структура на унаследените и обусловените от 

предразположенията начини за преживяване и поведение, 

поради което възникват съществени конфликти между усвоените 

и закрепени образци на поведение и на социално възприятие, от 

една страна, и изискванията към психичната дейност в 
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жианения процес – от друга. По-адектватна и ефективна в този 

случай е Н. Д. Г. П. Х. К. Хьок допуска, че е целесъобразно тя да 

се провежда в специализирани психотерапевтични отделения 

(психотерапевтическое отделение), изградени на принципа на 

терапевтичното общество (вж Терапия чрез средата/ Терапия 

средой). 

 

НАТУРПСИХОТЕРАПИЯ // 

НАТУРПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Целесъобразността на разграничаването на лечебното 

влияние на природата в качеството ù на самостоятелен 

психотерапевтичен метод не се признава от всички. Много 

автори, без да отричат положителното емоционално въздействие 

на природата, го разглеждат единствено като фон на 

психотерапията, а не като същинска такава, която според тях е 

невъзможна без информация, предавана чрез речта. 

До голяма степен отговорът на този въпрос се заключава в 

най-разпространеното в нашата литература определение на 

психотерапията: тя е „лечебно въздействие с помощта на 

психични средства върху психиката на болния, а чрез нея — на 

целия му организъм..”. (Рожнов В. Е., 1979). Основно в комплекса 

от въздействия върху психиката се явява въздействието на 

словото, което обаче не изчерпва психотерапията. Много малко 

отделни автори определят психотерапията по-тясно — като 

„метод за лечебно въздействие на лекаря върху психиката на 

болния или едновременно върху група болни с помощта на 

словото, чрез втората сигнална система” (Буль П. И., 1974). Ако 

обаче се приеме последната формулировка, под съмнение се 

поставя възможността да се отнесат към психотерапията 

признати методи в нея като музикотерапията (музыкотерапия), 

библиотерапията (библиотерапия) и др.  

За да се уточни понятието Н., важно значение има 

забележката на В. Н. Мясишчев (В. Н. Мясищев, 1966) за това, че 

психотерапията е система за лекарско въздействие върху 

психиката на болния, основаваща се на използването на 

разработени прийоми, които позволяват да се постигне нужния 

лечебен ефект. 

Следователно, за да се отнесе Н. към психотерапевтичните 

методи, тя трябва да се прилага за лечебни цели от лекар 

(психолог или друг специалист с медицинска подготовка), при 

условие, че Н. е достатъчно разработена като метод за 

психотерапия. Очевидно е, че понастоящем Н. не отговаря 

напълно на тези изисквания, доколкото, ако се изключат отделни 

ентусиасти (по-често работещи в санаторно-курортни условия), 

този прийом се използва рядко в системата от психотерапевтични 

мероприятия. 
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Значението на Н. ще нараства все повече с нарастването на 

значението за човека на общуването с природата предвид все по-

силната урбанизация и въздействието върху хората на научно-

техническата революция. Като пример може да послужи Япония, 

където чувството за любов към прекрасното, на първо място към 

природата, целенасочено се развива в човека още от детството. 

В качеството на лечебни фактори при общуването на човека 

с природата встъпват преди всичко следните: положителното 

емоционално въздействие (невербална сугестия); седативен, 

отвличащ, активизиращ и катартичен ефект. Под катарзис 

(катарзис) тук се разбира не фройдисткото потапяне в 

несъзнаваното, а „разширяването на границите на 

индивидуалното съзнание до всеобщо такова... което по един нов 

начин осветлява индивидуалния опит, миналото на човека, 

помага му да види своите отклонения и пагубни последици от 

това” (Флоренская Т. А., 1978). Лечебното влияние на природата 

може да се проявява във възстановяването на нарушените 

отношения и нагласи на личността, които лежат в основата на 

много разстройства в нервно-психичната сфера. 

Главното тук  е естетическото въздействие на природата 

върху човека, което възвеличава, хармонизира неговата личност. 

По повод ландшафтотерапията (ландшафтотерапия) Л. Н. 

Лежепекова и Б. А. Якубов (Л. Н. Лежепекова и Б. А. Якубов, 

1977) пишат: „Естетичното (прекрасното) – това са животът, 

природата – започва да служи за осъществяването на 

терапевтични, хигиенни и профилактични цели и задачи”. 

Постигнатият първоначален ефект, изразяващ се в смекчаване 

на болестните нарушения, от една страна, може да доведе до 

такива изменения на отношенията на личността и 

обкръжаващата я среда, които ще доведат след себе си до 

преобразуване на първоначалната конфликтна ситуация, а от 

друга — може са обуслови изменения в себевъзприемането и 

самооценката, които също спомагат за възстановяването на 

вътрешната психодинамика. 

 

НАУЧНИ ОСНОВИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА // 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Историята на психотерапията може да бъде проследена 

назад, в далечното минало. Още Хипократ представя 

типологията на темперамента и смята словото за едно от 

лечебните средства. Същинските научни обосновки, които 

позволяват психотерапията да бъде разглеждана в качеството ù 

на научна дисциплина, се натрупват едва през нашия век. 

Особено бурна еволюци в психотерапията се отбелязва през 

последното десетилетие, когато новите научни разработки и 

изследвания позволяват да се види в психотерапията именно 
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научната дисциплина, а не просто сбор от методи, основани на 

лични свидетелства или система от убеждения (убеждения), 

създадени от една или друга „школа”, което може да има повече 

общо с религиозните представи, отколкото с научния подход. 

Въпросът за това кой метод в психотерапията е научен, а 

кой ненаучен, остава отворен и до днес, доколкото, независимо от 

получените нови, по-точни научни резултати, още много задачи в 

един от най-сложните подходи към човека — психотерапията, 

остават нерешени. Не бива също така да се решава проблема за 

научността в психотерапията, като се приема, че ако с 

психотерапия се занимават дипломиран специалист лекар или 

психолог, то тяхната дейност е научно обоснована, а ако тя се 

извършва от други лица — то тя е ненаучна. В качеството им на 

общи предпоставки на научния и ненаучния подход в 

психотерапията може да се представи такъв, при който 

познавателните (когнитивни) структури у ненаучно работещите 

психотерапевти са построени на основата на личния опит, докато 

прилагането на научно обосновани психотерапевтични методи се 

опира на съвременните теоретико-методологически научни 

знания. Известно е, че много психотерапевтични методи, 

използвани понастоящем, не са възникнали под влиянието на 

общопсихологическата теория, а се явяват производни на 

личната интуиция и опит. В много от тези случаи отсъства 

научна обосновка.  

Под психотерапия обикнвено се разбират или редица 

методи, които включват психологически средства за лечение на 

психичните разстройства, или практическата работа на онези, 

които използват тези методи. Подобна диференциация 

съответства на различията между методологичните норми и 

психотерапевтичната практика. Психотерапевтичните методи 

могат да бъдат интерпретирани като методологични норми, ако 

тяхното описание съдържа информация за иницииращата 

ситуация и диагноза на проблема, излага терапевтичните цели и 

предлага съответни психотерапевтични действия. Различните 

личностни характеристики, условия на обкръжаващата среда и 

т.н., които са важни за дадения тип лечение, също могат да бъдат 

част от първичната ситуация или от разбирането на проблема. 

Предложенията за терапевтични действия могат да бъдат под 

формата на по-прости или сложни намеси, както и да включват 

използване на терапевтични подстратегии като например 

фокусиране, интерпретация (интерпретация) или 

конфронтация (конфронтация). Нужно е също така да се знае 

какви действия могат да бъдат реализирани и при какви условия 

(в рамките на терапевтичния процес), а допълнително — с каква 

цел. Определянето на показанията за прилагане на едни или 

други методи се явява общо правило за действие, което показва 

кои мерки са оптимални при актуалните условия, и включва 
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предиктори на възможностите за успех по отношение на 

конкретния случай (Baumann U., von Wedel В., 1981). 

Методите на научно необоснованата психотерапия 

обикновено нямат точни показания, техните цели са 

недостатъчно ясни (поради което не може да се поставя въпроса 

за тяхната ефективност), често е трудно да се разбере 

терапевтичната стратегия на действията (насочени към 

постигане на неясните цели – бел. прев.) и да се предположи 

какъв ще е резултатът от тях. Това означава, че такава 

психотерапия не може да бъде реконструирана под формата на 

методологически обоснована норма. 

При лечението на психичните разстройства ние, по 

правило, не работим с точно определени феномени, и методите на 

психотерапевтична намеса (психотерапевтическое 

вмешательство) често се явяват не методологични норми, а 

притежават евристичен характер. 

Евристичността обаче може да бъде и система от 

методологично обосновани норми. Тя може да включва насока на 

действие при определени начални условия за постигането на 

определени цели. Една от характеристиките на началните 

условия например, може да бъде това, че проблемът не е напълно 

ясен. В този случай действията могат да започнат не със 

същинска терапия, а с анализ на на проблема. 

Изкуството да се прилагат нормите на научно-обоснованата 

психотерапевтична практика се проявява в способността 

творчески настроеният психотерапевт съзнателно и планомерно 

да прилага доказани, узаконени знания, оценени норми и 

евристичност  (Perrez M., 1989). 

Активната личност запълва празнотата между наличната 

научно-обоснована база знания и онази, която е необходима в 

действителност, с помощта на собственото си знание, формирано 

на основата на личния опит. Такива лично създадени норми, 

евристичност и каузални атрибуции, които се използват за 

обяснение на ефектите на действието, могат да бъдат лъжливи. 

Би било грешка обаче да се смята, че психотерапевтът не може да 

се окаже успешен в терапевтично отношение на основата на 

личните си знания. 

Способността да разрешава проблеми на активния 

психотерапевт се увеличава единствено при условие, че той 

усвоява нови знания. Това обаче не се случва, когато 

психотерапевтът е придобил опит в приемането на лъжливи 

каузални атрибуции и си остава успешен само в частни 

психотерапевтични случаи. Такива „:природни таланти”, 

формирани на основата на личния им опит, заплашват с това, че 

могат да основат терапевтични школи, базирани на техните 

лъжливи каузални атрибуции и представи, особено ако 

притежават харизматична външност и техните „особени методи” 
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следват масовия вкус в конкретния период. Привлекателността 

на такива концепции, създадени от един човек, обикновено са 

резултат и на тяхната теоретична простота, директна вероятност 

и универсално приложение, т.е. на онези характеристики, които 

удовлетворяват човешката потребност от яснота и проста, от 

неоспоримост на утвържденията. В противовес на това, научната 

основа на поведението на психотерапевта се явява комплексна, 

отворена за по-нататъшно развитие и нуждаеща се от 

преразглеждане. 

За практическата психотерапевтична дейност теоретико-

методическите и методическите знания са недостатъчни. 

Предполага се, че ефективното решаване на поведенчески и 

психични проблеми е възможно не само посредством промяна на 

знанията, но и също така чрез използване на разбирането за 

условията, които формират проблема и неговата динамика 

(„обусловено” знание). 

Разбирането на степента на научна обосновка на 

психотерапията също така зависи от социално-историческите 

условия. Към настоящия моментт ние наблюдаваме представи за 

произхода и за лечението на психичните разстройства, които са 

свързани с определени културни особености, коренящи се в 

далечното минало. Причините за диференциране на научното 

знание от личното, битово знание и мнение, излизат извън 

личния опит. Научността зависи, освен от всичко останало, от 

обосноваността на междуличностния опит, получен в 

съответствие с нормите на научната меотдология на собственото 

историческо време. Това, което научното общество в определена 

епоха определя като достоен принос в структурата на науката, 

зависи не само от социологичните феномени, но и от точните, 

достъпни за изследване резултати, постигнати в прогреса на 

знанието. Така, след трудовете на И. П. Павлов (Павлов)  по 

проблемите на условните рефлекси, научният свят започва да 

разглежда по друг начин определени психологични феномени. 

Това обяснява защо обосновката на „технологиите” в 

психотерапията зависи от напредъка на знанието. В този смисъл, 

научно обоснованата психотерапия се явява отражение на своето 

време. 

На основа на представите на Бунге (Бунге, Bunge M., 1967) 

и Пере (Перре, Perrez M., 1989), в качеството им на общи 

критерии за научна обосновка на психотерапията могат да се 

разглеждат (Абабков В. А., 1998): 

1. Доказателства за ефективността на психотерапията. 

Ефективността на психотерапията не може да се оценява 

единствено субективно, на базата на мнението на психотерапевта 

или на пациента. Оценката на ефективността изисква сложни, 

многофакторни изследвания (вж Оценка эффективности 

психотерапии/ Оценка на ефективността на психотерапията, 
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Метаанализ на резултатите от изследвания на 

ефективността на Граве/ Метаанализ результатов 

исследования эффективности психотерапии Граве). 

2. Обосноваване на психотерапията чрез предположения, 

които не противоречат на съвременните научни данни. 

         Този критерий изисква наличието на съвременни научни 

знания не само в областта на психотерапията, но също така и по 

теориите за личността и по психопатология. 

3. Прилагането на приетите психотерапевтични теории,  

които обясняват научно ефективността на психотерапевтичния 

метод. 

Тези обяснения са свързани преди всичко с методологията на 

психотерапията. 

4. Етична законност на психотерапевтичните цели  

Определянето на целите на психотерапията може да зависи 

от възможностите на психотерапевта, от особеностите на 

пациента и от условията, в които се провежда психотерапията. 

Изборът на най-етичната, да кажем, но същевременно най-

сложната или най-слабо финансирана цел на психотерапията, се 

определя от признаването от страна на психотерапевта на този 

показател. Той може също така да отчита възможността за 

използване на психотерапията с политически или идеологически 

цели. 

5. Етична приемливост на психотерапевтичния метод. 

Важността да се съблюдава това условие е особено актуална 

понастоящем, когато безспирно се рекламират и прилагат 

разнообразни нетрадиционни и параклинични екстрасензорни, 

магически, религиозни и пр. (по същността си психологически) 

методи за въздействие върху човека. Различните екзотични и 

слабоефективни видове психотерапия остават в арсенала и на 

дипломираните специалисти. 

6. Разходи по прилагането на метода, необходими за 

постигането на успех. 

В наши дни здравеопазването дори на най-развитите в 

икономически план страни не може да заплаща напълно особено 

необходимото дълготрайно психотерапевтично лечение. Вторият 

проблем се състои в избора на това колко продължителна да е 

психотерапията в зависимост от нейната ефективност, което също 

е свързано с икономически показатели. Финансовата страна на 

психотерапията, както вече беше отбелязано, може да се 

разглежда и от етична гледна точка. 

7. Вероятност и характер на очакваните странични ефекти. 

Този критерий е особено важен за клиничната 

психотерапия. Научно обоснованата психотерапия, която ясно 

представя механизмите на влияние, целите, задачите и 

възможностите, може да предвиди резултатите от своето 

въздействие и да избегне нежелателните или вредни последици, 
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които все още не са рядкост в психотерапевтичната практика.  

Бърза еволюция на психотерапията се наблюдава през 

последните 10 години, през които се отработват и активно се 

апробират теоретико-методологичните и методически позиции на 

психотерапията като научна дисциплина, а развитието на 

свързаните с нея научни области позволява да се усъвършенстват 

и сукорят компютърните и математико-статистическите способи и 

методи за събиране и за обработка на теоретичния и практически 

материал. 

Рязко нарасна броят на научните публикации в последно 

време, посветени на психотерапията и особено на нейните частни 

въпроси. Наред с това са налични и немногобройни строго научни 

разработки с обобщаващ характер, за чието създаване по-рано 

нямаше условия. Към тях може да бъде отнесено изследването на 

Ламбърт и Бъргин (Ламберт и Бергин/ Lambert M. J., Bergin A. 

E., 1992)). В качестовото на общи научни постижения на 

съвременната психотерапия, авторите разграничават следните 

положения: 

1. Повишаване на общия ефект на психотерапията 

спрямо ефекта на спонтанните ремисии. 

2. Позитивност на общия ефект на психотерапията. 

3. Превишаване на ефекта на психотерапията спрямо 

ефекта на плацебо-контрола. 

4. Вариране на резултатите дори при хомогенните 

изследвания, което се разглежда по-скоро като 

следствие от действието на фактори, свързани с 

психотерапевта, а не с психотерапевтичната 

техника. 

5. Демонстриране на относителната еквивалентност 

на резултатите при голям брой използвани методи 

за психотерапия, терапевтични променливи и 

времеви условия. 

6. Демонстриране на уникалната ефективност на 

някои форми на психотерапия при специфични 

нарушения.  

7. Показване на интерактивната и синергична роля 

на медикаментите при провеждането на 

психотерапия. 

8. Показване на особената важност на 

взаимоотношенията между психотерапевт и 

пациент за предсказване на резултата и за 

постигане на вероятно положителна личностна 

промяна у пациента. 

9. Документиране на негативните ефекти при 

психотерапевтичното лечение и изучаване на 

процесите, които водят до влошаване на 

състоянието на пациентите. 
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Безспорните научни постижения на съвременната психотерапия 

и увеличаването на техния брой се явяват много важно условие 

за превръщането на психотерапията, тази особено важна област 

на медицината и здравеопазването, в истинска научна 

дисциплина. 

 

НЕВРО-ЛИНГВИСТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ // 

НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Модел на човешките комуникации и поведение, който може 

да бъде ефективно използван за организиране или описване на 

взаимодействието в психотерапията, педагогиката и 

управлението с цел тяхното оптимизиране; съвременно 

направление на постериксонианската психотерапия 

(ериксонианска хипноза/ эриксоновский гипноз, позитивна 

психотерапия/ позитивная психотерапия), разработвано от 

1975 г. от американците Бендлер (Бендлер, Bandler R.) и Гриндер 

(Гриндер, Grinder J.) (математик и лингвист по базово 

образовнаие) и техните последователи. 

Н. – Л. П, се основава на редица източници: 1) на 

изучаването и анализа на практиката на Ериксон (Эриксон, 

(Erickson M. H.), Сатир (Сатир (Satir V.) (семейна психотерапия/ 

семейная психотерапия), Пърлс (Перлс, Perls F. S.) (гещалт-

терапия/гештальт-терапия) и други представители на 

американската психотерапия; 2) на съвременните данни за 

хемисферната асиметрия  – различията в преработката на 

информацията от дясното и лявото полукълбо; на трудовете на 

Бейтсън (Бейтсон, Bateson G.), посветени на „екологията на 

разума” («экология разума»), с препратка към зоопсихологичните 

данни за формирането на нестандартни „творчески” стереотипи 

на поведение на делфините при определени условия на 

дресировка; 3) на трансформацияонната граматика на Чомски 

(Хомский, Chomsky N.), който изучава дълбинните структури на 

езика, правилата за организация и трансформация на 

съобщенията; 4) на изследванията на кибернетиката от 50-те и 

60-те г. на ХХ век, които изтриват границите между изкуствения 

и естествения интелект; на теорията за логическите типове на 

Ръсел (Рассел, Rassel В.). Така Н. – Л. П. се явява 

междудисциплинарна интегративна концепция с 

необихевиористка ориентация.  

Основните постулати на Н. – Л. П. могат да се формулират 

по следния начин: 

1. Човешкият организъм и мозъкът в частност са подобни 

на компютър, който има наличен набор от програми. Освен чрез 

генетично програмиране, формирането на „програми” от 

стереотипи на поведение и на жизнената дейност като цяло се 
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осъществява по пътя на закрепването на внушения (внушение) от 

значими лица, чрез самопрограмиране и чрез стресови 

преживявания, съпровождани от трансови състояния на 

съзнанието. 

2. Голяма част от „програмите” («программы») не се 

осъзнават и не се проявяват в речта, но намират отражение в 

дълбинните речеви структури. Подготвеният наблюдател може да  

получи важна информация за „програмите”, като задава 

целенасочено формулирани въпроси и се ориентира по 

специфичните (формални) езикови структури и индивидуалните 

невербални прояви в отговорите на човека.  

3. Всички поведенчески стереотипи (симптоми) са имали в 

миналото и, вероятно, имат и понастоящем адаптивни функции. 

Възможно е обаче „препрограмиране” («перепрограммирование») 

(по-точно – самопрограмиране) на човека в нови, по-адаптивни 

стереотипи на основата на особеностите на неговата преработка 

на информацията и на трансовите му състояния. 

4. Н. – Л. П. акцентира вниманието върху „настройването” 

(подстройка) към пациента и ефективните технологии на 

взаимодействие с него (а не върху концептуалните основания или 

емпатичните взаимоотношения с пациента, което е характерно за 

психодинамичното или хуманистичното направление), Тази 

„техническа” ориентация е съчетана с грижливо внимание към 

индивидуалната ценност на човека и принципа „не вреди” (не 

вреди). 

В Н. – Л. П. са разработени специфични методи за 

диагностика и корекция. Чрез диагностиката се разкриват 

речевите изкривявания на метамодела (метамодель), водещите 

репрезентативни системи за преработка на информацията, 

провежда се калибриране на индивидуалните невербални 

отговори „да-не” и на повърхностните корелати на дълбинните 

речеви структури.  

Диагностиката на водещата репрезентативна система, 

която позволява да се избере оптималната форма на настройване 

към пациента, се провежда посредством анализ на речевата му 

продукция и на поведенческите му стереотипи (вж Биас-тест за 

определяне на поведенческите стереотипи/ Биас-тест 

определения репрезентативных систем) и за калибриране на 

очедвигателните му сигнали. 

Предоставената схема (табл. 5) отразява пространствената 

проекция на репрезентативните системи в полезрението на 

човека. Така бързите нистагмоидни движения на очните ябълки 

вляво-нагоре насочват към репрезентация на визуалните 

спомени и т.н. Може да се предположи, че подобна проекция на 

очедвигателните сигнали отразява и мозъчната архитектоника. 

Освен приведената типична пространствена структура, могат да 

се срещат и индивидуални различия. При всички случаи, в 
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работата с пациента се препоръчва калибрирането на 

индивидуалните проекции на репрезентативните системи и 

стратегии за преработка на информацията посредством 

целенасочни команди-въпроси с последващо проследяване на 

очедвигателни реакции. Тест-въпросът, адресиран към 

визуалната памет, може да бъде формулиран по следния начин: 

„Какъв цвят бяха...?” и т.н.; към разкриване на проекцията на 

вътрешния диалог: „Какво обикновено си казвате, когато сте 

доволни от себе си?” и т.н. 

 
Таблица 5. Типична схема на очедвигателните сигнали за 

достъп до репрезентативната система 

 

 

Дясно 

  

Ляво 

Визуално 

конструиране 

 

Концентриране на 

вниманието върху 

спомените, ейдетична 

памет 

 

Визуални 

образи 

Аудиално 

конструиране 

 

Концентрация на 

вниманието върху 

външни или вътрешни 

обекти 

 

Аудиални 

образи 

 

Кинестетични 

образи  

 

Концентриране на 

вниманието върху 

вътрешните 

преживявания  

 

Вътрешен 

диалог 

 

 

Калибирирането на индивидуалните невербални отговори 

се използва в прийомите „разговор с несъзнаваното” («разговор с 

подсознанием») и се провежда с помощта на тестови въпроси с 

фиксация върху микромимическите, пантомимическите и 

вегетативните реакции. При калибриране на отговорите „да-не” 

първоначално се задават въпроси, които предполагат еднозначни 

утвърдителни отговори, след това – отрицателни. Пациентът 

може да говори или да мълчи, но и в двата случая вниманието на 

изследователя е насочено към невербалните компоненти, които се 

повтарят стереотипно при отговорите „да” и „не”. 

Квалифицираният Н. – Л. П. – комуникатор включва тестови 

въпроси в обичайното интервю и отчита до десет стандартни 

телесни отговори „да” и „не” (разширяване на зениците, 

учестяване на дишането, потръпване на бузите или паузи и др.). 

По аналогичен начин могат да се калибрират много семантични 

структури, предимно с дихотомичен характер („мъж-жена”, 
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„дебел-слаб”), което позволява осъществяването на целенасочена 

намеса в преживяванията на пациента, като се следват 

невербалните сигнали, подадени от него. 

Корекционните техники на Н. – Л. П. се основават 

предимно на трансовите състояния на пациента (чрез методики 

за въвеждане в транс, които реализират принципите за 

настройване към пациента чрез опосредствано предизвикване на 

реакции и многозначност).  Разработени са различни начини за 

използване на транса. Прилагат се и са описани методиките 

„подсвирване” («взмаха» («свиста»), рефрейминг (рефрейминг), 

„котва” («якорь»), аудиално-кинестетична и визуално-

кинестетична дисоциация, промяна на личната история и др.  

Прерамкирането (переформирование, refraiming) 

представлява препрограмиране, което се обръща към 

несъзнаваните ресурси на пациента, то е смяна на 

неудовлетворителния стереотип на реагиране (симптом) или 

начин за решаване (нерешаване) на проблема с по-адекватен и 

адаптивен такъв. Възможна е (и дори желателна) такава 

структура на преработка, при която лекарят не знае какво ще е 

съдържанието на препрограмирания стереотип. Освен 

названието „рефрейминг” се използват и други термини: 

препрограмиране, преработка, преизграждане 

(перепрограммирование, переработка, перестройка). 

Предлаганата схема за прерамкиране се явява модификация на 

най-известната техника на Н. – Л. П. – „шестстъпков 

рефрейминг” («шестишаговой рефрейминг») – и е заимствана от 

книгата на Бендлер и Гриндер (Бендлер и Гриндер, 

«Трансформация» (1981): 

1. Изработването на невербална сигнална система от 

отговори „да” – „не” (За възможните нарушения на метамодела 

вж. табл. 8). 

2. Идентифицирането на стереотипа на поведение, 

подлежащ на изменение: „Моля Ви да изберете нов стереотип на 

поведение, който не Ви харесва, да го наречем – Х.. и да дадете 

сигнал „да”, когато изборът е завършен  (+ -> 3-та стъпка). 

3. Включване на сигналата система „да-не”: „Моля Вашето 

несъзнавано да включи системата от отговори „да-не” към тази 

негова област, която въвежда в действие стереотипа Х. Когато 

това се случи, моля тази област от несъзнаваното да подаде 

сигнала „да”, а след това – „не” (+ -> 4-тата стъпка). 

4. Определянето на положителната функция на 

поведенческия стереотип. „Желаете ли да позволите на Вашето 

съзнание да разбере какво е значението на това, което се случва, 

когато се проявява стереотипът Х., какъв е неговият смисъл? («-» -

> 5-та стъпка; + -> „Продължавайте, информирайте Вашето 

съзнание. Когато това е направено, ми дайте сигнал „да” и ние ще 

можем да преминем към следващата стъпка” (Продолжайте, 
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проинформируйте ваше сознание. Когда это будет сделано, 

подайте мне сигнал "да", и мы сможем перейти к следующему 

шагу»). 

5. Създаване на нови алтернативи. „Желае ли областта на 

Вашето несъзнавано, отговорна за стереотипа Х. да се обърне към 

съзидателните ресурси на личността и да изработи нови начини 

на поведение, които се отличават от стереотипа Х., но изпълняват 

същите позитивни функции? (+ -> „Моля несъзнаваното да 

продължава и да подаде сигнал „да”, когато то намери не по-

малко от три нови варианта на поведение”, Когато се дочака 

положителен сигнал, може вече да се премине към 6-тата стъпка. 

Може да се определи предварително времето, необходимо за 

търсенето, като се предлагат конкретни времеви интеревали и се 

следват отговорите „да-не”, което ще позволи на лекаря през това 

време да предостави пациента на самия него.) 

6. Оценка на новите алтернативи: „Моля областта от 

Вашето несъзнавано, отговорна за стереотипа Х., да оцени всеки 

от откритите варианти. Уверено ли е несъзнаваното в това, че 

даденият вариант на поведение в крайна сметка е толкова 

непосредствен, достъпен и ефективен, колкото е стереотипът Х? 

Моля да ми подавате сигнал, когато някой от новите варианти 

получи подобна положителна оценка. Всеки път, когато един от 

вариантите бъде определен като съответстващ на поставените 

условия, трябва да бъде подаден сигнала „да”. (При получаване 

на по-малко от три сигнала „да” – пациентът бива помолен да 

продължи търсенето и да изработи голямо количество варианти, 

повторение на 5-тата стъпка. При достатъчно количество + 

отговори  7-ма стъпка.) 

7. Избор на по-добра алтернатива. „Моля несъзнаваното да 

избере нов начин на поведение, най-достъпен и най-точно 

изпълняващ позитивните функции на стереотипа Х. и да подаде 

сигнал „да”, когато бъде намерен подобен способ  (+ -> 8-ма 

стъпка). 

8. Екологичната проверка, настройка към бъдещето 

поведение. „Моля Вашето несъзнавано да въведе в действие 

новия способ за поведение в съответната ситуация и да съобщи 

със сигнал „:да”, ако той се окаже удовлетворителен (-> 5-тата 

стъпка; + -> закрепване на избора и извеждане от транса).  

 
Таблица 6. Нарушения в метамодела 

 

Форми на нарушение на 

метамодела  

 

Примери за 

речеви 

изкривявания  

Примери за 

уточняващи и 

коригиращи въпроси 

 

1. Номинализация 

(обозначаване на процеса 

Моята депресия 

ме мъчи. 

Какво Ви угнетява? 

(Превод на 
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със съществително) 

 

Тревогата ми ме 

подлудява. 

 

съществителното в 

глагол). Какво Ви 

тревожи? 

2. Неспецифичен глагол Преживявам, 

чувствам. 

Как преживявате 

Вие това? 

3. 

Отсъстващ референтен 

индекс 

... Някакво 

чувство... 

Какво именно? 

Какво конкретно? 

4. Просто усещане Отсъствие на 

значимо 

уточнение 

Какво? Кой? Кога? 

Къде? 

 

5. Универсален 

квантификатор 

(свръхобобщение) 

Винаги… никога 

 

Действително 

никога? 

 

6. Модален оператор 

(предполагащ 

отсъствието на избор) 

 

Аз съм длъжен 

да направя това. 

Не мога…  

 

Какво ще се случи, 

ако не го направите? 

Какво Ви спира? 

 

7. Нарушение на 

причинно-следствените 

връзки 

Той ме прави 

нещастен  

 

Как именно той 

прави това с Вас? 

 

8. „Четене на мислите” 

(«Чтение мыслей») 

(отличават се от 

интуитивното изказване 

„може би е така” по това, 

че „това е точно така”). 

Навярно те си 

мислят, че аз… 

 

Какви са 

конкретните 

признаци на това, че 

мислят точно така? 

 

9. Загубен преформатив 

(оценъчно съждение без 

посочване на стандарт-

оценка) 

 

Аз направих 

това 

недостатъчно 

добре 

 

Спрямо какво (какъв 

стандарт)? 

 

 

Пуцелик (Пуцелик, Pucelik F.) разграничава няколко 

принципа на ефективната психотерапевтична комуникация: 

1. Всеки пациент има ресурси, които могат да му помогнат; 

работата на психотерапевта е да спомогне за тяхната реализация; 

2. Индивидуално-субективното възприятие на пациента за 

реалността е основа на психотерапията. 

3. Психотерапевтичната комуникация представлява сама 

по себе си ефективна манипулация, при която и двамата 

партньори във взаимодействието печелят.  

4. Пациентът задава темпа на психотерапевтичния процес. 

При „регрес” на пациента към премината вече степен, 

психотерапевтът трябва да се върне на тази степен, да успокои 

болния, да го поздрави с добрата самозащита от неправилната 

стъпка и да състави заедно с него план за действие. 
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5. Съпротивлението (сопротивление) следва да се оценява 

като знак за неправилно използване на енергията на пациента. 

6. Предлаганите прийоми трябва да удовлетворяват 

изискванията към готовността на пациента, да обслужват 

конкретни и достижими в бъдещето определени цели, да са ниско 

рискови и да са ориентирани към успеха.  

7. Най-важният пациент е самият психотерапевт: 

половината от неговия успех зависи не от методиките, а от 

начина на живот на самия психотерапевт, от съответствието 

между неговия стил на живот и постъпките му. 

8. Нужно е психотерапевтът да се доверява на своята 

интуиция, на своето „несъзнавано”, да си дава право да 

експериментира с нови прийоми, както и правото на грешка в 

работата с пациента. 

Понастоящем Н.-Л. П. има последователи в много страни по 

света. 

Най-значителните книги, посветени на Н. – Л. П., това са 

сами по себе си преработените стенограми от семинарите на 

Гриндер и Бендлер, в които се съдържат отговори на критични 

въпроси и практически упражнения.  

 

НЕГАТИВНА ТЕРАПЕВТИЧНА РЕАКЦИЯ // 

НЕГАТИВНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

 

Специален термин, който обозначава рядко срещана, 

нежелателна реакция на психоаналитичното лечение, а именно: 

задълбочаване на симптоматиката на пациента в отговор на 

онези интерпретации (интерпретация), които се е очаквало, че 

ще облекчат болестните прояви. Създава се впечатлението, че 

някои хора предпочитат страданието пред излекуването. Фройд 

(Фрейд, Freud. S.) свързва с този феномен „несъзнаваното чувство 

за вина”  («бессознательное чувство вины»), присъщо на някои 

видове мазохизъм (Райкрофт Ч., 1995; Лапланш Дж., Понталис 

Дж. В., 1996). 

Понятието Н. Т. Р. заема важно място в теорията и 

техниката на психоанализата (психоанализ), като то 

представлява клинично явление, което Фройд (Фрейд, 1923) 

избира за демонстрация на въздействието на „несъзнаваното 

чувство за вина” («бессознательного чувства вины») и за 

доказателство на съществуваването на това, което Фройд 

представя като особен ментален механизъм — Свръх-Аз (Сверх-

Я). За разлика от други психоаналитични понятия 

(пренос/перенос, съпротива/ сопротивление и др.), терминът Н. 

Т. Р. не намира широко приложение извън сферата на 

психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия), макар той да може вероятно да бъде приложен в 

широк кръг клинични ситуации. 
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Фройд смята, че Н. Т. Р. служат в анализа на 

характеристиките на определен тип пациенти. В неговия труд 

„Няколко типа характери от психоаналитичната практика” 

(«Некоторые типы характеров из психоаналитической практики»), 

(Фройд/ Фрейд, 1916) описвайки различни типове характери, 

посочва т.н. хора, които „страдат от успеха” («страдающих от 

успеха»). Описание на „преходна негативна реакция” 

(«преходящая негативная реакция») от страна на пациента се 

споменава от Фройд (1918) в неговата работа с Човека-Вълк, но в 

пълна степен явлението Н. Т. Р. е  прeдставено в неговия труд  

„Аз и То”, 1923/ «Я и Оно» (1923): „Съществуват хора, които по 

време на аналитичната работа се държат по един съвършено 

изненадващ начин. Когато с тях говорят обнадеждаващо или им 

показват удовлетворение от прогреса на лечението, те изказват 

признаци на неудовлетворение и тяхното състояние неизменно се 

влошава... Можем да се убедим, че такива хора не просто не могат 

да понасят похвали или положителни оценки, но и че те реагират 

по един напълно противоположен начин на прогреса в лечението. 

Всяко частично решение, което трябва да донесе резултати и 

действително довежда до облекчение или до временно 

прекратяване на симптоматиката у другите, предизвиква у тях за 

известно време изоmстраняне на симптоматиката; те се чувстват 

по-зле по врeме на лечението, а не по-добре. Тези пациенти 

демонстрират онова, което е известно като Н. Т. Р. 

Изхождайки от тези наблюдения, Фройд заключава, че 

съществува несъзнавано чувство на вина, възникващо като 

последица от критиките на Свръх-Аза. Тези идеи са основани на 

интрапсихичния модел на конфликта и на концепцията за 

съпротивата на Свръх-Аза. Болестта в този случай може да се 

разглежда и като изпълняваща функцията по отстраняване или 

намаляване на чувството на вина на пациента. Симптомите в 

този случай изразяват потребността от наказания или страдание, 

опитите да се смекчи критичността на Свръх-Аза. Оттук следва, 

че оздравяването или перспективите за оздравяване могат да 

представляват някаква заплаха за пациентите, а именно носят 

опасността пациентите да изпитат интензивно и непоносимо 

чувство на вина. Оздравяването на такива пациенти може да се 

приравни до изпълнява на техните несъзнавани инфантилни  

Последващите аналитични изследвания показват едно 

друго разбиране на механизмите на Н. Т. Р., различаващо се от 

идеите на Фройд. Така Райх (Райх/ Reich W., 1934) прави 

предположението, че появата на Н. Т. Р. свидетелства за 

неудачна аналитична методика и особено за неуспеха в анализа 

на негативния пренос. Правят се опити да се разширят рамките 

на понятието Н. Т. Р., така че то да включва в себе си редица 

различни механизми. Ривиер (Ривьер/ Riviere J., 1936) твърди, че 

фактически под това понятие може да попадне всеки един 
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случай, при който пациентът не получава необходимата полза от 

лечението. Хорни (Хорни, Horney K., 1936), обратно, повтаря 

Фройд, смятайки, че Н. Т. Р. е харaктерна за хора с определени 

„мазохистични” наклонности. За Н. Т. Р. може да се говори в 

случаите, при които с достатъчна вероятност може да се очаква, 

че в състоянието на пациента ще се наблюдава подобрение 

(Сандлер Дж. и др., 1995). 

Съврeеменните автори предлагат свое разбиране на 

психичните механизми на Н. Т. Р. Така Олиник (Олиник/ Olinick 

S. L., 1964, 1970, 1978) смята, че Н. Т. Р. следва да се разглежда 

като особен вид негативизъм, който се формира още в ранните 

години от живота на пациента и е свързан със ситуации, които 

спомагат за изработването у детето на отмъстителна агресивност 

и на жажда за прoтиворечия. По-щателните изследвания на 

проявите на несъзнаваното чувство за вина ги извеждат извън 

пределите на едиповото съперничество. Съпротивата на Свръх-

Аза се оказва върхът на пирамидата, чиито корени достигат 

дълбоко в света на несъзнаваните желания. При терапевтичната 

регресия (Олиник, 1964, 1970) приближаването до несъзнаваните 

желания за сливане също засилва тенденциите за 

Диференциация (Сандлер Дж. и др., 1995; Томэ Х., Кёхеле Х., 

1996). 

Така предразположението към реакции от типа на Н. Т. Р. 

се наблюдава у пациенти, които проявяват регресивен стремеж 

към сливане с вътрешния потиснат образ на майката, 

амбивалентно любим и ненавиждан. В частност, Лиментани 

(Лиментани/ Limentani A., 1981) пише за страха на пациентите 

отново да изпитат болка, асоциирана с травматичните 

преживявания от детските им години. Представя се като силно 

верoятно чувството за вина, изпитвано при мислите за 

прекъсване на връзката с лице, свързано с преживяванията от 

ранното детство, да игрae важна роля при появата на Н. Т. Р. 

Тези тесни вътрeшни връзки могат да имат мазохистичен 

характер, да представляват своеобразен ефект на самонаказание 

(Loewald H. W., 1972), и последващото настъпване на Н. Т. Р. да 

се окаже отрaжение на потребността да се укрепи още по-

мазохистичната, нанасяща вреда на самата себе си, връзка с 

обекта. Неспособността на пациента да се индивидуализира и 

сепарира от първичните обекти (Mahler M. S., 1968) е една от 

причините за развитие на Н. Т. Р (Сандлер Дж. и др., 1995). 

От времето на публикуването на труда на Клайн „Завист и 

благодарност” («Зависть и благодарность», Klein M., 1957), 

значително внимание се придава на завистта и на свързаната с 

нея деструктивност. Подчертава се ролята на завистта в появата 

на Н. Т. Р. у пациент, страдащи от нарцисизъм и гранични 

състояния. Клайн привежда доводи в полза на това, че в основата 

на Н. Т. Р. винаги лежи завистта, като проблемът Н. Т. Р. винаги 
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възниква именно в онзи момент, когато аналитикът придобива 

увереност в това, че той разбира пациента, а последният споделя 

тази увереност. С  помощта на Н. Т. Р. анализираният разрушава 

успеха на аналитика и взима връх над него. Това е последният 

плацдарм на пациента, доколкото в крайна сметка той все пак се 

оказва в състояние да нанесе удар на психоаналитика, макар 

дори и с цената на собствения неуспех. 

Развивайки психологията на самостта, Кохут (Кохут,  Kohut 

Н., 1971), достига до извода, че пациентът, страдащ от 

нарцисизъм, изпитва в ранното си детство „дефицит” («дефицит») 

в своите обектни отношения. Н. Т. Р. е свързана с неспособността 

на пациента да развива и поддържа „свързана и силна” («связнaя 

и сильная») самост. Пациентите с уязвима самост поддържат 

връзка с аналитика, който е възприеман като фигура, която 

вечно търпи неуспехи (Томэ Х., Кёхеле Х., 1996). 

Проследява се определена връзка между Н. Т. Р. и 

депресиите. Отбелязва се, че при някои пациенти успехът в 

лечението представлява отстъпление или загуба на „идеалното” 

състояние, свързнао със строги изисквания. Това изказване 

извежда в полезрението такъв важен компонент на 

аналитичната ситуация като контрапреносните чувства на 

аналитика. Олиник пише, че „контрапреносите (контрперенос) 

протичат у всички аналитици и имат тенденция да се проявяват 

в отговор на възникването у пациента на Н. Т. Р”. Н. Т. Р. могат 

да предизвикат у аналитика чувство за разочарование и да 

подложат на изпитание неговата аналитична неутралност и, 

следователно, могат да се разглеждат като един от начините да 

провокираш ответна реакция на аналитика в отговор на 

поведението на пациента (Томэ Х., Кёхеле Х., 1996). 

Анализът на мазохистичния характер показва, че Н. Т. Р. 

може да бъде ответна реакция по отношение на обекта, който се 

възприема като патогенен. На такива пациенти в детството им се 

е налагало да се подчиняват на родителите си, които според 

децата им последните не са обичали, а са презирали. За да се 

защитят от последиците на такова светоусещане, детето започва 

да идеализира своите родители и техните строги изисквания. То 

се опитва да удовлетвори техните изисквания и обвинява и 

обезценява само себе си, за да запази илюзията, че е обичано от 

родителите. Когато тази форма на отношения се възобновява в 

преноса, пациентът трябва да отговори на интерпретациите на 

аналитика на Н. Т. Р. Пациентът сякаш си сменя ролята с 

терапяевта, той заема позицията на майката, която се надсмива 

над неговото мнение и поставя аналитика в ролята на детето, към 

което постоянно се отнасят несправедливо, но което отчаяно 

постига любовта (Томэ X., Кёхеле X., 1996). 

Сандлер и др. (Сандлер и др., 1995) допускат, че доколкото 

Н. Т. Р. е свързана по скоро със свойствата на характера на 
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индивида и не се явява ситуативно действие в психоаналитичния 

процес, тази парадоксална реакция на перспективата да се 

оздравее или да се постигне успех е напълно възможна и в други 

клинични ситуации. Нейни прояви могат да се очакват при 

пациенти от всички области на медицината, като при това може 

да се установи, че в миналото при такива пациенти са били 

наблюдавани случаи на подобни „негативни” реакции към 

собствените успехи и постижения. 

Съществува гледна точка (Сандлер и др., 1995), според 

която е необходимо да се направи разлика между Н. Т. Р. и 

общото понятие съпротива и да се запази терминът Н. Т. Р. в 

онова значение, което първоначално му придава Фройд, 

описвайки го като двустепенен процес. Друга насока на развитие 

на Н. Т. Р. се състои в това да се разшири разбирането за 

неговата динамика и патологични фактори, освен чувството за 

вина. В частност, Тома Х., Кехеле Х. (Томэ X., Кёхеле X., (1996)) 

смятат, че проблемът Н. Т. Р. може да служи за ярък пример, 

който демонстрира „неблагоприятните последици от 

доктриналните тези на теорията за влеченията и структурната 

теория. Фактически разрешаването на проблема със съпротивата 

на Свръх-Аза излиза извън метапсихологичните положения на 

Фройд и води до всеобща интеракционна теория за конфликта, 

която може да предостави разбиране за формирането на Свръх-

Аза и, следователно, за съпротивата му. 

Това показва, че съществуват много различни причини за 

възникването на Н. Т. Р. Сандлер (Сандлер, 1995) препоръчва да 

се запази термина „Н. Т. Р”., за да се опише конкретна реакция. 

Свеждането на тази реакция към действие на чувството за вина, 

разбира се, твърде много свива терминът и понятието Н. Т. Р.  

 

НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ДЪНЛАП // 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПО ДЕНЛАПУ 

 

Отнася се към прийомите на поведенческата психотерапия 

(поведенческая психотерапия). Дънлап (Денлап/ Dunlap K., 1928) 

издига тезата за това, че от „глупавия навик” човек може да се 

избави, ако многократно съзнателно повтаря онова привично 

действие, от което иска да се освободи, и предлага съответстваща 

на това допускане методика за негативно въздействие. През 1942 

г. той публикува прийоми за лечение на натрапливи действия, 

тикове, нощно напикаване, спазми на хранопровода, някои 

форми на заекване и др. А. М. Свядощ (А. М. Свядощ, 1882) 

смята, че един от механизмите, който обяснява лечебния ефект 

на тази методика, се заключава в това, че нежелателните 

двигателни навици, натрапливите движения, тикове, 

хиперкинези, за които става дума, се извършват автоматично, без 

активен контрол на съзнанието. Ако болният ги повтаря 
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многократно и съзнателно, те придобиват ново качество: 

движението протича на друго, по-високо ниво, превръща се в 

осмислено действие, което се подчинява на контрола на 

съзнанието и може да бъде произволно спряно. 

В самото начало на лечението, на пациента се разясняват 

механизмите на неговите болестни симптоми, като се подчертава 

необходимостта от неговото активно участие при провеждането на 

лечението. По-нататък се използват различни варианти на 

методики с негативно въздействие, например такива: болният 

бива предупреден, че психотерапевтът ще проведе с него няколко 

лечебни сеанса, в хода на които той ще беседва с него на свободни 

теми и ще го наблюдава. Ако по време на сеанса у пациента 

възникне болестен симптом, от него се очаква да го възпроизведе 

15-20 пъти подред, като при това задължително се повтаря 

комплексът от едновременно възникващи симптоми (например не 

само кимвания с главата, но и напрягане на мускулите на ръцете 

и обръщане на главата, ако симптомите са се проявявали 

едновременно), след което беседата продължава, както и 

наблюдението. Първият сеанс продължава около 30 минути, 

следващите сеанси — до 1 час. Честота на сеансите е 2-3 пъти 

седмично.  

Ефективността на методиката се повишава при висок 

авторитет на психотерапевта. Тя може да се съчетава с други 

видове психотерапия (убеждение/ убеждение, внушение наяве/ 

внушение наяве и т.н.). 

 

НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА // 

НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Независимо от широкото разпространение на 

психотерапията, повечето автори смятат, че нейните основни 

методи нямат противопоказания и са безопасни. По правило, 

може да става дума единствено за относителни противопоказания 

и за негативни последици от неквалифицираното прилагане на 

някои методи, в частност на хипнозата (вж Отрицателни 

последици (усложнения) на хипнотерапията/ Отрицательные 

последствия (осложнения) гипнотерапии). 

Заедно с това, с оглед все по-широкото използване на 

психотерапията в наши дни, следва да се има предвид 

възможността за поява на някои негативни ефекти, 

предизвикани от нейното прилагане. В случаите на 

симптоматично влошаване Н. Е. Н. П. се проявяват под формата 

на: а) усилване на предишните симптоми — на демонстративното 

поведение, на злоупотребата с лекарствени препарати или 

алкохол, на психосоматични реакции, регресии, разрив на 

предишни междуличностни отношения, суицидни опити. Н. Е. Н. 

П. могат също така да се проявяват под формата на 
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неохоспитализъм, на бягство в болестта, на злоупотребяване с 

лечението и на търсене на изгода от него. Това са различни 

форми на зависимост на пациента от лекаря, на изостряне на 

заболяването на началните етапи на психотерапията, негативни 

социални последици за пациента, обусловени от прилагането на 

психотерапевтични методи. 

Зависимостта се явява най-честото усложнение на 

участието в психотерапията и се изразява във формирането у 

пациента на особено отношение към лекаря като към човек, 

който е способен да помогне в трудни житейски ситуации и да 

намали проявите на болестта. Така активността на самия 

пациент намалява и той започва да разглежда 

психотерапевтичното общуване  с лекаря в качеството му на 

единствен начин за борба с трудностите на живот и с болестта. В 

литературата са описани широко подобни ефекти на зависимост, 

възникващи по-често при прилагане на хипнотерапия 

(гипнотерапия) и на аналитична терапия, във връзка с което в 

много ръководства се отделя специален етап на завършване на 

аналитичната терапия с цел преодоляване на зависимостта от 

лекаря.  

През последно време се наблюдават варианти на такава 

зависимост, при които пациентът се стреми към участие в група с 

динамична ориентация, която става за него своеобразна 

„екологична ниша” («экологическая ниша»), в която той е способен 

да изразява своите емоции и да получава подкрепа от другите 

участници в групата. Особено трудни са случаите на зависимост 

на пациентите от лекаря, представител на противоположния пол, 

към който се преживява влюбеност в лекаря и постепенно 

поведението се преизгражда с отчитане на новосформирания 

сексуален идеал. Понастоящем в психотерапевтичната практика 

е натрупан значителен опит в преодоляването на състоянието на 

зависимост, макар че такива случаи все още се срещат. Те могат 

да бъдат обусловени от недостатъчната подготовка на 

психотерапевта, който не осъзнава своята отговорност за 

формирането на зависимото поведение и дори осъзнато или 

неосъзнато формиращ у пациента подобно поведение с цел 

повишаване на своята професионална и личностна самооценка в 

очите на неговите колеги. Ефективен начин за преодоляване на 

зависимост е, на първо място, осъзнаването (осознание) от лекаря 

на неговата отговорност за формирането на зависимото поведение 

на пациента, на второ място, обсъждането на причините на 

зависимото поведение с пациента, и на трето, привличането към 

участие в психотерапията на супервизор или, в краен случай, 

смяна на лекаря-психотерапевт.  

Клиничното изостряне на симптоматиката е достатъчно 

често явление в процеса на психотерапия, като този феномен 

възниква при различни психотерапевтични подходи. Отделните 
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психотерапевтични школи обясняват по свой начин подобни 

явления. Обикновено се допуска, че тук значение има промяната 

на отношението към собственото заболяване и проблеми, които 

стават обект на свръхмерно внимание от страна на пациента и 

психотерапевта, което в крайна сметка способства за снижаването 

на ефективността на функционирането на защитните психични 

механизми и на преживяване на криза в отношението към 

болестта. Съвременните подходи на конвенционалната 

(договорна) психотерапия спомагат за намаляването на страха от 

влошаване на състоянието, доколкото създават условия за 

осъзнат стремеж на пациента към разрешаване на психичните 

трудности и личностната проблематика и към поемане на лична 

отговорност за процеса на психотерапия и последиците от него. 

Негативни ефекти в социален план могат да възникнат в 

резултат на това, че пациентът не е готов към провеждане на 

психотерапия, недостатъчно отговорно оценява значението на 

своето собствено поведение в процеса на психотерапия поради не 

напълно адекватно формулираните цели на психотерапията или 

недоотчитане на възможните последици от прилагането на тази 

методика.  

Сред честите причини за Н.Е. Н. П. следва да се отбележат 

недостатъчната или погрешна диагностика на психичните 

проблеми на болния, неговите очаквания и мотивация за 

лечение, възможностите и ресурсите на личността на пациента, а 

също така такива особености на личността на психотерапевта 

като емоционална хладност, безсъзнателна враждебност, 

отсъствие на искреност. В качеството на примери на негативни 

ефекти в социален план могат да се посочат случаите на разводи 

след психотерапия, нарастването на конфликтността на 

пациента, рязката и необмислена смяна на местоработата и 

жителството и т.н.  

 

НЕОПСИХОАНАЛИЗА //  

НЕОПСИХОАНАЛИЗ 

 

Изучаването на историята на психоанализата 

(психоанализ), приближаваща се до края на първия век от своето 

съществуване, показва, че това не е статична и монолитна теория, 

а динамична такава: характеризирана от една постоянно 

изменяща и разширяваща се система от възгледи за човешката 

психика. И макар определени основополагащи елементи да 

остават под формата на траен фундамент, изменящите се 

социални и културни условия довеждат до образуването на нови 

концепции за човешката психика. Развитието на психоанализата 

след Фройд (Фрейд, Freud S.) изгражда съдържанието на Н., което 

включва редица концепции, които реформират класическата 

психоаналитична теория: 
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1. Концепциите за Его-защитите и за адаптивната функция 

на Егото включва възгледите на Нънберг (Нанберг/ Nunberg H.) 

за синтентичната функция и принципа за множествената 

функция на Уелдър (Уэльдер/ Waelder R.), които стават 

предвестници на понятието за адаптивните функции на Егото, 

които изразяват опита да се намали натискът от страна на 

влеченията, на Супер-Егото и на външната реалност. Трудът на 

А. Фройд (Фрейд А./ Freud A.) “Егото и защитните механизми” 

(«Эго и механизмы защиты» (1936) се явява значителен принос, 

който консолидира тези научни идеи. В своята книга А. Фройд 

разработва концепцията за специфичните защити, които 

допълват основния механизъм на потискане. 

2. Концепцията за културната психоанализа премества 

центъра на тежестта по посока на силите на културата, като 

съответно свежда значението на биологичните и вътрепсихичните 

аспекти на психичното функциониране до минимум. Типичен 

представител на тази теория е Кардинер (Кардинер, Cardiner А.), 

който поставя акцент върху влиянието на социалните институти 

дейността на които се определя от методи, използвани от 

обществото за разрешаване на проблемите на оцеляването при 

формирането на личността. Хорни (Хорни, Horney K.) също така 

радикално се отдаелчава от аналитичните концепции за 

влеченията, за вътрепсихичния конфликт, преживян в детството 

и за влиянието на миналия опит, отдавайки първостепенна роля 

на въздействието на културата. Тя пренебрегва 

психобиологичния фундамент на израстването на човека и на 

взаимодействието на това психобиологично начало с опита. Фром 

(Фромм, Fromm E.) изследва връзките между личността и 

индивидуалното развитие със социалната структура. Съливан 

(Салливан, Sullivan H. S.) смята, че източник на психичното 

заболяване са нарушените междуличностни отношения. 

Съгласявайки се с някои психобиологични концепции на Фройд, 

включително и с това за инстинктивните влечения, в основа на 

своето учение той поставя конфликта между индивида и 

човешкото обкръжение. Съливан се занимава най-вече с болни от 

шизофрения и с такива с гранични разстройства, при които 

отсъства здрава структура на вътрешния живот, в резултат на 

което у тях възникват патологични отношения с околните. Его-

концепцията за междуличностната психотерапия намира 

приложение най-вече в работата с такива пациенти, като им 

помага успешно да се адаптират към реалността. 

3. Психосоциалната концепция на Ериксън (Эриксон/ 

Erikson E.) обяснява концепцията за културните влияние и 

индивидуалната психология (индивидуальная психология). 

Започвайки с теорията за либидото, Ериксън изучава сложното 

взаимодействие между социалните и културните фактори със 

силите на растежа, разкриващи се в индивида. Ериксън предлага 
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концептуално обяснение на социалното развитие, проследява 

разкриването гентичното развитие на социалния характер и 

неговите превръщания в рамките на социалната среда на всяка 

една фаза. Социалните норми съответно не се диктуват 

принудеително от изначално асоциалния индивид, а по-скоро 

обществото влияе на начина за разрешаване от всеки един 

индивид на задачите на конкретния епигенетичен стадий. Това 

се осъществява посредством „органичните свойства” 

(органические свойства), които в хода на развитието се 

преместват върху други функции и могат да станат автономни 

(неинстинктивни) и адаптивни, след като им е придадена 

формата и ценността на „социални модалности” (получаване, 

отдаване, придобиване), установени от обществени институти. От 

този процес възниква чувство за идентичност, силата на което 

зависи от относителния успех, постигнат в решаването на 

житейските задачи. Според Ериксън съществуват 8 етапа на 

развитие на човека, на всеки един от които индивидът проявява 

„[…] Его-критерии, по които може да се съди, че неговото Его на 

този стадий притежава достатъчно сила, за да интегрира 

развитието си със структурата на социалните институти”. Тези 8 

стадия са следните:  

1) доверие срещу базово недоверие — това е стадий, който 

съответства на оралния в класическата психоаналитична теория; 

2) автономия срещу срам и съмнение — съответства на 

аналния стадий; 

3) инициатива срешу вина — съответства на фалическите и 

едипови стадии; 

4) трудолюбие срещу непълноценност — на латентния 

период; 

5) тъждественост срешу ролева неопределеност  — на 

младостта и ранната зрялост; 

6) близост срещу самота — съответства на зрялата възраст, 

на онова, което се нарича „в разцвет на силите”; 

7) продуктивност срещу застой — на средната възраст; 

8) запазване на Егото срещу отчаяние — на старостта. 

Много аспекти в развитието на Егото, по мнение на 

Ериксън, могат да бъдат формулирани в термините на 

нарастващото чувство за идентичност, а повече или по-малко 

жестоката криза на идентичността се явява отличителна черта на 

късната младост и ранната зрялост. Много от проблемите, 

засягащи идентичността, се концетрират около ролята, която 

играят засилването или отслабването на идентичността. Смята 

се, че нарушената идентификация с родителите в детството, 

особено с родителите от пола на детето, намалява чувството за 

идентичност на последните, като неуспехът в осъществяването на 

дезидентификация с тях през младостта предизвиква сходен 

ефект.  
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4. Концепцията за Его-психологията. Доминираща фигура 

в развитието на психоаналитичната теория през 50-те-70-те 

години на 20-ти век става Хартман (Хартман, Hartmann H.). 

Както и Ериксън, той изхожда от психоаналитичната теория на 

Фройд, но неговият подход е по-тясно свързан с представите за 

биологичната адаптация, докато Ериксън акцентира вниманието 

върху нейните социологически аспекти. Хартман разработва 

концепцията за вродените източници на развитие на Егото, които 

съществуват независимо от инстинктивните влечения под 

формата на „апарати на първична автономия” — това са 

перцепциите, подвижността и паметта. С времето тези вродени 

способности започват да се регулират от психичните процеси и 

служат на целите на адаптацията. Хартман разграничава 

първични и вторични автономни функции, които обезпечават 

относителната независимост на Егото от влеченията и така 

служат на адаптивни цели. Той поставя акцент върху 

субективния опит, смисъла и емпатичните взаимодействия. 

5. Концепциите за обектните отношения получават 

развитие през последните 40 години и изследват 

взаимоотношенията между индивидите. Клайн (Кляйн, Klein M.) 

разработва своите представи на основата на провежданата от нея 

игрова терапия с деца, в която тя се явява първопроходец. 

Нейната концепция се отличава от класическата 

психоаналитична теория: в качеството на клинично понятие се 

приема инстинктът към смъртта; допуска се вродена 

амбивалентност; развитието на Егото се разглежда като процес 

на непрекъсната интроекция и проекция на обектите, а не като 

преминаване на субекта през поредица от стадии, при което се 

използват различни защити; смята се, че източниците на невроза 

се отнасят до първата годинка, а не до първите няколко години, и 

се заключават в невъзможността да се премине през 

депресивната позиция, а не във фиксацията на различни стадии 

в периода на детството. В резултат на това депресивната позиция 

в концепцията на Клайн играе същата роля, каквато и 

Едиповият компелкс в класическата теория. Предполага се, че 

бебето живее в свят на значително по-пламенни фантазии, 

отколкото се приема в класическата теория и че основата задача 

на психоанализата е по-скоро интерпретация (интерпретация) 

на несъзнаваните фантазии, отколкото интерпретацията на 

защитите срешу несъзнаваните импулси. По това анализът на 

Клайн се отличава от класическата психоанализа (классический 

психоанализ) – със своя отказ от понятията стадий на развитие и 

точка на фиксация в полза на концепцията за позицията, а също 

така и като приписва по-голяма важност на първата година от 

живота, а не на детстовото като цяло. В концепцията на Клайн се 

разграничават две позиции: параноидно-шизоидна и депресивна. 

Понятието позиция има родово сходство с класическото понятие 
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„стадий на развитие на сексуалността” (стадий развитие 

сексуальности), но се отличава от него по това, че се явява по-

скоро сложен патерн на фантазиране и на отношение към обекта, 

отколкото привързаността към един обект и към една ерогенна 

зона. И двете позиции се среащат в първата година на живота, 

т.е. по време на оралния стадий в класическата теория. 

Параноидно-шизоидната позиция предполага, че индивидът се 

бори със своите вродени деструктивни импулси по пътя на 

разцепване на своето Его и на своите представи за обектите като 

за добри или лоши, както и чрез проциране на своите 

деструктивни импулси върху лошия обект, от когото те се 

чувстват преследвани. Според Клайн параноидно-шизоидната 

позиция представлява сама по себе си първият опит на бебето да 

овладее своя инстинкт към смъртта и предшества депресивната 

позиция. Неспособността да се посгитне депресивната позиция 

води, от гледна точка на Клайн, не само до редица шизоидни и 

параноидни разстройства, но и до обсесивни нарушения, при 

които „преследащият лош обект се интроецира и образува ядрото 

на Супер-Егото”. Под депресивна се разбира позиция, която 

бебето постига (или пациентът при анализа), когато то ясно си 

дава представа, че както неговата любов, така и неговата 

ненавист са насочени къме дин и същ обект — майката, когато то 

ясно разбира своята амбивалентност и е загрижено за това да 

защити майка си от своята ненавист и да я поправи щетите, които 

в неговото въображение ù е причинила неговата ненавист. 

Друг представител на концепцията за обектните отношения 

е Феърбърн (Фэрбэрн/ Fairbairn R. D.). В своята книга 

„Преразглеждане на психопатологията на психозите и 

психоневрозите”  («Пересмотренная психопатология психозов и 

психоневроз»), той описва психичното развитие от позицията на 

отношението към обекта и твърди, че разнообразните психози и 

неврози се отличават една от друга не по регресията към 

различни стадии в развитието на сексуалността, а по степента на 

незрялост на личността. По време на първия стадий – стадият на 

зависимостта на бебето (стадия младенческой зависимости) – 

бебето обективно изцяло зависи от майката (гърдата), към която 

то първоначално има неамбивалентно отношение. Неизбежните 

преживявания на фрустрация и отказите от страна на майката 

водят до шизоидна позиция, при която Егото на бебето се разделя 

до три части, две от които са либидинозно Его и антилибидинозно 

Его. Третата част на бебешкото Его става централното Его, което 

съответства на понятието Его в класическата теория. 

Либидонозното Его е съответно на Ид, а антилибидинозното, по-

малко точно — на Супер-Егото. Феърбърн разграничава и втори 

стадий на развитието – стадият на преход (стадия перехода), или 

на квазинезависимост. Инфантилната зависимост се заменя от 

Едипов комплекс (эдипов комплекс) в качеството й на централен 



 

 
~656~ 

фактор за психопатологията. Това води до концепцията за 

безкрайната регресия. Феърбърн разглежда прогресивното 

развитие на по-зрелите форми на обектните отношения като 

освобождаване на личността от потребностите ù от раздвоение и 

потискане. 

Уиникът (Уиникотт/ Winnicott D. W.), подобно на Феърбърн, 

предлага нови представи по отношение на влеченията, които 

излага в неговата концепция за инфантилната зависимост. Той 

разработва теория за преходния обект; това са физически 

предмети — играчки, одеало и т. н., които се олицетворяват и 

възприемат като комбинации от качества на майчиния обект и на 

собствения развиващ се „Аз”. Тази концепция има отношение към 

характеристиките на взаимодействието „дете-майка”, в процеса 

на който детето получава физическа и емоционална подкрепа 

(эмоциональная поддержка), необходими за разкриване на 

неговия психичен потенциал. Говорейки за аспектите на 

развитието, Уиникът също така подчертава значението на 

„достатъчно доброто майчино отношение” («достаточно хорошее 

материнское отношениe») и „задържащо обкръжение” 

(«удерживающее окружение»). Гантрип (Гантрип/ Gantrip H.), 

последовател на Феърбърн и Уиникът, се опитва да синтезира 

различните концепции за обектвните отношения: раздвоението и 

вътрешния свят по Клайн; социалните корени на Егото по 

Ериксън; автономните Его-функции по Харман; изменчивостта 

на развитието на Егото по Феърбърн (раздвоение и внутренний 

мир Кляйн; социальные корни Эго Эриксона; автономные Эго-

функции Хартманна; переменчивость развития Эго Фэрбэрна). 

Важна роля в привличането на вниманието на 

психоаналитиците към концепцията за „Аза” играе Джейкъбсън 

(Джекобсон/ Jacobson E.). Психоаналитичната теория 

пренебрегва това понятие, занимавайки се основно с влеченията 

и Его-механизмите. Основавайки се на идеите на Хартман и 

Ериксън, Джейкъбсън формулира еволюционна динамична и 

структурна теория за образуването на представи за собствения Аз 

и за обекта. 

В концепцията си за фазите на порастване (концепция фаз 

взросления), Малер (Малер/ Mahler M. S.) използва прякото 

наблюдение, за да демонстрира това как у детето се развива 

усещането за неговия „Аз” и за обектите. Тя разработва система от 

последователни фази на порастването, в рамките на която 

взаимодействията на детето с майката водят до появата на 

стабилно усещане за собствения ‘Аз”, което го отличава от 

обектите. Главните стадии на този процес са аутистичен 

(аутистическая стадия), симбиотичен стадий (симбиотическая 

стадия) и стадий на отделяне/ индивидуализация (стадий 

отделения/ индивидуализация). Последната фаза, която започва 

в края на пърата година от живота, се подразделя на „излюпване 
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от яйцето” («вылупление из яйца»), привикване (привыкание), 

установяване на хармонични отношения и обектно постоянство. 

Особен интерес представлява идеята за кризиса в хармоничните 

отношения, при който всяко дете се колебае между раздялата с 

майката и връщането към нея. Потребността от независимост се 

допълва от страха да загубиш майката. Това обяснява 

уязвимостта на детето към промените в отношенията с майката. 

Концепцията е полезна за разбирането на развитието на 

характера, на усещането за собствения „Аз” и на обектните 

отношения. 

Като цяло концепцията за обектните отношения в 

значителна степен се основава на работата с пациенти, които не 

страдат от неврози. Акцентът се поставя върху факторите от 

ранното детство, когато неправилното отношение към майката 

води до дефекти, изопачения и едновременно с това до 

игнориране на вътрепсихичния конфликт, който играе 

централна роля при болните от неврози.  

5. Концепцията за собственото „Аз” на Кохут (концепция 

собственного «Я» Когута, Kohut H.) произтича от аналитичната  

работа на Кохут с възрастни пациенти с нарцистични нарушения 

на личността. Той привежда описания на два типа нарцистични 

преноси (перенос): огледално отразяващ, с възродена инфантилна 

потребност да получава ответна реакция и да бъде ценен, и 

идеализиращ, с възродена потребност от идеален обект в 

подкрепа на непълно формирания му монолитен „Аз”. 

Недостатъчно монолитният „Аз” се обуславя от дефицита на 

майчина грижа в ранния период от живота на пациента, която е 

необходима за емпатичните взаимодействия, които водят до 

интернализация на опита от миналото и до развитие на психични 

структури. Психопатологията, възникваща в резултат на тези 

ранни депривации, се обяснява с нарцисизма на пациента или с 

усещането за собствения „Аз”, а не от конфликт, свързан с 

обектните отношения, както в е случаите на невроза. Оттук 

произтича и психотерапевтичната обосновка на необходимостта 

да се предостави емпатичен опит, който да укрепи структурите на 

психиката, което съответно помага да се запълни този дефицит. 

Тук се наблюдавя известно сходство с психотерапевтичните 

подходи, пропагандирани от Ранк (Ранк/ Rank О.), Александер 

(Александер/ Alexander F. G.) и Уиникът (Уинникот), според 

които предположението за депривацията в ранния период от 

живот диктува необходимостта от предоставяне на емпатични 

преживявания с цел да се запълнят дефицитите и да се 

коригират нарушенията на личността. 

Кохут заменя концепцията за Егото с концепцията за 

собствения „Аз”, който се явява същност на личността и се състои 

от основополагащи стремежи, таланти, навици и идеализирани 

цели. Тези съставни части притежават сила, съдържание и са 
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обвързани една с друга. Теорията за съновиденията се подлага на 

модификация и включва непосредственото преживяване на 

собственото „Аз”, а не скритото изразяване на несъзнаваните 

желания. Кохут обръща внимание на потребността от емпатия 

(эмпатия), която спомага за възникването на Аз-обектни 

преноси, които сами по себе си създават цялостното „Аз”. В 

клиничен план, неговият техически подход е перспективен за 

пациенти, които могат да бъдат категоризирани като 

нарцистични личности. 

7. Концепцията за терапиите и техниките. Бибринг 

(Бибрин, Bibring E.) издига тезата за генезата и динамиката на 

депресията, като алтернативна формулировка на тази на Фройд. 

Фройд поставя акцента върху механизма на интроекция на 

амбивалентно любимия обект при насоченост на враждебността 

срешу Егото, а Бибринг — върху загубата на самоуважение, 

обусловено от неуспехите и изтощението на Егото. 

Друг автор, който спомага за подреждането и за 

организацията на съответните аналитични принципи и прийоми, 

е Фенихел (Фенихель/ Fenichel О.), който написва книгата 

„Проблеми на психоаналитичната техника” («Проблемы 

психоаналитической техники»). 

Значима фигура в тази област е Александер (Александер), 

който разработва концепцията за корективния емоционален опит 

(коррективного эмоционального опыта (коррективный 

эмоциональный опыт), своеобразна алтернатива на 

направленията, които акцентират вниманието върху 

интерпретацията и инсайта (инсайт). Александер смята, че 

последните игнорират важността на афективния опит и отсвояват 

мнението, че психоаналитикът е длъжен да създаде 

терапевтични взаимоотношения с пациента, които могат да 

неутрализират някои основни патологични отношения в 

детството на последния. Това ще помогне на болния да преодолее 

отрицателните последици от детския опит, които формират в 

неговата личност патологичен стил в отношенията. 

Завършвайки анализа на концепциите на Н., трябва да се 

подчертае, че се променят целите и характерът на провеждане на 

психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия). Понастоящем психоанализата цели да измени в 

широки граници структурата на характера, което поражда 

необходимостта да се удължи психотерапията, която в момента 

продължава обикновено от 3 до 6 години. Стереотипът за 

хладния, мълчалив психотерапевт е неприложим за съвременния 

психоаналитик, който смята, че пациентът му е партньор в 

изпълнението на трудна задача, която изисква сътрудничество и 

взаимно уважение. И двете страни разбират, че за аналитичното 

търсене на аналогични, афективно незрели производни на 

конфликта в най-голяма степен спомага работният съюз, т.е. 
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относително неневротичните, рационални взаимоотношения 

между пациента и психоаналитика. 

Наблюдава се тенденция към разширяване на сферите на 

анализ, които обхващат и патологичните синдроми, 

първоначално смятани за неподходящи за подобен анализ. 

Класическата техника, както и преди, е по-уместна в лечението 

на неврозите, докато психоанализата се разпростира върху 

всички аспекти на личността, на взаимодействието с реалността и 

всички типове психопатологии.  

Вж също Психоаналитична психотерапия на обектните 

отношения по Кернберг.  

 

НЕОПСИХОАНАЛИЗА НА ШУЛЦ-ХЕНКЕ //  

НЕОПСИХОАНАЛИЗ ЩУЛЬЦА-ХЕНКЕ 

 

Немският психиатър и психоаналитик Шулц-Хенке 

(Шульц-Хенке/ Schultz-Hencke H., 1892-1953) е един от най-

видните представители на т.н. неопсихоанализа 

(неопсихоанализ). Завършил е Берлинският психоаналитичен 

институт (Берлинский психоаналитический институт). От 1936 г. 

работи в организирания от нацистите, единствен по онова време в 

Германия институт за психологически изследвания и 

психотерапия под ръководството на М. Гьоринг (М. Геринг/ 

Goring M.), роднина на райхсмаршал Гьоринг. Отказва се да 

стане член на НСДАП (НСДАП), което по онова време е неучвана 

постъпка. През 1940 г. публикува своя главен труд „Скованият 

човек” («Der gehemmte Mensch»/ «Скованный человек»), който 

определя като „учебник по неопсихоанализа” («учебник 

неопсихоанализа»). В следвоенните години основава в Берлин 

Централен институт по психогенните заболявания (Центральный 

институт психогенных заболеваний), който става първото в 

Германия психиатрично учреждение, в което разходите по 

лечението се покриват от медицинските застраховка. След като е 

обвинен в сътрудничество с нацисткия режим, не е приет в 

Международната психоаналитична асоциация (Международная 

психоаналитическая асоциация) и основава свое собствено 

психоаналитическо общество, което се ползва и до днес със 

значително влияние в Германия. Основните трудове на Шулц-

Хенке са: „Учебник по анализ на съновиденията” («Учебник 

анализа сновидений», 1949), „Учебник по аналитична 

психотерапия” («Учебник аналитической психотерапии», 1951), 

„Проблемът за шизофренията” («Проблема шизофрении», 1952). 

И макар Шулц-Хенке да твърди, че неговаа концепция 

представлява сама по себе си сплав от идеите на Фройд (Фрейд, 

Freud S.), Адлера (Адлер, Adler А.) и Юнга (Юнг, Jung С. G.), тя се 

явява до голяма степен оригинална. Като всички останали 

неопсихоаналитици, той се отказва от теорията за либидото, 
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доколкото Фройд нарича либидото „митична сила” («мифическая 

сила»), а Шулц-Хенке твърди, че научната теория не трябва да се 

основава на митове. Той смята, че понятието сексуалност не 

трябва да се разпростира извън пределите на онова, което се има 

предвид под това название във всекидневния речник, и отрича 

„сексуалната” природа на други две особено важни определени от 

него нагона – агресивния и стремежът към притежаване 

(агрессивность, стремление к обладанию).  

Шулц-Хенке предлага няколко отличаващи се от приетата в 

класическата психоанализа (классический психоанализ) схема 

на етапите на личностно формиране. Най-ранният етап, 

обозначаван от Фройд като „полиморфно-перверзен” 

(«полиморфно-перверсный»), той всъщност десексуализира, 

разбирайки го като „преживяване на интенционални мотиви”  

(«переживание интенциональных побуждений»), т. е. просто като 

недиференцирано обръщане към околния свят. Следващият, 

орален етап на класическата психоанализа, се характеризира с 

желанието да се погълне, да се интернализира. Шулц-Хенке 

разбира донякъде по-широко оралния рефлекс на кърмачето. Той 

го нарича „орално-пленническо желание да имаш” («орально-

каптативным желанием иметь»), т. е. да притежаваш някакъв 

елемент от външния свят. Аналната фаза на развитие, по Фройд, 

се определя от конфликтите на детето с хората, които го 

отглеждат, свързани с контрола на дефекацията. Шулц-Хенке 

смята този конфликт единствено за частен пример, в който се 

отразява желанието на детето да запази онова, което то има, и 

формирането на неговата способност да отстоява реализацията на 

това желание в по-нататъшния му живот. Когато растящото дете 

чупи играчките, за психоанализата това означава проява на 

вродения агресивен инстинкт. Шулц-Хенке вижда в това 

двигателен подход към външния свят, една от проявите на 

желанието на детето да го опознае. Играчката, от негова гледна 

точка, се чупи не в резултат на склонността на детето към 

разрушение, а вследствие несъвършенството на неговата 

моторика или на неговото непълно разбиране (за предметите и 

света – бел. прев.). Ригидното възпрепятстване на подобно 

поведение на детето носи опасността от формирането на 

понижена самооцена у детето или на вторична склонност към 

деструктивна агресия. 

В утретралната еротика на класическата психоанализа, 

Шулц-Хенке, отдавайки се на полета на фантазията си, вижда 

началните прояви на стремежа към честолюбие и себеотдаване. 

Едиповият или гениталният, по Фройд, етап на развитието, 

Шулц-Хенке смята за сексуална фаза на реализация на копнежа 

за нежност, като отрича значението на Едиповия комплекс 

(эдипова комплекса). И докато Фройд смята нежността за 

вторична, за потискана проява на сексуалността, Шулц-Хенке 
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посочва, че нежността се проявява по-рано от сексуалността, 

поради което трябва да се разглежда като феномен, който се 

преплита с последната. В хода на развитието на копнежа за 

нежност в него се формират еротични мотиви, в които вече 

възникват същинските сексуални желания. Нарушенията в тази 

верига на развитието, а не Едиповият комплекс, пораждат, по 

мнението на Шулц-Хенке, сексуалните и характеровите 

разстройства. 

Базисната структура на потребностите, които Шулц-Хенке 

никога не нарича инстинкт, се състои от три основни групи: 

потребност към притежаване (интенционална, орално-каптивна, 

анално-ретентивна), потребност от собствена значимост, от 

признание (анално-агресивна, моторно-агресивна, уретрална) и 

потребност от любов (нежна, еротична, сексуална). В основата на 

всички форми на психопатология авторът вижда недоразвитието, 

хипертрофията или качественото изкривяване на дадени 

потребности, възникващи вследствие недостатъчното отчитане на 

конституционалните особености на детето, дефекти в идеологията 

на възпитанието и личностовата структура на родителите. Шулц-

Хенке смята за типична за невротика т.н. „триада на сковаността” 

(«триада скованности») – деформацията на желанията, 

невъзможността да се реализира продуктивно поведение и 

завишаването на претенциите. Блокирането на хармоничното 

развитие на личността от изопачените желания заема толкова 

важно място в концепцията на Шулц-Хенке, че той за известно 

време иска да преименува психоанализата в „десмолиза” 

(десмолиз), имайки предвид снемането на оковите („десмос”), 

които затрудняват личностното функциониране. В края на 

краищата, той се спира върху термина „неопсихоанализа” 

(неопсихоанализ), справедливо смятайки, че той ще бъде по-

разбираем и по-добре приет. 

Шулц-Хенке смята нарушенията на потребностите 

единствено за предпоставка за възникването на неврозите и на 

личностовите разстройства. За манифестирането на патология 

вече е необходима и ситуация на социален стрес. В своите трудове 

той детайлно свързва определени конфигурации на нарушените 

потребности с особености на стресовите ситуации и с типични 

кризисни етапи на живота, когато хората изпадат в подобни 

ситуации (пубертет, първи сексуален опит, професионално 

изграждане и т.н.), като дава конкретни ориентири за 

психотерапевтичния процес. В тези трудове могат да се срещнат 

прекрасни и в много отношения оригинални описания на 

характерологичните типове, а също така на сложния механизъм 

на формиране на отделните черти на характера. Така например 

алчността в разбирането на Шулц-Хенке може да се явява 

компенсация на блокираната потребност от любов, а 

разточителството – скрита мъст за блокирането на 
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конструктивната агресия.  

Шулц-Хенке има съществен принос в развитието на 

психаоанлитичната психосоматика – той е един от първите, който 

посочва, че психосоматичните заболявания могат да се формират 

принципно по различен начин от този при симптомите на 

конверсионната истерия, свързани с психотравмиращи ситуации 

в живота на болния. Той свръзва нарушенията на конкретни 

мотиви (желания, подбуждения) с определени групи органи, 

функционирането на които може да се измени патологично 

вследствие на тези нарушения. 

В своята лечебна практика Шулц-Хенке стои най-близко до 

техниката на Фройд с уточнението, че между тях има редица 

теоретични разминавания. Към школата на Адлер той се отнася 

скептично, смятайки, че основната цел на психотерапията по 

Адлер се явява не освобождаването на психодинамично 

обусловените от психодинамично обусловените окови, а 

укрепването на социалния морал, който облекчава 

приспособяването на човека към обществото. Към терапията на 

Юнг той се отнася още по-скептично, считайки, че тя 

представлява единствено една илюзорна компенсанция на 

социалната изолация по пътя на  бягството в елитарната 

дълбинната психология, достъпна за тесен кръг посветени. 

Трудовете на Шулц-Хенке като цяло не оказват особено 

голямо влияние върху развитието на психоанализата. Някои от 

неговите идеи (като например отричането на пансексуализма на 

Фройд, както и на тезите му за вреодения агресивен инстинкт и 

за ролята на едиповия комплекс) съвпадат с онези, които 

независимо от него се появяват и вкореняват в основното русло на 

психоаналитичната теория. Повечето от начертаните от Шулц-

Хенке така или иначе обаче остават само на хартия. Оценявайки 

неговия принос в науката, следва да се отчита, че през голяма 

част от живота му, на Шулц-Хенке се налага да работи в 

нацистка Германия, в изолация от неговите колеги. Трудно е да 

се каже как можеха да се формират неговите идеи, ако той бе 

имал своевременен достъп до трудовете на неговите 

съвременници. 

 

НЕОФРОЙДИЗЪМ (ПОСТФРЕЙДИЗЪМ) //  

НЕОФРЕЙДИЗМ (ПОСТФРОЙДИЗМ) 

 

Известен е още като постфройдизъм (постфрейдизм). 

Представлява използване на психоаналитичната теория и 

на фройдизма (фройдизма) в различни области на знанието: 

медицината, психологията, социологията, философията, 

лингвистиката, художествено творчество на основата на 

концепцията за решаващата роля на социокултурните фактори в 

етиологията на неврозата. 
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Психоанализата на Фройд (Фрейд, Freud S.) оказва голямо 

влияние върху развитието на съвременната философия. 

Психоаналитичният подход към изследването на вътрешния свят 

на човека се използва в екзистенциалната философия. Своят 

метод за феноменологичен анализ на човешката дейност, за 

разкриване на смисъла, за мотивите на поведението на индивида 

Сартр (Сартр, Sartre J.-P.) нарича екзистенциална психоанализа. 

По мнение на друг екзистенциализъм – Тилих (Тилих, Tillich P.): 

„Фройд се явява истински екзистенциалист в смисъла на всички 

екзистенциални описания на човека, който се намира в критична 

ситуация“. 

Съществено е влиянието на Фройд върху структуралисткото 

движение, което използва психоаналитичната теория за 

разкриване на процесите на структурализиране на мисленето, 

езика, историческите, икономическите и етнологичните аспекти 

на цивилизацията. Основателят на френската 

структуралистична школа Лакан (Lacan J.) (вж. Структурализм 

Лакана) разглежда несъзнаваното като феномен на езика, тясно 

свързан с културния живот на човечеството. Той използва идеите 

на Фройд за лингвистичен анализ на художествените 

произведения и за психоаналитична интерпретация 

(интерпретация) на тяхното съдържание. 

В персоналистката философия, която акцентира 

вниманието върху духовния свят на личността, върху 

вътрепсихичните конфликти, върху творческата субективност, 

намират отражение представите на Фройд за конфликта между 

цивилизацията и съществуването на човека, концепцията на 

Адлер (Адлер, Adler А.) за творческата субективност на личността, 

идеята на Юнг (Юнг, Jung С. G.) за „персоната“ като особена 

духовна инстанция на личността. Идеите на Н. започват активно 

да проникват в социологията от края на 40-те години на 20-ти 

век. Структурно-функционалният анализ, който изучава 

механизмите и структурите, обезпечаващи устойчивостта на 

обществената система и който признава обусловеността на 

човешкото поведение и социалната организация на 

нормативните предписания и ценности, заимства 

от психоанализата (психоанализ) идеи за интерпретирането на 

социалните норми и на забраните в детска възраст. 

В културната антропология психоанализата заляга в 

основата на концепцията за личността, която разбира процеса на 

нейната социализация като взаимодействие между 

потребностите, импулсите, афектите на индивида и влиянието на 

външното социално нормиране. Културната антропология, която 

изучава културната основа на човешката природа, културните 

характеристики на неговото поведение, използва психоанализата 

за разбиране на груповата психология и на националния 

характер. Културата се разглежда като инструмент на 
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адаптацията към средата и за въздействие върху нея, като 

условие за познание и самоактуализация 

(самоактуализация). В културната антропология широко се 

прилага понятието социален символ като израз на неосъзнато 

рационално, но изключително важно събитие. 

Основоположникът на символният интеракционизъм Мийд 

(Мид, Mead G. H.) твърди, че обществото и индивидът се 

утвърждават в процеса на междуличностно взаимодействие и 

съсредоточава своето внимание върху анализа на техните 

символни аспекти. В изучаването на структурата и на 

динамиката в развитието на личността, на микроструктурата на 

социалните взаимодействия, на проблемите за социализацията и 

за социалния контрол, символният интеракционизъм се опира на 

психоаналитичната теория. 

Леворадикалната социология, която се явява приемница на 

франкфуртската школа (Marcuse G., Fromm E., и др.), разглежда 

социалния свят от гледна точка на възможностите, на 

желателния характер на неговото радикално изменение. Основна 

тема на нейните изследвания е анализът на доминирането на 

авторитарната личност с нейните антидемократични методи за 

ръководство и опитите с помощта на социологични изследвания 

да се постигне съответстваща човешка реалност. Отричането на 

традиционната наука е свързано с това, че тя се разглежда като 

инструмент за експлоатация и потискане, като въплъщение на 

буржоазната идеология. По мнение на Маркузе, културата има 

репресивен характер, отстраняването на който води до 

освобождаване на еротичните влечения на човека и до 

унищожаване на социалните норми и забрани. В качеството им 

на средство за преобразуване на обществото, той предлага 

насилствените методи за борба. Тези идеи оказват влияние върху 

формирането на философията на „новите леви“. Концепцията на 

Маркузе заляга в основата на антипсихиатрията, която 

разглежда държавната система за здравеопазване, в частност 

психиатрията като механизмъм за упражняване на насилие, за 

потискане на личността, а болестта – като своеобразен протест 

срещу семейните и социалните норми. 

Към Н. обикновено отнасят различните концепции на 

фройдомарксизма, един от видните представители на който се 

явява Райх (Райх, Reich W.), който смята, че капиталистичното 

общество потиска човешката сексуалност и това става причина за 

невротизацията на обществото. Оздравяването на цивилизацията 

е възможно в хода на една сексуална революция, която 

елиминира потискането на сексуалността, което ще доведе до 

изкореняване на неврозите. По аналогия с политическата 

икономия на К. Маркс, Райх определя своята концепция като 

сексуално-икономическа  (вж. Характерологичен анализ на 

Райх// Характерологический анализ Райха). 
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Психоаналитичната теория на Фройд продължава да оказва 

влияние върху световната литература, кинематографията, 

изкуството. Значително влияние оказва концепцията на Юнга за 

архетипите – характерни национално-културните, използвани за 

психоаналитичната интерпретация на произведенията на 

изобразителното изкуство. 

Вж също Психоанализа и литература, Психоанализа и 

политика. 

 

НЕРВНО-МУСКУЛНА РЕЛАКСАЦИЯ //  

НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ 

  

Под този термин се разбира процесът на изпълнение от 

страна на индивида на редица упражнения, които могат да 

намалят неговата нервна активност (нервно-) и напрежението 

при съкращаването на напречно-набраздената скелетна 

мускулатура (мускулна). Този процес обикновено включва 

изотичнични и/или изометрични съкращения на мускулите, 

изпълнявани от пациента съгласно началната инструкция на 

психотерапевта. Най-известен от методите за Н. – М. Р. се явява 

прогресивната мускулна релаксация на Джейкъбсън 

(прогрессирующая мышечная релаксация Джекобсона). 

 

 

_О_ 

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА // 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Специфичен фактор на груповата психотерапия 

(групповая психотерапия). В процеса на групова психотерапия 

О. В. предоставя на пациента информация относно това как го 

възприемат другите участници в групата, как те реагират на 

неговото поведение, как го разбират и интерпретират, как 

неговото поведение въздейства на другите. О. В. дава възможност 

на участника в групата да разбере и оцени своята роля в 

типичните за него междуличностни ситуации и конфликти и 

благодарение на това – да разбере по-добре своите проблеми. 

Феноменът на О. В. се проявява в онези ситуации, когато 

субектът на възприятие има възможност да получи от партньора 

си по обшуване информация за това как той бива възприет. В 

качеството на О. В. встъпва всяка информация, която човек 

получава от реципиента на неговото поведение.  О. В. може да 

бъде пряка или косвена, незабавна или отсрочена, апаратурна 

(фотография, магнито- и видеозапис и пр.) или личностна 

(вербална и невербална, оценъчна или несъдържаща оценка, 

емоционално наситена и емоционално неутрална, описателна и 
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съдържаща интерпретация (интерпретация), ролева и 

идентификационна и пр.). О. В. е психотерапията спомага за 

реализиране на водещия механизъм на нейното лечебно действие 

0 – конфронтацията (конфронтация), като същевременно 

източникът на информацията се различава от интерпретацията. 

Интерпретацията може да бъде неадекватна, неточна, изопачена 

под влиянието на собствените проекции на интепретатора. О. В. е 

„правила” вече сама по себе си: тя се явява информация относно 

това как реагират на поведението на пациента други участници 

психотерапевтичния процес. Въпросът относно това може ли О. В. 

да съдържа елементи на интерпретация не получава еднозначен 

отговор. О. В. съществува и в рамките на индивидуалната 

психотерапия (индивидуальная психотерапия), макар че там 

нейното съдържание е много ограничено. В груповата 

психотерапия О. В. е по-многоплановеа, доколкото се осъществява 

между всеки от членовете на групата и от групата като цяло. 

Психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа) не 

просто предоставя на пациента О. В. – информация за това как 

той се възприема от друг човек, но и диференцирана О. В., О. В. 

от всички участници в групата, които могат различно да 

възприемат и разбират неговото поведение и да реагират на него. 

Така пациентът вижда самия себе си отразен в различни 

огледала, които показват различни страни на неговата личност. 

Диференцираната О. В. не само дава разнопланова информация, 

която подпомага себеразбирането, но и помага на пациента да се 

научи да различава собственото си поведение. Реакцията на 

самия пациент на информацията, съдържаща се в О. В. също 

представлява интерес както за другите участници в групата 

(явява се обратна връзка от втори ред, т.е. обратна връзка за 

обратната връзка), така и за самия пациент, доколкото му 

позволява да види значимите аспекти на собствената му личност 

и своите собствени реакции на негъласуваността между неговия 

Аз-образ и възприятията на другите. Преработката и 

интеграцията на съдържанието на О. В. в процеса на групова 

психотерапия осигурява коригирането на неадекватните 

личностни образувания и спомага за формирането на по-

цялостни и адекватни Аз-образ, представи за себе си и 

себеразбиране като цяло. Кратохвил (Кратохвил/ Kratochvil S., 

1978) разграничава 4 области на самосъзнанието или на Аз-

образа: открита (онова, което знае за себе си самият човек и което 

знаят за него другите), неизвестна (онова, което нито самият 

човек, нито другите знаят за него), сляпа (онова, което човек не 

знае за себе си, но другите знаят за него). О. В. носи информация, 

която позволява на пациента да намали сляпата област на 

самопознанието. За да се съсздаде в психотерапевтичната група 

ефективна система за О. В. е необходима определена атмосфера, 

която се характеризира преди всичко с взаимно приемане, с 
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чувство за психична безопасност, с доброжелателност и взаимен 

интерес, а също така с наличие на мотивация за участие в 

работата на психотерапевтичните групи и явлението 

„размразяване” («размораживание»), при което участниците в 

групата са готови и могат да се откажат от техните привични, 

установени способи за възприятие и взаимодействие, когато 

разкрият тяхната недостатъчност и несъвършенство. О. В. в 

групата е по-ефективна, ако не е отсрочена, т.е. ако се предоставя 

на пациента непосредствено в момента на наблюдаване на 

неговото поведение, а нс след време, когато ситуацията престава 

да бъде актуална и значима или когато вече са се задействали 

психичните защитни механизми. Ефективната О. В., по мнение 

на редица автори, се явява в голяма степен описателна или 

съдържа по-скоро емоционални реакции на поведението на 

участниците в групата, отколкото интерпретации, оценки и 

критика. По-ефективна би била също така диференцираната О. 

В., т.е. О. В. постъпваща към пациента от няколко участници в 

групата, доколкото тя му се представя като по-достоверна и може 

да окаже по-голямо влияние върху него. Понякога в 

тренинговите групи (тренинговые группы) се формират 

определени правила за предоставяне и приемане на О. В.  

(например „Говори за своите чувства, но не оценявай”, „Слушай 

внимателно, но не се опитвай да отговориш на всеки” и др.). И 

макар в психотерапевтичните групи такива правила да не се 

формулират изрично, психотерапевтът се стреми да развие в 

групата най-ефективните форми на О. В. в рамките на една или 

друга теоретична ориентация (см. Механизмы лечебного 

действия групповой психотерапии). 

 

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА // 

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

С развитието на организационните основи на 

психотерапевтичната помощ, все по-голяма актуалност 

придобива разработването на основните принципи и методи за 

подготовка и повишаване на квалификацията в областта на 

психотерапията. Най-важна задача се явява създаването и 

реализирането на последователна система, на приемствени и 

взаимосвързани учебни програми, които позволяват да се 

осъществява преддипломна, подготовка след ВУЗ и 

следдипломна подготовка на лекарите-психотерапевти, на 

клиничните (медицински) психолози и на други специалисти, 

които взимат участие в психотерапията. Програмите за 

непрекъснатото обучение и примерни теоретични учебни планове 

за подготовка по специалността „психотерапия” са представени в 

Приложение 14 към Заповедта на Министерството на 

здравеопазването на Русия от 30.10.1995 г. № 294 „За 
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психиатричната и психотерапевтичната помощ («О 

психиатрической и психотерапевтической помощи»). 

В периода на преддипломна подготовка на студентите от 

началните университетски курсове те преминават обучение по 

обща, социална и клинична (медицинска) психология, по 

психиатрия. Това формира основа за последващата им 

подготовка по психотерапия. Студентите от по-горните курсове (5 

курс) в рамките на цикъла „Основи на психотерапията” («Основы 

психотерапии») си създават представа за съвременната 

психотерапия, усвояват комуникативната страна на лечебния 

процесс, запознават се с принципите за оказване на 

психотерапевтична помощ. 

Подготовката след обучението във ВУЗ (послевузовская 

подготовка) се осъществява в интернатурата по специалност 

„психиатрия”. По-нататъшната следдипломна подготовка по 

психотерапия се провежда под формата на участие в циклите за 

специализация, а по-късно и в тематични цикли в рамките на 

учрежденията за следдипломно образование. Най-висшата форма 

на подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта 

на психотерапията се явяват клиничната ординатура и 

аспирантурата. За получаване на сертификат за лекар-

психотерапевт е необходимо да бъдат изпълнни определени 

изисквания, изложени в образователния стандарт по 

психотерапия (задължителен минимум) и които предполагат не 

само наличие на определен психиатричен и психотерапевтичен 

трудов стаж, но и обучение с продължителност не по-малко от 700 

учебни часа.  

Актуални понастоящем се явяват: обогатяването на 

знанията в областта на психотерапията у всички лекари; 

тематичното усъвършенстване на лекарите – представителите на 

редица специалности, при които психотерапията може да играе 

съществена роля в комплексното лечение на болните; 

профилираното обучение на лекарите, при които психотерапията 

става основна специалност.  

Редица организатори в здравеопазването приемат, че най-

важната задача на развитието в здравеопазването е неотложното 

повишаване на нивото на подготовка в областта на 

психотерапията на общопрактикуващите лекари. Изброявайки 

основните предпоставки за обучението в основите на 

психотерапията всички лекари обикновено поставят наличието 

на достатъчно ясни теоретични представи за клиниката и за 

природата на неврозите и на други гранични психични 

разстройства, надеждността на диагностичните и терапевтични 

методи в областта на граничните състояния и на психотерапията, 

които би могъл да овладее лекаря и да прилага в предела на 

наличното време за терапия, с което разполага. Подчертава се 

също така необходимостта от интерес, от нагласа към овладяване 



 

 
~669~ 

на психотерапевтичните методи у широк кръг лекари, като се 

призва, че професионализмът в тази област на знанието изисква 

лекарят да измени своето разбиране за пациентите, страдащи от 

психогенни заболявания, а също и към методите за тяхното 

лечение. Без достатъчен брой добре подготвени специалисти 

психотерапевти-преподаватели не може да бъде осъществено 

качествено повишаване на знанията в областта на 

психотерапията на основната маса от лекари. 

Повишаването на знанията на широк кръг лекари в 

областта на психотерапията позволява не само да се достигне до 

разрешаването на най-актуалните лечебно-профилактични 

задачи пред съвременното здравеопазване (с оглед броя на тези 

болни и като цяло вярната забележка на Хауснер (Гауснер, 

Hausner M., 1983) за това, че „дебелината на амбулаторната 

карта отразява силата на емоционалния стрес у пациента”), но и 

осигурява своевременната диагностика на неврозите и на 

близките до тях гранични психични разстройства. Оперативното 

насочване на болните към лекаря-психотерапевт, лечението на 

неусложнените все още форми на психогенните разстройства – 

всичко това изисква от всеки един лекар владеене на методики с 

широк спектър на действие: на методи за релаксация 

(релаксация), на прийоми от поведенческата, когнитивната, 

позитивната психотерапия и вероятно – на хипноза (гипноз).  

Катедрите по психотерапия в голяма степен могат да 

спомагат за разрешаването на още една задача – за тематичното 

усъвършенстване на лекарите от различни специалности. Без да 

променят своята професия, те получават знания в областта на 

психотерапията, на нейните теория и методология с цел 

последващото използване на придобитите знания в комплексното 

лечение на пациентите в рамките на тяхната собствена 

специалност. Такава система за подоготовка запазва клиничната 

профилираност на лекарите, като същевременно им дава 

възможност да овладеят и да прилагат психотерапевтични 

методи в тяхната област на медицината. 

Що се отнася до следдипломната подготовка на лекарите-

психотерапевти, то в нейната основа е заложена 3-4-месечната 

специализация и общото усъвършенстване в катедрите по 

психотерапия. Програмата на подобна подготовка включва 

усвояване на теоретико-методологичните, клиничните, 

неврофизиологичните и психологичните основи на 

психотерапията, овладяване на психотерапевтични методи и 

навици за тяхното използване в практическата работа с болните. 

Основните приети форми за обучение във факултетите за 

следдипломно усъвършенстване на лекарите се явяват лекциите, 

практическите занимания, семинарите, научно-практическите 

конференции. При подготовката на психотерапевтите 

задължителни форми на обуние са също така професионалните и 
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личностно-ориентираните тренинги (тренинги). Клиничните и 

личностните подходи пронизват всички форми на преподаване на 

психотерапия в рамките на различните катедри. Профилирана 

специализация получават най-вече психиатрите – доколкото 

обаче в реални условия към обучение се насочват и лекари от 

други специалности (невролози, интернисти, дерматолози и др.), 

значително място в обучителната програма заема психитрията 

(обща психопатология и основни форми на психични 

заболявания). За много лекари това е допълнителна възможност 

да се върнат към психиатрията в своето следдипломно 

образование. Непрестанните дискусии за това от каква базова 

специалност трябва да „израсне” психотерапевтът, от позицията 

на клиничната реалност са безпочвени. На днешния етап от 

нейното формиране като самостоятелна специалност, фундамент 

на психотерапията са знанията по психиатрия, особено в онази 

нейна област, която бива обозначавана като „малка психиатрия” 

(малая психиатрия), в рамките на която от лекаря-психотерапевт 

се изисква още по-тънко владеене на психопатологичния анализ, 

отколкото в областта на „голямата” (большая) психиатрия, 

особено предвид общата патоморфоза на психичните 

заболявания, увеличаването на скритите форми на ендогенни 

психични патологии с тяхната сложна диференциална 

диагностика и повишения във връзка с това риск от 

самоубийство. 

През последните десетилетия все по-голямо внимание се 

обръща на необходимостта да се разширяват методите за 

обучение по психотерапия, необходимостта да се използват 

такива форми на подготовка и за повишаване на 

квалификацията, при които акцентът се поставя върху 

развитието на чувствителността на психотерапевта към 

явленията и процесите, които протичат в неговите 

взаимоотношения с пациента, към развитието на уменията на 

лекаря да използва своята обратна връзка (обратная связь) с 

пациента, към увеличаване на гъвкавостта и ефективността на 

обшуване с него, към осъзнаване (осознание) на влиянието на 

собстените нагласи, наклонности и ценности в процеса на 

взаимоотношенията с пациента в хода на лечението. В различна 

степен на тези цели съответстват формите на обучение в рамките 

на тренинговите психотерапевтични групи 

(психотерапевтические группы). Тренинговите 

психотерапевтични групи могат да бъдат подразделени на 

следните видове: методически тренингови групи (тренинговые 

группы), ориентирани към обучение в методите за психотерапия: 

тренингови групи, ориентирани към груповата динамика 

(групповая динамика), тренинговите групи, ориентирани към 

личностово развитие. Методическите тренингови групи имат за 

цел и си поставят за задача овладяването на отделни 
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психотерапевтични методи и прийоми. Освен основните задачи 

могат да се отбележат също развитието у психотерапевта на 

психологически знания, формирането на представи за 

психотерапевтичния и диагностичен потенциал на отделните 

методи и на възможностите за тяхното използване при различни 

контингенти болни. Оптималната численост на методичните 

тренингови групи е 10-15 човека, като общата продължителност 

на работата зависи от конкретния метод.  

Целите и задачите на тренинговите групи, ориентирани 

към груповата динамика (динамични тренингови групи/ 

динамические тренинговые группы)), се заключават в 

запознаването на участниците с груповата динамика на основата 

на техния собствен опит, в повишаването на чувствителността им 

към груповите процеси, към развиване на навиците им за 

разпознаване и за анализ на груповите феномени и към 

използването на груповата динамика за психотерапевтични 

цели (психотерапевтические цели). Оптималната численост на 

динамичните тренингови групи – 10-12 човека. В такива групи 

могат да се включват специалисти с различно ниво на 

подготовка. Продължителността на заниманията в групите е не 

по-малка от 24 часа, а оптималната им продължителност – 40 

часа.  

Тренинговите групи, ориентирани към личностно развитие 

(личностни тренингови групи), имат различни названия: 

лабораторен тренинг (лабораторный тренинг), сензитивен 

тренинг (тренинг сенситивности), групи за личностово 

развитие, групи за личностов ръст и т.н. Личностното развитие, 

личностният ръст, основан на себепознанието, се явяват 

неизменно условие за професионалното усъвършенстване на 

психотерапевтиа. Основната задача пред групите за личностен 

ръст се явява развитието на себепознание – постигане на 

познание за самия себе си, изграждане на адекватни самооценка 

и отношение към себе си, развитие на саморегулацията. 

Оптималната численост на групите за личностен тренинг е 10-12 

човека. Продължителността на заниманията е не по-малко от 30 

часа (оптимално – 60 часа). Опитът показва, че най-ефективната 

форма на организация на работата е маратонът (марафон) – 

няколко дни подред по 8-10 часа. 

Като ефективна форма на подготовка на психотерапевтите 

значително разпространение получават балинтовските групи 

(баллинтовские группы). Занятията се провеждат в малки групи 

(до 12 човека). Всеки трябва да участва в не по-малко от 30 

занимания, по време на които се обсъждат трудни проблеми, 

реално възникнали у психотерапевтите в процеса на 

провежданите от тях индивидуална и групова психотерапия 

(групповая психотерапия). Всеки един участник в заниманията 

представя няколко подобни ситуации от своята практика, след 



 

 
~672~ 

което групата обсъжда възникналите в тях проблеми (различни 

начини за разбиране на ситуацията, анализ на поведението на 

психотерапевта в неговите взаимоотношения с болния и др.). 

Най-важен елемент от подготовката в областта на 

психотерапията се явява супервизията (супервизия) – надежден 

способ за повишаване на компететността в областта на 

психотерапията. В зависимост от етапа на обучение или на 

предпочитанията на преподавателя и лекаря, могат да се 

използват различни съотношения на технически подходи като 

дидактичен или когнитивен, поведенчески, хуманистичен, 

динамичен. Дидактичният подход позволява да се запълнят 

дупките в знаничта и опита на лекаря чрез тяхното директно 

предаване или с помощта на активното съвместно обсъждане на 

проблемите. Супервизираният получава препоръки и указания 

за това как да провежа клиничната работа, диагностиката на 

личността, как да определя и избира психотерапевтичните 

„мишени” и методи. В центъра на такава ориентация към 

обучението основен обект на анализ става пациентът. Това е 

обичайна учебна ситуация, макар че преобладаването на този 

подход към супервизията може да се съпровожда от недостатъчно 

развитие на инициативата и на самостоятелността на лекаря. 

Поведенческият подход позволява на обучаващия се да 

възприеме конструктивните начини на мислене и на поведение, 

демонстрирани от преподавателя, който на основа на 

моделирането и на положителното подкрепление (подкрепление) 

ускорява усвояването от лекаря на нов опит. При този подход 

обаче супервизорът (супервизор) заема лидерска, директивна 

позиция, което ограничава развитието на индивидуалния 

психотерапевтичен стил на лекаря. Динамическият подход 

включва обсъждане със супервизора на незабелязаните от 

обучаващия се и идентифицирани от супервизора нагласи, 

емоционални реакции, стереотипи на поведение (на пациента и 

на лекаря), които възпрепятстват процеса на психотерапия. Тук 

става дума единствено за разкриване на „слепите петна” у 

обучаващия се, а не за анализ и интерпретация (интерпретация) 

на неговите неосъзнавани емоционални и защитни реакции. 

Някои лекари периодично говорят за потребността си да 

обсъждат своите лични проблеми и да анализират техния 

произход. При този тип обучение обаче супервизията се разбира 

преди всичко като обучаваща, педагогическа такава, а не като 

психотерапевтична консултация. Необходим елемент се явява 

също така хуманистичният подход, който позволява на 

супервизора да изгражда доверителни отношения с обучаващия 

се, да създава един учебен съюз, основан на сътрудничество, на 

съвместно изследване на психотерапевтичниа процес с 

използване при необходимост на емоционална подкрепа 

(эмоциональная поддержка) и на емпатична преработка на 
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преживяванията на лекаря. В редица случаи се оказва полезно 

използването на аудиовидеозаписи, чиито анализ позволява да се 

изяснят някои страни на психотерапевтичния процес. Важна 

форма на супервизия, особено на началния етап от обучението, се 

явява груповата такава. Супервизията в хода на 

психотерапевтичната подготовка на лекарите се осъществява в 

три етапа, като в съответствие с образователния стандарт 

(заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 

30.10.1995 г. № 294/ приказ Минздрава России от 30 октября 1995 

г. № 294) на психотерапията се отделят не по-малко от 50 часа. 

На първия етап (не по-малко от 12 часа) заниманията се 

провеждат в балинтовски групи. На втория етап (не по-малко от 

12 часа) се провежда индивидуално консултиране, в хода на 

което супервизорът е активен, понякога прибягва до срещи с 

пациентите за уточняване и за изясняване на клиничните или на 

психотерапевтичните ситуации, осъществява корективен 

консултативен диалог с лекаря. На третия, вече „напреднал” етап 

(не по-малко от 26 часа), супервизорът предоставя инциативата в 

обсъждането на процеса на психотерапия на лекаря, помага му 

да развие творчески подход към терапията, поддържа по-

свободното му поведение в диалога със супервизора, като 

материал за обсъждането и за анализа се явяват записките на 

лекаря относно неговите срещи с пациента. Резултатите от 

супервизията се отразяват в съвместната оценка на 

преподавателя и лекаря и се отнасят до постигнатото по 

отношение на изложените по-горе аспекти на съдържанието на 

консултацията със супервизора. 

Предвид все по-голямата интеграция на психотерапията в 

лечебната, психопрофилактичната и психохигиенната практика, 

възникват нови задачи и в областта на психотерапевтичното 

образование. Провежда се подготовка по психотерапия на 

спортните, на училищните лекари, както и на тези от медико-

санитарните служни в промишлените предприятия и др. 

Нараства потребността от детски и юношески психотерапевти. Все 

по-голямо признание получава дейността на семейните 

консултанти, работата на кризисните центрове и др., което води 

до нарастване на потребността от квалифицирани специалисти 

по семейна психотерапия (семейная психотерапия) и на 

необходимостта от планиране и от осъществяване на тяхната 

подготовка.  

Заслужават внимание и въпросите, свързани с обучението 

на медицински сестри в елементи на психотерапията. В 

практическата работа добре се представят медицински сестри, 

които под контрола на лекар провеждат поведенческа 

(поведенческая), двигателна терапия (двигательная терапия), 

арт-терапия (арттерапия), както и някои други 

психотерапевтични, обикновено групови, занимания. Във връзка 
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с отсъствието на специални учреждения за получаване на 

посочената подготовка, тя обикновено се осъществява в базите на 

големите научно-изследователски и учебни центрове, които 

разработват теоретични и практически аспекти на 

психотерапията. Обучението се провежда от лекари и 

медицински (клинични) психолози и е най-често под формата на 

лабораторен тренинг.  

Ефективното психотерапевтично обучение понастоящем е 

немислимо без използването на видеотехника, на специални 

теле- и кинофилми, на стенограми от психотерапевтичните 

сеанси. Възражда се възможността при необходимост да се 

възпроизвеждат заниманията на терапевтичните групи и на 

групите по лабораторен тренинг на психотерапевтите, на отделни 

епизоди от заниманията, основани на стенография и на 

видеозаписи, което значително повишава ефективността на 

психотерапевтичното образование. 

Следдипломното обучение и повишаването на 

квалификацията на медицинските (клинични) психолози в 

областта на психотерапията се осъществява в катедрите по 

психотерапия и клинична психология в рамките на институтите 

за усъвършенстване на лекарите, а също така и във факултетите 

по клинична психология на медицинските вузове. 

В последно време с оглед екипния подход към оказването 

на психиатрична и психотерапевтична помощ, стават актуални 

специалните програми, предназначени да обучат във 

взаимодействие специалистите, които участват в процеса на 

психотерапия – лекарите-психиатри, лекарите-психотерапевти, 

медицинските (клиничните психолози), специалистите по 

социална работа, средния медицински персонал. Принципите на 

екипното взаимодействие са формулирани в Приложение към 

заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от дата 

26.11. 1997 г. № 391 „Относно подготовката на медицинските 

психолози за работа в учрежденията, оказващи психиатрична и 

психотерапевтична помощ” («О подготовке медицинских 

психологов для учреждений, оказывающих психиатрическую и 

психотерапевтическую помощь»). 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Ролята на психотерапията в съвременното общество е 

голяма, но нееднозначна. От една страна, тя оказва 

стабилизиращо влияние върху обществения живот като цяло, а от 

друга — тя непрекъснато формира свободни от обществения 

натиск възгледи относно личностното и социалното 

функциониране на индивида. Различават се няколко повече или 

по-малко отчетливи О. Ф. Н. П. (Jaeggi E., 1982). 
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1. Една от тях е оказването на влияние върху формирането 

на образа на човека. От момента на поява и на развитие на 

психоанализата (психоанализ) се засилва систематичното 

наблюдение върху всекидневното поведение на човека, преди 

всичко по време на беседите на пациента с лекаря, което има 

голямо значение при самото полагане на основите на 

психоанализата от Фройд (Фрейд, Freud S.) и от неговите 

ученици. Натрупаната от психоанализата система от представи 

за човешката индивидуалност се използва широко в много 

области на културния живот с цел да разясни най-различни 

явления в частната и обществената сфера, благодарение на което 

протичат значителни изменения в областта на възпитанието — 

либерализират се отношенията между половете, възпитаването 

на децата и юношите по отношение на удовлетворяването на 

техните потребности става по-свободно. В психоаналитичния 

период влиянието на психотерапията върху масовото съзнание 

вече не е толкова изразено. На следващия етап обаче, с появата 

на груповата психотерапия (групповая психотерапия) (групи за 

срещи/группы встреч, гещалт-терапевтични групи (гештальт-

терапевтические группы и др.), се засилва влиянието на 

психотерапията вече и върху индивидуалното съзнание. Тези 

видове психотерапия получават широко разпространение, те 

променят формите на всекидневно общуване за сметка на 

повишщаването на значимостта на по-пълното и открито 

изразяване на чувства като агресия, радост, печал и т.н. 

Поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) 

също така оказва влияние върху всекидневното съзнание, 

благодарение на натрупването на определени знания, изразени 

посредством езика на науката (възпитание посредством 

подкрепление/подкрепление и угасване/ угашение, поощрение и 

наказание). И все пак, значението на поведенческата 

психотерапия като цяло е по-малко, отколкото това на 

психоанализата и на хуманистичната психология и 

психотерапия. 

2. Друга О. Ф. Н. П. се заключава в това, че във всички 

направления на психотерапията се признава способността на 

индивида самостоятелно да променя своето психично състояние, 

следователно неговата способност към терапевтично изменение 

зависи от мащаба на неговия потенциал за изменение, от 

неговата инициатива и пр. Такава концентрация на вниманието 

върху субекта води до това, че факторите (за появата и 

развитието – бел. прев.) за появата на психични разстройства 

лесно могат да бъдат видяни в обшествената ситуация. Това 

разбиране достига своя пик в САЩ, където с цел да измени 

обществената и политическа ситуация, на Роджърс (Роджерс/ 

Rogers С. R.) се предлага да проведе съответна психотерапия с 

политици, ръководители на държавни структури и членове на 
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други релевантни обществени групировки. В противовес на това 

много социолози поставят акцент върху надиндивидуалните 

структури в обществените институти, дейността на които не може 

да бъде променена […] единствено за сметка на 

психологизацията на тези структури. 

3. В качеството на следваща О. Ф. Н. П. може да бъде 

посочено намаляването на значението и на влиянието на 

фактори, които обуславят невъзможността да се проведе 

психотерапия с голям брой хора. За ефективност при 

използването на която и да било психотерапевтична техника 

може да се говори единствено по отношение на определена част 

от населението, която особено добре се поддава на 

психотерапевтични въздействия. Това обикновено са хора от 

средните социални слоеве, на средна възраст, с развит интелект и 

с незначителна изразеност на психичните нарушения. Други 

групи от пациенти обаче, като такива с гранични разстойства, с 

шизофрения, с изразено хипохондрично развитие, резистентно 

към психотерапия, именно запълват стационарите, често стигат 

до повторна хоспитализация и така обременяват обществото. 

Техният шанс да се излекуват с помощта на съответните методи 

за психотерапия остава минимален, а лечението им – твърде 

скъпо. Ето защо О. Ф. Н. П. е и по-активното търсене на пътища 

за оказване на помощ на такива категории болни.  

4. Още една О. Ф. Н. П. се явява създаването на 

алтернативна култура. В ситуацията на обществена неувереност 

и тревога, характерни за постиндустриалното общество, особено 

значение придобиват субкултурните общности, в рамките на 

които индивидът получава усещането за принадлежност към 

своите себеподобни. В психотерапевтичните групи 

(психотерапевтические группы), съблюдаващи свои правила и 

ритуали, в рамките на които се появява тясно емоционално 

взаимодействие, възниква алтернативна култура, която помага 

да се предолеят отчуждението, неувереността, тревогата. По този 

начин се смалява реалната, понякога непоносима роля на 

обществените връзки в различните социални структури.  

5. Важна О. Ф. Н. П. се явява оказването на действена 

помощ при сложни обстоятелства. Съвременната психотерапия 

във все по-голяма степен става една от многото видове 

практическа житейска философия, която помага, утешава, 

разяснява, а психотерапевтът се превръща все повече в експерт 

по жизнено важни въпроси. 

6. И накрая – през последните години все по-мащабно става 

психотерапевтичното движение за самопомощ. В системата за 

психична саморегулация се включват все по-нови методи на 

психотерапия, а известни психотерапевти участват в съставянето 

ръководства по самопомощ. 

Вж също Социална психотерапия. 
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ОБЩИ ФАКТОРИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Напредъкът в психотерапията понастоящем се проявява не 

само в разработването на нови методи, но и в търсенето на синтез 

между концепциите и техническите прийоми, в търсенето на по-

гъвкава интегративна психотерапевтична парадигма. Една от 

съществените предпоставки за развитието на интегративната 

психотерапия (интегративная психотерапия) се явява 

изучаването на О. Ф. Н. П., свойствени на нейните различни 

форми и методи.  

За разбирането на важността на това да се определят О. Ф. 

Н. П. в интегративното движение спомагат: 

1) търсенето на общи базови процеси във всички 

направления на психотерапия; 

2) все по-масовото признаване на това, че различните 

методи могат да имат повече сходства, отколкото 

различия помежду си; 

3) констатирането на примерно еднаквата 

ефективност на на лечението в дългосрочен план 

(непосредствените резултати могат да показват 

значителни разминавания), независимо от 

прилаганата форма на психотерапия; 

4) поставянето на акцент върху съществената роля на 

взаимоотношенията „психотерапевт-пациент” при 

всички психотерапевтични методи.  

Определянето на факторите, обуславящи ефективността на 

психотерапевтичния процес, включва разглеждане на 

взаимовръзките между характеристиките на пациента, 

психотерапевта и на лечебните методи. Група от експерти-

психотерапевти от различни направления достига до единното 

мнение, че най-голям принос в резултатите от психотерапията 

имат личностните качества на пациента (в частност, неговата 

мотивация за промяна), на второ място са поставени личностните 

параметри на психотерапевта и едва на трето – използването на 

определени психотерапевтични методи (Beitman В. D. et al., 

1989). Общоприето става разбирането на важността при всички 

форми на психотерапия на взаимодействието между 

познавателните, емоционалните и поведенческите аспекти във 

функционирането на болния. При интегративния 

психотерапевтичен подход, в съответствие със задачите на 

лечебното въздействие върху една или друга сфера на личността 

на пациента, може да се окаже целесъобразно прилагането на 

конкретни методики от различни психотерапевтични 

направления.  

Психотерапевтичното влияние е многомерно и 
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многопластово. Водещите направления на психотерапията имат 

за цел личностни изменения, т.е. промяна на отношенията, 

чувствата и поведението на пациента. Изменението е резултат на 

различни намеси и често е трудно то да бъде свързано с 

конкретен тип психотерапевтично въздействие. В 

психоанализата (психоанализ) най-ефективни фактори се явяват 

инсайтът (инсайт) относно емоционалния интрапсихичен 

конфликт, който превръща несъзнаваното в осъзнавано, 

корективният емоционален опит (коррективный 

эмоциональный опыт), придобиван в резултат на преработката 

на преносните (контрапреносните) отношения и в проследяването 

на тяхното зараждане в ранното детство на пациента. Струп 

(Струпп, Strupp H. Н.) поставя под съмнение значимостта на 

лечебните фактори на психоаналитичната терапия 

(инсайт/инсайт, превръщането на несъзнаваното в осъзнато 

съдържание, преработването на преносните отношения, 

свързващото звено между преноса/ перенос и ранния детски 

опит); издигайки хипотезата, че такива фактори всъщност са 

безусловното положително приемане и уважението към болния 

като уникална линост или изкусния (неуловим) контрол на 

поведението на пациента, под влиянието на който той може по-

успешно да се избави от своите предишни патологични 

стереотипи, или непрекото предлагане на нови алтернативни 

начини на преживяване и поведение. Струп смята, че по-

продуктивно е не противопоставянето на тези фактори, а тяхната 

интеграция.  

Доколкото най-важната движеща сила на различните 

направления в психотерапията се явява системата от отношения 

между психотерапевта и пациента, то общите фактори са 

свързани със стила и стратегията на поведение на 

психотерапевта. Извън конретните форми на психотерапия, но с 

оглед нейните основополагащи фактори, могат да разграничат 

няколко обобщени модела от интегративен тип: хуманистичен 

(гуманистическая модель), инструментално-интеракционен 

(инструментально-интеракционная модель) и инструментално-

технически  (инструментально-техническая модель). 

За решаващ фактор на действеността на психотерапията в 

рамките на хуманистичния модел може да бъде призната 

емпатичната комуникация между психотерапевт и пациент, при 

която основно лечебно средство се явява емпатичната реакция на 

психотерапевта в съответен момент от преработката на материал. 

Съществена роля при това играе създаването на условия за 

развитие на процеса на позитивни изменения на личността на 

пациента., Най-типичен израз на такива условия се явява 

триадата на Роджърс (триада Роджерса) (безусловно приемане 

на пациента, емпатия/эмпатия, конгруентност на 

преживяванията и на поведението на психотерапевта 
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(конгруэнтность переживаний и поведения психотерапевта). 

Психотерапевтът в този случай смята, че ако създаде 

благоприятни условия, то пациентът по един естествен начин ще 

се промени, ще се развие като личност в нужното направление, 

което ще доведе след себе си и редукция на невротичната 

симптоматика. Основното в този модел понятие, а именно 

емпатията, характерна за психотерапията с хуманистична 

ориентация, получава признание и в психоаналитичната 

психотерапия (психоаналитическая психотерапия), която дълго 

поддържа представата за необходимостта психотерапевтът да е 

емоционално неутрален, да е анонимен в личен план, и в 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), 

която приема факта за важността на емоционалната 

взаимовръзка между психотерапевта и пациента.  

В инструментално-интеракционния модел на психотерапия 

от интерактивен тип, предпочитание се отдава също така не на 

отделните прийоми, а на взаимоотношенията „психотерапевт-

пациент”, разбирани като лечебен инструмент. И все пак 

психотерапевтът заема по-активна позиция в тях, възприема 

определен дял от отговорността и инициативата. 

Психотерапевтичният процес се изгражда по-структурирано, 

отколкото при предишните модели, усилва се значението на 

принципите на контрактно взаимодействие между 

психотерапевта и пациента. С болния се обсъждат 

алтернативните форми на лечението, целите на психотерапията 

и нейните методи, лечебния план, продължителността и 

предполагаемите резултати от терапията. Психотерапевтът от 

което и да било направление в една или друга степен отчита 

някои общи феномени на психотерапевтиния процес в своите 

взаимоотношения с пациента. В началото на терапията 

обикновено се проявява действието на плацебо-ефекта, свързано с 

това, че болният очаква, че лечението ще му донесе полза; надява 

се, че психотерапевтът го разбира и иска да му помогне, стреми се 

да удовлетвори емоционалните му потребности в техния контакт. 

Ефективността на различните методи на психотерапия частично 

зависи от умението на психотерапевта да вдъхне надежда на 

болния, че последният ще се оправи и по този начин да развие 

активните му личностни механизми за справяне с болестта, като 

в това отношение високите или ниските очаквания на пациента 

относно ефекта на лечението оказват по-скоро негативно влияние 

върху активността на психотерапевта, а умерените – по-скоро 

положително. Създавайки атмосфера на безопасност и на 

емоципонална подкрепа (эмоциональная поддержка) в 

общуването с болния, психотерапевтът стимулира появата у него 

на механизма на идентификация, който спомага за намаляване 

на неговата неувереност, за повишаване на самооценката му 

посредством неосъзнатото заимстване от лекаря на сили, 
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оптимизъм и способност за преодоляване на трудностите. Точната 

емпатична намеса на психотерапевта в съответния момент от 

обшуването ускорява лечебния процес благодарение на това, че 

изяснява на пациента потиснатите или блокирани от психични 

защити (психологическая защита) съществени преживявания. 

Освен насоченото активизиране на тези преживявания и 

оказването на помощ в тяхното осъзнаване/осознание и 

преработка, психотерапевтът обикновено просвещава пациента 

относно същността на болестта, относно психотерапията и 

участието на последния в нея, говори му за необходимостта да 

разбере себе си и другите, учи го на нови подходи към 

решаването на проблемите, а също така на по-конструктивен 

начин на живот, разкрива му една по-широка и гъвкава 

житейска философия.  

Инструментално-техническият модел на психотерапията от 

интегративен тип, се характеризира в сравнение с предишния, с 

все по-голямото нарастване на активността на психотерапевта в 

изграждането на неговите отношения с пациента, с все по-

структурирания процес на психотерапия. В рамките на този 

модел съществено значение се придава на прилагането на 

разнообразни технически прийоми и психотерапевтични методи. 

Привързаността на психотерапевта към единна технологична 

стратегия, която съвместява способи за лечебно въздействие 

върху когнитивните, емоционалните и поведенческите страни на 

личността на пациента, отличават този интегративен модел на 

психотерапия от простия еклектичен подход. С оглед на това, 

независимо от използваните форми на психотерапия, се прилагат 

лечебни въздейстрвия, насочени към промени в различни сфери 

на личността на пациента: в познавателната сфера — убеждение 

(убеждение), внушение (внушение), конфронтация 

(конфронтация), изясняване (прояснение, кларификация) и 

интерпретация (интерпретация) на слабоосъзнатото 

съдържание на преживяванията: в емоционалната сфера – 

катарзис (катарсис), емоционална подкрепа, емпатия; в 

поведенческата – корективен емоционален опит, подкрепление 

(подкрепление). Важна особеност на инструментално-

технологичния модел на психотерапия се явява поставянето на 

реалистични и поетапни лечебни цели и избирането на съответни 

на тях психотерапевтични методи.  

В рамките на интегративното движение всеобщо признание 

получават редица психотерапевтични принципи, разработени в 

различни направления на психотерапията. Все по-голям брой 

изследователи и практици в психотерапията обосновават 

целесъобразността на обединяването на теоретично 

несъвместимите преди принципи „там и тогава” («там и тогда») и 

„тук и сега” («здесь и теперь»). Първият от тях се явява важно 

положение в психодинамичната терапия, което акцентира върху 
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ценността на анализа на миналото на пациента и завръщане към 

първичните ситуации и преживявания в него, които слагат 

начало на развитието на нарушенията. Принципът „тук и сега” 

(„здесь и теперь”) говори за необходимостта да се съсредоточи 

вниманието върху настоящия момент, върху актуалните 

особености на възприятието, преживяванията и поведението на 

пациента, като при това преработването на материала от 

миналото на болния се извършва в условията на неговите 

контролирани актуални преживявания. Дълбочината и 

конструктивността на осъзнаването от пациента на психичните 

причини и механизми на неговите разстройства, зависят от 

оптималното съчетаване в психотерапевтичната практика на 

принципите „там и тогава” («там и тогда») (преимуществено 

когнитивно разбиране) и „тук и сега” («здесь и теперь») 

(емоционален аспект на осъзнаването). Общ в различните 

направления на психотерапията, преди всичко на такива, 

противостоящи един на друг в миналото като психодинамичното 

и поведенческото, става принципът на отчитане в лечебната 

работа на вътрешните (интрапсихични механизми) и на 

външните (психосоциални фактори) детерминанти на 

личностното функциониране. В този случай, в зависимост от 

характера на терапевтичната ситуация и на лечебните задачи, 

психотерапевтът има възможност да променя акцентите в 

процеса на преработка на вътреличностните или на 

междуличностните фактори. Освен това, общи за различните 

направления на психотерапията, се явяват съвременната 

ориентация към групови методи на работа, към нейната 

интензификация и краткосроност, и към отчитането на 

единството между тяло и психика, което неизбежно спомага за 

развитието на интегративните подходи. При провеждане на 

каквато и да било личностно-ориентирана психотерапия се 

наблюдава определена последователност, поетапност на 

психотерапевтичниа процес: 1) установяване на оптимален 

контакт, въвличане на пациента в сътрудничество; повишаване 

на мотивацията му за психотерапия; 2) изясняване (разбиране от 

психотерапевта и осъзнаване от страна на пациента) на 

причините и механизмите за патологичните стереотипи на 

преживяване и поведение, и определяне на психотерапевтичните 

„мишени” (мишены); 3) постигане на изменения в когнитивната, 

емоционалната и поведенческата сфери на личността на 

пациента с последваща редукция на симптоматиката 

(реконструкцията на системите от отношения на личността 

протича с последователна замяна на дезадаптивните стереотипи 

с нови, по-конструктивни начини на преживяване и поведение, с 

тяхното приемане и закрепяне); 4) завършване на курса 

психотерапия (успешно решаване на проблемите, свързани с 

вероятната зависимост от психотерапевта (зависимость от 
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психотерапевта). 

Необходимостта да се идентифицират интегративните 

компоненти, прави актуално използването на видеотехника в 

процеса на психотерапия. Анализът на видеозаписите на 

прилагането на различни психотерапевтични методи помага в 

изследването и търсенето на факторите, общи и конструктивни в 

рамките на всички психотерапевтични подходи, в превеждането 

на различната терминология, описваща лечебния процес, на 

общоприет език.  

 

ОБЕКТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО КАРПМАН // 

ОБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО КАРПМАНУ 

 

 Методиката на Карпман (Карпман, Кarpman В., 1949) е 

основана на това, че на болния се задават писмено серия въпроси 

относно неговата биография, нагласи и чувства. Той трябва да 

напише подробни отговори на тези въпроси. Запознавайки се с 

отговорите, психотерапевтът избира значимите точки сред тях и 

формира въпроси по тях, на които болният трябва да отговори. На 

пациента може да се даде материал за четене, свързан с неговите 

проблеми, като се очаква неговата реакция на този материал в 

писмен вид. Болният записва съдържанието на своите сънища и 

получава писмената им интерпретация (интерпретация) от 

психотерапевта, за да може да се запознае самостоятелно с нея 

извън процеса на психотерапия. Понякога лекарят пише 

заключение относно хода на психотерапията, като се предполага, 

че болният ще го изучи и ще даде своите писмени коментари.  

Методиката представлява сама по себе си не толкова модел 

за психотерапия, колкото форма на организация на различни по 

съдържание психотерапевтични подходи. Фиксирането на 

възловите елементи на психотерапевтичния процес в писмен вид 

спомага за повишаването на интензивността на психотерапията и 

за преодоляването на някои форми на съпротиви 

(сопротивление) на болния.  

 

ОБЕМ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРЯ- 

ПСИХОТЕРАПЕВТ //  

ОБЪЕМ РАБОТЫ ВРАЧА- 

ПСИХОТЕРАПЕВТА 

 

Със Заповед на Министерството на здравеопазването на 

СССР от 31.05. 1985 г. (Приказ Министерства здравоохранения 

СССР № 750 от 31 мая 1985 г.) в номенклатурата на лекарските 

специалност се включва специалност „61. Психотерапевт” («61. 

Психотерапевт»), а в номенклатурата на лекарските длъжности – 

длъжност „88. Лекар-психотерапевт” («88. Врач-психотерапевт»). 

Нормативите тогава предвиждат 2,5 посещения на пациенти на 
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час, а при провеждането на групова психотерапия (групповая 

психотерапия) – 8 човека на час. Тогава са утвърдени 

стандартите за психотерапевтичните кабинети 

(психотерапевтические кабинеты), които биват организирани в 

състава на териториалните поликлиники, непосредствено 

обслужващи повече от 80 000 човека възрастно население. 

 Щатните нормативи на психотерапевтичния кабинет 

съставляват: 1 – длъжност лекар-психотерапевта, 1 – психолог, 1 

– медицинска сестра, 0,5 – санитарка. 

Във връзка с развитието на психотерапията, с 

увеличаването на числеността на лекарите-психотерапевти и на 

психотерапевтичните кабинети, с появата на нови форми в 

организацията на психотерапевтичното обслужване 

(психотерапевтични отделения/ психотерaпевтически отделений 

и центрове), а също така във връзка със значителните структурни 

изменения на цялата система на здравеопазването, се създадоха 

предпоставки за по-нататъшното усъвършенстване на 

психотерапевтичната служба. 

Понастоящем от Министерството на здравеопазването са 

отменени задължителните нормативи за обслужване по 

отношение на лекарите-психотерапевти, което е обусловено от 

значително повишаване на ролята на органите за управление на 

здравеопазването и на субектите на РФ, а също така от 

значителните различия в организацията на психотерапевтичната 

помощ в регионите. Въпросите, отнасящи се до нормативите за 

обслужване и за организация на психотерапевтичната служба, се 

решават от регионалните медицински администрация с 

активното привличане на опитни специалисти, организатори на в 

областта на здравеопазването, представители на научно-

изследователските институти и центрове. Тези условия 

позволяват на редица региони на РФ да преминат от нормативно 

планиране към технологическо в организацията на 

психотерапевтичната помощ – към такава, която се опира на 

федералните и регионалните стандарти за медицинско 

обслужване на населението. При подобен подход „единица за 

измерване” («единица измерения») на психотерапевтичната 

помощ става не нормативното време на приема и количеството 

приети пациенти за единица време, а условният завършен 

случай на психотерапевтично лечение на един пациент. 

Условните завършени случаи се класифицират по тяхната 

сложност, което определя средното време на извършена работа по 

случая на един пациент и позволява да се направят разчети за 

стойността на лечението. Технологичният подход за първи път в 

РФ позволява да се обоснове назначаването на крaткосрочни и 

дългосрочни видове психотерапия в нейните индивидуални и 

групови форми, на семейна и съпружеска психотерапия 

(супружеская психотерапия). 
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Aнализът на трудовете на водещите психотерапевтични 

ценрове в РФ и оценката на ефективността на провежданата 

психотерапия в тях позволява да се прeпоръчат някои елементи 

на организация на психотерапевтичната помощ. Към тях могат 

да бъдат отнесени средната продължителност на заниманието с 

индивидуална психотерапия (индивидуальная психотерапия), 

което, по мнение на водещите психотерапевти, трябва да е 50 

минути (след което се препоръчва да се направи 10-минутна 

почивка), на груповата и семейната психотерапия (семейная 

психотерапия) – 1,5 часа, с 15-минутна почивка [...] 

Oсновна част от времето си лекарят-психотерапевт отделя 

за индивидуалния прием на пациенти. Десетминутните почивки 

са необходими за кратък отдих и превключване към другия 

пациент. В работния график се отделя време за първичен прием 

(обръщащите се за първи път към лекаря пациенти) и време за 

повторен прием (пациенти, които вече са прeминали 

психотерапия). Разпределението на времето, отделено за 

индивидуална работа с пациентите, може да бъде следното: една 

трета от времето се отделя на приема на първични пациенти, а 

две трети – на вторичните. 

В работния график се отделя време за групова 

психотерапия. Груповата психотерапия може да се провежда през 

ден. Тя става по-интензивна при наличието на клиничен 

(медицински) психолог, който освен психологическо изследване 

провежда и тренингови групи (тренинговые группы) и групова 

психотерапия. 

При планирането на седмичната работа лекарят-

психотeрапевт внася в своя график и други мероприятия: отделя 

специално време за психопрофилактични мероприятия извън 

психотерапевтичния кабинет (лекции, срещи с населението, 

работа със средствата за масова информация), за клинико-

терапевтични конференции, за срещи с бивши пациенти на 

психотерапевтичния кабинет с участието на медицински 

психолог, социален работник (специалист по социална работа). 

Отделно се планира и време за работа с консултанти и със 

супервизор (супервизор). Предвижда се време за 

психопрофилактични мероприятия и за професионално 

усъвършенстване в колектива на самото лечебно-профилактично 

учреждение (лекции, семинари, тренингови и балинтовски групи/ 

балинтовские группы). 

При обща продължителност на работния ден 5 часа 40 

минути, лекарят-психотерапевт приема всекидневно 1-2 

първични пациенти и 2-3 вторични, провежда 3 групови 

занимания на седмица, 1 час седмично посвещава на 

психопрофилактични мероприятия извън психотерапевтичния 

кабинет, 1 час седмично отделя на работа с консултанти  и 

супервизори, 1 час – на участие в клинични конференции, 
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семинари и на работа с колектива на лечебно-профилактичното 

учрeждение (вж също Роля на лекаря-психотерапевт в 

оказването на медицинска помощ/Роль врача-психотерапевта в 

оказании медицинской помощи). 

Щатните нормативи понастояшем са определени със 

Заповед на Министерството на здравеопазването № 294 от 30 

октомври 1995 г. „Относно психиатричната и 

психотерапевтичната помощ” (приказ Минздрава РФ № 294 от 30 

октября 1995 г. «О психиатрической и психотерапевтической 

помощи») и включват: 1 длъжност лекар-психотерапевт, 1 – 

медицински психолог, 1 – медицинска сестра и 1 – социален 

работник при разчет на 25 000 души население, обслужвано от 

териториалната поликлиника и поликлиничното отделение на 

централната районна болница (числеността на санитарките се 

установява според нормите за съответния вид работа). Такова 

щатно разписание има поликлиничното отделение на областните 

(окръжни и републикански) болници, психоневрологичният 

диспансер (диспансерно отделение), а също така 

специализираните центрове с кардиологичен, 

гастроентерологичен, пулмонологичен, онкологичен, 

неврологичен профил, инфекциозните болници с отделение по 

ХИВ-инфекции и стационари, разполагащи с не по-малко от 200 

легла. На длъжността лекар в кабинета се назначава лекар-

психотeрaпевт, който има специална подготовка и 3-годишен 

стаж в психиатричната работа, а също по психотерапия в 

съответствие със 700-часовия образователен стандарт. В 

психотерапевтичния кабинет се провежда лечение на лица, 

страдащи от  

В психотерапевтичния кабинет се провежда лечение на 

лица, страдащи от неврози, от други гранични, нервно-психични 

и психосоматични разстройства, на болни с психични 

заболявания в стадий на ремисия, които не са в остра фаза. 

Лекарят-психотерапевт запазва своето прaво на лекар-психиатър 

да установи диагнозата на психичното заболяване и да вземе 

решение дали да окаже психиатрична помощ (в съответствие с 

част 2 статия 20 от Закона на Руската Федерация „Относно 

психиатричната помощ и гарантирането на прaвата на 

гражданите при нейното оказване” (в соответствии с частью 2 

статьи 20 Закона Российской Федерации «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»). 

 

ОГРАНИЧЕНА ВЪВ ВРЕМЕТО ДИНАМИЧНА 

ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ОГРАНИЧЕННАЯ ВО ВРЕМЕНИ ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Създаването на О. В. В. Д. П. е свързано с името на Стръп 
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(Strupp H.), професор по психология от университета Вандербилд 

(Wanderbilt University), САЩ. Прилагането ù разширява 

възможностите за използване на краткосрочната 

психодинамична психотерапия (краткосрочная 

психодинамическая психотерапия). Модифицирайки 

традиционната теория и техниката на психодинамичната 

психотерапия, представителите на О. В. В. Д. П. поставят акцент 

върху междуличностните проблеми, които се проявяват в процеса 

на психотерапевтичните взаимоотношения, като осъществяват 

динамично фокусиране върху тази сфера.  

Следните положения отразяват относителното сходство между О. 

В. В. Д. П. с други методи от краткосрочната психодинамична 

психотерапия: 

Изборът на пациенти. Пациентът се оценява по неговата 

способност да участва в  О. В. В. Д. П. в зависимост 

от личностната му организация, която трябва да 

съответства на задачите на лечението. Природата 

на психопатологията на пациента е вторична по 

отношение на неговата потенциална форма на 

сътрудничество с психотерапевта. 

Търсене и определяне на централните теми на динамичния 

фокус. Динамичният фокус в О. В. В. Д. П. се 

разглежда преди всичко като евристична схема, но 

не и като определена мишена. 

Анализът на преноса заема голяма част от психотерапията. 

О. В. В. Д. П. е своеобразна с това, че разглежда 

всички психотерапевтични транзакции в диадни, 

междуличностни рамки. 

Ограничение във времето. Макар времевите граници при 

провеждането на О. В. В. Д. П. да са достатъчно 

гъвкави (до 25-30 сесии, веднъж седмично), те се 

определят в началото на психотерапията и 

постоянно се уточняват в течение на процеса и при 

неговия край. 

О. В. В. Д. П. се основава на традиционните 

психоаналитични концепци, но в теоретичната ù обосновка 

значителна роля играят съвременните теории за 

междуличностното взаимодействие. Проблемите на 

пациента се разглеждат като функция на нарушените 

междуличностни взаимоотношения. Такива проблеми,  в 

частност, се проявяват във взаимоотношенията между 

пациента и психотерапевта.  

 

Пациентът и психотерапевтът винаги са въвлечени в 

динамични отношения. 

Пациентът и психотерапевтът, явявайки се различни хора, 

си взаимодействат в реалния свят като възрастни хора, 
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като тяхното взаимодействие се определя от правилата 

на дадената психотерапия. 

Всички хора имат предразположености, тенденции към 

действие, сценарии, които се реализират в живота по-

малко или повече автоматично по отнопение на 

значимите за тях хора, в частност — към психотерапевта. 

Проблемът на пациента в живота му или в периода на 

болестта му е непроизволната тенденция да играе с 

околните в един нереалистичен сценарий, което въвлича 

участниците в идеосинкретична драма, която води до 

неблагоприятни последици за пациента. Във връзка с 

това, задачите на психотерапията са: а) създаване на 

оптимални, безопасни условия за изява на сценария на 

пациента; б) разрешаване на пациента да реализира 

сценария; в) подкрепа на пациента в това да види какво 

той прави в рамките на неговия сценарий; г) 

ограничаване на влиянието на допълнителните роли на 

пациента по пътя на стимулиране към това пациентът 

да ги измени и към това да коригира предположенията 

си, които са основа на техния сценарий. 

Същността на дадената психотерапия се заключава в 

специфичните взаимоотношения между пациента и 

психотерапевта, насочени към междуличностните отношения, 

което води до конструктивни изменения в представата на 

пациента за самия него и за неговото поведение. Във връзка с 

това отношенията на терапевта и неговото поведение, насочено 

към пациента, са изключително важни. Психотерапевтът трябва 

да помни следното: 

1. Необходимо е да сдържа такива свои прояви като 

директивност, стремеж да убеждава, да изкущава, да 

контролира, да управлява и т.н. 

2. Съпротива (сопротивление) на изкушението да прави 

нещо, особено когато изпитва силен натиск в тази посока 

от страна на пациента. 

3. Съпротива срещу усещането за собственото могъщество, 

значимост, всезнаене и желание да направи 

впечатление. 

4. Необходимостта от мълчание в случай неувереност в 

обосновката на онова, което той казва. 

5. Стремеж към изясняване на адекватните причини за 

явленията, отчитане на клиничните данни, избягване на 

професионалния жаргон. 

6. Оценка и избор на най-конструктивното в дадения 

времеви период на намеса. 

7. Характеризиране на психотерапията основно като 

човешко взаимоотношение.. 

Важна роля се придава на отношението на психотерапевта 
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към изслушването и изследването на пациента. Подчертава се 

преди всичко необходимостта от неформално уважение към 

пациента. Основа на процеса на психотерапия се явява 

емпатията (емпатия). Работата на психотерапевта се 

разглежда като това това да се постигне света на другия човек, да 

се демонстрира способност да се забелязват изразените и 

скритите послания, да се познават чувствата, образите, 

фантазиите и асоциациите на пациента. Това е интуитивен 

процес, който бива насочван от редица правила: 

1. Да се остави на пациента на прояви инициатива, като се 

спомага неговото себеизследване, собствените му открития, 

използването на неговите ресурси. 

2. Да се запази мълчание до момента, в който не се появи 

увереност в това, че съобщенията, идващи от пациента, са 

разбрани. 

3. Да се търси в контакта темата на дадената сесия. Ако 

съдържанието й не се проявява, да се обърне внимание на 

ключевото понятие – взаимоотношения. 

4. Да се проявява ориентация към решаването на 

поставения въпрос, но да се общува въпреки това свободно. 

Психотерапията е сериозно, но не и мрачно занимание. 

5. Да не се допуска монотонност и многословие. Да се 

използва непрофесионален език и да се показва стремеж към 

изясняване на дискутирания проблем. 

6. Да се оказва съпротива на изкушението да се 

демонстрира ум или да се прави впечатление. 

7. Да се избягват догматични твърдения и да се подпомага 

общуването, основано на използването на опита и пробите. 

8. Да се противостои на опитите на пациента да Ви отклони 

от психотерапевтичните задачи. 

9. Да се проявяват симпатия и такт към затрудненията на 

пациента дори в случаите, когато търпението Ви се изчерпва. 

10. Да се демонстрира стремеж да се утвърди 

самоуважението на пациента. 

11. Да се прояви внимание към опитите да бъдете 

въвлечени в борба или спор. Такива опити на пациента изискват 

своеврееменно изясняване, интерпретация (интерпретация). 

12 Да не се демонстрира съревнование с пациента в която и 

да било област, за да не се окажете в ролята на родителя, който 

подбужда пациента към едни или други постижения. Трябва да 

се помни, че психотерапията не е последното възможно средство 

за пациента, а е възможност за него да постигне независимост и 

автономия. 

13. Да се проявява през цялото време абсолютна 

откровеност, никога да не се показва лицемерие. 

14. Психотерапевтът трябва да остава земен, да помни това, 

че неговите възможности са ограничени, да не поема върху себе 
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си отговорността за промените, необходими на пациента. 

15. Да се покаже стремеж към разкриване на вътрешния 

свят на пациента, на сценария, по който той действа. 

16. Да се спазват времевите ограничения в периода на 

психотерапевтичната сесия. 

17. Да се избягват ригидността и ритуалите. 

18. Да се помни това, че е необходимо да се контролират 

собствените реакции. Да не се играе ролята на наказващия 

родител. 

19. Да се има предвид чии интереси биват удовлетворени: 

тези на пациента или на психотерапевта. 

20. Да се запази спонтанността – вероятно няма нищо по-

лошо от твърде „дървения” или напомнящ машина 

психотерапевт.  

Началото на О. В. В. Д. П. е свързано с оценка на пациента. 

Дори първата сесия вече има не само диагностичен, но и 

психотерапевтичен характер, доколкото формира 

взаимоотношенията между психотерапевта и пациента. Процесът 

на оценката има 2 основни цели, от които първата е да се 

установи пригодността на пациента за този вид психотерапия и 

създаване на план за провеждане на психотерапията. Втората 

цел предполага определянето на динамичния фокус на 

психотерапията. В началния период психотерапевтичните 

взаимоотношения се използват като средство за: а) изясняване на 

общата картина на текущите нарушения на пациента, б) 

измерване на желанията и на способностите на пациента да 

решава предполагаемите психотерапевтични задачи; в) начало 

на установяване на работен съюз или на психотерапевтичен 

контакт (психотерапевтический контакт).  

Изборът на пациенти, с които да се работи с помощта на О. 

В. В. Д. П. се осъществява по следните критерии: 

1. Емоционални разстройства 

2. Основно (базисно) доверие. Ако съществуват достатъчно 

доверие и надежда за облекчение на страданията чрез 

взаимоотношенията с психотерапевта, то пациентът се 

стреми към психотерапевтични срещи и беседи за 

неговия живот. 

3. Готовността да се разглеждат конфликтите в 

междуличностни термини. Пациентът е длъжен да 

проявява достатъчно разбиране относно това, че неговите 

проблеми отразяват трудностите му в отношенията с 

другите. 

4. Готовност за изследване на чувствата. 

5. Способност за зрели взаимоотношения 

6. Наличие на мотивация за провеждане на предлаганото 

му лечение. Тази мотивираност се разглежда като 

решаваща характеристика на пригодността на пациента 
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към краткосрочна психотерапия (краткосрочная 

психотерапия). 

Схемата на съдържанието на началните психтерапевтични 

беседи с пациента е представена по-долу: 

I. Съществуващ проблем  

1. Каква е природата на съществуващия проблем на 

пациента? (Какво е довело пациента до това състояние?) 

2. Може ли пациентът да види проблема в междуличностна 

светлина? Кои от значимите за него хора са включени в 

проблема? 

3. Може ли да се идентифицира съществуваща психична 

травма? Ако не, то може ли тя да бъде намерена? 

4. Съществуващият проблем за първи път ли възниква в 

живота на пациента или повторно? Откога пациентът 

знае за това? Кога и при какви обстоятелства са се 

проявили предишните нарушения? Как се е справил 

пациентите с тях? 

5. Защо пациентът е взел решение да се обърне към 

психотерапевта? 

II. Взаимоотношения: текущи, от недалечното минало, в 

младостта и детството.  

1. Социални. 

2. Училищни или работни (професионални) 

3. Интимни и/или сексуални (включително съпружески и 

отношения с децата). 

4. В нуклеарното семейство (с родителите, приемните 

родители, братята, сестрите, родствениците). 

5. В свободното време, в другите интереси. 

III. Съществуващи загуби (минали и/или актуални). 

Отделяне или загуба, случили се в: 1) детството; 2) 

младостта; 3) зрялата възраст. 

IV. Други значими житейски разстройства (болести, 

нарушения в кариерата и др.) 

Процесът в О. В. В. Д. П, както беше посочено, преди всичко 

зависи от динамичното фокусиране. Динамичният фокус е 

свързан с проблеми в събирането и организацията на 

психотерапевтично релевантна информация и в систематичното 

включване на тази информация в процеса на психотерапия. 

Подобен активен подход контрастира с по-пасивните и по-

конкретни модели при редица други методи на краткосрочната 

психотерапия. Фокусът при О. В. В. Д. П. е специална, 

индивидуализирана теория, която прояснява и свързва 

житейския опит и поведенческите характеристики на пациента. 

Определянето на фокуса се основава на два принципа: 

1. Водеща сфера на разглежданите психични проблеми, 

които реконструират житейския опит, е 

междуличностната. 
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2. Основният психологичен метод, чрез които се 

реконструира житейския опит, са повествование: разказ 

за себе си и др. 

Подобен фокус съдържа информация за: 

1) различията, които пациентът прави между отношението 

само към себе си или отношението към себе си и другите; 

2) основаните на това различия във видовете действия 

(включително последващите различия), характерни за 

пациента; 

3) начина, по който тези различни видове действия са 

организирани от пациента в ригидна и пораждаща 

трудности междуличностна драма.  

Фоклалното повествование описва човешките постъпки в 

контекста на междуличностните взаимоотношения, на 

организираните и циклинични психодинамични патерни, които 

са били и остават източник на житейските проблеми. За да се 

разберат междуличностните взаимодесйтвия трябва да се знае: 

1) какво прави човек при взаимодействието (какво 

възприема, мисли, чувства, очаква и т.н.); 

2) какво той очаква по отношение на него, как неговото 

поведение ще се отрази на преживяванията на 

взаимодействащите с него; 

3) какви са убежденията на човека за ответното поведение 

на другите хора; 

4) как посочените по-горе действия влияят на представите 

на човека за него самия и за другите и на неговото 

самолечение. 

Фокусът на О. В. В. Д. П. съдържа 4 структурни елемента, 

който в схематизиран вид отразяват същността на 

повествованието относно основни категории действия на 

пациента. Такива действия се явяват следните: 

1. Собствените действия. Те могат да включват всички 

сфери на човешката активност (афекти, мотиви, възприятие за 

ситуацията, размишления и т.н.). 

2. Очаквания по отношение на реакциите на другите хора. 

3. Действията на другите по отношение на самия човек.  

4. Действията по отношение на самия себе си (интроект). 

Такива действия могат да бъдат: самоконтрол (самоконтроль), 

самонаказание (самонаказание), поздравяване на самия себе си и 

т.н.  

При определяне на динамичния фокус могат да възникнат 

следните трудности: 

1. Структурата на характера на пациента може да бъде 

ригидна, което да възпрепятства получаването на 

необходимата информация; 

2. Неадаптивните начини за изграждане на отношения в 

характерологичната структура на пациента могат да 
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бъдат дотолкова преплетени, че да се изтрият видимите 

граници между очертаните проблеми и реално 

ориентираните междуличностни патерни. 

3. Може да бъде рязко ограничена способността на 

пациента към преживяване и формиране на връзки с 

другите хора. 

4. Пациентът може да има проблем, който не е включен в 

циклиничната психодинамична схема. 

5. Собственият опит на психотерапевта може да повлияе на 

възприемането на пациента и да създаде фрагментарна 

или неточна картина за него. 

6. Психотерапевтът може да се стреми към интеграция на 

прекалено обемен материал. 

Психотерапевтичната техника при провеждането на О. В. В. 

Д. П. е психодинамична, но има някои акценти. Преди всичко 

при работата с пациента е необходимо фокусиране върху 

психотерапевтичните взаимоотношения. Както пациентът, така и 

психотерапевтът има свои особености в отношенията. Пациентът 

може да бъде разглеждан в светлината на 3 основни перспективи: 

1. Неговата способност да възприема и да реагира на 

психотерапевта достатъчно гъвкаво и зряло, което 

позволява да се постигнат адаптивни отношения в 

съвместната работа. Тази способност, определена като 

„Наблюдаващо или зряло Аз” («Наблюдающее или зрелое 

"Я") и нейното влияние върху отношенията терапевти — 

пациент се разглеждат като решаващ компонент в 

психотерапевтичния съюз.  

2. Възможността за ригидна интерпретация на 

отношенията и поведението на психотерапевта в 

зависимост от предходните очаквания за опасност, от 

страха и недоверието към другите хора, които се 

обозначават като анахронични предизпозиции на 

отношението (анахронические предиспозиции 

отношений) или, по-традиционно, пренос.  

3. Обичайното поведение, което провокира другите 

(включително психотерапевта) да отговори по същия 

начин, така че да потвърди очакванията на пациента и 

да се прояви като действен компонент на преноса. Това 

рядко се споменава в стандартните публикации на тази 

тема.  

Перспективите на психотерапевта зависят от: 

1. Опитът му да създаде грижовни, разумни, 

безпристрастни отношения и професионална 

(интерпретираща) позиция. 

2. Влиянието на личния стил върху професионалната 

позиция, което оказва комплексно влияние върху 

пациента (често се преживява от последния като 
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„позитивна” или „негативна” позиция). 

3. Въвличането в реакции, които съответстват на ролите, 

предписани му от неадаптивните сценарии на пациента 

(такива реакции могат да бъдат наречени контрапренос, 

свързан с преноса на пациента). 

4. Начилите за преживяване и отношенията на 

психотерапевта, които се определят от личния му смисъл 

и се коренят в собствените му нерешени невротични 

конфликти (традиционно значение на контрапреноса).  

За да разбере какъв е точният характер на конфликтите на 

пациента, психотерапевтът трябва да отчита ролята както на 

преноса, така и на контрапреноса. По време на 

психотерапевтичното занятие се разглеждат една-две теми, 

свързани с динамичния фокус, който е определен преди това. 

Взаимоотношенията с пациента се разглеждат преди всичко чрез 

призмата на неговите емоционални конфликти и примери от 

междуличностното му взаимодействие, в които се проявяват тези 

конфликти. Като цяло намесата на психотерапевта се изгражда в 

изследването на взаимоотношенията в рамките на 

психотерапевтичния процес и на отношенията на пациента в 

актуалния му всекидневен живот (без акцент върху миналите 

събития), с прилагане на интерпретацията и на метода на 

свободните асоциации (свободные ассоциаций). 

Какво преживява пациентът по отношение на мен и каква е 

природата на тези чувства? 

Какви са преживяванията на пациента в отговор на моите 

намерения, отношения и чувства към него? 

Какви са емоционалните реакции на пациента на 

фантазиите му за мен? 

Как пациентът разбира характера на отношенията си с мен 

и могат ли неговите текущи реакции да бъдат следствие 

от нашите предишни взаимодействия? 

В хода на психотерапевтичния процес се преодолява 

съпротивата (сопротивление) на пациента, решават се 

поставените психотерапевтични задачи и се приближава до 

завършването на лечението, което има особено важно 

значение в О. В. В. Д. П.  

Зявършването на психотерапията означава за пациента 

отделяне и загуба на обекта (психотерапевта), което протича 

безболезнено единствено в случай, че са постигнати 

психотерапевтичните цели (психотерапевтические цели), които 

са сложни за реализиране предвид краткосрочността на 

психотерапията. Задължение на психотерапевта, ако той се 

стреми да помогне на пациента да достигне до реално 

емоционално разбиране на природата на неговите несъзнавани 

конфликти, е работата с реакциите на завършването на 

терапията във всички болезнени аспекти и прояви на афекти. 
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Активното и правилно управление на завършването на 

психотерапията може да помогне на пациента да интернализира 

психотерапевта в резултат на заместване или на заместване на 

по-ранно съществувалия в него амбивалентен обект. Такъв 

период на интернализация е позитивен, по-малко свързан с гняв 

и вина, което прави процесът на отделяне едно наистина зряло 

събитие. 

О. В. В. Д. П. от своето зараждане през 70-те години на XX 

век е подложена на щателно научно изследване по отношение на 

пациентите, психотерапевтите, техниките и изходите от нея. 

Отчетена е достатъчна ефективност на този метод (с оглед 

показанията и противопоказанията за нейната употреба), 

разработени са програми за подготовка на специалисти в това 

направление. 

 

ОНТОГЕНЕТИЧНО  

ОРИЕНТИРАНА  

(РЕКОНСТРУКТИВНО-КОНДУКТИВНА) 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА ШЕВЧЕНКО //  

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИ  

ОРИЕНТИРОВАННАЯ  

(РЕКОНСТРУКТИВНО-КОНДУКТИВНАЯ) 

ПСИХОТЕРАПИЯ ШЕВЧЕНКО 

 

Най-добре разработените в нашата страна концепции за 

емоционално-стресовата психотерапия на Рожнов (эмоционально-

стрессовая психотерапия Рожнова) и личностно-

ориентираната (реконструктивна) психотерапия на 

Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-ориентированная 

(реконструктивная) психотерапия Карвасарского, Исуриной, 

Ташлыкова) не могат да бъдат механично пренесени към детско-

юношеската възраст, дори само поради факта, че интензивно 

растящият детски организъм се намира в състояние на 

перманентен психофизиологичен стрес, което не оставя твърде 

много сили за допълнителна мобилизация. От друга страна, 

личностната ориентация на психотерапевтичните въздействия е 

възможна не по-рано от тригодишната възраст на детето, когато 

то започва да използва местоимението „Аз”, но дори и по-късно 

чисто реконструктивната насоченостна лечебния процес 

изглежда явно недостатъчна. 

Когато става дума за интензивно протичащия процес на 

съзряване и формиране на психиката (а в общия контекст и на 

личността на детето), то идеалният модел на окончателното 

развитие на резултата от психотерапията се явява не 

възстановяването (дори и в подобрен вариант) на онова, което 

даден човек е бил до болестта или постигането на декомпенсация, 

а привеждането на човека в онова състояние на зрялост, 
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хармоничност и жизненост, което той би достигнал, ако неговото 

развитие не е обременено от болестта. В този смисъл терминът 

„реконструкция” вече не обхваща целия спектър на лечебно-

корекционните и възпитателно-социализиращи задачи на 

психотерапията. Също както и в детската неврология, и в 

детската психотерапия (детская психотерапия) е необходим 

съпровождащ, кондуктивен подход. Същността на 

„кондуктивната психонервологична корекция” (кондуктивная 

психоневрологическая коррекция) по И. А. Скворцов (И. А. 

Скворцов) се заключава в обезпечаването на адекватни на всеки 

възрастов период програми за развитие на мозъка и на неговите 

функции […] средови въздействия (или условия), в 

предотвратяването на вредното влияние на факторите, 

възпрепятстващи или задържащи развитието. С други думи, 

наред с реконструкцията на щетите, нанесени на предишния 

етап от развитието, следва да се създадат необходимите средови 

условия за следващия етап, а също така да се стимулират 

факторите, които задействат механизмите на функциите, 

развитието на които е „на дневен ред”. На психологически език 

става дума за изпреварващо обучение и за оптимизиране на 

условията за овладяване на зоната на близко развитие. 

Всеки един психотерапевтичен процес представлява за 

пациента определен отрязък от живота му, по време на който той 

става участник и едновременно с това основен обект на 

експеримент, продължителността на който относително се 

увеличава за сметка на неговата наситеност с когнитивна, 

емоционална и събитийна информация. Целта на този 

експеримент е да се измени психиката в саногенно направление 

(да се преизгради разрушеното, съществено да се преустрои, 

развие онова, което е незряло, да се блокира и подчини 

остарялото и архаичното, да се допълни своевременно 

неполучената и недоусвоена информация, да се създадат условия 

за оптимален преход към следващия етап от развитието). 

Същевременно колкото по-аномални се явяват условията на 

живот, толкова по-голямо място в задачите на психотерапията 

заемат екстрапсихичните (экстрапсихические по Ж. Годфруа) 

изменения (овладяването на ситуацията, пренареждането или 

осъществяването на промяна в нея) или откриването в нея на 

онези условия на най-приемливата социална ниша, която 

обезпечава удовлетворяването на индивидуалните потребности и 

най-пълната самореализация. В този свой аспект психотерапията 

най-тясно се преплита с оказването на социална помощ. 

Колкото повече в основата на дезадаптацията лежат 

индивидуалните отклонения на психиката от условните граници 

на възрастовите психофизиологични норми (което може да бъде 

обусловено от аномалии в конституцията, от влиянието на 

болестния процес или да е резултат на деформиращото влияние, 
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което оказва върху личността нейният изминал живот), толкова 

повече в задачите на психотерапията влизат интрапсихичното 

преизграждане, целенасоченото възпитаване и превъзпитаване 

на личността. В този свой аспект психотерапията възможно най-

тясно се преплита с педагогиката. 

Интегрираща роля в клиничната детско-юношеска 

психотерапия, която съществува в точката на пресичане на 

социалните, психологическите и лечебните педагогически 

координати, играе еволюционно-биологичната концепция за 

психичните заболявания и в частност учението за психичната 

дезонтогенеза (дизонтогенез) ( Сухарева Г. Е. 1955; Ушаков Г. К., 

1973; Выготский Л. С., 1982; Лебединский В. В., 1985; Ковалев В. 

В., 1995), което прави онтогенетично-ориентираният подход 

отворен за най-различни методи и прийоми за осъществяване на 

лечебно-корективно въздействие. Така на личностно-

ориентираната психотерапия с психодинамична, хуманистична и 

биохевиористка насоченост (Карвасарский Б. Д., 1999) в детско-

юношеска възраст съответства онтогенентично адаптирания ù 

вариант, наречен от автора (1998, 1999) „онтогенетично-

ориентирана (реконструктивно-кондуктивна) психотерапия” 

(«онтогенетически ориентированная (реконструктивно-

кондуктивная) психотерапия»). 

Концептуалната разлика между организацията на детско-

юношеската психотерапия и тази на възрастните пациенти се 

явява това, че дори в случаите на „чисто” психогенно реактивно 

заболяване (остро стресово разстройство, посттравматично 

стресово разстройство по МКБ-10), връщането към предишното, 

доболестното състояние на душата (което напълно би устройвало 

възрастния пациент и неговия лекар) не може да служи като 

оптимална цел в работата с детето, преминаващо през процес на 

интензивен ръст и развитие. Психофизическият облик на детето, 

за разлика от възрастния, качествено се променя за кратко време, 

при това толкова по-бързо, колкото по-малко е детето. Оптимален 

модел на психичния статус към момента на приключване на 

психотерапията се явява не онзи, който характеризира личността 

на пацинта до болестта, а онзи, който би се формирал до този 

момент при запазване на благоприятни външни и вътрешния 

условия за съзряване.  

Във връзка с това детско-юношеската психотерапия (ако тя 

не са ограничава до чисто симптоматични цели) се нуждае от това 

да разшири пространствените координати на възрастните по 

пътя на присъединяването към триадата на медицинското, 

психологическото и социалното обезпечаване на лечебно-

корекционно-рехабилитационния процес на четвъртия полюс на 

въздействие върху пациента-клиент, а именно на възпитателния 

такъв. Последното предполага въвеждането, както в 

методологичните, така и в организационните основи на 
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психотерапията на децата и юношите, на съществени 

общопедагогически и корекционно-педагогически 

(дефектологични) компоненти. 

Интензивният процес на биологично, психично и социално 

съзряване на детето (растеж „не с дни, а с часове”) детерминира и 

качествено различен възглед за времевите координати на 

психотерапевтичния процес. Ако психотерапията при 

възрастните в много случаи може да се ограничи напълно до 

обръщане към настоещия (измерван с десетки години) социално-

психичен статус на пациента и към неговото минало (в което са 

останали най-интензивните етапи на неговата онтогенеза), с 

изключение на критичните социално-физиологични етапи 

(предстоящ брак, раждане на дете, емиграция, излизане в 

пенсия, климакс и т.н.), то цялата работа с детето и юношата 

буквално е пронизана от „бъдещето”. И както в работата с 

настоящето, така и когато се обръша към миналото на пациента, 

детско-юношеският психотерапевт отнася всички свои лечебни, 

психокорекционни, социални и възпитателно-образователни 

мероприятия и препоръки към настоящите етапи на съзряване и 

развитие на природно-индивидуалните и социално-психическите 

компоненти на личността. 

Принципната идея на онтогенентично ориентираната 

психотерапия е хармонизирането на личностната структура на 

пациента, на семейните взаимоотношения и решаване на 

актуалните психотравмиращи проблеми за сметка на 

съчетаването на два равнопосочни процеса: оживяване на 

онтогенетично ранните (включително неречевите форми на 

общуване), саморегулация, мислене, дейност и активното им 

включване в процеса на адаптивно преизграждане на психиката 

в качеството им на по-рано неизползвани резерви и 

едновременно на стимули за усвояване от страна на личността на 

пациента и на неготото най-близко обкръжение на по-зрели 

индивидуални и социално-психични нива на функциониране, 

които влизат в тяхната „зона на близко развитие” (по Виготски/ 

Выготский Л. С., 1982). 

Това многообразие на теоретични първооснови на 

прилаганите въздействия се компенсира от методологично 

единство на практическото им реализиране с основна насоченост 

постигането на душевно преобразуване, ориентирано към 

закономерното формиране на психичните свойства, на 

функционалните системи и на личността на детето (Валлон А., 

1967; Леонтьев А. Н., 1972; Рубинштейн С. Л., 1973; Лебединский 

В. В. и др., 1985; Лисина М. И., 1986; Пиаже Ж., 1994). Така 

лечебно-възстановителните задачи, обшите с 

„реконструктивната” личностно-ориентирана психотерапия  

(Кулаков С. А., 1997; Карвасарский Б. Д., 1999, и др.) такива, се 

допълват от «кондуктивни” («кондуктивные») (Скворцов И. Л., 
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1995) задачи по оптимизирането на психичните функции, на 

нивата на нервно-психично реагиране (Ковалев В. В., 1995) и 

компоненти на личността в съответствие с възрастовите 

закономерности на онтогенезата. 

Респективно, текущите проблеми на пациента се реашват 

както по пътя на тяхното разглеждане на нивото на неговото 

актуално функциониране, така и за сметка на „психоелевацията” 

(«психоэлевация») (Медведева И. Я., Шишова Т. Л., 1996), т.е. 

чрез издигането на пациента до зоната на неговото най-близко 

развитие. Това позволява да се подходи към тези проблеми от 

висотата на новото ниво в онтогенезата на психиката (например 

те да бъдат осмислени не само конкретно-образно, но и 

абстрактно-логически); от  едно по-зряло (интуитивно-личностно) 

ниво в онтогенезата на общуването (Лебединский В. В. и др., 

1990) и в афективната (ниво на емоционалното съпреживяване) 

организация на поведението  (Лисина Н. И., 1986), както и във 

включеното и усъвършенствано в неговия механизъм за 

вероятностно прогнозиране и антиципация (Менделевич В. Д., 

Мухамедзиянова Д. А., 1997) самосъзнание (развиващо се в 

процеса на опознаване на самия себе си и на емоционално-

ценностно отношение на личността към самата себе си), 

допълнено от способността към саморегулиране на собственото 

поведение (Чеснокова И. И., 1977; Бреслов Г. М., 1990), от 

позицията на „утвърдително-действения” («утверждающе-

действенной») стадий на личностна зрялост  (Фельдштейн Д. И., 

1994), на сформирани висши потребности (Джидарьян И. А., 

1976). 

Освен това, позитивният регрес към по-ранни нива на 

функциониране (например активизирането и доразвитието на 

тактилния контакт в невербалната експресивност, в ситуативно-

личностното и ситуативно деловото общуване, нагледно-

действеното мислене, инстинктивните и ранните в онтогенетичен 

аспект механизми на регулация на поведението и 

психотехническите прийоми за саморегулация на психичния 

тонус) включват психодинамични процеси не само под формата 

на катартично отреагиране на едни или други инфантилни 

конфликти, но и изпълва, хармонизира нарушеното 

индивидуално и социално функциониране. Подобен процес на 

„позитивен регрес” (връщане към ранни в онтогенетично 

отношение форми на психично функциониране, общуване и 

дейност, които не се съпровождат от загуба на способностите, 

присъщи на нивото на актуално развитие, както е при 

патологичния и хипнотичен регрес), се явява необходимо условие 

за коригиране на дефектите в обучението и възпитанието, 

възникнали на предишните етапи на онтогенезата. Известно е, че 

онова, което е пропуснато, несформирано (а също така 

неблокирано и неподичинено) в съответния сензитивен период на 
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развитието, само по себе си не се компенсира автоматично на по-

късна възраст, а изисква сложни и специални усилия 

(Лебединский В. В., 1985). 

В съответствие с концепцията за онтогенетично-

ориентираната (реконструктивно-кондуктивна) психотерапия, 

ние (Шевченко Ю. С. и др. 1995; Шевченко Ю. С., Добридень В. 

П., 1998) разработихме практическа методика за семейно-групова 

лечебно-корекционна работа, която интегрира различни прийоми 

на гещалт-терапията (гештальт-терапия), бихевиоралния 

подход, сугестията и автосугестията, игровата и колективната 

психотерапия (колективная психотерапия), 

психогимнастиката (психогимнастика), психодрама, 

транзакционен анализ (трансактный анализ), 

невролингвистично програмиране (нейролингвистическое 

программирование), етологичната психиатрия и др. клинико-

психологични направления, а също така оригиналните извън- и 

вътрепсихични прийоми на терапевтичното, коригиращото и 

развиващото въздействие върху потребностно-мотивационната, 

когнитивни-мнестичната, социално-комуникативната и 

дейностно-волевата сфера на пациентите в три пространствено-

времеви измерения („тук и сега”, „там и тогава”, „скоро и близо”). 

Триизмерността на онтогенетично ориентираната 

(реконструктивно-кондуктивна) психотерапия, която 

представлява сама по себе си взаимопроникващо се съчетание на 

лечебни по същността си, на корекционно-психологически, 

възпитателни и социализиращи влияния, което позволява на 

пациента за относително кратко време в условията на 

естествения експеримент да преживее един живот, наситен с 

пропуснати до този момент или все още неслучили се събития. 

Това позволява личността да се укрепи, да ù се предостави 

необходимият удовлетворителен за нея опит, да се формират и 

субординират потребностите ù, да се разширят и хармонизират 

нейните социални връзки и взаимоотношения, да се задълбочи 

самосъзнанието ù и да се усъвършенстват способите за психична 

саморегулация; да се подготви човека за неговото успешно 

приспособяване към предстоящите му в най-близко бъдеще 

социално-психични и психофизиологични изменения в условията 

му на живот и за неговото справяне с тези условия; да се формира 

запас от издръжливост, „психичен корсет” («психологический 

корсет») по отношение на слабите места от неговата психика, т.е. 

да се повиши неговата жизнеустойчивост. 

Разработената в рамките на онтогенетично-ориентираната 

(реконструктивно-кондуктивна) психотерапия методика на 

онтогенетично-ориентираната интензивно-експресивна 

психотерапия и психокорекция (ИНТЕКС/ ИНТЭКС) 

представлява сама по себе си 9-дневен цикъл от емоционално-

стресово въздействие върху група болни и техните родители с цел 
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ликвидирането на нервно-психичните отклонения, а също така 

обезпечаването на тяхната първична профилактика. 

Методиката ИНТЕКС се провежда в хомогенна по възраст 

група пациенти, обединени по това, че споделят общи болестни 

нарушения (неврози, заекване, психосоматични разстройства, 

трудности в поведението и т.н.) или личностни проблеми. 

Спецификата на методиката (3-5-часови занимания, голяма 

численост на групите деца и родители, многообразието на 

психокорекционните задачи, а също така на използваните 

прийоми за психологическо въздействие) обуславя провеждането 

ù от двама котерапевти (котерапевт). В качестовот на 

котерапевти могат да встъпят психотерапевт и логопед, 

психотерапевт и психолог, специалист по психокорекция и 

музикотерапевт и т.н. 

Основните принципи на методиката ИНТЕКСТ са 

следните: 

а) привличане към психотерапевтичния процес на цялото 

семейство и задължително активно участие в груповите 

занимания най-малкото на един близък роднина; 

б) нагледно-сетивна диагностика на проблема на пациента 

за него самия и близките му с цел повишаване на собствената му 

отговорност за тяхното решение; 

в) емоционално-стресов характер на лечебния процес, по 

време най-който се постига най-безболезнено откриване и 

максимална експресивност на психотравмиращите конфликти, 

преоткриват се събитията, насищащи живота на пациента с 

усещане за празник, подвиг, творчески плам; 

г) равноправие и партньорство между всички участници в 

групата (независимо от възрастта им), които трансформират 

групата в единен, хуманистично насочен колектив; 

д) постоянна обратна връзка (обратна връзка) между 

котерапевтите и членовете на групата под формата на дискусии, 

диалози и всекидневни писмени отчети; 

е) съчетаване на груповия характер на лечебния процес с 

индивидуализация на неговите задачи в съответствие с 

клиничната, социално-психологическата и педагогическата 

диагностика на всеки пациент-клиент; 

ж) единство между вербалните и невербалните форми на 

експресия и взаимодействие; 

з) взаимопроникване между лечебните, възпитателните, 

обучителните и рефлексивно-аналитичните прийоми на 

психотерапия и психокорекция, насочени както към 

патогенетичните механизми на нарушенията (включително 

техните психогенни, енцефалопатични и дизонтогенетични 

звена), така и на останалите симптоми на личностна аномалия; 

и) съчетаване на интимно-емпатичните, директивно-

манипулативните, недирективно-демократичните и възвисяващо-
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вдъхновяващите форми на поведение на котерапевтите; 

к) активно самопознание чрез опознаване на другите с цел 

коригиране на самооценката и оптимизиране на процеса на 

саморегулация; 

л) системен подход към проблемите на пациента и на 

неговото семейство (вътрепсихичната динамика на клиента се 

осъществява в контекста на извънпсихичните изменения на 

неговия микросоциум); 

м) постигане на инсайт (инсайт) чрез положителен 

регреси и интензивно усвояване на функционално-личностната 

зона на близко развитие (родителите, играейки с децата, се 

идентифицират с тях, оставайки възрастни хора, децата в същата 

ситуация на равноправно взаимодействие стават по-зрели; 

и) организация на терапевтичната сесия в съответствие с 

традиционните етологи-културни обреди на инициация. 

При работа с контингента на детските домове в ролята на 

„родителите” встъпват възпитателите, което влияе плодотворно 

на последващите им взаимоотношения с децата. В работата с 

възрастните вместо родителите им в групата участват техните 

жени, мъже, годеници.  

Програмата на методиката ИНТЕКС пресъздава ключовите 

моменти в подготовката и осъществяването на сложния обред на 

инициацията (посвещаване в един нов, по-висок социално-

психологически ред); съществуващ във всяка традиционна 

култура и изобилстващ от чувствени, агресивно-героични 

изпитания (промяна на стереотипите, парциална изолация, 

система от табута, тотемна имитация, символична смърт на 

всичко лошо и „детско” и второ раждане в едно вече зряло, здраво, 

по-мъдро качество, сливане с възвишения идеален образ, което 

разкрива перспективи за духовен ръст и т.н.). В съвременна 

Русия някои от обредите по инициацията, които съществуваха 

преди време в институциите, се възраждат, а други насилствено 

са отменени (например „октомврийчетата”/ октябрята), 

„пионерите”/ «пионеры», „комсомолците”/ комсомольцев, военно-

спортните организации, студентските строителни отряди и пр.), 

Блокирането на биологичната потребност от инициация обаче се 

проявява в признаци на агресивно-асоциално поведение и в 

психични разстройства, които са сходни по своя тип с 

преживяванията по време на инициацията. Дадената методика 

служи като алтернатива на хаотичното инстинктивно търсене на 

начин да се удовлетвори отногенетично обусловената потребност 

от инициация. 

Дългогодишното използване на методиката както в нейния 

клиничен вариант с болни с психиатричен и психосоматичен 

профил, така и с психологичен такъв (деца с училищна 

дезадаптация, сираци, инвалиди, представители на рискови 

групи, а също така на практика здрави деца, подрастващи и 
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възрастни в критични възрастови периоди) показва 

ефективността и отвореността на тази организационно-

методическа форма за интеграция на най-различни 

психотерапевтични и психокорекционни направления. 

Динамичното наблюдение в процеса на семейно-групова 

комуникация и предоставените самоотчети допълват критериите 

за избор на преимуществено методологичен подход, препоръчван 

за ползване при предоставяне на поддържаща и задълбочена 

индивидуална психотерапия на онези пациенти, които се 

нуждаят от това след края на лечебната сесия. В същото време 

тричасовата катамнеза на 500 пациенти, преминали еднократен 

курс ИНТЕКС-терапия на възраст 5-22 години по повод на 

различни нервно-психични разстройства на гранично ниво, 

показва, че повече от 50 % от тях не се нуждаят повече от каквато 

и да било активна психотерапевтична помощ. 

Теорията за психичната онтогенеза, отразяваща 

закономерността на нормалното развитие, и концепцията за 

психичната дизонтогененеза, която констатира широката 

представленост на проявите на нарушено развитие и на 

съзряване на психичните функции, свойства и на личността в 

структурата на нервно-психичните разстройства при децата и 

подрастващите (а също така присъстващи в патологията на всяка 

една възраст), могат да служат за перспективна методологична 

основа за разработването на нееклектични модели на 

интегративна психотерапия (интегративная психотерапия). 
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От гръц. on (род. пад. ontos) — съюностен, същински. 

Еклектична концепция, която използва психодинамични, 

хуманистични и биоенергийни понятия и е ориентирана към 

психопрофилактиката (психопрофилактика) и психопедаго-

гиката. Онтопсихологията като направление се разработва от 

началото на 70-те години на 20-ти век от италианеца Менегети 

(Менегетти, Meneghetti Т.). Оглавената от него Международна 

асоциация по О. има свой клон в Русия. 

Целта на практическата О. е да помогне на човека в това да 

постигне своята автентичност (аутентичность), да съответства 

на самия себе си („в себе”) – на неговата вътрешна същност. 

Всички соматични и психични нарушения се разглеждат като 

„грешки” на човешкото съзнание и поведение, а не като пряк 

резултат на въздействието на природата и социума. Блокирането 

на импулсите сами по себе си и изкривяването на индивидуално-

адекватното възприятие протичат вследствие на „монитора на 

отклонението” («монитор отклонения») под въздействието на 

културните стереотипи и на социалните щампи.  
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 Задачата на психотерапевта е, опирайки се на езика на 

тялото на пациента и на образите, проявяващи се в неговите 

съновидения и в творческата му дейност, е да помогне на 

пациента да осъзнае (осознание) своята вътрешна същност, да 

развие и въплъти собственото си предназнчаение, и да поеме 

отговорност за своето битие. 

Голямо значение в О. се придава на информационно-

енергийното взаимодействие между хората, на техните 

„семантични полета”. Човекът, съгласно Менегети (особено 

значима роля той отдава на майката на детето), в условията на 

фрустрация на основните му жизнени потребности, става носител 

на „негативна енергетика и семантика” («негативная энергетика 

и семантика»), които въздействат отрицателно на заобикалящите 

го хора при продължителен контакт. Разграничават се 

феномените „празен еротизъм” («пустой эротизм») и „черен 

вагинизъм” («черный вагинизм») (поглъщане на енергията на 

„негативен” човек), „психичен пенис” («психический пенис») 

(внедряване на чуждата негативна семантика) и „червивой 

позиция” («червивой позиции» (внедряване на асексуална 

семантика на „мъжа-джентълмен” в семантиката на жената, 

която след това става „пусков механизъм на негативността” към 

други мъже). В рамките на онтопсихологическата 

психопедагогика (психопрофилактика) подобни негативни 

семантични въздействия могат да бъдат отчетени и коригирани. 

Основните методи на психотерапията, ориентирана към О., 

се явяват арт-терапия (арттерапия), активна музикотерапия 

(музыкотерапия) и имагогика (имагогика) – работа с образите на 

пациента, възникващи в неговите съновидения, визуализации, 

рисунки, която спомага за опознаването от страна на пациента на 

неговите индивидуални проблеми и тенденции. В имагогиката се 

разграничават следните принципи в тълкуването на образите: 

1) индивидуализация („субективна изгода”); 

2) доминанти на фрустрираната потребност;  

3) функционално значение на символите (специфичност и 

насоченост на разгръщащото се двйствие, характер на 

взаимодействието между различните символи). 

„Речникът на образите” («Словарь образов») Менегети 

заимства частично от психоанализата (психоанализ).  

Най-същественият принос на Менегети в развитието на 

психотерапията е неговата методология на онтомузикотерапията, 

която има следните особености: 1) принципната 

психопрофилактична насоченост, ориентирана към „приобщаване 

на човека към вътрешния опит на хармонично здраве на неговото 

тяло и повишаването на творческия му потенциал”; 2) активният 

характер на онтомузикотерапията, при която се поставя акцент 

върху спонтанните действия на самия пациент, на 

изпълняваните от него песни и танци; 3) използването на 
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импровизиран музикален съпровод, „който се заражда от 

Непосредствения контакт с човешкия организъм и групата”, а не 

от стандартните музикални програми: основен музикален 

инструмент тук е барабанът-конгас с неговото звучене и ритми, 

които съответстват на „здравата висцеротонична хроматична 

тоналност”; 4) диагностиката се основава не само на 

наблюдаването на двигателните стереотипи и „блокажи” на 

пациента, но и на соматичната идентификация на 

музикотерапевта, на неговите способности […] „за известно време 

да усеща болестта на другия чрез самия себе си”, да улови и 

интериоризира дисонанса в Друг субект след като самият той се 

„настрои към ритъма на здравето”; 5) ориентация към спонтанна 

двигателна активност на пциента, регулирано от него 

„оргазмично преживяване на вътрешна хармония” 

(«оргазмическое переживание внутренней гармонии»), съчетано с 

ясно (не трансово!) състояние на съзнанието; б) групова форма на 

заниманията с ориентация на пациентите към опознаване на 

тяхната вътрешна „телесна музика” («музыка тела»). 

 

ОПЕРАНТНО ОБУСЛАВЯНЕ //  

ОПЕРАНТНОЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЕ 

 

Теорията на инструменталното или на О. О. е свързана с 

имената на Торндайк (Торндайк/ Thorndike E. L.) и Скинър 

(Скиннер/ Skinner В. F.). За разлика от принципа на 

класическото обуславяне (классическое обусловливание, S->R), те 

разработват принципа на О.О. (R->S), съгласно който поведенито 

се контролира от резултатите и последствията. Основният път на 

въздействие върху поведението, ако се изхожда от тази формула, 

е чрез оказването на влияниешо върху неговите резултати. 

За да разграничи стимула при класическия условен 

рефлекс и стимула при инструменталния условен рефлекс, 

Скинър предлага първия да се обозначи като Sd 

(дискриминантен/ дискриминантный стимул), а вторият – Sr 

(респондентен стимул/ pecпондентный стимул). Sd —стимул, 

който по време предшества определена поведенческа реакция, Sr 

— Стимул, който подкрепя определена поведенческа реакция и я 

следва по време. И макар във всекидневния живот тези стимули 

често да се съвместени в един обект, те могат да бъдат разделени 

по пътя на анализа с цел тяхното систематизиране и определяне 

на последователността от мерки за оказване на въздействие 

върху поведението, подлежащо на промяна.  При използването 

на оперантни методи, управлението на резултатите от 

поведението се използва с цел оказване на въздействие върху 

самото поведение. Поради това тук е много важен етапът на 

функционален анализ или на поведенческа диагностика. 

Задачата на този етап се състои в определянето на подкрепящата 
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значимост на заобикалящите пациента обекти, установяването на 

йерархията в тяхната подкрепяща сила. Това се прави по пътя на 

прякото наблюдаване на поведението на човека и чрез 

установяване на връзки между честотата и интензивността на 

проявяваното поведение (зависима променлива) и наличните по 

това време обекти и събития, протичащи в обкръжението на 

конкретния човек (независима променлива).  

Оперантните методи могат да бъдат използвани за 

решаването на редица задачи: 

1. Формиране на нов стереотип на поведение, който до този 

момент не е присъствал в репертоара от поведенечески реакции 

на човека (например кооперативното поведение на детето, 

поведението от самоутвърждаващ тип при пасивното дете и т.н.). 

За решаването на тази задача могат да бъдат използвани 

няколко стратегии за изработване на ново поведение. 

Под шейпинг се разбира поетапното моделиране на сложно 

поведение, което до този момент не е било свойствено на 

индивида. С цел последователните въздействия, важен се явява 

първият елемент, който, макар и далечно, е свързан с крайната 

цел на шейпинга и с голяма степен на вероятност насочва 

поведението в нужното русло. Този първи елемент трябва да бъде 

точно диференциран, а критериите за оценка на неговото 

достигане ясно определени. За да се облекчат проявите на 

първия елемент на желания стереотип, трябва да бъде избрано 

условие, което мже да бъде постигнато най-бързо и най-лесно. За 

тази цел се използва разнообразно вариращо подкрепление 

(подкрепление), от материални предмети до социално 

подкрепление (одобрение, похвала и др.). При обучаването на 

детето в навици за самостоятелно обличане например първи 

елемент може да бъде привличането на неговото внимание към 

дрехата.  

В случаите на „сцепление” («сцепление») се използва 

представата за поведенческия стереотип като за 

последователност от отделни поведенчески актове, като при нея 

всеки резултат на отделния акт се явява дискриминантен стимул, 

който задейства нов поведенчески акт. При реализирането на 

стратегията „сцепление” трябва да се започне с формирането и 

закрепването на последния поведенчески акт, който се намира 

най-вече към самия край на последователността от актове, почти 

до целта. Разглеждането на сложното поведение като 

последователни поведенчески актове позволява да се разбере 

каква част от тази последователност е добре сформирана и каква 

трябва да бъде създадена с помощта на шейпинга. Тренингът 

(тренинг) трябва да продължи до момента, когато желаното 

поведение в рамките на цялата последователност от актове не се 

осъществи с помощта на обичайните подкрепящи стимули. 

Фейдингът (фейдинг) представлява постепенното 
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намаляване на величината на подкрепяните стимули. При 

достатъчно трайно сформиран стереотип, пациентът трябва да 

реагира при минимално подкрепяне по същия начин, както и 

преди. Фейдингът играе важна роля при прехода от 

тренировките с психотерапевта към тренировките във 

всекидневния му живот, когато подкрепящите стимули идват от 

другите хора, които заменят психотерапевта. 

Подбуждането се явява вариант на невербално или 

невербално подкрепяне, който повишава нивото на вниманието и 

фокусирането му върху желания стереотип на поведение. 

Подкрепянето може да се изразява в демонстриране на това 

поведение, в директни инструкции, центрирани или върху 

нужните действия или върху обекта на действие и т.н.  

2. Ззакрепване на вече наличния в репертоара на индивида 

желателен стереотип на поведение. За решаване на тази задача 

могат да бъдат използвани положителното подкрепление, 

отрицателното подкрепление, контролирането на стимула. 

3. Намаляване на интензитета или угасяне на 

нежелателния стереотип на поведение. Постига се с помощта на 

методиките за наказание (методика наказания), на угасянето, 

насищането. 

4. Лишаване от всички положителни подкрепления. 

5. Оценка на отговора. 

Вж също Бихевиоризъм, Поведенческа психотерапия, 

Положително и отрицателно подкрепление. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПОМОЩ //  

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Психотерапевтичната помощ в Русия понастоящем се 

осъществява чрез системата от самостоятелни психотерапевтични 

учреждения и психотерапевтични подразделения (други 

учреждение) от лечебно-профилактичната мрежа. Намиращи се в 

границата на една и съща територия на обслужване (район, град, 

област, край, република), те образуват психотерапевтична 

служба, методическото ръководство на която се осъществява от 

главния психотерапевт на органа на управление на 

здравеопазването (главный психотерапевт органа управления 

здравоохранением Администрации субъекта Российской 

Федерации). Психотерапевтичната служба е тясно свързана с 

психиатричната такава, като заедно с нея и с други 

специализирани служби – кризисна, сексологична и др., те 

образуват регионална система за опазване на психичното здраве 

на населението. 

Основните принципи за организация на 
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психотерапевтичната помош се явяват: 

— принцип за приближаване на психотерапевтичната 

помош до населението, създаване на психотерапевтични 

кабинети (психотерапевтические кабинеты) към лечебно-

профилактичните учреждения с различен профил, към 

специализираните центрове и многопрофилните болници; 

— принцип на постепенността, създаване на системи от 

подразделения и учреждения, които осъществяват 

психотерапевтична помощ на различни нива;  

— принцип на приемствеността, на взаимното допълване 

на учрежденията и подразделения, които оказват 

психотерапевтична помощ на различни нива. 

Основни организационни форми на психотерапевтичната 

помощ се явяват психотерапевтичният кабинет, 

психотерапевтичното отделение (психотерапевтическое 

отделение), психотерапевтичният център 

(психотерапевтический центр), а към спомагателните 

психотерапевтични учреждения – кабинетите за психична 

релаксация (кабинеты психологической разгрузки), кабинетите 

за социално-психологическа помощ (кабинеты социально-

психологической помощи), психологическите консултации, 

центровете за психична рехабилитация в структурата н 

здравеопазването, психотерапевтичните клубове 

(психотерапевтические клубы) и „клубовете на бившите 

пациенти” («клубы бывших пациентов»), психотерапевтичните 

студиа (психотерапевтические студии). 

Психотерапията в Русия през последните години се радва 

на значително развитие като самостоятелна медицинска 

дисциплина и като самостоятелна система за оказване на помощ 

на населението. В изграждането на тази психотерапия със 

собствени научно-организационни и методически подходи голяма 

роля изиграва признаването ù за такава от професионалното 

психиатрично общество. Психотерапията днес се разбира като 

медицинска специалност, генетично свързана с граничната 

психиатрия, формираща се на границите между медицината и 

общата, диференциалната, медицинската, социалната и други 

приложни области на психологията, както и между медицината и 

корекционната педагогика и психолингвистиката. 

Преминавайки дълъг период (в продължение на повече от 

10 години) на активно „внасяне” («импорта») на 

психотерапевтични технологии от задграничните школи, родната 

психотерапия, поддържайки различни научно-обосновани 

психотерапевтични направления и модели, способстващи за 

нейното развитие в рамките на държавни и недържавни 

организационни форми, съсредоточава своето внимание върху 

научно-приложните и организационно-методическите аспекти на 

по-нататъшното формиране на психотерапията като медицинска 
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специалност. Същевременно се отчита спецификата на 

традиционните школи в родната психотерапия, на сродните с нея 

дисциплини, а също така и резултати от научни изследвания, 

както и особеностите на руското здравеопазване. Утвърждаването 

на психотерапията във вече определените понастоящем законово-

правни мерки в най-голяма степен съответства на нейните 

задачи в конкретните социално-икономически и културни 

условия в съвременна Русия. Преживяваната от страната 

понастоящем остра политическа и икономическа криза 

единствено засилва значението на психотерапията като област на 

науката и като практическа дейност, способна, доколкото е 

възможно за медицинската практика, да окаже влияние на 

негативните последици на преживяваните от личността, 

семейството и обшеството трудности, и фокусира 

психотерапевтите върху по-скорошното внедряване (в практиката 

– бел. прев.) на оправдани методически и организационни 

подходи. Това се налага поради пирокото разпространение на 

граничните психични разстройства, на кризисните, стресовите и 

постстресовите състояния  (Чуркин А. А., 1980; Александровский 

Ю. А., 1995; Карвасарский Б. Д., 1995, 1998). 

Изграждането на родната психотерапевтична служба през 

последните години се подпомага от развитието на нейната 

нормативна база – на Закона на Руската Федерация № 3185-1  от 

02.06.1992 г. „Относно психиатричната помощ и гарантирането на 

правата на гражданите при нейното оказване” и на други 

законодателни актове на Руската Федерация и на нейните 

субекти. (Закон Российской Федерации № 3185-1 от 2 июня 1992 

г, «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»). Голямо значение за развитието на психотерапията 

като медицинска специалност играят федералните и 

регионалните целеви програми: „Неотложни мерки за 

усъвършенстване на психиатричната помощ (1997—2000 годы) 

(«Неотложные меры совершенствования психиатрической 

помощи (1997—2000 годы)»), които, в частност, включват мерки за 

подобряване на подготовката на специалистите, взимащи участие 

в оказването на психотерапевтична помощ, в организацията на 

психотерапевтичните отделения и на регионалните 

психотерапевтични центрове. Те получават развитие във 

федералната програма „Неотложни мерки за усъвършенстване 

на психиатричната помощ (2000-2004) /«Неотложные меры 

совершенствования психиатрической помощи (2000-2004 годы)»/ и 

в действащите регионални целеви програми за усъвършенстване 

на опазването на психичното здраве, в рамките на които в редица 

региони са формулирани цялостни концепции за 

усъвършенстване на психотерапевтичната служба. Важна роля 

тук играе привличането на Отдела за психоневрологична помощ 

към Министерството на здравеопазването на Русия на широк 
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кръг организатори, учени и практици в областта на 

психотерапията за разработване на стратегия за развитие на 

специалността и службата, а също така като експерти при 

изготвянето на проекти на директивни и методически документи. 

Резултат от усилията на голяма група специалисти, включително 

и на Федералния център по психотерапия и медицинска 

психология към Министерството на здравеопазването на Русия 

(Санкт-Петербург) и на Руската психотерапевтична асоциация 

става серията от заповеди на Министъра на здравеопазването на 

Русия, които определят насоките и условията на развитие на 

родната психотерапия. 

Със заповед от 13.02.1995 г. № 27 „Относно щатните 

нормативни учреждения, оказващи психиатрична помощ” 

(Приказ от 13 февраля 1995 г. № 27 «О штатных нормативах 

учреждений, оказывающих психиатрическую помощь») са 

определени щатовете на лекарите-психотерапевти, на 

медицинските (клиничните) психолози и на специалистите по 

социална работа в психиатричните учреждения. Понастоящем в 

психиатричните стационари са предвидени щатове за лекари-

психотерапевти, за медицински (клинични) психолози и за 

социални работници, като се пада 1 от изброените длъжности на 

50 болнични легла. Включването на тези специалисти в работата 

на психиатрични учрежденията спомага за значителното 

хуманизиране на психиатричната помощ, създава предпоставки 

за внедряване в широката лечебна мрежа на екипния подход в 

организирането на психотерапевтичния процес.  

Със заповед от 30.10.1995 г. № 294 „Относно 

психиатричната и психотерапевтичната помощ” (Приказ от 30 

октября 1995 г. № 294 «О психиатрической и 

психотерапевтической помощи») са формулирани основните 

изисквания, определящи по-нататъшното развитие на 

психотерапията не само в рамките на психиатричните 

учреждения. В него, в частност, се съдържат Положения относно 

лекаря-психотерапевт, медицинския (клиничния) психолог, 

специалиста по социална работа и социалния работник, относно 

психотерапевтичния кабинет и психотерапевтичното отделение, 

относно нормативите по отношенние на тяхното оборудване и 

предвидените щатни длъцности. Съгласно тази заповед, 

посочените подразделения могат да бъдат създадени на практика 

във всяко специализирано или многопрофилно лечебно-

профилактично учреждение. 

В заповедта на Министерството на здравеопазването на 

Русия от 26.11.1996 г. № 391 (Приказ Минздрава России от 26 

ноября 1996 г. № 391) са приведени изискванията към 

професионалната непрекъсната подготовка на медицинските 

психолози, а също така методическите препоръки по отношение 

на взаимодействието на основните специалисти, участващи в 
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психотерапевтичния процес: лекарят-психотерапевт и 

медицинския (клиничния) психолог. 

Със заповед на Министерството на здравеопазването на 

Русия от 28.07.1997 № 226 (Приказ Минздрава России от 28 июля 

1997 г. № 226) се определят изискванията към подготовката на 

специалистите по социална работа и социалните работници. 

В изброените нормативни документи е формулирана 

концепцията за по-нататъшното усъвършенстване на 

психотерапевтичните служби, в основата на която са заложени 

следните елементи: 

— разработване на образователни стандарти и изисквания 

към подготовката на специалистите, оказващи 

психотерапевтична помощ, в частност 700-часов стандарт по 

специалност „психотерапия” за лекари-психотерапевти и 1500-

часов стандарт за медицинските психолози; 

— система от образователни учреждения, които провеждат 

подготовката на гореизброените специалисти; 

— внедряване в практиката на принципи и създаване на 

организационни условия за взаимодействие между 

специалистите, оказващи психотерапевтична помощ; 

— усъвършенстване на оборудването в 

психотерапевтичните подразделения (кабинети и отделения), 

създаване на психотерапевтични центрове; 

— гъвкаво развитие на инфраструктурите на 

психотерапевтичните служби, в съответствие с потребността от 

оказване на психотерапевтична помощ на населението, 

съчетаване на държавните и частните, амбулаторните и 

стационарните, терапевтичните и рехабилитационните 

психотерапевтични подразделения; 

— запазване на технологичното единство между 

психотерапевтичните учреждения, намиращи се в рамките на 

дадена психотерапевтична служба.  

По-нататък при леализирането на дадената концепция се 

определят още няколко важни направления в развитието на 

психотерапевтичната помощ: на професионалната експертиза 

при сертифицирането, лицензирането и акредитацията на 

сепциалистите, на която е посветено специално методическо 

писмо на Министерството на здравеопазването на Русия  № 97 / 

58 „Въпроси относно експертизата при сертифицирането на 

лекарите-психотерапевти и лиценризането на учрежденията, 

оказващи психотерапевтична помощ); определяне на списъка от 

психотерапевтични методи, разрешени за прилагане в нашата 

страна. («Вопросы экспертизы при сертификации врачей-

психотерапевтов и лицензировании учреждений, оказывающих 

психотерапевтическую помощь»); определение перечня 

психотерапевтических методов, разрешенных к применению в 

нашей стране). И макар обосновният норматив за откриване на 
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един психотерапевтичен кабинет на 25 000 души възрастно 

население и 1 кабинет на 200 легла в многопрофилните болници, 

а също така създаване на едно психотерапевтично отделение на 

200 000 души възрастно население да не е достигнат до момента, 

през последните години значително се увеличи броят на 

психотерапевтичните кабинети в лечебно-профилактичните 

учреждения от 1200 през 1994 г. до 1800 през 1989 г. (в 

териториалните поликлиники, многопрофилните болници, 

специализираните учреждения).  

Това значително приближава квалифицираната 

психотерапевтична помощ до населението и при надлежното ù 

обезпечаване с медицински (клинични) психолози и социални 

работници (освен с лекари-психотерапевти) се създават 

предпоставки за интеграция на психологическата и на 

социалната помощ в традиционния за Русия медицински модел 

на оказване на помощ. Активното разработване на екипния 

модел за оказване на психотерапевтична помощ, основан на 

съвременните принципи за организация на терапевтичната 

среда, на терапевтичното общество и на по-съвременните техни 

форми на основата на концепцията за „терапевтичното поле” 

(«терапевтическое поле»), позволява не само да интегрира в 

общомедицинската практика съчетаването на психотерапевтична 

и психиатрична помощ, разбирани тясно, но също така и да се 

приближи медико-психологическата и социалната работа до 

населението за сметка на създаването на психотерапевтични 

кабинети в психоневрологичните диспансери, поликлиниките и 

многопрофилните болници. В състава на терапевтичните екипи в 

психиатричните и психотерапевтичните учреждения наред с 

лекарите се включват също и медицински (клиничен) психолог и 

социален работник.  

Специално проведено изследване показва подобряване на 

материално-техническата база на психотерапевтичната служба. 

Независимо от затрудненото икономически положение на 

учрежденията в здравеопазването, материално-техническото 

оборудване на една трета от психотерапевтичните кабинети се 

приближава до стандарта, който предвижда включването в 

състава на психотерапевтичния кабинет на помещения за 

провеждане на индивидуална и групова психотерапия, на 

кабинети на клиничния (медицинския) психолог и социалния 

работник. В повечето случаи психотерапевтичните кабинети 

разполагат с помещения, с персонални компютри, аудиосистеми, 

т.е. с необходимото оборудване и условия за провеждане на 

ефективна помощ на пациента. Важен показател се явява 

нарастването на броя на психотерапевтичните кабинети в 

многопрофилните болници и в профилираните медицински 

центрове, което е заложено в стратегията по приближаване на 

реалната помощ по запазването на психичното здраве до 
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населението. 

В здраавопазнваето активно се усвояват нови форми на 

организация на психотерапевтичната помощ: значително се 

увеличи броят на психотерапевтичните стационарни отделения 

(специализираните подразделения на болничните учреждения, в 

които психотерапията играе водеща роля в лечението на 

заболяванията и се прилага в съчетание с други методи). 

Нарасна броят на психотерапевтичните стационарни отделения в 

многопрофилните болници и в психиатричните стационари. 

Много от тези отделения стават бази за подготовка на лекарите-

психотерапевти и на други специалисти, участващи в  оказването 

на психотерапевтична помощ  на населението. Признак за 

интегрирането на психотерапевтичната помощ в различни 

области на медицинската практика се явява значителното 

разширяване на спектъра на стационарните подразделения на 

болниците, които използват психотерапията в лечението на 

широк кръг невротични и психосоматични разстройства.  

Изграждането на самостоятелни психотерапевтични служби 

в системата от учреждения по опазване на психичното здраве на 

населението спомага за значителното увеличаване на броя и на 

организационно-методическия потенциал на регионалните 

психотерапевтични центрове. Тези специализирани учреждения 

не само оказват сложни видове психотерапевтична помощ, 

осъществяват координация на дейността на всички 

психотерапевтични подразделения на основата на съвременните 

технологии и на медико-икономическите стандарти, което 

спомага за по-нататъшната интеграция на психотерапевтичната 

помощ в продължаващата своето развитие система за регионално 

здравеопазване. 

Значим елемент в развитието на психотерапевтичните 

служби се явява интитутът на главните психотерапевти към 

регионалните органи за управление на здравеопазването. 

Именно техните усилия в значителна степен определят 

качеството на развитието на психотерапевтичната помощ на 

територията на субектите в Руската федерация. 

Една от отличителните особености на специалистите в 

областта на психотерапията се явява техният стремеж към 

създаване на професионални обединения. Най-голяма е Руската 

психотерапевтична асоциация (Российская Психотерапевтичес-

кая Ассоциация, РПА), в състава на която са включени 47 

регионални отделения и повече от 600 човека, които се занимават 

с различни видове психотерапия. Работата на РПА спомага за 

координирането на усилията на професионалното 

психотерапевтично общество, насочени към осигуряване на 

подготовка, подкрепа и защита на интересите на специалистите, 

към подобряване на качеството на организацията на 

психотерапията в различните региони. 
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Понастоящем в учрежденията, оказващи психиатрична и 

психотерапевтична помощ в страната, работят около 2000 лекари-

психотерапевти, 1400 психолози и 300 специалисти по социална 

работа, като същевременно са нужни не по-малко от 2500 

специалисти по социална работа, не по-малко от 9000 социални 

работници  със средно образование, поне 4000 медицински 

(клинични) психолози и 8000 психотерапевти. 

Етапи на психотерапевтичната помощ. В качеството на 

първи етап на психотерапевтичната помощ, оказвана на болни от 

неврози и от други гранични психични разстройства, встъпва 

психотерапевтичният кабинет в основното звено на лечебното 

обслужване – поликлиниката. По литературни данни, у 

невролозите в поликлиниките се лекуват 49-57%, у терапевтите - 

34-47% от болните, нуждаещи се от психотерапевтична помощ. 

Психотерапевтичната помощ, оказвана в поликлиниките, има 

свои особености, към които се отнасят бързото установяване на 

контакт между лекаря и пациента; мобилизацията на всички 

неспецифични фактори на лечебния процес; краткосрочността и 

интензивността на психотерапевтичната помощ, преобладаването 

на рационалната психотерапия (рациональная психотерапия) и 

на косвеното внушение (косвенное внушение); съчетаването на 

психотерапията с други видове лечение. 

Във връзка с преразпределението на контингентите от 

болни с психична патология и с увеличаването на кръга от 

гранините разстройства и на психичните заболявания в 

състояние на ремисия, с увелиаването на броя на подготвените 

лекари-психотерапевти, с признаването на ролята на 

психотерапевтичния кабинет в качеството му на основен елемент 

в структурата на психотерапевтичната служба, със значителното 

специализиране на психотерапевтичния процес, с разширяването 

на спектъра на психотерапевтичните методи, с развитието на 

бригадните подходи при оказването на психотерапевтична 

помощ, следва да се признае, че провеждането на психотерапия 

от неспециалисти (лекари от общата практика) вече има 

единствено историческо значение. Като цяло тяхната роля за 

обезпечаването на своевременния психотерапевтичен процес се 

свежда до ранната диагностика и своеовременното насочване на 

пациентите към психотерапевтичния кабинет, който и провежда 

всички необходими мероприятия. Тук лекарят-психотерапевт, 

притежаващ специална подготовка по психиатрия, на този етап 

осъшествява задачата да осъществи връзка между 

психотерапевтичния кабинет и психоневрологичните диспансери 

и други учреждения, които оказват психиатрична помощ. Във 

връзка с повишаването на ролята на психотерапевтичния 

кабинет като самостоятелно подразделение на 

психотерапевтичната служба  и на системата за опазване на 

психичното здраве като цяло, първият етап на 
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психотерапевтичната помощ може да излиза извън пределите на 

териториалната поликлиника. Същата тази роля изпълнява 

психотерапевтичния кабинет към медико-санитарната част на 

промишленото предприятие, към гастроентерологичните, 

кардиологичните, пулмонологичните специализирани 

стационари, към профилирания център за профилактика на 

СПИН, към венерологичния диспансер, а също в 

психотерапевтичните кабинети на многопрофилните болници. 

Важна роля при оказването на психиатричната помощ 

изпълнява специализираният психотерапевтичен кабинет към 

психоневрологичния диспансер. В тези кабинет, при все 

сходството им със структурата и организацията на 

психотерапевтичните кабинети в други лечебно-профилактични 

учреждения, в тези кабинети се провежда лечение на болни с по-

тежки психични разстройства, а също така на пациенти с 

гранична патология, съпроводена от по-изразени, отколкото при 

пациентите на поликлиниките, психопатологични нарушения. 

При добра организация на психотерапевтичната служба 

психотерапевтичните кабинети към различни учреждения 

координират своите действия, като оказват помощ на пациенти с 

различна нозологична принадлежност. Следващото - второ звено 

-  на психотерапевтичната помощ са стационарните и 

полустационарните психотерапевтични отделения и по-конкретно 

в тях – специализираните отделения за лечение на неврозите. 

Подобни отделения могат да се създават в базите на 

многопрофилните и психиатрични болници, както и в 

психоневрологичните диспансери. Тяхна особеност се явява 

провеждането на интензивна психотерапия на пациенти с 

хронични, тежки форми на невротични разстройства, с неврози и 

непсихотични психични разстройства на фона на органични 

заболявания на главния мозък, на болни, за които всекидневното 

социално обкръжение се явява условие за декомпенсация и на 

тежък емоционален стрес до такава степен, че това прави 

изключително трудна или почти невъзможна тяхната 

амбулаторна психотерапия. Доминиращ вид психотерапия в тези 

отделения е личностно-ориентираната (реконструктивна) 

психотерапия. Отделението предполага значителна 

интензификация на лечебния процес в сравнение с процеса на 

терапия, който се провежда амбулаторно. Пребиваването на 

пациента в отделението в продължение на целия ден или на част 

от него позволява времето да се организира така, че практически 

всички провеждани мероприятиея да притежават 

психотерапевтични свойства, като често границата между 

социотерапевтичните и същинските психотерапевтични 

въздействия се изтрива, повишава се мотивацията на пациентите 

за участие в психотерапията, увеличава се ефективността както 

на специфичните, така и на неспецифичните мероприятия. В 
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отделенията се използват различни видове групова 

психотерапия (групповая психотерапия). Най-важна особеност 

на дейността на съвременното психотерапевтично отделение е 

провеждането на комбинирано лечение, основано 

преимуществено на психотерапевтични методи, а също така 

организирането на психотерапевтичната среда и на 

психотерапевтичното общество, създаването на интегративни 

психотерапевтични програми на основата на екипното 

взаимодействие и на модела на „терапевтичното поле”  

(«терапевтическое поле»). Психотерапевтичните отделения, 

създавани в различни лечебно-профилактични учреждения, се 

различават по своята спецификация и по контингента от 

пациенти, които те обслужват. 

С оглед интегрирането в родната психотерапия на методите 

на дългосрочната психотерапия (долгосрочная психотерапия) и 

признаването на постиженията на школата на динамичната 

психотерапия, а също така и във връзка с това, че за сравнително 

кратко време на пребиваване на пациента в психотерапевтичното 

отделение (от 1 до 3 месеца) не може в пълна степен да се 

изпълни целият комплекс от лечебно-рехабилитационни задачи, 

психотерапевтичното отделение не може да се разглежда в 

качеството му на единствено възможна специализирана и 

завършена форма на организация на психотерапевтичната 

помош.  

Активно се създават т.н. психотерапевтични центрове – 

учреждения, които осъществява разнообразни видове 

психотерапевтична помощ, в състава на които са включени 

кабинети, специализирани в провеждането на сложни видове 

психотерапия (амбулаторна, групова, семейна, помощ на деца и 

подрастващи), а също така дневни стационари и стационарни 

психотерапевтични отделения. Психотерапевтичните центрове 

встъпват в качеството им на трето звено на психотерапевтичната 

помощ. Това са учреждения, които в определена степен 

оправдават изказваните преди време прогнози относно 

възможността да се създадат психотерапевтични диспансери със 

специфични за психотерапевтичната специалност особености, 

които представляват сами по себе си учреждения, координиращи 

психотерапевтичната работа на определена територия, която, от 

своя страна, създава предпоставки за адекватното прилагане на 

целия комплекс от психотерапевтични методи. 

 

ОСВОБОЖДАВАЩА  

ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ШИПКОВЕНСКИ //  

ОСВОБОЖДАЮЩАЯ  

ПСИХОТЕРАПИЯ ШИПКОВЕНСКОГО 

 

Насочена е към промяна на отношението на болния към 
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неговото собствено заболяване и в крайна сметка – към 

„възвръщане на смисъла от съществуването”, като включва в себе 

си също освобождаване и отстраняване на пациента от 

патогенните въздействия на заобикалящата го среда върху 

организма му. 

Реакцията на личността спрямо болестта е централно 

понятие в О. П. П. Ш. Шипковенски (Шипковенский, 

Schipkowensky N., 1965) приема, че реакцията спрямо болестта не 

може да се измени без постигането на цялостно познание за 

личността и без разкриване на етиопатогенезата на заболяванео. 

Във връзка с това важно място в психотерапевтичната работа се 

отдава на беседите с пациента, насочени към търсенето на онези 

житейски обстоятелства, с които могат да бъдат свързани 

болестните реакции, на писменото излагане от страна на болния 

на неговата биография и биопатография, на анализа на 

съновиденията му. 

О. П. П. Ш. включва също така освобождаване от 

хипохондричното самонаблюдение, доколкото то под действието 

на механизми, идентични със сугестията, усилва 

функционалните разстройства, които вторично, по 

интероцептивен път, стават източник на хипохондрични 

опасения и страхове. И накрая – О. П. П. Ш. поставя изискването 

да се спазва „лечебно мълчание” («лечащее молчание»), т.е. 

пациентът да се освободи от постоянния всекидневен разказ за 

неговата болест и нейните прояви, от „обмена на невротичен 

опит”. Непрестанното обсъждане на патологичните разстройсва 

провокира техните прояви и следователно задълбочава 

реакциите спрямо болестта, а повишената внушаемост на 

пациентите спомага за присъединяването към невротичната 

симптоматика на собственото заболяване и проявите на чуждите 

болести. 

Така О. П. П. Ш. предполага и изисква от болния 

освобождаване от неговата съсредоточеност върху болестта, от 

преместването ù в периферията на съществуването на пациента. 

Психотерапията се разглежда като модел на естественото 

защитно поведение на психично здравия човек.  

 

ОСЪЗНАВАНЕ //  

ОСОЗНАНИЕ 

 

Постигането от пациента в процеса на психотерапия на 

отчетливо, ясно разбиране за по-рано неосъзнати аспекти и 

взаимовръзки в собствения психичен живот, за вътрешните 

(интрапсихични) проблеми и конфликти, за особеностите на 

собствените поведение и емоционално реагиране, на 

отношенията с околните, а също така на причините за 

формирането и за развитието на тези психични феномени. О. В 
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по-широк смисъл означава също и формиране на адекватно 

разбиране за другите хора и околния свят. В рамките на 

психотерапията обаче терминът О. характеризира преди всичко 

постигането от пациента на разбиране за самия себе си, за 

собствения психичен живот, за взаимовръзките и 

взаимоотношенията вътре и със самия себе си, с другите хора и 

заобикалящия го свят, т.е. О. спомага за изграждането на 

адекватни разбиране за себе си, Аз-образ, представи за самия 

себе си чрез интегриране в съзнанието на по-рано неосъзнат 

материал. О. играе определена роля на практика във всички 

съществуващи психотерапевтични направления и школи, макар 

неговото значение и тежест в психотерапевтичния процес и 

фокусът (исторически или интерперсонален, „тук и сега” или „там 

и тогава”) на представите за самия материал на О., за методите и 

прийомите, използвани от психотерапевтите за постигане на О. се 

определят напълно от базовата теоретична ориентация. 

Основната цел на психоанализата (психоанализ) е изразена 

от Фройд (Фрейд, Freud S.): „Там където е бил Ид, там да бъде 

Егото” («Где было Ид, там будет Эго»). Психоанализата използва 

познанието за специфичните прийоми и особено 

(психоаналитично) разбиране на психичното функциониране за 

избора и провеждането на психотерапевтична намеса 

(психотерапевтическое вмешательство). За да развие Аза като 

един от компонентите на личностната структура в 

психоанализата, психотерапевтът с помощта на специални 

технически прийоми (терапевтичен съюз, свободни асоциации, 

анализ на сънищата, интерпретация на защитите и преноса, 

висока честота на психотерапевтичните сесии и др.) се стреми да 

приведе пациента към О. на защитните психични механизми при 

неговата реакция на преноса, в частност в този вид, в който те се 

проявяват в хода на взаимодействието на пациента с 

психотерапевта. Задачата на психоанализата и 

психоаналитичната психотерапия се състои също така в 

разкриването на характера на психотравмиращите 

преживявания на личностни конфликти и в освобождаването от 

тях по пътя на постигането на инсайт и катарзис, О. на 

изтласканите влечения, разбиране на психичните причини за 

невротичните симптоми. Най-важното умение, което трябва да 

притежава психоаналитикът, се явява неговата способност да 

съотнася съзнателните мисли, чувства, фантазии, импулси и 

поведение на пациента с техните несъзнавани предшественици  

(Greenson R. R., 1994). Разбирането (наред с изслушване и отговор 

с последващо завръщане към изслушването на пациента) се 

явява една от 4 фази в реализирането на методиката за 

изразяване на мислите и чувствата на пациента в хода на 

психоаналитичната психотерапия (Luborsky L., 1984). О. е 

свързано с неизбежната съпротива (сопротивление) на болния, 
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изразена най-вече с действието на специални механизми, които 

възпрепятстват това О. Успешното преодоляване на съпротивите 

в процеса на психотерапия завършва с О. на механизмите на 

дезадаптивната психична защита (психологическая защита).  

О. механизмов дезадаптивной психологической защиты. 

О. на ирационалните нагласи при „неадаптивните 

когниции” („автоматичните мисли”) или при основните 

механизми, които предизвикват разминаване между това, което 

човек възприема и как той оценява възприетото, се явява основна 

задача на когнитивната психотерапия (когнитивная 

психотерапия). Основният смисъл на когнитивната 

психотерапия се свежда до твърдението: правят ни нещастни не 

вещите и явленията, а начинът, по който ги възприемаме. 

Сблъсквайки се в различния условия с провокиращото проблема 

събитие, пациентът се обучава да осъзнава как ирационалните 

нагласи изменят възприемането на събитието. Описването на 

събития, водещи до последици, които заставят да се обърнеш към 

лекар, не би трябвало да изисква особени условия, ако при 

описанието на пациента не се смесва онова, което се е случило и 

онова как той възприема и оценява събитието. В резултат на 

повторните сблъсъци с последното, пациентът в хода на 

психотерапията се учи да променя начина, по който го възприма. 

И накрая, той се обучава в стратегии за рационално 

(многовариантно) поведение спрямо събитието, разширява 

диапазона от стратегии за решаване на проблема. Необходимо е 

на пациента да се припомня, че проблемите, довели го при 

психотерапевта, по правило, се създават не от една ирационална 

нагласа, а от няколко, намиращи се в определени взаимовръзки 

помежду си (йерархични, паралелни, артикулационни). 

Основната задача на психотерапевта и пациента е постигането на 

О. на характера на тези връзки. Въпросът относно това с кое да се 

започне, обикновено се определя съвместно с пациента. Към 

основните прийоми на когнитивната психотерапия, които 

позволяват да се осъзнаят ирационалните нагласи, се отнася 

промяната на ракурса към събитието. Вместо да се фиксира 

върху това, което предизвиква у него продължителна болестна 

емоция, се концентрира върху въпроса за това какво предизвиква 

у него тази емоция и впоследствие осъзнава излишната широта 

на прилагането на ирационалните си нагласи, излишната им 

персонализация и в следствие на това, придобива способността да 

ги замени с по-точни и гъвкави, по-малко егоцентрични, по-

адаптивни и реалистични такива. Задача на психотерапевта е 

последователно да структурира тези процеси, да помогне на 

пациента да си изработи нови алтернативни правила 

(рационални нагласи), които да ръководят неговото поведение. 

Успешното решаване на тази задача се определя от процеса на О. 

и от умелото използване на неговите механизми от 
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психотерапевта.  

В хуманистичната психотерапия значението на процеса на 

О. и неговите основните механизми най-пълно се разкрива от 

концепциите за личността, приети в рамките на това 

направление. В концепцията за личността, описана например от 

Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.), някои аспекти от опита на 

идндивида в процеса на неговото развитие придобиват характер, 

символизиран в О. на битието, О. на своето функциониране. Това 

Роджърс назовава Аз-опит. Аз-опитът в О. постепенно се развива 

в Аз-концепция(реално Аз, т.е. представата за самия себе си) по 

пътя на взаимодействието на Аза със средата и в частност със 

значимото за него обкръжение. Друго важно звено се явява 

идеалното Аз — представата за това какъв човек би искал да 

бъде. Идеалното Аз в значителна степен се формира под външно 

влияние, под въздействие на норми и ценности, натрапвани на 

човека от неговото обркъжение и невинаги съгласувани с 

неговите собствени потребности и стремежи, с неговото реално Аз. 

Чрез О. на Аза у индивида се развива потребност от положителна 

оценка. Тази потребност според автора има централно значение 

за всички хора, явява се всеобхватна и постоянна. С цел да 

запази положителната оценка от страна на околните, започват да 

фалшифицират някои от преживяваните от тях оценки и да ги 

възприемат единствено по критерия доколко те са ценни са 

околните. Възниква съществено препятствие по пътя на 

развитието на психичната зрялост на индивида, на неговото 

развитие като самоактуализираща се личност и се формира 

невротично поведение. 

Фрустрирането на потребността от положителна оценка 

(самоценка) предизвиква тревожност. Нивото на тревожност 

зависи от степента на заплаха на структурата на Аза. Ако този 

процес на защита е неефективен, преживяването напълно се 

символизира в О., а целостността на Аз-структурите се разрушава 

от неконгруентността на преживяванията, правилно 

символизирани в О. В резултат на това настъпва състояние на 

дезорганизацията. Посоченото по-горе разбиране за личността и 

за нейното функциониране соответствуют и разработанные 

Роджерсом основные принципы клиент-центрированной 

психотерапии. 

Следва да се разграничи личностно-ориентираната 

(реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликов (личностно-ориентированную /реконструктивную/ 

психотерапию Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) като 

вариант на родната психотерапия, разработен в 

Психоневрологичния институт „В. М. Бехтерев”. Прието е О. в 

рамките на този метод да се разглежда в 3 сфери: интелектуален 

(когнитивен аспект), емоционален и поведенчески. Като цяло 

задачите на интелектуалното О. се свежда към следните 
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направления: О. на взаимовръзката „личност—ситуация—

болест”; О. на интерперсоналния план на собствената личност; О. 

на генетичния (исторически) план. О. на взаимовръзките 

„личност-ситуация-болест” («личность—ситуация—болезнь») няма 

определящо значение за самата психотерапевтична ефективност, 

а по-скоро създава устойчива мотивация за активното и осъзнато 

участие на пациента в психотерапевтичния процес. В 

емоционално отношение, в процеса на О. пациентът започва да 

разбира и да вербализира своите чувства, може да придобие 

искреност по отношение на чувствата към самия себе си, да 

разкрие своите проблеми и съответстващите им преживявания, 

да коригира емоционално своите отношения, да модифицира 

начина, по който преживява емоционалното си реагиране и по 

който възприема отношенията с околните. Способностите на 

пациента да коригира своите неадаптивни реакции и форми на 

поведение, като отчита тяхното значение и функции в 

структурата на психопатологичните разстройства — основното 

следствие от процеса на О. в поведенческата сфера. При 

личностно-ориентираната (реконструктивна) психотерапия на 

Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-ориентированную 

/реконструктивную/ психотерапию Карвасарского, Исуриной, 

Ташлыкова), особено в нейната групова фаза, има значение не 

само О., но и най-вече формирането на по-адекватно 

самосъзнание и разширяването на неговите граници.  

Всички психотерапевтични системи на практика придават 

важно значение на процеса на О. С внедряването на 

видеотехниката, в психотерапията се появи възможност за 

оказване на по-насочено влияние върху формирането на процеса 

на О. в различни сфери, което води до неговото ускоряване и 

съответно до повишаване на ефективността на психотерапията. 

 

ОТВЛИЧАЩА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО БЕХТЕРЕВ // 

ОТВЛЕКАЮЩАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО БЕХТЕРЕВУ 

  

Отнася се към сугестивните методи за въздействие в 

състояние на бодърстване. Същността му се състои в отвличането 

на вниманието на болния от патогенните мисли, идеи, болезнени 

спомени, „глупави привички” и едновременното укрепване на 

волята и „възприемане на по-възвишени възгледи, които дават 

на болния възможност да се справи със своето болестно 

състояние”. В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев) вижда 

преимуществото на този метод, назован от него „лечение чрез 

превъзпитание” (лечение перевоспитанием) в съчетаването на 

убеждение (убеждение) и внушение (внушение), където 

внушението се прилага единствено като удобен способ за 

отвличане на вниманието от натрапливите мисли, в убеждението, 

осъществявано в пасивно състояние на болния, насочено по-скоро 
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към укрепване на волята и към формиране на нови „асоциации”.  

Авторът допуска, че в редица случаи методът може да бъде по-

ефективен, отколкото класическият метод за логично убеждение, 

доколкото борбата с болезнените симптоми по пътя на критичното 

обсъждане може да отнеме много сили у пациентите, а за болните 

със слабо развита критика (както и за децата) „прийомът на 

убеждаването въобще трябва да бъде признат за неефективен в 

постигането на целта”.  

На болния се предлага да затвори очи и да се вглъби в себе 

си, без да мисли за нищо. Ако човек не може да разсее мислите 

си, бива съветван да се съсредоточи върху това, че сякаш заспива. 

След това се прави опит в болния да се укрепи „чрез убеждаване 

или чрез внушаване на мисълта, че той винаги трябва да „се 

отвлича от своята пагубна привичка и в никакъв случай да не ù 

се поддава”, че той има достатъчно воля за това и т.н. Необходимо 

е болният да възприеме и достатъчно високи нравствени 

възгледи, които биха го задържали далеч от болестния навик и 

биха поддържали „стабилната му воля” («стойкость его воли»), 

или биха насочвали вниманието му към други интереси или друг 

вид дейност. С болния се провеждат редица подобни сеанси. 

Методът се прилага в лечението на пациенти с натрапливи 

състояния и действия, при болни, преживяли „едни или други 

нравствени сътресения” («те или иные нравственные 

потрясения»), както и при такива с глупави привички 

(тютюнопушене, злоупотреба с наркотици). 

 

ОТВОРЕНИ И  

ЗАТВОРЕНИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ // 

ОТКРЫТЫЕ И  

ЗАКРЫТЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

 

Психотерапевтичните групи (психотерапевтические 

группы) съществуват в две основни форми. Отворените групи 

нямат постоянен състав от участници: при завършване на своето 

лечение, едни пациенти напускат групата и на тяхно място в 

състава на вече работещата група се включват нови нейни 

членове. В отворените групи, по правило, няма предварително 

фиксирана продължителност на работа. Затворените групи се 

отличават с постоянен състав на техните участници, нови членове 

не се допускат, дори в случай, че някой болен напусне групата 

преди края на неговото лечение. Затворените групи обикновено 

имат фиксирана продължителност на съвместната работа. 

Въпросът за ефективността на О. И. З. П. Г., за техните 

преимущества и недостатъци, широко се дискутира в 

литературата. При описванието на затворените групи се посочват 

такива техни особености като съвместното и едновременното 

преминаване на пациентите на всички фази на 
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психотерапевтичния процес, наличието на по-благоприятни 

условия за провеждането на експеримента с използване на 

различни психотерапевтични методи и тяхното сравняване, 

значителна дълбочина и сила на груповите преживявания, 

висока степен на идентификация на психотерапевта с групата, 

неговата емоционална въвлеченост и отговорност, голямата 

сплотеност и ефективността на задълбочената работа по 

постигане на инсайт (инсайт). 

В качеството на преимущество на отворените 

психотерапевтични групи се посочва по-лесното усвояване от 

пациентите, встъпващи във вече работещата група, на груповите 

норми, цели, ценности, „групова култура” (групповая култура), 

като цяло по-слабо изразена съпротива (сопротивление), 

положително влияние върху пациентите, завършващи лечението, 

върху новопостъпилите, голяма ефективност при изпълняването 

на различни задачи с тренингов и обучителен характер (в 

частност, обучаването/научение в установяването на по-

ефективен социален контакт). 

Повечето от изследователите клонят към това, че 

затворените психотерапевтични групи при ориентация към 

дълбинна личностно-ориентирана психотерапия са по-ефективни, 

доколкото у тях се формират по-изразена групова сплотеност, 

взаиморазбиране и взаимипомощ, по-гопла емоционална 

атмосфера, а също така по-дълбоко разбиране на целите и 

задачите на психотерапията, един на друг и на самия себе си. 

В стационарите обикновено се използват затворени 

психотерапевтични групи, а в амбулаторната практика 

предпочитание по-често се отдава на отворените групи. 

 

ОТРИЦАТЕЛНО САМОВНУШЕНИЕ ПО ТАНЦЮРА // 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САМОВНУШЕНИЕ ПО ТАНЦЮРЕ 

 

Опирайки се на патофизиологичната концепция за 

неврозите на И. П. Павлов (И. П. Павлов), М. Д. Танцюра (М. Д. 

Танцюра, 1956) твърди, че в основата на много невротични 

симптоми лежи образуването на патологично огнище на инертна 

възбуда в кората на главния мозък. При многократното 

повтаряне на действията (както в случая на натрапливите 

състояния) настъпва пренапрежение на процеса на възбуда в 

огнището и в него се развива инертно потискане. След като 

болния постигне отпускане на цялото тяло, се осъществява 

отрицателна самовнушение (самовнушение). Болният, страдащ от 

безсъзние например, си внушава сам на себе си: „Не искам да спя. 

Задължително ще бъда активен и бодър. Специално няма да 

спя”. При лечението на натрапливи състояния, на болния се 

предлага 3-4 пъти на ден да възпроизвежда движения или 10-15 

пъти да предизвиква у себе си представи, които засилват 
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самовнушението. На болните с езофагоспазъм и страх от гълтане 

се препоръчва да държат храната в устата си, опитвайки се да не 

я гълтат, като същевременно си мислят, че тя остава в 

хранопровода. 

Прийомът на отрицателното самовнушение позволява да се 

разруши трайната доминанта на тревожно очакване на очакване 

на симптома, да се промени емоционалната реакция към него. 

Вж също Негативно въздействие по Дънлап, Парадоксална 

интенция на Франкъл.  

 

ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ (УСЛОЖНЕНИЯ) ОТ 

ХИПНОТЕРАПИЯТА // 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  

ПОСЛЕДСТВИЯ (ОСЛОЖНЕНИЯ) ГИПНОТЕРАПИИ 

 

Традиционно широкото прилагане на хипнотерапията 

(гипнотерапия) в нашата страна от психотерапевти, а в последно 

време и от неспециалисти пред големи аудитории под формата на 

театрални представления увеличава броя на отрицателните 

ефекти от хипнотерапията и изисква знания поне за основните от 

тях. Това е още по-необходимо предвид факта, че те почти не са 

описани в родната литература, с малки изключения (Рахманов В. 

М., 1991). 

Едно от ярко изразените отрицателни послествия на 

хипнотерапията се явява хипноманията. У лицата, които 

развиват това усложнение, на фона на подобрението в общото им 

състояние нараства чувствителността им към хетерогенни 

внушения (внушение). По-нататък хипнотерапията става 

„желана” („желаемая”), което свидетелства за първите признаци 

на хипноманията. Прекратяването на сеанса предизвиква 

влошаване на психичното състояние на пациента и се 

характеризира с психичен дискомфорт. Болните осъзнато или 

неосъзнато искат отново да преживеят хипнотичната еуфория. 

След лечението, независимо от отсъствието на внушения, у тях 

често се повтарят усещанията, предизвикани при подобни сеанси. 

В зависимост от тежестта на протичането и от формите на 

проявите ù, се разграничават 3 степени на хипномания: 

I степен — лека хипномания, хипнолептична форма. 

Характеризира се със сънливост, проявяваща се в продължение 

на едно денонощие след сеанса. Това състояние се засилва при 

появата на хипнотизатора, по време на разговора с него, но на 

този етап от хипноманията, това се наблюдава еднствено по 

отношение на лекаря. Критичността е запазена, отсъства 

амнезия. 

II степен — хипномания със средна тежест. Болните се 

намират в дълбоко хипнотично състояние и в края на лечението 

се изисква индивидуално внушение, за да се постигне 
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дехипнотизация. След събуждането си пациентите са потиснати, 

сънливи, с повишен праг на слухово-зрителните, кожно-

вибрационните и други дразнители. След сеанса те спят дълбоко 

в продължение на 3-24 часа. По-нататък това състояние 

преминава, но при появата на лекаря и в моментите, когато 

пациента си представя образа на последния и свързаните с него 

усещания, тези явления се повтарят. У болните отсъства 

критично отношение към самите тях, към тяхното поведение, те 

искат отново да изпитат „хипнотичното” (гипнотическое) 

състояние. Припомнянето или предупреждаването за края на 

курса на лечение може да предизвика отрицателна реакция 

(сълзи, влошаване на общото самочувствие). На този стадий 

болните помнят случващите се около тях събития, амнезията е 

частична или отсъства. 

III степен — изразена хипномания – подразделя се на два 

стадия. На първия стадий болните се намират продължително 

време в състоянието на хипнотичен сън – до 24 и повече часа. За 

да се пробудят е необходима индивидуална дехипнотизация. 

След пробуждането им, болните без внушение отново навлизат в 

хипнотично състояние; в продължение на 12-24 часа могат да се 

наблюдават леко изразени вегетативни разстройства; 

плачливост, треперене, хиперемия на кожата, учестено 

сърцебиене, дишането се характеризира с леко вдишване и 

дълбоко издишване; установява се частична или пълно амнезия 

за протичащите около пациента събития. На този стадий се 

влошават соматичното и психичното състояние, изострят се 

налични отпреди функционални разстройства. Едни от основните 

прояви на тази степен на хипномания са астенията, 

хипеакузията, главоболието, чувството за тежест в главата. След 

събуждането посочените явления у отделни паценти могат да 

продължат в течение на 6-7 дни и повече. У преживелите 

невроинфекции, черепно-мозъчни травми, у болните със слабо 

изразени вестибулаторни нарушения, последните могат да се 

засилят; появява се нестабилна походка, те могат да паднат. 

Болните с такава степен на хипномания се нуждаят от постоянно 

наблюдение на специалист. На втория стадий у болните 

хипнотичното състояние става рязко изразено, като те могат да 

останат в него в продължение на 1-3 и повече денонощие. 

Използваните за дехипнотизацията внушения често не дават 

положителни резултати, нерядко пациентите въобще не могат да 

излязат от това състояние. Насилственото (физическо) 

пробуждане води до рязко влошаване както на психичния, така и 

на соматичния статус. На този стадий по време на хипнотичното 

състояние могат да се наблюдават рязко изразени вегетативни 

ялвния: обилно потене и изпускане на урина, хиперемия на 

мускулите на шията и лицето, хиперкинезия, спазми на 

гълтателните мускули, недостиг на въздух, артераилни хипер- 
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или хипотензия, учестени сърцебиене и дишане, непроизволни 

движения на ръцете, тялото, главата, пълна амнезия. След 

дехипнотизацията, както и на първия стадий, се наблюдават 

вегетативни и други разстройства, те обаче са по-изразени и 

изострената им симптоматика може да доведе до заблуждение, да 

способства за неправилната диагностика, да изисква срочна 

намеса от страна на лекар, включително и на реаниматор. 

Болните отваря очи, гледат околните, отговарят на обръщенията 

към тях, макар че отговорите им могат да бъдат и неадекватни. У 

неопитния специалист тези явления не предизвикват 

безпокойство, но е възможно те да доведат до тежки последици 

(травми и др.), доколкото страда ориентацията на пациентите 

или тя отсъства напълно на фона на сознание сужено. След 

пробуждане те могат отново да се потопят в хипнотично 

състояние. Изброените по-горе явления понякога се наблюдават у 

тези болни на 5-ия, 8-ия, т.е. отсрочено след пробуждането, като е 

възможно някои от пациентите в това състояние да са с отворени 

очи, дори да участват в трудова дейност. Следхипнотичното 

състояние може да съответства на I степен на хипноманията, за 

която вече стана дума. При болните с II и III степен на 

хипномания могат да се наблюдават накъсан (фракционен) сън, 

когато те сами се будят, искат да се хранят и да пият, ходят до 

тоалетна, а след това отново заспиват без хипнотизация. 

Главното в подобни ситуации е да се предотвратят възможни 

усложнения. Такива болни трябва да се намират под наблюдение 

на специалист, докато не излязат напълно от хипнотичното 

състояние, примерно до 6-9 дни и повече след хипнозата. 

Хипнофобията включва натрапливи страхове, страх от 

хипнотерапията. Среща се у хора, които: 

1) не са подгототвени за хипнотерапия, боят се да заспят и 

да не се събудят или се опасяват да не станат обект на насмешки; 

2) носители са на соматични заболявания или у тях по 

време на физиологичен сън се засилват пристъпите на 

бронхиална астма, на стенокардия и др.; 

3) здрави са, но са наблюдавали влошаване у друг човек 

след хипнотерапията и изпитват страх да не възникне и у тях 

такова състояние; 

4) не вярват в лечението и изпитват подсъзнателен страх от 

хипнотичното въздействие. 

Хипнозофилията се среща в детска и юношеска възраст. 

При възрастните пациенти това явление е много често, 

особено ако те се лекуват при авторитетен лекар. Така те правят 

определена реклама на този лекар, независимо от резултатите от 

лечението. Често след успешното лечение болните се опитват да 

поддържат връзката с лекаря с години, насочват към него свои 

познати, роднини и т. н. Възможно е някои болни да откажат да 

се лекуват с адекватна за състоянието им медикаментозна 
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терапия и да са настроени единствено за хипнотерапия 

(гипнотерапия), която не е показана при тях и която може да 

влоши общия резултат от лечението им. 

Едно от честите нежелателни странични явления на 

хипнотерапията се заключава във възникването на влечение към 

лекаря като към лице от противоположния пол. То може да се 

проявява под различни форми. Някои болни не крият чувствата 

си и търсят всеъвзможни начини да се сближат с лекаря, докато 

други, обратното, крият своите чувства, в резултат на което 

тяхното състояние се влошава, сънят им се нарушава. Това може 

да бъде следствие от преносна реакция, а също така от 

неосъзнатия им стремеж да привлекат вниманието на лекаря. 

Някои болни с истеричен тип характер, които се опитват да си 

спечелят специално внимание от страна на лекаря, но не успяват 

в това, създават около него нежелателна атмосфера, 

компрометират разговорите му, сплетничат (например за това, че 

имат сексуални отношения с него). У примитивните шизоидни 

болни на тази почва може да се развие психотично състояние с 

пълно отсъствие на критично отношение. 

Под влиянието на хипнотерапията след пробуждане е 

възможно да се проявят повишаване на емоционалния фон и 

свръхмерна речева активност. Това е характерно за лица с 

различни функционални и органични нарушения (на речта, 

слуха и т.н.), усложнени от вторични невротични и 

неврозоподобни разстройства.  

Промяната на поведението на болния към противоположно 

такова (например в неговите междуличностни отношения). 

Лекарят настройва пациента да реагира по определен начин на 

външни дразнители след като се достигне до терапевтичен ефект, 

но обкръжението на пациента (семейство, колеги) приемат 

поведението на последния като неадекватно, не го поддържат, 

което в крайна сметка се отразява негативно както на болния, 

така и на неговите близки. 

Синдром за отказ в края на курса на лечение. За него са 

характерни възникващите в условията на прекратяването на 

психотерапията, в зависимост от типа патологичен процес, 

соматични, неврологични или психични разстройства. 

Отбелязват се нарушения в афективната сфера – тъга, тревожно-

депресивно състояние, тревога, напрежение, истерични 

изказвания, разстройство на адаптационните механизми, агресия 

по отношение на роднини и обкръжение, нарушения на 

вниманието, в отделни случаи – остро психотично състояние. При 

отказ от хипнотерапия формирането и тежестта на психичните 

нарушения са до голяма степен определени от личностните 

особености на болните. По-често клиничните последици, 

съпътстващи прекратяването на хипнотерапията, се съчетават 

със симптоми на основните заболявания. 
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Една от последиците на хипнотерапевтичното въздействие е 

влошаването на състоянието на пациента, отдалечено във 

времето от лечението (в домашни условия 1-2 и повече месеца 

след него). Най-често това е свързано с необмислено поведение от 

страна на болния или с неадекватните препоръки на лекарите 

или с едното и другото едновременно. Проявите на това 

усложнение могат да са различни. Пациентът например, 

повярвал в по-нататъшното подобрение в неговото състояние, без 

съгласието на лекаря се отказва от профилактичния прием на 

лекарства или си позволява прекомерни физически 

натоварвания, което често води до тежки усложнения 

(хипертонични кризи, инфаркт и др.). 

Сред последиците от хипнотерапията могат да се посочат 

следните: 

Загубата на рапорт (раппорт): потопеният в хипнозата 

престава да реагира на речта на психотерапевта и не изпълнява 

неговите внушения. А. М. Свядощ (А. М. Свядощ, 1982) посочва 

усложненията, които се наблюдават при болни от истерия: в 

редки случаи хипнотичният сън при тях може да премине в 

истеричен ступор. Извеждането на пациента от него може да се 

случи или чрез енергично внушение за пробуждане, или чрез 

намаляване на значението на възникналото състояние: „Нека да 

спи, когато се наспи ще се и събуди!”. При болните от истерия по 

време на хипнотизация може да се стигне до истеричен припадък 

или до замъглено състояние на съзнанието. Най-често това се 

случва, ако пациентът вътрешно се съпротивлява на лечението 

или ако провежданото внушение дълбоко противоречи на 

неговите стремежи. 

При възникване на странични ефекти на хипнотерапията е 

целесъобразна тяхната диференциална диагностика със сходни 

соматични и нервно-психични разстройства, незабавното 

прекратяване на хипнотерапевтичните сеанси, провеждани с цел 

тяхното отстраняване чрез коригираща психотерапия с 

прилагане на адекватни за всеки случай психотерапевтични и 

медикаментозни въздействия.  

Трябва да се подчертае, че повечето от описаните О. П. (У.) 

О. Х. възникват вследствие недостатъчната професионална 

компетентност на хипнотерапевта.  

 

ОЦЕНКА НА  

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Нарастващата тенденция към интеграция на 

психотерапията в общата медицина и превръщането ù в 

общомедицинска специалност изостря въпроса за ефективността 

на психотерапията — за предпоставките, критериите и методите 
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за нейната оценка. 

Необходимостта да се разработят критерии и методи за О. 

Е. П. става все актуален във връзка с изпреварващото развитие 

на методите, на организационните форми на психотерапията, на 

броя на специлистите-психотерапевти в системата на 

здравеопазването. Организаторите на психотерапевтичните 

служби, както отбелязва Шкода (Skoda С., 1979) все по-често се 

срещат с проблема за оценката на полезността, 

целесъобразността и ефективността на средствата, отделяни от 

фондовете по здравеопазване за съхраняване на психичното 

здраве. Интересно е да се отбележи, че този проблем става все по-

значимо и в чужбина. Така Хайн и др. (Хайн и др., Hine F. et al., 

1982) в статия, посветена на проблемите, свързани с 

ефективността на психотерапията, се позовава на решение на 

финансовата комисия на Конгреса на САЩ да измени реда на 

финансиране на психотерапевтичното обслужване на 

населението по пътя на поощряването единствено на онези 

направления на психотерапия, които се основават на научни 

оценки на нейната ефективност. 

За да разкрием цялата сложност на разглежданите 

проблеми, ще приведем основните предспоставки за неговото 

решение по данни на различни автори (Карвасарский Б. Д., 1985; 

Stokvis В., 1959; Kratochvil S., 1976; Leder S. et al., 1982). 

1. За да се оцени ефективността на психотерапията, се изисква 

преди всичко ясно да се определи метода, с който тя ше се 

осъшествява. В практическата работа все по-често се говори за 

психотерапията изобщо, не за един, а за група методи, а за 

различни комбинации от тях — рационална психотерапия и 

хипноза (рациональная психотерапия и гипноз), хипноза и 

автогенна тренировка (аутогенная тренировка) и т.н., 

доколкото затвърждаването в практиката на психотерапевта 

на „комплексен” (комплексний) подход способства за все по-

широкото прилагане на съчетания от различни методи. 

2. При квалифицираното използване на един или друг метод 

трябва да се съблюдава определена техника. Очевидно е, че 

това изискване психотерапевтът да предлага качество, да има 

опит и да е достатъчно квалификация невинаги се спазва. 

Както методът на автогенната тренировка, така и методът 

на груповата психотерапия „в ръцете” (в руках) на различните 

психотерапевти с различна степен на квалификация 

естествено ще дадат различни резултати. 

3. Броя на пациентите, лекувани с помощта на даден метод, 

трябва да бъде статистически значим. В същото време при 

използването на някои системи за психотерапия става дума 

по-скоро за отделни пациенти, които са се подложили на 

многомесечно или дори на многогодишно психотерапевтично 

въздействие. 
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4. Изучаването на ефективността следва да се провежда при 

хомогенност на извадката. Обикновено се имат предвид групи 

от болни, които включват първични пациенти и такива, на 

които до този момент не са помагали други методи на лечение, 

амбулаторни и хоспитализирани болни, с остро и 

продължително протичане на болестта и т.н. 

5. Групата от пациентите, създавана за О. Е. П., трябва да се 

формира чрез метода на случайния подбор. От етична гледна 

точка това е възможно в случаите, когато броят на болните 

очевидно превишава реалните възможности да се обезпечи 

психотерапевтична помощ за всеки един тях.  

6. О. Е. П. не бива да се провежда от този, който осъществява 

лечението, за това е необходим независим наблюдател. Това 

изискване е много важно, доколкото така се елиминира 

вличнието на оценката на отношението на пациента към 

лекаря; може да се предполага, че болният ще оценява по-

искрено ефективността на лечението. 

7. Особено целесъобразно е независимият наблюдател да не знае 

за това какъв психотерапевтичен метод се прилага, за да не 

влияе на оценката му неговото собствено отношение към този 

метод. Използването на магнитофонни записи на 

психотерапевтичните беседи би позволило също да се 

изключи влиянието на оценки на типа поведение на пациента 

по време на психотерапията и т.н. 

8. Трябва да се отчита личностната структура на психотерапевта, 

степента на изразеност у него на качествата, използвани за 

прогнозиране на успешността на психотерапията (според 

литературните данни). 

9. Необходимо е да се отчита личността на болния, степента на 

изразеност у него на черти и особености, известни като 

прогностично благоприятни или неблагоприятни за 

психотерапевтичния процес.  

10. Има значение нагласата на болния към един или друг вид 

психотерапия, сформирана у него в частност, още преди 

срещите му с психотерапевта и с едни или други 

психотерапевтични методи. 

11. За целите на обективността е необходимо сравнение между 

непосредствените и дългосрочните резултати от лечението. 

Това условие е особено важно, когато става дума за оценка на 

ефективността при прилагането на личностно-

ориентираната (личностно-ориентированная, 

реконструктивная) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликов (личностно-ориентированная /реконструктивна/ 

психотерапия Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова).  

12. Броят на повторно изследваните болни в катамнезата 

трябва да бъде представителен по отношение на целия 

контингент на лекуващите се; тези болни трябва да бъдат не 
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по-малко от 90% от общия брой на изседваните. 

13. Оценката в катамнезата трябва да се извършва не само от 

лекаря, а по възможност от независим оценител (т.н. 

независими обективни данни), но и от самия болен 

(субективни показатели). 

14. Необходимо е да се отчитат особеностите на живота на 

болния след приключването на лечението, възможните 

влияния (положителни или отрицателни) на терапията върху 

най-близкото обкръжение на пациента (семейство, 

производство и т.н.). 

15. За обективната катамненза е необходима своя контролна 

група от болни, доколкото измененията в състоянието на 

пациентите, лекувани с помощта на психотерапията, биха 

могли с времето да се случат и извън лечението. 

16. Трябва да бъдат отчетени онези цели и задачи, обусловени 

от клиничната специфика на заболяването и теоретичните 

предпоставки, които се е опитал да реализира психотерапевта 

с помощта на прилагания от него метод. 

           Списъкът с възможните предпоставки, необходими за 

обективна О. Е. П. може да бъде продължен — например при 

създаването на хомогенни групи, обект на сравнение, е важно да 

се отчита местността, от която идва на лечение болния (степен на 

интеграция на психотерапията в нея, известни психотерапевти и 

т.н.). 

В психотерапевтичната практика отчитането на всички 

тези моменти е трудно и все пак психотерапевтът трябва да 

помни колко е важно тяхното значение при решаване на задачи, 

свързани с обективната оценка на ефективността на един или 

друг психотерапевтичен метод. 

           Предвид все по-широкото използване на метода на 

груповата психотерапия изглежда, че вече сам по себе си 

външният, по-„отворен” характер на лечението в групата, който 

предполага взаимодействие между относително голям брой 

участници, за разлика от „камерния” диаден характер на 

контакта „лекар-болек” (врач-больной), предоставя възможност за 

наблюдение, последиците от което влияят на протичането на 

психотерапевтичния процес в много по-малка степен, отколкото 

при индивидуалната психотерапия (индивидуальная 

психотерапия). 

            В същото време, по отношение на О. Е. П., отбелязаните 

преимущества на груповата психотерапия в значителна степен 

се неутрализират от това, че разширяването на диапазона на 

междуличностно взаимодействие в условията на групата 

сериозно усложнява възможността за контрол върху изучаваните 

променливи. Още по-важно е обстоятелството, че включването в 

този процес на групата като социално-психологическа цялостност 

води след себе си необходимостта да отчитат редица качествено 
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нови променливи. Допълнителна трудност е и това, че груповата 

психотерапия се явява на първо място лечебен процес, 

следователно оценката на неговите крайни резултати има винаги 

индивидуализиран характер и е неразривно свързана с 

клиничните аспекти на оценката на изменението, протичаща в 

самия човек, което изисква постоянно съотнасяне на три 

изследователски плоскости — клиничен, индивидуално-

психологичен и социално-психологичен.  

Признаването на тази неразривна връзка поставя под 

съмнение обосновката и целесъобразността на приетото 

разделение на трудовете в тази област на изследване на 

психотерапевтичния процес и неговата ефективност. Анализът на 

литературата от последните години, в основно чуждата, посветена 

на изучаването на груповата психотерапия, показва, че в 

повечето случаи резултатите, получени от изследователите, са 

несъпоставими между себе си. Причина за това се явяват не само 

различията в теоретичните подход на авторите к разбирането им 

за целите, задачите и механизмите на терапевтичния процес, но 

и, на първо мвсто, недостатъчно обоснованият избор на 

изучаваните променливи. Този разрив между процесуалната и 

резултативната страна на груповата психотерапия води до това, 

че на изследване се подлагат или произволно установени от 

авторите параметри, съответващи на тяхната теоретична 

ориентация, или феномени, които се явяват традиционно обект 

на анализ в  социалната психология, терапевтичната значимост 

на които обаче не се изучава специално.  

В качеството на най-простичък пример можем да посочим 

проблема за числеността и за състава на психотерапевтичната 

група (психотерапевтическая група). Прието е да се смята (в 

съответствие с данните от социалната психология на малката 

група), че оптималното количество е 10-12 човека и че групата 

трябва да бъде хетерогенна във всяко едно отношение, освен по 

своя нозологичен състав. В литературата обаче отсъстват 

указания дали тези условия са оптимални за всеки пациент. 

Същото може да се каже и за тематиката на груповите дискусии 

(групповые дискуссий), типовете дискусия, характера на 

взаимодействията и др. 

Несъмнено е, че изборът на критерии за ефективност на 

психотерапията най-непосредствено се определя от нейните цели, 

които от своя страна произтичат от приетата теоретична 

концепция. В голяма степен това се отнася за ефективността на 

личностно-ориентираните психотерапевтични системи, 

включително за личностно-ориентираната (реконструктивна) 

терапия на Карвасарский, Исурина, Ташликов (личностно-

ориентированная  / реконструктивная психотерапия/ 

Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова). 

По-голяма част от специалистите са убедени, че един-
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единствен критерий за симптоматично подобрение не се явява 

надежден при определянето на непосредствената афективност и 

устойчивост на психотерапията, макар че субективното 

преживяване на болния (и, доколкото е възможно, обективно 

записаното) за клиничното симптоматично подобрение се явява 

несъмнено важен критерии за О. Е. П. Клиническият опит с 

прилагане на широки катамнестични данни убедително 

свидетелства за необходимостта да се привлекат за О. Е. П. 

определени социално-психологични критерии. Към тях се отнасят 

степента на разбиране от пациентите на психологичните 

механизми на болестта и на собствената им роли във 

възникването на конфликтните и на травмиращите ситуации, 

включително в развитието на собствените неадаптивни реакции, 

в промените в отношенията и нагласите, в подобряването на 

социалното им функциониране и др. 

Критериите за ефективност на психотерапията трябва да 

удовлетворяват следващите критерии. На първо място, 

необходимо е достатъчно пълно да характеризират настъпилите 

изменения в клиничната картина и в адаптацията на пациента, 

като се отчитат три плоскости на разглеждане на терапевтичната 

динамика: 

1) соматична (соматическая); 

2) психична (психологическая); 

3) социална (социальная). 

            На второ място, те трябва не само да позволяват да се 

направи оценка от гледна точка на обективното наблюдение, но и 

да включват субективната оценка от позицията на самия 

пациент. И на трето място, тези критерии е необходимо да бъдат 

достатъчно независими едни от други. 

            За оценка на ефективността на личностно-

ориентираната психотерапия на Карвасарский, Исурина, 

Ташликов (личностно-ориентированная, реконструктивная 

психотерапия Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) при 

неврозите може да се използват няколко критерия, които до 

някаква степен могат да се разглеждат и като показатели за 

дълбочината на лечението. При провеждането на психотерапия 

на първия етап се постига определена степен на разбиране от 

страна на болния относно връзките между наличната 

симптоматика и невротичния конфликт, между симптоматиката 

и собствените проблеми. Измененията (в очакваната посока) в 

степента на разбирането от страна на болния  на психичните 

механизми на неговото заболяване се приемат в качеството им на 

първи от допълнителните социално-психологични критерии за 

оценка на лечебната ефективност. На следващия етап от 

психотерапията се пренастройват отношенията на болния, 

вследствие на което той придобива по-голяма способност да 

възприема нов реален опит и усвоява по-адекватни способи за 
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реагиране. Обичайно тази пренастройка обхваща не само сферата 

на междуличностните отношения, но и на отношенията на 

болния към самия него, като това води до стесняване на 

пропастта между идеалните и реалните представи за самия себе 

си. Обективно регистрираните (наблюдаеми от околните) 

параметри, които характеризират степента на възстановяване на 

нарушените отношения на личността, т.е. измененията в 

поведението, в контакта с хора, в житейските планове и цели, се 

разглеждат в качеството им на втори критерии. На последния 

етап от психотерапията болните реализират своя нов опит, своите 

нови стереотипи на поведение, възстановяват своите отношения. 

Това води до нормализиране на социалното функциониране на 

болния на работа, в обществото, в семейството. В качеството му на 

трети критерии се използват субективно и обективно 

(ввключително катаместично) определените степени на 

нормализация на социалното функциониране (на пациента — 

бел. прев.)  в различни сфери на дейност. 

Нараства интересът към разработването на критерии и на 

методи за О. Е. П. при ред други заболявания. Така Б. М. Гузиков 

(Б. М. Гузиков, 1982) предлага да се оценява ефективността на 

психотерапията (в частност в груповата форма на работа) при 

алкохолизъм с помощта на следващите четири критериии: 

степента на преодоляване от пациентите на анозогнозията (това е 

неспособността на болните от алкохолизъм да се признаят за 

такива и нежелаието им да се лекуват и т.н.; степента на 

обективност на оценката от страна на болния на неговите 

личностни особености, на способността му да възстанови 

самоуважението си и др.; степента на социално-психологическа 

реадаптация; която се определя от характера на възстановяване 

на нарушените семейни, производствени и други отношения на 

пациента; продължителността на ремисията. Авторът подчертава 

голямата надеждност на О. Е. П. при пациенти с алкохолизъм 

при използване на всички изброени критерии. 

В изследванията на В. М. Воловик (В. М. Воловик, 1978) и 

на неговите колеги се анализират въпросите за ефективността на 

психотерапията в системата на лечебно-рехабилитационните 

въздействия у болни с вяло протичаща форма на шизофрения. В 

допълнение към клиническите, тук встъпват и психологични и 

социални критерии, чиито съдържателни аспекти естествено се 

определят от целите на провежданите индивидуална и групова 

психотерапия. Основните насоки на психотерапевтична намеса 

(психотерапевтическое вмешательство) са следните: 

1) субективна оценка на болестта и на отношението към 

лечението;; 

2)  наличие на трудности и на конфлитки в други значими 

сфери на отношенията на личността и степента на тяхното 

осъзнаване;  
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3) изопачаване на социалната перцепция, на самооценката 

и на нивото на претенциите; 

4) недостатъчен индивидуален опит и наличие на вторично 

усвоени форми на поведение, което дезадаптира болния. 

Значително по-сложно е понятието ефективност на 

психотерапията при соматичните заболявания. Разграничават се 

следните критериите за ефективността на психотерапията и 

рехабилитацията при тези болни: медицински (включващи в себе 

си физически), психологични, професионални и социално-

икономически. 

Методите на изследване на ефективността на 

психотерапията е необходимо да дават възможност за получаване 

на числени показателни на разглежданите критерии, да 

регистрират измененията в хода на лечение по всеки един от тях, 

да анализират статистически получените терапевтични 

резултати. 

Ще дадем за пример комплекс от методики, разработени с 

отчитане на приетата и описана по-горе система от четири 

критерии за О. Е. П. При неврози (Карвасарский Б. Д./ Ледер С., 

1990). За основа на О. Е. П. при болни с невроза служи клинична 

скала, представена в четири градации и отразяваща динамиката 

на подобрението по всеки един от изброените по-горе критерии. 

Тази скала може да бъде използвана както при обичайната 

клинична оценка от страна на лекаря на резултатите от 

проведената терапия, така и в различни клинико-психологични 

методики. 

Наред с клиничните скали за отчитането на степента на 

симптоматично подобрение, могат да се прилагат различни 

оценъчни скали. Така например въпросникът на Александрович 

(Александрович/ Aleksandrowicz J. W., 1977) включва точки, 

които се отнасят до различни видове невротични разстройства. 

Степента на изразеност на симптоматиката се оценява в балове 

(от 0 до 3). Получените оценки за всеки пациент се сумират и се 

изчисляват количеството на отговорите в четири степени: (1 — 

симптоматиката се проявява често или се характеризира с 

изразена интензивност, 2 — симптоматиката се проявява 

достатъчно често или се характеризира с значителна 

интензивност, 3 — симптоматиката се проявява слабо или се 

характеризира със слаба интензивност, 4 — отсъства 

симптоматика). Изследването се провежда в началото и в края на 

лечението. Сравнението между получените стойности позволява 

да се отнесат промените в симптоматиката към такива категории 

за оценка на ефективността като значително подобрение, 

незначително подобрение, без промяна, влошаване. 

Представлява интерес въпросът за това какви групи симптоми 

доминират първоначално в клиничната картина на болния и 

какви промени настъпват в процеса на лечение. Въпросникът 
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позволява да се оценят наличието и динамиката на пет 

симптомокомплекса: обсесивно-фобийни разстройства 

(обсессивно-фобические расстройства, емоционални нарушения 

(эмоциональные нарушения), соматични разстройства 

(соматические расстройства), перцептивно-гностични 

(перцептивно-гностические) и личностни нарушения (личностные 

нарушения). 

За да се определи динамиката на осъзнаването на 

психичните механизми на болестта в психотерапевтичния процес 

при болни с неврози, в допълнение към клиничния метод се 

използват клинико-психологични скали и проективни методи.  

Степента на осъзнаване и на разбиране от страна на болните на 

психичните механизми на тяхното заболяване, могат да се 

оценяват с помощта на въпросник, състоящ се от три части, 

разработен в клиниката по неврози към Института по 

психиатрия и неврология във Варшава. Първата му част 

представлява скала за измерване на степента на разбиране от 

страна на пациента на връзкит между изразеността на 

проявените при него разстройства, на ситуацията му и на начина, 

по който той я преживява; пациентът трябва да избере от списък 

с предложени изказвания онова, което отразява неговото 

разбиране за причините, пораждащи периодично усилване на 

неговата симптоматика. Всеки отговор има определено тегло, 

което отчита степента на осъзнаване, представена в изброените 

по-горе пунктове на въпросника. В процеса на лечение протича 

промяна в честотата на избора на отговорите, която отразява 

степента на осъзнаване. Ако до началото на лечението 

преобладават отговори от типа „симптоматиката се усилва 

вследствие на промените във времето” («симптоматика 

усиливается вследствие перемены погоды»), „без видими 

причини” («без видимых причин»), то в края на лечението най-

често се споделя следното: „в някои трудни за мен ситуации” («в 

некоторых трудных для меня ситуациях»), „като последствие от 

преживявани от мен чувства на неувереност, обида, злоба и т.н”.. 

Втората част на въпросника представлява сама по себе си скала, 

предназначена за измерване на степента на разбиране от 

пациента на връзката между възникването на невротичните 

нарушения и различни фактори. Пациентът трябва да избере 

изказвания, които отразяват неговото разбиране за това как е 

възникнало невротичното нарушение. В процеса на лечение 

протича промяна в степента на осъзнаване от страна на болния 

на психичните механизми на неговото заболява — от 

неразбиране на ролята на психогенните фактори при 

възникването на неврозата (в най-добрия случай се признава 

връзката между нейните симптоми и неспефицично напрежение) 

към осъзнаване на специфичния съдържателен или адаптивен 

характер на симптомите и пълното осъзнаване на ролята на 
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собстените личностно-емоционални проблеми за възникването на 

типичните за болния конфликтини ситуации и разбирането на 

техния генезис. Третата част на въпросника представлява списък 

на основните емоционално-личностни проблеми при неврозите. 

Най-честите сред тях, които отбелязват самите болни, са 

следните: конфликтът между потребностите да се подчиниш и да 

доминираш, конфликтът между зависимост и независимост, 

конфликтът между потребностите от постижения и от страха от 

неуспех и разминаването между нивото на претенциите и нивото 

на постиженията, а също така и конфликти, свързани с 

неадекватната нормативност. В процеса на лечение пациентите 

по-пълно идентифицират своята конфликтна проблематика и ù 

придават все по-голямо значение в качеството ù на причина за 

възникването на невротичните разстройства. Очертаните в края 

на лечението проблеми от страна на болните се сравняват с 

данните относно тези тези проблеми, получени от лекуващия 

лекар. Подобна съпоставка позволява да се определи нивото на 

осъзнаване от страна на пациента на неговите невротични 

проблеми. Правилното разбиране на проблематиката от 

пациента спомага за нейната конструктивна и емоционална 

преработка, което води до понижаване на нивото на нервно-

психично напрежение, от което следва редуциране на 

симптоматиката. 

Определянето на степента на реконструкция на 

нарушените личностни отношения на болния в процеса на 

психотерапия може да се осъществява с помощта на проективни 

методи (незавършени предложения и др.), на семантичния 

диференциал на Осгуд (семантический дифференциал Осгуда), 

на метода на Люшер (метод Люшера), на методиката Q-

сортировка (методика Q-сортировки), на междуличностната 

методика на Лири (межличностная методика Лири). Динамиката 

на самооценката (идеалните и реалните представи за себе си), на 

отношенията към другите и към собственото заболяване, 

отразяват процеса на реконструкция на личността. За да се 

изследва отношението към лечението може да се използва 

въпросник, който съдържа 22 изказвания, характеризиращ 

разнообразната мотивация за лечение: нагласата към 

постигането на осъзнаване, на промяна на поведението, на 

симптоматично подобрение, на „вторична печалба” («вторичный 

выигрыш») от болестта, друга мотивация (например собствената 

концепция за болестта, желанието да се лекуваш със съвременни 

методи и пр.). Ако в началото на лечението у болните 

преобладава нагласата към постигане на симптоматично 

подобрение, на пасивно получаване на помощ, то в процеса на 

психотерапия се наблюдава съществена динамика, а именно 

формират се нагласи, насочени към постигане на осъзнаване и 

към промяна на поведението. Явявайки се първични резултати от 
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психотерапията, такива нагласи в дългосрочен план обезпечават 

нейната ефективност. 

Степента на възстановяване на пълноценното социално 

функциониране на болния може косвено да се съди по промяната 

в неговото поведение в отделението (изпълняване на 

задълженията по самообслужването, участието в трудовата 

терапия, положителното влияние на други болния), а също така, 

което е по-показателно, по катамнезата, която оценява 

динамиката на неговите производствени показатели, социални 

връзки и други жизнени характеристики. Допълнителна 

информация може да даде и специалната анекта, която отразява 

удовлетвореността на пациента от неговото функциониране в 

различни сфери на живота (семейство, работа и общество). 

Използването на тази система за оценка позволява не само 

да се получи цялостна представа за резултатите от лечението на 

пациента, но и да се прогнозира тяхната устойчивост, а също така 

да се определят реалните терапевтични задачи и оптималните 

психотерапевтични методи при различни категории болни от 

неврози.  

Разбира се, за оценка на измененията в състоянието на 

болните от неврози и други заболявания по критериите за 

симптоматично подобрение, както и по психологични и социално-

психологични критерии, могат да се приложат широк спектър от 

методики, специално разработени такива, които отчитат 

конкретното заболявания, неговата природа и механизми — 

клинични скаши, психологически, социално-психологически, 

психофизиологични, физиологични метоиики и т.н. 

Необходимо е единствено да се подчертае, че 

установяването на динамиката в състоянието на болния с 

помощта на психологични методи изисква прилагането при 

повторни изследвания на сходни методика, които обаче по 

съдържание и форма се отличават от първоначално 

предложените, за да се намалят (ако не може да се изключи 

напълно) изкривяванията, получени вследствие придобиването 

на навици в изпълнението на задачите. 

В случаите, при които се прилагат експериментално-

психологически методики за О. Е. П., обикновено се изхожда от 

обичайния за психодиагностиката принцоп на отличие между 

извадката болни и извадката хора в норма, а също от това 

доколко с подобряването на състоянието на пациентите 

психичните им показатели се приближават към нормалните 

такива. Ето защо основното внимание се насочва към различието 

между средните показатели по психологичните методики, 

получени в началото, в процеса и в края на лечението. Голям 

брой автори изследват с помощта на съшите тези психологични 

методики и контролни групи болни, които не се поддават на 

лечебно въздействие, особено когато то продължава  месеци, а 
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понякога и години,  

При О. Е. П. на болни от неврози, психични и други 

заболявания, могат да се използват относително по-обективните 

психофизиологични методи (Мягер В. К., 1971; Карвасарский Б. 

Д., 1990). Установено е, че подобрението в състоянието на болния 

се съпътства от нормализация (или тенденцията към нея) на 

психофизиологичната реактивност, обусловена от промяната в 

неговото отношение към патогенните преди това условия и 

въздействия. За да се определи ефективността преимуществено 

на симптоматичните психотерапевтични методи, се регистрират 

измененията във вегетативно-симптоматичните, физиологичните 

и психичните функции (Платонов К. И., 1962; Буль П. И., 1974; 

Свядощ А. М., 1976; Чугунов В. С., Васильев В. Н., 1984; 

Вассерман Л. И., 1989; Гаренкова Н. И., 1995, и др.). 

Очевидно е, че необходимостта да се отчитат изброените по-

горе предпоставки, критерии, резултати от изследвания, с 

помощта на адекватни за това критерии относно използваните 

методи (в крайна сметка — множество от най-разнообразни 

променливи) за О. Е. П. създава почти непреодолими трудности 

при решаване на този проблем. Определен изход от това много 

автори виждат във възможностите, които се откриват при 

използването на все по-сложни програми за многомерна 

статистика с прилагане на съвременната компютърна техника. В 

същото време не спират и опитте за щателен анализ на отделните 

наблюдения, включително и на процеса на групова 

психотерапия, както и разработването на специална методология 

за подобен анализ, също с използването на сложни статистически 

методи. 

Предвид цялата трудност на О. Е. П., по-нататъшната 

разработка на теоретичните и на практическите аспекти на този 

проблем винаги ще изискват отчитането на своеобразните 

природа, клиника и механизми на развитие на болестта, на 

използваните методи за лечение и на целите, към които е 

насочено то. 

Вж също Метаанализ на резултатите от изследването 

на ефективността на психотерапията на Граве.  

 

_П_ 

 

ПАВЛОВ //  

ПАВЛОВ Иван Петрович  

ПАВЛОВ Иван Петрович, 1849-1936  

 

Великият руски физиолог е роден в село Кривополие 

(Кривополье) в рамките на бившата Рязанска губерния. Баща му 

е свещеник. След като завършва през 1864 г. духовно училище, 

Павлов постъпва в Рязанската духовна семинария. Под 
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влиянието на литературата от шестдесетте години, и особено на 

Писарев (Писарев),  – пише П., – „нашите умствени интереси се 

обърнаха по посока на естествознанието и много от нас – 

включително и аз – решихме да изучаваме в университета 

естествени науки”. След като завършва семинарията през 1870 г., 

П. напуска Рязан и постъпва в естествения отдел на физико-

матерматическия факултет на Петербургския университет. 

Голямо влияние върху решението на П. да се специализира в 

областта на физиологията оказват трудовете на И. М. Сеченов (И. 

М. Сеченов) и особеност неговият труд „Рефлекси на главния 

мозък” («Рефлексы головного мозга», 1863). На първия си изпит в 

университета П. се явява при професор Д. И. Менделеев (Д. И. 

Менделеев). През 1874 г. съвместно със студента М. И. Афанасиев 

(М. И. Афанасьев), П. разработва своята студентска научна 

работа „За нервите, които ръководят работата на подстомашната 

жлеза” («О нервах, заведующих работою поджелудочной 

железы»). В хода на това изследване П. създава собствена и много 

оригинална методика за обработване на панкреасните фистули, 

както и експериментална техника. За това изследване 

университетският съвет връчва златен медал на П. Завършвайки 

през 1875 г. естествения отдел на Петербургския университет, 

през същата година П. постъпва в трети курс на Медико-

хирургическата (днес Военно-медицинска) академия. Бидейки 

все още студент в последния курс на академията, П. ръководи 

една неголяма лаборатория към клиниката на изтъкнатия деятел 

на руската медицина С. П. Боткин (С. П. Боткин). Работейки в 

тази лаборатория, П. получава отново златен медал за своите 

експериментални изследвания. Изследванията на 

центробежните нерви на сърцето съставят съдържанието на 

защитената през 1888 г. от него докторска дисертация. Още в 

първите експериментални изследвания на П. се очертава една 

особеност, а именно: постоянният му, неотслабващ интерес към 

влиянието на нервната система върху различните външни и 

вътрешни функции на живия организъм, стремежът му да 

установи и изучи влиянието на нервната система върху все по-

голямо количество функции на организма;. Това физиологично 

направление самият Павлов нарича нервизъм (нервизм). През 

1884 г. П. получава от академията възможността да се отправи в 

двугодишна командировка в чужбина. През 1890 г. той е 

назначен в катедрата по фармакология на Военно-медицинската 

академия, а от следващата година завежа физиологичния отдел 

по експериментална медицина, който ръководи до края на 

живота си. През 1897 г. П. издава своя знаменит труд „Лекции за 

работата на главните храносмилателни жлези” («Лекции о работе 

главных пищеварительных желез»), който му носи световно 

признание. За трудовете му по физиология на храносмилането на 

П. е присъдена Нобелова награда през 1904 г. 
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През 1903 г. П. публикува своята първа статия, посветена 

на учението за условните рефлекси. По същото време той си 

поставя задачата да продължи да разработва проблемите на 

„експерименталната психология и психопатологията при 

животните”  («экспериментальная психология и психопатология 

на животных»). По-късно, през 1931., П. открива 2 специални 

клиники в рамките на своята лаборатория – нервна и 

психиатрична. В тях той изследва различни форми на неврози и 

психози. 

В научната дейност на П. могат да се разграничат 3 

основни етапа. Първият етап на неговата научна дейност се 

съсредоточава върху въпросите на физиологията и 

фармакологията на сърдечно-съдовата дейност; вторият е 

посветен на експерименталното изследване на дейността на 

храносмилателните жлези; третият – на изследването на 

функциите на самата нервна система и особено на 

експерименталното изследване на работата на нейните висши 

отдели – големите полукълба на главния мозък и на близките до 

тях подкорови области. Именно на този трети етап П. развива 

своето учение за условните и безусловните рефлекси, което по-

късно се превръща в учение за висшата нервна дейност, а 

впоследствие – в учение за първата и втората сигнална система 

на мозъчната кора. 

Изследванията на П. в областта на физиологията на 

висшата нервна дейност (на взаимодействието между първата и 

втората сигнални системи и на характеристиките на втората 

сигнална система, на типовете нервна система, локализацията на 

функциите, системността на работата на големите полукълба, 

експерименталните неврози и др.) изиграват голяма роля в 

развитието на физиологията, медицината, психологията и 

педагогика. 

Резултатите от своите експериментални изследвания, П. 

систематично излага в две основни негови книги: 

„Двадесетгодишен опит на обективно изучаване на висшата 

нервна дейност (поведението) на животните” («Двадцатилетний 

опыт объективного изучения высшей нервной деятельности 

(поведения) животных», 1924) и „Лекции за работата на големите 

мозъчни полукълба” («Лекции о работе больших полушарий 

головного мозга» (1926-1927). През 1949 г. са публикувани 

„Павловски среди” («Павловские среды») (в 3 тома) – стенограми 

от заседанията на колектива сътрудници към физиологичните 

лаборатории на П. в нервните и психиатричните клиники, които 

работят под негово ръководство. 

Трудовете на П. оказват значително влияние върху 

формирането на бихевиоризма (бихевиоризм) – направление в 

психологията, сформирано в началото на ХХ век, което се явява 

теоретична основа на поведенческата психотерапия 
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(поведенческая психотерапия). Класическото обуславяне 

(классическое обусловливание), свързано с името на П. е първата 

теория, която заляга в основата на поведенческата психотерапия. 

Идеите на П. оказват също така влияние върху формирането на 

теориите за инструменталното, или за оперантното обуславяне 

(оперантное обусловливание), разработено от Торндайк 

(Торндайк, Thorndike Е. L.) и Скинър (Скиннер, Skinner В. F.). 

Трябва да се отчете и приносът на П. в разработването на 

учението за хипнозата (гипноз).  

Вж също Условно-рефлекторна терапия на Селтър.  

 

ПАЛСИНГ //  

ПАЛСИНГ 

  

Авторът на холистичния пулсационен масаж е Браунинг 

(Браунинг, Browning Т.). Понякога този масаж се нарича 

холистичен П. – от  (holos (греч.), holistic (англ.) — цялостен; 

pulsing (англ.) — пулсация. Работейки дълги години в качеството 

му на професионален масажист, остеопат и рефлексотерапевт, 

Браунинг разбира, че за да излекува човек от която и да било 

болест, е недостатъчно той да бъде лекуван единствено на 

физическо ниво, че е нужен цялостен подход. Тя предлага 

система, която обединява важни компоненти на 

психосоматичните концепции и техника, която интегрира в себе 

си телесната терапия на Изтока и представите на дълбинната 

психология на Запада, което позволява да се разкрият нови 

възможности за профилактика и за лечение на различни 

разстройства. Благодарение на принципите, лежащи в основата 

на П. – технологията, този метод има широк спектър на 

приложение. Холистичният масаж се използва активно в 

лечението на деца, при подготовката за раждане на бременни 

жени, показан е при възрастни хора за възвръщане на 

гъвкавостта, еластичността и подвижността на ставите и 

тъканите. Използва се при лечението на детска церебрална 

парализа. Особено полезен е масажът при рехабилитацията на 

болни, преживели инфаркти и инсулти. П. се използва ефективно 

както при лечението на физически недъзи, така и при 

психосоматични и емоционални разстройства, при състояния на 

страх и депресии, при посттравматични състояния (жертви на 

психично, физическо и сексуално насилие) и др. 

Холистичният масаж представлява сам по себе си цялостна 

система и се явява профилактичен, терапевтичен и 

рехабилитационен метод. Най-често този метод се използва в 

рамките на комплекс от терапевтични и психотерапевтични 

процедури. 

Техниката на ритмичното люлеене (ритмичное 

раскачивание) в холистичния масаж включва в себе си 
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разнообразни прийоми. В процеса на своеобразното люлеене 

тялото сякаш се удължава, разтяга. Терапевтът, изпълнявайки 

пулсационни движения, разпространява вибрациите по цялото 

тяло. Основният принцип на люлеенето са ритъмът и 

движението. Ритъмът е неизменна част на човешкото 

съществуване. В процеса на масажиране ритъмът на тялото се 

задава чрез пулсиращи движения, които представляват сами по 

себе си люлеене. Обикновено люлеенето се осъществява с 

отворена длан, като основната роля изпълнява палецът, докато 

останалите пръсти не са толкова активни. Меката отворена длан 

остава върху тялото на пациента и постоянно го подкрепя. Всеки 

човек и част на тялото имат собствен ритъм и степен на люлеене, 

своя собствена скорост, с която тялото се връща в изходно 

положение след всяко залюляване. Темпът е важен и при 

изпълняването на самия масаж, доколкото той е пряко свързан с 

дълбочината на отпускане на пациента. Непрекъснатостта и 

плавността на люлеенето са много важни, доколкото оказват 

отпускащо действие върху цялата мускулна система на 

организма, като същевременно спомагат за промяна на 

състоянието на съзнание (водят до мек кинестетичен транс). 

Колкото по-малко е залюляването, толкова по-бързи са ритъмът и 

движението на тялото. И обратното – колкото по-активно е 

движението, толкова по-бавен е ритъмът. По време на сеанса се 

прилагат и двата подхода. Холистичният масаж е много гъвкав 

способ и може да се прилага с голям ефект във всяка позиция, 

която е необходима. Пациентът може да лежи по корем, по гръб, 

настрани, в ембрионална поза. Най-удобно за терапевтичната 

работа се явява естественото положение на гърба: ръцете лежат 

до тялото, краката – на ширината на раменете. Холистичният 

масаж се явява добър диагностичен метод при откриването на 

мускулните блокажи, свързани с пренесени психични травми, т.е. 

на мускулните брони по Райх (Райх, Reich W.). Постоянният 

люлеещ ритъм, който се задава от тялото по време на сеанса, 

притежава свойството протичане (текучесть), т.е. стимулирането 

на процеса на протичане на течностите в тялото. У пациентите 

често възникват асоциации, свързани с водата. Силата на 

холистичния масаж е в неговата мекота. Това е ключово. „Мекото-

меко побеждава твърдото-твърдо..”. (Лао-Цзъ) («Мягкое-мягкое 

побеждает твердое-твердое...» (Лао-Цзы). 

По време на сеанса с неговия люлеещ ритъм е характерно 

припомнянето на ембрионалното състояние – топлата вода, 

защитеността и радостта от сътворението – това е първата 

пренатална материца по Гроф (Гроф, Grof S.). Отзвукът на тези 

клетъчни спомени може да се изпита съзнателно или 

несъзнавано по време на масажните сеанси, когато човек 

преживява отново своето раждане. С помощта на този метод се 

разкрива възможността да се пътешества в биографичния опит в 
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перинаталната и още по-далеч – в трансперсоналната област. 

С какво се отличава холистичният масаж на толкова 

многообразния фон от подходи и техники на телесно-

ориентираната психотерапия (телесно-ориентировааная 

психотерапия)? Със своята простота. Техниката на масаж е лека и 

естествена. С профилактична цел тя може да се използва и от 

неспециалист. За да се използва в дълбинната психология, 

безусловно обаче е нужна специална подготовка. Нежността. 

Една от особените черти на холистичния масаж, която го прави 

толкова ефективен и целебен – това е безопасната среда, 

обстановката, която се създава в процеса на неговото използване. 

Силата на холистичния масаж е в неговата мекота и нежност и 

именно това стимулира процеса на изцеление. Браунинг смята, 

че: „Твърде дълго ние бяхме привърженици на мита за 

„горчивата” (горкая) меедицина, която твърди, че за да помага 

леението, то трябва да бъде неприятно”. Единството. 

Холистичният масаж представлява сам по себе си двустранен 

процес, в който два ритъма се сливат в един. Браунинг описва 

усещането като танцуващ поток между двама души, в който 

получаващият и даващият си сменят местата. Отговорността. 

Много е важно пациентът да разбира, че той самият носи 

отговорност за своето здраве и живот. И двамата участника в 

процеса – и терапевтът, и пациентът – носят отговорност за 

случващото се по време на сеансите. Осъзнаване (осознание). В 

телесната психотерапия голямо значение има осъзнаването на 

телесните сигнали, доколкото те са пряк израз на несъзнаваните 

потребности. Осъзнаването на телесните сигнали помага на 

човека да намери загубеното от него – да се съедини със своите 

вътрешни източникци на знание. Съпротива (сопротивление). 

Важно е да се разбере, че съпротивата е част от процеса на 

изцеление и в нея няма нищо лошо. Причните за съпротивата 

могат да бъдат толкова много, колкото са и хората. Приемане 

(принятие). За онези, които започват да лекуват, е важно е да 

разберат, че те не трябва да изменят другите, натрапвайки им 

собствените си представи и оценки. Максималното, което може да 

направи психотерапевтът, - е напълно да приеме пациента такъв, 

какъвто той е, което, от своя страна, ще помогне на пациента да 

приеме самия себе си. Блокажите (блоки). Отношението към 

блокажите и към холистичния масаж е безоценъчно. Това е най-

важното. Да се отрича блокажа, според Браунинг, значи 

безразсъдно да прахосваме нашето най-голямо богатство, 

доколкото блокажите са най-ценните учители на човека. 

Благодарение на тях, човек може да постигне задълбочено 

познание за самия себе си и за своя живот. „Езикът на тялото” 

(«Язык тела»). В рамките на този подход тялото се разглежда като 

определена система от полюси: ляв – десен, горен – долен, глава – 

тяло, туловище – крайници. Всеки един полюс съответства на 



 

 
~744~ 

определен психичен аспект. Онази част, към която мие насочваме 

повече енергия, ще бъде несъмнено по-добре развита, и това ще 

се отрази като цяло на баланса на нашето тяло. Когато човек се 

фиксира върху един доминиращ аспект, когато той става 

привързан към него, тогава възникват психосоматични или 

емоционални нарушения. Това може да доведе до ситуация, при 

която човек ще използва логиката в случаи, при които трябва да 

използва чувството или ще показва своето „обществено” лице 

тогава, когато от него се изискват близки емоционални 

отношения. Това често се случва при „разрив” («разрыв») между 

горната и долната част на тялото. В масажа това се усеща по това 

доколко е трудно да се намери ед инен ритъм за горната и 

долната част на тялото. При люлеенето, определена част от 

движението ще угасва в областта на кръста. В качеството на 

пример може да се разглежда границата между главата и тялото. 

Ето и някои ключови думи, които се отнасят до този аспект. 

Глава: лидер, възрастен, интелект, идеи, разсъдък, логика. Тяло: 

емоции, чувства, страст, инстинкт, интуиция и др. „Разривът” 

между главата и тялото преобладава в съвременното общество. 

При наличието на разрив между главата и тялото огромно 

значение придобива шията. В тази област обикновено е събрано 

голямо количество блокажи. Често този разрив е особено видим в 

тялото: шията е наклонена напред, изнесени също пред тялото са 

главата брадичката, те сякаш вървят пред тялото. 

Седем основни принципи на П.- технологията са: 

1. Повсеместно движение («повсеместное движение»). 

Основната цел на масажа на всеки един участък от тялото е да 

създаде движение по цялото тяло, поради което първият принцип 

– „повсеместното движение” («повсеместное движение») — се 

явява основен. Посредством повсеместното движение на тялото се 

съобщава за неговата цялостност.  

2. Разширяване и удължаване («расширение и удлинение»). 

Разтягането не само разширява гръдния кош; освобождава 

блокираните стави и мускули; то също така спомага за това да се 

установи контакт с вътрешното дете; да се освободят сдържаните 

емоции. 

3. Съединяване («соединение»), Съединяването на различни 

полюци и аспекти на тялото се постига чрез два способа: чрез 

повсеместно движение в тялото; при масаж на границите и на 

прилежащите области. Съединяването може да бъде постигнато 

също и чрез промяна на ритъма на колебанията. 

4. Единство («единство»). Доколкото действието на масажа е 

много дълбоко, пациентът е изключително чувствителен по време 

на сеанса. Ако по време на сеанса  терапевтът се отвлече, замисли 

се за нещо свое, загуби рапорт (раппорт), то пациентът се 

чувства изгубен. 

5. Никаква принуда (никакое принуждение). Принципът за 
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работа без усилие се демонстрира по време на целия процес, 

както при оказването на физическо въздействие, така и при 

създаването на оптимална психична атмосфера, при 

интерпретирането (интерпретация) на опита на пациента.  

6. Изцеление, а не поправяне (исцеление, а не 

исправление). При първоначалния контакт с блокажа, не е 

желателно веднага да се пристъпва към работа с него, доколкото 

знанието в определен момент не дава възможност да се съди за 

ситуацията като цяло. Изваждането на отделни моменти от 

контекста може да доведе до изпускането на основната мисъл, а с 

нея и на възможността да се разбере какво се случва реално с 

човека. 

7. Самоисцеление (самоизцеление). Взаимодействието 

между терапевта и пациента се заключава в това да се помогне 

на последния да си възвърне вътрешната сила чрез способността 

му да се доверява на своите усещания и чувства. Следва да се 

приветства неговото право да има свое мнение и избор.  

Работа с блокажите. По време на масажа или след него 

могат да се използват най-различни способи за снемане на 

блокажите: дишане, звуци или директен масаж на областта, 

прилежаща към мястото на разположение на блокажите. 

Холистичният масаж е отворен способ, при него няма 

ограничения. Просто е необходимо човек да се доверява на своята 

интуиция и да следва процеса, да му се довери. В това се обучава 

и пациентът: да доверява на своите собствени процеси, да ги 

приема и изучава. Често в момента, когато блокажите се 

разрушават, тялото отразява тези промени с неочаквано дълбоки 

вдишвания, с повишена подвижност, със сълзи. В такива моменти 

пациентите обикновено изпитват огромно чувство за облекчение, 

доколкото енергията, акумулирана в тялото, започва да се движи. 

Всичко това се съпровожда от треперене на отделни участъци от 

тялото и от чувството за разширяване или за свобода. Отбелязват 

се и множество признаци, по които освобождението може да 

прояви себе си – на физическо, емоционални, интелектуално 

ниво. Всички тези симптоми потвърждават, че при използването 

на този метод започва да протича процес на самоорганизация на 

психосоматичната система. 

 

ПАРАДОКСАЛНА ИНТЕНЦИЯ ПО ФРАНКЪЛ // 

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ИНТЕНЦИЯ ФРАНКЛА 

 

Метод, предложен от Франкъл (Франкл, Frankl V. Е.), автор 

на логотерапията (логотерапия) през 1929 г., описан от него 

едва през 1939 г. и публикуван под това заглавие през 1947 г. 

Логотерапията включва две специфични човешки прояви като 

самотрансценденцията (самотрансценденция) и способността към 

самоотстраняване (самоотстранение).  
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Човекът с ноогенна невроза постоянно се намира в търсене 

на смисъла на живота. П. И. П. Ф. се прилага при неврози, при 

които са налице следните патогенни патерни на реагиране: 

1. Определен симптом предизвиква у пациента 

опасение, че той може да се повтори; 

възниква фобия — страх от очакването 

симптома да се повтори, която води до това, 

че симптомът действително се появява отново 

и това единствено усилва първоначалните 

опасения на болния. Понякога самият страх 

може да бъде онова, от чието повторение се 

опасява болния, но най-често пациентите се 

боят от припадък, инфаркт, инсулт. 

Пациентите реагират на своя страх с бягство 

от действителността (от живота), като 

например се стараят да не излизат от дома 

си. 

2. Пациентът се намира под гнета на 

владеещите го натрапливи представи, опитва 

се да ги потисне, да им противодейства, но 

това единствено усилва първоначалното 

напрежение. Кръгът се затваря и пациентът 

се оказва вътре в този порочен кръг. 

За разлика от фобиите, същинските обсесивни състояния се 

характеризират не с бягство, а  с борба — борба с натрапливите 

представи. И фобиите, и обсесивните състояния обаче са 

предизвикани от стремежа да се избегнат ситуациите, 

обуславящи тревога. Нервозата се поражда не само от 

първичните условия (външна и вътрешна ситуация, които водят 

до първата поява на симптома), но и от вторични (закрпването на 

страха от очакването). Необходимо е да се прекъснат тези кръгови 

механизми. Това може да се направи, като се лишат от подкрепа 

опасенията на болния. Трябва да се отчита обаче, че пациентът с 

фобия се бои от нешо, което може да се случи с него, докато в 

същото време болния с обсесия се бои и от това, което може да 

извърши сам.  

В тези случаи трябва да се отбележи особено характерната 

за човека способност за отстраняване от себе си, която особено 

ярко се отразява в хумора. Хуморът е важно свойство на 

човешката личност: той дава възможност човек да се дистанцира 

по отношение на всичко, включително и от самия себе си, и така 

да придобие пълен контрол върху себе си. Именно тази 

способност на човека да се дистанцира се мобилизира с помощта 

на метода на П. И. П. Ф. 

П. И. П. Ф. е построена на допускането, че пациентът 

трябва да поиска да се осъществи онова (при фобиите) или той 

сам да осъществи онова (при обсесиите), от което той така се 



 

 
~747~ 

страхува. При това парадоксалното предложение трябва да бъде 

формулирано по възможност в хумористична форма. 

Очевидно е сходството между П. И. П. Ф. и навлезлите по-

късно в употреба методи на поведенческата психотерапия 

(поведенческая психотерапия). И макар и в двата случаи да се 

използва понятието подкрепление (подкрепление), не трябва да се 

забравят различията между тях, които се демонстрират например 

при сравняване на П. И. П. Ф. и жетонната техника. При 

последната положително се подкрепя желаното, правилното 

поведение. Едно дете на 9 години регулярно, всяка нощ, се 

напикава в леглото. Родителите го бият, засрамват, уговарят 

всячески, дори игнорират инцидентите — всичко обаче е 

безуспешно и нещата стават дори по-зле. Човекът, към когото се 

обръщат за съвет, казва на детето, че за всяка нощ, когато 

намокри леглото, ще получава по 5 цента. Детето веднага 

обещава да заведе терапевта на кино и да го покани „на чаша 

шоколад” — толкова е уверено, че скоро ще забогатее. Към 

момента на следващата среща с терапевта обаче пациентът е 

заработил едва 10 цента. Той казва, че е направил всичко 

възможно, за да се напишва в леглото всяка нощ и така да си 

заработи колкото се може повече пари, обаче нищо не му се е 

получило. Той просто не разбира как се е получило така, като 

преди това всичко „си е било наред”. 

Логотерапията предвижда много от това, което по-късно 

поведенческата психотерапия постававя на солидна 

експериментална основа. Така, изследвайки ефективността на П. 

И. П. Ф., поведенческите психотерапевти подбират двойки от 

болни от неврози с натрапливи състояния с еднакво изразени 

симптоми, като единият пациент лекуват с метода на П. И. П. Ф., 

а другият оставят без лечение в качеството му на контролен 

пациент. Установява се, че в продължение на няколко седмици 

симптомите изчезват единствено при  болните, подложени на 

лечение, като при това в нито един от успешните случаи старите 

симптоми не се заместват от нови. 

П. И. П. Ф. помага дори в тежките и хронични случаи, 

включително и тогава, когато лечението не трае дълго. Страхът е 

биологична реакция, която позволява да се избегнат онези 

ситуации, които страхът представя като опасни. Ако болният сам 

търси тези ситуации, ако се научи да действа „около” страха, то 

последният постепенно ще изчезне, ще „атрофира” от 

бездействие. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ  

ПО МЯСИШЧЕВ // 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  

ПСИХОТЕРАПИЯ МЯСИЩЕВА 
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Съществено влияние върху изграждането на 

психотерапията в нашата страна оказа концепцията за 

патогенетичната психотерапия. Основните ù положения като 

система за личностно-ориентирана психотерапия са 

формулирани на основата на „психологията на отношенията” на 

В. Н. Мясишчев (В. Н. Мясищев, 1893-1973), още през 30-те-40-те 

години на 20-ти век. Едно от фундаменталните положения на 

последната е разбирането на личността като система от 

отношения на индивида с обкръжаващата го социална среа. 

Началото на изследването на личността като система от 

отношения е свързано с имената на основателите на руската 

медицинска психология В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев) и А. Ф. 

Лазурски (А. Ф. Лазурский). Впоследствие тези изследвания са 

продължени и развити от техния ученик В. Н. Мясишчев (В. Н. 

Мясищев), на когото принадлежи и по-детайлното разработване 

на посочената концепция, както в общопсихологичен план, така и 

по отношение на теорията и практиката на медицината и по-

конкретно — по отношение на учението за неврозите и 

психотерапията.  

Този подход към проблема за личността е неразривно 

свързан с въпроса за съотношението между биологичното и 

социалното в човека. Задавайки си въпроса дали личността е 

биосоциално или социално образувание, В. Н. Мясишчев (В. Н. 

Мясищев, 1971) отговаря така: „Смятайки, че личността сама по 

себе си представлява най-висшето психично образувание, 

обусловено от обществения опит на човека и подчертавайки 

необходимостта да се разграничат понятията ‘условия на 

личността’ и ‘личността сама по себе си’, аз допускам, че 

биологично-органичното е неразривно свързано със социалното в 

разбирането на личността, но не се явява нито самата нея, нито 

нейна част, а е единствено нейно условие”. 

Основна характеристика на личността според В. Н. 

Мясишчев (1960) е системата от нейните отношения, преди 

всичко отношения с хората, която се формира в онтогенезата в 

определени социално-исторически, икономически и битови 

условия на базата на физиологичната дейност на мозъка. Тези 

отношения представляват преди всичко съзнателна, основана на 

опита избирателна, психична връзка между човека и различни 

страни на живота, която намира израз в неговите действия, 

реакция и преживявания. Отношенията се характеризират със 

степен на интерес, с интензивност на емоциите, желанията и 

потребностите, поради което те се явяват и движещи сили на 

личността. В качеството им на най-важен структурообразуващ 

компонент във взаимовръзката с други психични явления – 

психични процеси, свойства и състояния, — на отношенията на 

личността са присъщи следните особености: определени ниво на 

активност, съотношение между рационалното и ирационалното, 
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адекватното и неадекватното, съзнателното и несъзнаваното, 

устойчивост или неустойчивост, широта или ограниченост, 

рационална или емоционална обусловеност и др. Личността се 

проявява в различни области и преди всичко в социалните 

отношения и взаимоотношения, в отношенията в семейството, в 

производството, към труда и др. В структурата на отношенията 

особено важно е отношението на човека към самия себе си. 

Значимостта на последното се определя от това, че отношението 

към себе си е един от компонентите на самосъзнанието 

(самосъзнание: саморазбиране, самооценка, саморегулация). 

Именно отношението към самия себе си, бидейки най-късно и 

зависимо от всички останали, завършва изграждането на 

системата от отношения на личността и обезпечава нейната 

цялостност. При определени условия, когато отношенията на 

личността придобият особена устойчивост, те стават типични за 

личноста и в този смисъл се превръщат в черти на характера, 

оставайки си отношения. 

Особеното значение на категорията на отношението 

(„психичното отношение”) в разработването на проблема за 

личността в родната, включително медицинската психология, 

отбелязват Б. Г. Ананиев (Б. Г. Ананьев, 1968), Б. Ф. Ломов (Б. Ф. 

Ломов, 1984) и др. 

Психологията на отношенията, явявайки се специфична 

концепция за личността, има съществено значение при 

изследването на проблема за нормалното и патологичното 

формиране на личността, за произхода на болестите и на техните 

механизми на развитие, за техните клинични прояви, лечение и 

предотвратяване. 

Патогенна основа на различните форми на невроза според 

В. Н. Мясишчев са противоречията в  тенденциите и 

възможностите на личността, от една страна, и в изискванията и 

възможностите, които ù предявява действителността – от друга. 

Невротичните разстройства могат да възникнат в случаите, 

когато житейските обстоятелства засягат обобщени, особено 

значими, емоционално наситени отношения на личността, които 

заемат централно място в системата на нейните отношения в 

действителността. Индввидуалните особености на тези 

отношения обуславят невъзможността ù да издържи в една или 

друга ситуация. В. Н. Мясишчев и неговите сътрудници  

(Яковлева Е. К., 1958; Зачепицкий Р. А., 1959; Страумит А. Я., 

1969; Карвасарский Б. Д., 1967; Тупицин Ю. Я., 1970; Котяева Т. 

В., 1973; Либих С. С., 1974; Карандашева Э. А., 1975; Малкова Л. 

Д., 1978; Мягер В. К., 1976, и др.) уточняват типичните черти на 

личността, които я предразполагат към различни форми на 

неврози: като почва за истерията служи сблъсъкът между 

стремежите на егоцентричната личност и изискванията на 

действителността; неврастенията се развива при непосилни 
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изисквания на личността към самата нея, които не противоречат 

на социалоните норми; неврозата с натрапливи състояния 

възниква при личности, които не са способни да разрешат своите 

вътрешни противоречия, обичайно в ситуации, които налагат 

взимането на етични решения. Във вски конкретен случай 

патогенното противоречие има индивидуално, конкретно 

съдържание, разкриването на което е много важно за 

психотерапията. 

В. Н. Мясишчев разработва своята патогенетична 

психотерапия в съответствие със своята концепция за неврозите. 

Основната задача на системата на П. П. П. М. е изясняването на 

житейските отношения, които играят патогенна роля, като 

лишават конкретната личност от способността адекватно да 

преработва своята житейска ситуация и които предизвикват 

пренапрежение и дезорганизация на нервната дейност. 

Особено важно значение за успеха на П. П. П. М. имат 

взаимоотношенията между лекаря и болния, но не в смисъла на 

фройдисткия пренос (перенос). Основна положителна роля играе 

авторитетът на лекаря, неговата социална насоченост, широтата 

на неговия кръгозор, знанията му за живота, умението му да 

изслушва пациента (Шерешевский А. М., 1977), съчувствено-

доброжелателното отношение към него, което не изключва при 

необходимост той да противодейства на социално-неприемливите 

тенденции на болния. Ролята на лекаря в психотерапевтичния 

процес не е пасивна. Психотерапията е емоционално наситено 

въздействие на психотерапевта, в което участват, наред с думите 

му, и изразителността на неговата мимика, начинът, по който той 

се отнася към болния, и влиянието на режима на лечебното 

учреждение като цяло. 

И макар в общуването с лекаря до някаква степен да се 

отразява системата от житейски отношения на болния, това 

отражение съвсем не е пълно. Изясняването на тези връзки 

протича в процеса на умело провеждани психотерапевтични 

беседи (психотерапевтическая беседа). П. П. П. М. предполага 

уточняване на особеностите на житейския опит на болния в 

различни възрастови периоди, неговото отношение към самия 

себе си и към околните, неговите тягостни и радостни 

преживявания, интереси, системи за оценка, мотивацията на 

поведението му, разбиранията му за живота и света като цяло и 

на неговото място в тях, мечтите и очакванията му, неговите 

симпатии и антипатии — всичко онова, което формира 

вътрешния свят на човека, — и съпоставяне на тези данни с 

реалните условия на неговия живот понастоящем и в миналото. 

Вниманието на пациента се привлича не само към неговите 

субективни тенденции и към онези външни обстоятелства, с 

които те влизат в противоречие. Основната задача се заключава в 

това в процеса на психотерапия самият болен от невроза да улови 
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взаимовръзките между историята на неговия живот, 

сформираните в нея отношения, произтичащите от тях 

неадекватни реакции на текущата ситуация и прояви на болестта  

— всички онези взаимовръзки, които той до този момент не е 

осъзнавал. Изясняването им става преломен момент в терапията, 

но той не се достига изведнъж. При успешно движение в тази 

посока болният става по-малко напрегнат, по-откровен, 

постепенно започва критично да преосмисля своите предишни 

житейски позиции, да оценява по нов начин своята ситуация. 

Решаващ момент е завършителният процес в психотерапията, а 

именно преизграждането на  нарушените отношения на болния. 

Тук става дума не просто за промяна на отношението на болния 

към травмиращото обстоятелство, което само по себе си невинаги 

е възможно. Излекуването настъпва, когато се измени системата 

на отношения на болния като цяло, когато се променят в по-

широк план неговите житейски позиции и нагласи.  

Психотерапевтът осъществява „работа по преизграждането 

на личността и на отношенията на болния”, като се опира на 

такива основни нейни свойства като съзнателност (способност на 

човека да си дава сметка не само за събитията от настоящето, но 

и за тези от миналото и бъдещето), социалност (способност да 

подчинява собствените си интереси на общите), самостоятелност 

(способност да управлява своето поведение съгласно обществено-

социалните изисквания). „Тези чисто лични черти, недостатъците 

в тяхното развитие,  — пише В. Н. Мясишчев (1973), — в една 

или друга от техните многобройни комбинации, се явяват 

причини за неврозата в трудни, предизвикващи пренапрежения 

социални условия”. И още: „Именно в този смисъл и към това 

разбиране на неврозите и тяхното лечение може да бъде 

приложено понятието психотерапия на отношенията, използвано 

по-рано преимуществено по отношение на децата, най-вече в 

плана на тяхното психоаналитично лечение”. 

В психотерапевтичните беседи се прилагат различни 

подходи и прийоми: ободряване, убеждаване (убеждение), 

повторно убеждаване, отвличане, разясняване на същността на 

неврозата и на нейните симптоми. В допълнение към беседата, в 

зависимост от симптоматиката на неврозата и нейното протичане, 

се оказват полезни и други психотерапевтични методи: внушение 

(внушение) наяве и в хипнотично състояния, наркохипнотерапия, 

автогенна тренировка (аутогенная тренировка) и др. Тези 

методи могат да се издигнат на преден план при леки 

невротични разстройства или при остри, относително изолирани 

невротични моносимптоми. Психотерапията може да се съчетава 

с прилагането на медикаментозни средства и физиотерапия, 

които спомагат за нормализирането на нервните процеси и 

създават фон, облекчаващ контакта на лекаря с болния. Тези 

средства обаче имат спомагателно значение. В системата на 
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психотерапията влиза и възможното съдействие на лекаря в 

нормализацията, където то е непбходимо – в работната или 

семейно-битовата ситуация. 

П. П. П. М. е създадена през трудния за нашата страна 

период между 30-та и 50-та година на 20-ти век. В трудовете на В. 

Н. Мясишчев и неговите ученици, посветени на патогенетичното 

разбиране за неврозите и тяхната психотерапия, не може да не 

намери отражение общественото съзнание от онова време с 

подчертаното идеологизиране на психотерапията. От него 

произлизат и прекалено честите в тези трудове препратки към 

марксистко-ленинистките методология и учение за висшата 

нервна дейност и критиката срещу психоанализата 

(психоанализ). 

На последната страница на ръкописа, подготвен от В. Н. 

Мясишчев (В. Н. Мясищев) за второто издание на монографията 

„Личност и неврози” (Личность и неврозы), което не излиза на 

бял свят по чисто технически причини, авторът разглежда 

бъдещото социално здраве на нашето общество в качеството му на 

основно условие за ефективната психотерапия на неврозите и 

тяхната профилактика: „Тогава ще бъде постигнато формирането 

на програмата по изграждането съвършената личност в едно 

съвършено общество”. Той не знае колко дълъг, труден, дори 

трагичен ще бъде пътят към достигането на тази цел от нашия 

народ.  

Вж също Групова психотерапия, Личностно-ориентирана 

(реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликов. 

 

ПЕНИТЕНЦИАРНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

 Съвкупност от психотерапевтични методи, прилагани в 

местата за лишаване от свобода. 

Посочените условия (пенитенциарната среда), на първо 

място, е изключително наситена със стресогенни фактори 

(материални лишения, ограничения по отношение на 

удовлетворяването на сексуални и други потребности, разрив на 

установените личностни връзки, ограничена свобода, постоянни и 

силни въздействия върху индивида от страна на антисоциално 

настроени лица, които често заемат водещо положение в местата 

за лишаване на свободата). На второ място, за тези места е 

характерно наличието на голямо количество хора с различни 

психични аномали (олигофрения, психопатии, донозологични 

форми на различни психични заболявания), леко и масово 

възникват техните декомпенсации. На трето място, посочената 

среда създава крайно неблагоприятни условия за прилагане на 

обичайните методи на психотерапия (отсъства възможност за 
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формиране на психотерапевтични отношения). 

П. П. възниква като реакция, от една страна, на острата 

потребност на хората, лишени от свобода, от психотерапевтична 

помощ, а от друга — на крайната неефективност на обичайните 

психотерапевтични методи в тази среда. П. П. включва методи, 

адаптирани за прилагане в пенитенциарна среда: 

1. Установяване на потребностите на индивида от 

психотерапевтична помощ и изучаване на психичните особености 

на личността по пътя на адаптирането за условията в местата за 

лишаване от свобода на най-важните съществуващи тестове, или 

чрез разработване на специални корекционни скали, които 

обезпечават отчитането на изкривяващото (психиката – бел. 

прев.) влияние на пенитенциарната среда (Юстицкий В. В., 1982-

1990). 

2. Методи за създаване на „психотерапевтични оазиси” 

(психотерапевтические оазисы), т.е. групи или индиидуални 

отношения, които в достатъчна степен са защитени от 

действащите деструктивни влияния на пенитенциарната среда. 

3. Методи за снемане на психичното напрежение у лица, 

лишени от свобода, и преди всичко на различни прийоми за 

релаксация (в частност, релаксопедия). 

4. Тренингови прийоми, преимуществено в групов вариант, 

насочени към повишаване на способността на хората, намиращи 

се в условията на лишаване от свобода, адекватно да реагират 

както на вътрепенитенциарните проблемни ситуации, така и на 

ситуации, с които те се сблъскват при излизането от тези места. 

Ефективността на П. П. до голяма степен зависи от 

конкретните условия в учреждението, където се държат 

затворниците. Нерядко осъществяването на този тип 

психотерапевтична работа е възможно единствено в съчетание с 

организационни, икономически, педагогически мерки, насочени 

към общото подобряване на социално-психологичния климат в 

конкретното учреждение. 

 

ПЪРВИЧНА ТЕРАПИЯ ПО ЯНОВ //  

ПЕРВИЧНАЯ ТЕРАПИЯ ЯНОВА  

 

На англ.  – primal therapy. 

Янов (Janov A.) — американски психолог, който в 

продължение на години преподава дълбинна психотерапия в 

психиатрична болница с психоаналитична ориентация и е 

сътрудник в психиатричното отделение на детската клиника в 

Лос Анджелис. В края на 60-те години са формулирани основните 

положения на П. Т. П. Я., които получават по-нататъшно 

развитие в дейността на Института по първична терапия в Лос 

Анджелис. 

В основата на П. Т. П. Я. лежи допускането за това, че 
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травмите, преживяни в детството и изтласкани в процеса на 

израстване, а също така ранните неудовлетворени потребности 

водят до неврози и психози. Янов нарича тези травми първични. 

Преживяни в далечното минало, неотреагирани, те се запазват в 

човека под формата на напрежение или се трансформират в 

механизми на психична защита (психологическая защита). 

Първичните травми и неудовлетворените потребности 

възпрепятстват естественото преминаване през всички стадии на 

развитие, през които преминава всеки човек, не му позволяват да 

стане „истински”. Пресича се нормалният достъп на човека до 

неговите чувства. Напрежението, свързано с първичните травми, 

може да доведе до физиологични реакции като главоболие, 

язвена болест и др. 

П. Т. П. Я. е изградена на допускането, че човек трябва 

отново да преживее първичната травма, да се върне в 

ситуацията, която я е предизвикала и да се освободи от нея с 

помощта на вика. Ако той успее в това, се смята, че е станал 

„истински”. 

Целта на П. Т. П. Я. се състои в това човек да се избави от 

всичко „неистинско”, което го заставя да употребява алкохол или 

наркотици, да пуши или да взима безразсъдни, необосновани 

решения, единствено защото иначе не може да се справи с 

постоянно увеличаващото се вътрешно напрежение. 

„Неистинското” принуждава човека да живее в миналото, да не се 

променя и да не изменя начина, по който възприема живота и на 

40 години да живее като подрастващ. Неговите думи и действия 

са обусловени от неговата невроза, доколкото той не е способен да 

се освободи от чувствата, възникнали в конкретни минали 

ситуации. П. Т. П. Я. е необходима, за да подпомогне пациента да 

идентифицира чувствата и усещанията, предизвикани от ранни 

травми, да ги изрази и да изпита терапевтични изменения.  

П. Т. П. Я. се прилага в лечението на пациенти от различни 

възрасти, както при деца, така и при възрастни. Задачата на 

псиотерапевта е да убеди пациента, че от него самия зависи дали 

ще успее да се срещне с онези чувства, които са възникнали у 

него вследствие на първичните страдания. П. Т. П. Я. предполага 

следване на строг набор от инструкции и отказ от придобитите в 

резултат на потиснатото напрежение навици (употреба на 

алкохол, на наркотици, пушене). Първата фаза на 

психотерапията продължава примерно 3 седмици, като през това 

време не трябва да се посещават училище или работа. Курсът на 

лечение е много интензивен – с пациентите се занимават 

всекидневно, понякога до 3 часа на ден. След края на третата 

седмица болният се включва в работата на първична 

психотерапевтична група (психотерапевтична группа), която се 

събира 2-3 пъти на седмица в продължение на 8-12 месеца. 

Грижливо планираният процес на П. Т. П. Я. започва с 



 

 
~755~ 

обсъждането на проблема на пациента със специалист, преминал 

специална квалификация. По време на психотерапевтичните 

занимания се разкриват ранни спомени, обиди и рани. 

Психотерапевтът подбужда пациента отново да ги преживее 

„физически”, като фиксира кога се появяват напрежението, 

психичните защити и пр. Основната задача на психотерапията на 

този етап се заключава в постепенното отслабване на психичната 

защита. Когато пациентът пристъпва към работа в 

психотерапевтична група, обсъждането на неговия проблем 

продължава; в рамките на групата той встъпва в най-

разнообразни взаимоотношения с другите членове на групата, 

което може да спомогне за преживяването на по-голямо 

количество първични емоции, отколкото при индивидуалната 

психотерапия (индивидуальная психотерапия). 

 Пациентите си спомнят травматични събития от ранното 

им детство, от самото им раждане нататък. Задачата на 

психотерапевта на този етап е да насочва пациента в търсенето 

именно на онези събития, които са предизвикали тези 

разрушаващи го чувства, без чието изразяване е невъзможно 

изцеление. Конфронтацията (конфронтация) с чувствата често 

води до напрежение и до конвулсивни движения. Груповата 

психотерапия (групповая психотерапия) се съчетава с обучение в 

дълбоко дишане, за да може пациентът да се избави от 

повърхностното, невротично дишане и да се доближи до 

преживяването на първично страдание. Психотерапевтът работи 

също така върху това да промени начина, по който говори 

болният, който се разглежда като един от защитните механизми. 

Пациентът бива помолен да „приеме страданието”, докато говори; 

това означава да забави бързата реч или да си представи, че 

неговият глас принадлежи на някой друг. Целта на тези 

разнообразни прийоми е една — да се даде възможност на човека 

да се докосне до своите първични преживявания и, като осъзнае 

по-пълно чувствата си, да съумее да ги изрази. 

По мнение на Янов, пациентите, преминавайки курс на П. 

Т. П. Я. отхвърлят бремето на предишните си страдания и 

започват да се справят по-добре с житейските ситуации. Те не се 

нуждаят в такава степен, както по-рано, от признанието и 

приемането от страна на другите хора. Техните действия 

придобиват смисъл и стават „истински”, което помага хората да 

постиганат душевен комфорт и социален статус. Освобождаването 

от напрежението, новото усещане за самия себе си, позволяват на 

пациента, преминал курс по П. Т. П. Я. по-точно да оценяват 

своето емоционално и физическо състояние във всяка една 

ситуация. 

Да бъдеш „истински”, според Янов означава да бъдеш 

свободен от тревоги, депресии, фобии, да бъдеш свободен да 

живееш в настоящето, без натрапливия стремеж да 
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удовлетворяваш потребностите си. 

П. Т. П. Я. е един от първите методи за психотерапия, който 

радикално се отдалечава от психоанализата (психоанализ), като 

придава голямо значение на чувството и преживяването на 

целостността на собствения „Аз”.  

 

ПРЕНОС //  

ПЕРЕНОС  

 

Син. – пренасяне, трансфер. 

Обозначава пренасянето от страна на пациента върху 

психоаналитика на чувства, изпитвани от тях към други хора в 

ранното детство, т.е. проекцията на техните ранни детски 

отношения и желания върху друго лице. Първоначално 

източниците на реакциите на П. са значимите хора от ранните 

детски години на пациента. Обикновено това са родителите и 

учителите, с които са свързани любовта, комфорта и наказанията, 

а също така братята, сестрите и съперниците. Реакциите на П. 

могат да се обуславят от по-късните отношения с хората […], но 

тогавава анализът ще разкрие, че тези по-късни източници са 

вторични и сами по себе си за произлезли от значимите за 

дадения човек лица от неговото ранно детство.  

Реакциите на П. в по-нататъшния живот е по-вероятно да се 

проявят в отношенията с хората, които изпълняват специални 

функции, първоначално принадлежащи на родителите. 

Следователно любимите хора, ръководителите, учителите, 

актьорите, психотерапевтите и знаменитостите особено силно 

активизрат П. Всички човешки отношения представляват 

смесица от реални реакции и реакции на П. Във всекидневния 

живот П. възникват самопроизволно, включително и в 

отношенията на болния към лекаря, като най-често последното е 

несъзнавано явление.  П. може да се преживее като емоции, 

желания, фантазии, отношения, идеи или като защити против 

тях, които винаги са неуместни, неподходящи в настоящето, 

докато в миналото са били напълно адекватни реакции. 

Болният пренася върху лекаря цяла гама от нежни, често 

смесени с враждебност, чувства. В зависимост от техния характер 

(нежно-дружески или злобно-ревниви), П. може да бъде 

позитивен или негативен. Появата на тези тенденции не е 

предизвикана от някакви реални отношения и е свързана със 

стари, вече превърнали се в несъзнавани фантазии желания. 

Така болният преживява в своите отношения към лекаря онази 

част от своя живот, която не можв да си спомни. Поради това П. 

на интензивни нежни чувства върху лекаря не може да бъде 

обяснен нито от поведението на лекаря, нито от установените по 

време на лечението взаимоотношения между него и пациента. П. 

понякога се проявява в бурни изисквания за любов, понякога в 
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по-умерени форми; вместо желание да бъде обичана у младата 

жена може да възникне желание да стане любима дъщеря на 

стар мъж. При пациентите-мъже нещата стоят малко по-

различно. Наред със същата тази привързаност към лекаря, 

същото надценяване на неговите качества, същата тази 

погълнатост от неговите интереси, същата тази ревност по 

отношение на всичко, което му е близко, при мъжете по-често, 

отколкото при жените, се наблюдава враждебен, или негативен 

П.  Враждебността, както и нежността, означава емоционална 

привързаност, както упорството също се явява зависимост, 

подобно на послушанието, макар и с противоположен знак.  

Описвайки явлението П. и правейки го предмет на научно 

изследване, Фройд изключва подчиняването на подобни, идващи 

от П., изисквания на пациента. П. се преодолява, като на болния 

се посочва, че неговите чувства не са предизвикани от дадената 

ситуация и се отнасят не към личността на лекаря, а повтарят 

онова, което пациентът е преживял по-рано. Така повтарянето 

трябва да се превърне в припомняне. Тогава П. (нежен или 

враждебен), който изглежда значителна пречка в лечението, 

става най-доброто оръдие на лекаря, то му открива най-

съкровените тайници на душевния живот на пациента. П. е 

носител на жизнено важна информация за миналото на 

пациента, за неговата потисната история. 

Фройд използва термина „преносна невроза” (невроз 

переноса), за да опише съвкупността от реакции на П., когато 

анализът и психоанлитикът стават център на емоционалния 

живот на пациента и невротичният конфликт на болния отново 

оживява в психоаналитичната ситуация. Подобно изключително, 

централно значение П. има при истериите, страховите неврози и 

неврозите с натрапливи състояния, които по тази причина се 

обединяват под названието „преносна невроза” («невроз 

переноса»). 

Психоаналитичната техника е насочена към това да 

осигури максимално развитие на преносната невроза, което може 

да се случи по пътя на психоанализата (психоанализ),  като 

лекарят играе ролята на катализатор на този процес. П. следва 

да се разглежда като нов вариант на старата болест, като една 

нова невроза, която заменя първата. Тук обаче може да се 

проследи как възниква и се развива тази нова невроза и лекарят 

да я разбере по-добре, доколкото той се намира в нейния център 

като обект. Всички симптоми на болния са лишени от тяхното 

първоначално значение и са се адаптирали към новия смисъл, 

който има отношение към П. Преодоляването на тази нова, 

изкуствена невроза именно означава освобождаване от болестта. 

Човекът, ставайки нормален в своето отношение към лекаря и 

избавяйки се от действието на неговите изтласкани влечения, 

остава такъв и в обикновения живот, когато лекарят не е до него. 
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ПЪРЛС Фридрих //  

ПЕРЛС Фридрих // 

PERLS F.S., 1893-1970 

 

Създател на гещалт-терапията, отнасящ се към 

феноменологично-екзистенциалното направление в 

психотерапията. При използването на феноменологичния метод 

възприятията на чувствата и действията на пациента не се 

подлагат на интерпретация (интерпретация) и обяснение, а се 

преживяват непосредствено от него.  

П. е роден в Берлин. В автобиографията си „Вътре и извън 

кошчето за боклук” («Внутри и вне помойного ведра»), П. описва 

себе си като „черната овца: («паршивая овца»): той постоянно 

воюва с родителите си, не признава авторитета на възрастните, 

два пъти повтаря един от класовете, след което е изключен от 

училище. Все пак той успява да завърши училище и получава 

медицинско образование, като специализира в областта на 

психиатрията. По време на Първата световна война служи като 

лекар в армията. През 1926 г. работи в Берлин, в Института за 

черепно-мозъчни травми под ръководството на Голдщайн 

(Гольдштейн, Goldstein K.) — един от пионерите в гещалт-

психологията. Благодарение на това сътрудничество, П. е 

проникнат от разбирането, че човешкият организъм трябва да се 

разглежда като цяло, а не като конгломерат от отделно 

функциониращи части.  

През 1932 г. П. заминава за Виена и преминава 

психоаналитично обучение. През 1933 г. с идването на власт на 

Хитлер, той бяга в Холандия, след това в Южна Африка, където 

основава Южно-Африканския институт по психоанализа 

(психоанализ).  

Няколко години по-късно П. открито скъсва с 

психоаналитичното движение и през 1946 г. емигрира в САЩ. 

Неговата първа книга по гещалт-терапия „Его, глад и агресия” 

(«Эго, голод и агрессия») была написана в 1941-1942 гг. и 

публикувана в Южна Африка през 1946 г. с подзаглавие 

„Ревизия на теорията и метода на Фройд” («Ревизия теории и 

метода Фрейда»). През 1966 г. това подзаглавие се променя на 

„Начало на гещалт-терапия”. Съавтор на тази книга е Лаура 

Познер Пърлс (Лаура Познер Перлс/ Posner Perls L.), която 

написва няколко глави. Нейното влияние върху П. е широко 

известно. Терминът „гещалт-терапия” се използва за първи път в 

названието на книгата, публикувана през 1951 г. Скоро след това 

е организиран Ню-Йоркският институт по гещалт-терапия (Нью-

Йоркский институт гештальт-терапии), който се помещава в дома 

на П. Жилището се използва в качеството му на ателие за 

провеждане на семинари и групови занимания. През 50-те 
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години групи по гещалт-терапия се организират в цялата страна. 

В началото на 60-те години П. се мести в Калифорния, където 

преподава, води групи и семинарни занимания в местен 

университет (Эзаленский институт). Неговият психотерапевтичен 

метод придобива все по-голяма популярност. П. умира през 1970 

г. 

 

ПЕРСОНАЛНА НАУКА НА МАХОНИ //  

ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАУКА МАХОНИ 

 

Направление в когнитивно-поведенческата психотерапия 

(когнитивно-поведенческая психотерапия), предложено от 

Махони (Махони, Mahoney M. J., 1977). Личностните проблеми се 

разглеждат като научни: поведенческите навици се придобиват в 

процеса на научно изследване, заключаващо се в поставяне на 

проблема, събиране на данни и тяхната интерпретация 

(интерпретация), в събирането на хипотетични предположения, 

провеждане на експеримент, анализ на резултатите и 

преразглеждане или замяна на хипотезите. Когнитивният подход 

от такъв тип помага на пациентите, у които е слабо развит 

механизмът за разрешаване на проблеми, използва се при лица с 

преобладаване на дигиталната репрезентативна система.  

 

ПЛАЦЕБО-ТЕРАПИЯ //  

ПЛАЦЕБО-ТЕРАПИЯ 

 

Един от вариантите на психотерапия посредством косвено 

внушение (косвенное внушение), или чрез процес на учене 

(научение). Развитието на психофармакологията и внедряването 

в медицинската практика на все по-нови психотропни средства 

спомага за увеличаването на броя на случаите, при които 

прилагането на едни или други препарати се съпровожда от 

съответното от положителен или отрицателен ефекти, който не 

съответства на очакваното действие (Лапин И. П., 1978). Ето 

защи при изпитването на нови медикаментозни препарати 

започват широко да се използват лекарствени форми, които 

получават названието „плацебо”. При приемането на „празно 

хапче” («пустышка») (плацебо-препаратът имитира по цвят, вкус, 

мирис изследвания, но вместо действащите компоненти съдържа 

индиферентни такива, като същевременно имитира по цвят, вкус, 

мирис изследвания препарат), една трета както от болните, така 

и от здравите изследвани лица съобщават за резултат от 

употребата му. 

 Плацебо-тестовете позволяват да се идентифицират хора, 

при които се проявяват положителни и отрицателни плацебо-

ефекти и такива, при изследването на които отсъства съществен 

плацебо-ефект (плацебо-нереагиращи). Плацебо започва да се 
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назначава и за продължителен период от време с цел косвена 

(опосредствана) психотерапия, или т.н. П.- Т. (медикаментозна 

психотерапия). Плацебо-ефектите се държат на процесите на 

учене (научение) (условно-рефлекторни механизми и 

моделиране). Ако условно-рефлекторното учене обяснява 

продължителността на плацебо-реакциите (например при 

приемането на плацебо, транквилизаторите на плацебо-

реакцията могат да се запазят в продължение на 2-3 години), то 

моделирането прави разбираема тяхната зависисмост от 

личностите както на лекаря, така и на болния. Най-изразени 

плацебо-реакции се наблюдават у внушаемите, конформните, 

страхливите пациенти, готови за безусловно сътрудничество със 

специалиста. 

Личността на психотерапевта, назначаващ лекарството, 

винаги по един решаващ начин се отразява върху плацебо-

ефектите и съответно – върху действието на който и да било 

медикамент. Успехът на терапията с помощта на плацебо е 

различен при различните лекари, но у всеки един от тях 

поотделно той е повторим. Резултатите от лечението зависят от 

способностите на специалиста да води терапевтична 

комуникация и от неговата убеденост в действеността на 

препарата по принципи и тогава, когато става дума за плацебо. 

Степента на изразеност на плацебо-ефекта се влияе от 

множество най-различни фактори: степента на новост на 

препарата, неговата достъпност, опаковка, реклама, характер на 

информацията, съдържаща се в анотацията към препарата, която 

предшества ефективността на лекарството у дадения болен, 

неговата нагласа към психотерапия, физиотерапия или 

лекарствени средства, отношението на пациента към 

специалиста, който му назначава препарата, и отношението на 

лекаря към лекарството, нагласата на лекаря към психотерапия 

или към биологична терапия, репутацията на лекарството сред 

останалите болни, отношението към препарата на членовете на 

семейството на болния и т. н. И. П. Лапин (И. П. Лапин) описва 

семейния и в частност – родителския плацебо-ефект, под който се 

разбира високата положителна (или отрицателна) оценка от 

роднините по отношение на измененията в състоянието на 

болния, който получава плацебо, като нито самият пациент, нито 

членовете на семейството му, оценяващи тези изменения, не 

знаят какъв препарат точно му е назначен. Тук е особено важно 

да се вземе предвид кой от близките е най-авторитетен за болния 

по въпросите, свързани с лечението на последния. 

Положителният родителски плацебо-ефект подобрява 

терапевтичната среда в семейството, засилва чувството на 

оптимизъм, отразява се благоприятно на състоянието на болния. 

Ефективността на медикаментозното лечение може да се оцени 

единствено с отчитане на плацебо-ефекта. Както отбелязват 
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Конечний и Боухал (Конечный и Боухал/ Konecny R., Bouchal M., 

1983), славата на лекарството преминава толкова по-скоро, 

колкото по-голямо участие в неговото разпространение има 

именно плацебо-ефектът.  

Плацебо-ефектът може да се използва както с 

терапевтична, така и с диагностична цел. В клиниката плацебо 

може да се прилага на първия етап от лечението на такова 

разпространено разстройство като нарушението на съня. Ако 

безсънието е възникнало или е фиксирано чрез механизма на 

тревожно очакване, дори един прием на плацебо води до 

подобрение. Плацебо се оказва полезно също така за 

дезинтоксикирането на пациенти, които приемат продължително 

барбитурати, или с цел създаване на благоприятни условия за по-

висока ефективност на сънотворните средства. Най-изразено се 

оказва действието на П.Т. при хронични заболявания, когато 

болните са особено чувствителни към активността на лечебните 

мероприятия. Плацебо-ефектът е особено характерен при 

намалени дозировки на препаратите и в случаите, когато 

предвид наличието на привикване, може да се надяваме 

единствено на прояви на сугестивен ефект. Интензивността на 

плацебо-реакцията зависи пряко от степента на изразеност на 

психоемоционалните и психосоциалните фактори, свързани със 

заболяването. При неврозите плацебо-ефектът е толкова по-

нисък, колкото по-тежка е патологията, например тревожен 

синдром с последващо присъединяване към него на соматични 

прояви, на фобии, на депресивни и обсесивни разстройства. 

Шапиро (Шапиро, Shapiro А., 1971) твърди, че плацебо-

ефектът е „фактор за популярността и ефективността на който и 

да било от многобройните психотерапевтични методи”. 

Очакваните от болния ползи от лечението сами по себе си могат 

да имат устойчиво и дълбоко влияние върху неговото физическо и 

психическо състояние. Ефективността на психотерапията също 

така в определена степен зависи от способността на лекаря да 

вдъхне надежда на болния, че състоянието му ще се подобри, а 

това означава, че плацебо-ефекти се проявява във всеки контакт 

„психотерам  певт-болен”. Плацебо-ефектът може да бъде носител 

на неосъзнавани елементи във взаимоотношенията между лекар 

и пациент, например прояви на агресия, на съпротива 

(сопротивление), на защита. Така нито един медикамент или 

което и да било психотерапевтично въздействие няма как да не 

съдържа плацебо-сугестивен ефект, който може да бъде 

систематично използван като П; - Т., интегрирана в комплексното 

лечение на болния. 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
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Едно от водещите направления на съвременната 

психотерапия. И ако на етапа на формирането на П. П. нейното 

определение е твърде тясно и в нейния обхват се включват 

единствено технически прийоми, основани на класическото и на 

оперантното обуславяне (оперантное обусловливание), то в 

последно време съществува опасността да се загуби специфичното 

значение на термина поради твърде широкото му разбиране. 

Кенфер (Кэнфер, Kanfer F. Н., 1975) твърди, че П. П. „трябва да 

включва не само онова, което е свързнао с откритията в областта 

на обуславянето и на теорията за ученето (научение), но и цялата 

информация, получена в експерименталната психология”. По-

балансирано е определението на П. П., което дава Американската 

асоциация по П. П.: П. П. включва преди всичко използването на 

принципите, развити в експерименталната и социалната 

психология. П. П. трябва да намали човешките страдания и 

ограниченията в способността да се действа. П. П. включва 

преструктурирането на обкръжението и на социалното 

взаимодействие и в по-малка степен видеоизменение на 

соматичните процеси с помощта на биологични намеси. Нейната 

цел най-вече е да се формира и укрепи способността за действие, 

да се усвоят техники, които позволяват да се подобри 

самоконтролът (самоконтроль) (Franks С. М., Wilson G. Т., 

1979). 

И ако в началото на развитието на П. П., с термина 

„поведение” в нея да се обозначава всичко онова, което има 

външно наблюдаеми характеристики, то днес в това понятие се 

включват емоционално-субективни, мотивационно-афективни, 

когнитивни и когнитивно-вербални прояви.  

Така може да се разграничат по-тясното разбиране на П. П., 

основано на единството между теоретичните допускания и  

произтичашите от тях методически определени намеси и 

разширеното тълкуванане на този вид терапия, при което този 

тип връзка видимо се губи. 

В качеството на предшественици на П. П. могат да се 

разглеждат методите на психотерапия, основани на принципа на 

ученето, които се появяват във второто десетилетие на ХХ век. Те 

навлизят в литературата под названието методи за условно-

рефлекторна терапия. 

Самият термин „П. П”. започва да се използва от 1953 г. 

1950-1960 г. е период на изграждане на П. П. като самостоятелно 

направление. По това време съществуват едва няколко центъра 

за изследване и развитие на П. П.: в ЮАР – Волпе (Вольпе, Wolpe 

J.), Лазаръс (Лазарус, Lazarus A. A.), Рехман (Рахман, Rachman 

S.); в Англия — Шапиро (Шапиро, Shapiro D.), Йетс (Йетс, Yates 

A. J.), Айзенк (Айзенк, Eysenck H. J.); в САЩ – Азрин (Азрин, 

Azrin N. Н.), Ейлън (Айллон, Ayllon Т.). 60-те години на ХХ век са 

период на бурно развитие на П. П. К 1971 г. Крэснер (Krasner L.) 
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разграничава 15 различни направления в П. П., които в 

следващите години се слива в общо такова, получило названието 

П. П.  

Класическото обуславяне (классическое обусловливание,) 

свързано с името на И. П. Павлов (И. П. Павлов), е първата 

теория, която заляга в основата на П. П. И. П. Павлов, както и 

Уотсън (Уотсон, Watson J. В.) пропагандира теорията за 

условните рефлекси. Уотсън, от своя страна, е създател на 

американския бихевиоризъм (бихевиоризм), в своите учения той 

изключва значението на междинните променливи и ограничава 

изследванията си до изучаване на дразнителите от външния свят 

и на външното поведение. Теорията за инструменталното, или 

оперантното обуславяне, на Торндайк (Торндайк, Thorndike E. L.) 

и Скинър (Скиннер/ Skinner В. F.) остават в рамките на 

предишната парадигма „стимул – реакция (поведение)», макар че 

подчертава значението на стимулите с позитивен или негативен 

характер (закон за ефекта) във възникването и укрепването на 

поведението. В тази теория стимулът придобива функционалните 

качества на подкрепление (подкрепление), което повишава силата 

на реакцията. Моделът на Торндайк-Скинър (модель 

Торндайка—Скиннера), както и моделът на И. П. Павлов (И. П. 

Павлов) уподобяват поведението на организма на „черна кутия” 

за вътрешното състояние на която няма никаква информация. 

Според Фейдимън и Фрейгер П. П. (Faidiman J., Frager R., 

1994): 

1) се стреми да помогне на хората да реагират на 

житейските ситуации така, както те самите биха искали, т.е. 

съдейства за увеличаването на потенциала на тяхното лично 

поведение, мисли, чувства и за намаляването или за 

изключването на нежелателните начини за реагиране; 

2) не си поставя задачата да измени емоционалната 

същност на отношенията и чувствата на личността; 

3) представлява позитивно терапевтично отношение – 

необходимо, но недостатъчно условие за ефективна психотерапия; 

4) приема оплакванията на пациента като значим 

материал, на основата на който се фокусира терапията, а не като 

симптоми на лежащите под тях проблеми; 

5) предвижда пациентът и психотерапевтът да се договорят 

за специфичните цели на терапията, разбирани по такъв начин, 

че и двамата да знаят кога и как тези цели могат да бъдат 

постигнати.  

Следваащият етап от развитието на П. П. е свързан с 

опитите да се отчетат и междинните променливи, разположени 

между стимула и реакцията. Същевременно като вътрешни 

променливи се разглеждат скритите реакции на външни 

дразнители. Именно тяхната скрита проява и изключва 

наличието на разбираема връзка с въшните дразнители. 
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Вътрешните променливи – това са предимно когниции (мисли, 

представи), които се управляват от други процеси, например 

емоционални или мотивационни такива.  

В светлината на това разбиране в края на 60-те и началото 

на 70-те години се предлагат нови методики, които навлизат в 

литературата под названията „скрито обуславяне/ «скрытое 

кондиционирование» / «скрытое обусловливание» (Cautela J. R., 

1967), „скрит контрол” («скрытый контроль») (Homme L., 1965), 

„саморегулация” («саморегуляция») (Kanfer F. N, 1975). 

Правят се опити скритото обуславяне да се разпростре и 

върху когнитивния аспект на теориите за класическото и 

оперантното обуславяне – да се въведат вътрешните променливи 

в практиката на П. П, но без да се модифицират последните 

теории, което обрича тези опити на неуспех.  

В 60-е гг. на развитие П. п. оказала влияние теорията за 

ученето (преди всичко социалното такова) чрез наблюдение  

(Bandura A., 1971). Авторът на тази теория показва, че 

единствено наблюдаването на модела позволява да се формират 

нови стереотипи на поведение, които до този момент са 

отсъствали у животното или у човека. Това допускане 

вопоследствие води до теоретични обобщения, които получават 

названието концепция за самоефективността (концепция 

самоэффективности). 

Теориите на Елис (Эллиса, Ellis A., 1962) и на Бек (Бек, 

Beck А. Т., 1976). отразява последващия отказ от първоначалната 

парадигма на П. П. (стимул-реакция), който разглежда 

когнициите като междинни променливи, като структуриращи и 

регулиращи компоненти на емоционалните, мотивационните и 

моторните процеси. В рационално-емоционалната психотерапия 

на Елис (рационально-эмоциональная психотерапия Эллис) 

основна междинна променлива, която прави разбираема 

връзката между стимула и поведението, се явяват рационалните 

и ирационалните когниции. В когнитивната психотерапия 

(когнитивная психотерапия) на Бек, определяща променлива се 

явяват реалистичните и нереалистичните (свързани с грешки в 

когнитивните изводи) когниции. И двамата автори признават 

връзката между когнитивните и поведенческите променливи при 

доминиращо значение на първите. Авторите смятат, че център на 

психотерапевтичното въздействие трябва да бъдат междинните 

когнитивни променливи. 

Опитът да се интегрират когнитивния и поведенческия 

подход е свързан с името на Майхенбаум (Мейхенбаум, 

Meichenbaum D., 1977) и на неговите колеги. Трудовете на този 

автор могат да се разглеждат като доработка на идеите на А. Р. 

Лурия и Л.С. Виготски (А. Р. Лурия и Л. С. Выготский) за 

вътрешната реч. Разработената от тях методика за 

самоинструктирането (методика  самоинструктирования), 
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както и ваксината срещу стрес представляват сами по себе си да 

се овладее вътрешната реч под формата на самовербализация.  

Подобна насоченост имат и трудовете на Махони (Махони, 

Mahoney M. J., 1974), които разглеждат когнитивните 

променливи (очаквания) и техните модификации като основен 

обект и цел на когнитивно-поведенческата психотерапия 

(когнитивно-поведенческая психотерапия).  

В зависимост от метатеорията, която позволява да се 

изберат съответните когнитивни променливи, когнитивно-

поведенческото направление се оказва достатъчно разнородно. 

Дзаурила и Голдфрид (Дзурилла и Голдфрид/ D'Zurilla Т. J., 

Goldfried M. R., 1971) например предлагат методика за обучение 

(тренинг) в разрешаването на проблеми, в която съдържанието на 

психотерапията се явява тренинг в намиране на стратегии за 

разрешаване на даден проблем. 

Така П. П. се явява развиващо се направление в 

психотерапията. Започвайки с теорията за ученето, построена по 

схемата „стимул-реакция” («стимул—реакция»), то стъпва също и 

на когнитивните и социални теории за учените, а през 

последните години се опитва да използва за опора и теориите за 

преработка на информацията, за комуникацията и дори за 

големите системи. Това съответно модифицира старите и 

разширява спектъра на новите методики на П. П.  

Вж също Бихевиоризъм, Учене, Терапия чрез моделиране по 

Бандура и др.  

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ТРЕНИНГ //  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 

Основава се на идеите на поведенческата психотерапия 

(поведенческая психотерапия), като нейна цел се явява 

обучаването на хората в адаптивни умения, необходими им при 

сблъсък със сложни житейски ситуации. П. Т. е по-скоро 

запрограмиран обучителен курс, отколкото обичайна серия от 

психотерапевтични занимания. Подборът на пациентите в 

групата често се осъществява на основата на подобни проблеми и 

ясни задачи.  

На определени житейски етапи човек придобива конкретни 

умения, които са му необходими за преодоляването на критични 

ситуации и за това да продължава своето развитие. Един от тези 

етапи се явява етапът на късното детство и ранната зрялост, 

когато човек за първи път се сблъсква с необходимостта да 

направи редица важни избори. Най-сложни се явяват ситуациите 

на запознанство, особено с лица от противоположния пол, на 

отказ, на изразяване на своите потребности и чувства. 

Придобиването на умения в областта на междуличностните 

взаимоотношения, преодоляването на трудности и управляването 
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на тревогата предопределят бъдещия успех или неуспех в 

установяването на близост, в придобиването на независимост или 

на компетентност.  

И макар П. Т. да може да се провежда в индивидуална или 

в групова форма, той има редица общи особености и в двата си 

форми: 

1. Поставяне на цели. Пациентът или членът на групата 

определя какви поведенчески навици той би искал да придобие в 

резултат на работата. В индивидуалната П. Т. (функционално 

трениране на поведението) може да бъде съставена йерархия на 

целите според сложността на тяхното постигане, като докато не се 

постигне една цел, не трябва да се преминава към друга с 

помощта на психотерапевтични прийоми. 

2. Измерения и оценка на проблема. Най-често проблемите 

отразяват някакъв излишък на нещо (твърде много пуши, 

изпитва силна тревога) или недостатък на нещо (малко се 

занимава, не слуша). Задачата на пациента е да се научи на 

заниманията да анализира какво предшества проблемното 

поведение, както и кога то се проявява и какви ще бъдат неговите 

последици. Оказването на въздействие върху всеки един етап на 

тази поведенческа верига може да доведе до положителни 

изменения. Членовете на групата е необходимо да бъдат 

поощрявани да се занимават със самонаблюдение и да записват 

данните за себе си. 

3. Психотерапевтични прийоми. В зависимост от 

индивидуалните и груповите цели се разграничават следните 

методически прийоми на П. Т.: използването на ролеви игри; 

ясното тематично построяване на заниманията; обединяването на 

ролевите игри с транзакционния анализ (трансактный 

анализ); прилагането на интегративен подход с използването на 

техники от гещалт-терапията (гештальт-терапия) и 

психодрамата (психодрама). 

Репетицията на поведението е основна методика в П. Т., 

която се сътои от ролево проиграване на сложни ситуации, които 

създават или могат да създадат в бъдеще определени трудности 

на пациента. В процедурата за репетиране на поведението се 

използват елементи от оперантното учене (научение) и ученето 

чрез наблюдение. Изслушвайки самомоделираните уверени 

отговори и изпитвайки тяхното влияние, участниците косвено се 

обучават в това умение. В някои групи се прилагат аудио- и 

видеозаписи на образци на уверено поведение. Моделирането е 

особено полезно, когато участниците в групата имат ограничена 

представа за това какво може да бъде положителното, уверено 

поведение в дадената ситуация. Друг компонент на репетицията 

на поведението се явява подкреплението (подкрепление). Най-

често това е поощряване на всяко едно подобрение, а не само за 

завършването на сложен епизод, който демонстрира увереност в 
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себе си.  

4. Домашна работа. Това е способ, който поощрява 

пренасянето на поведенческите изменения във външния свят, 

чрез него се прави „екологична проверка” на придобитите 

навици. Освен тома, у дома се усвояват различни методи за 

релаксация (релаксация) и за намаляване на тревогата. 

Групите за П. Т. са най-ефективни при обученията, 

насочени към развиване на увереност в себе си. Различният 

житейски опит на членовете на групата се явява благоприятна 

почва за създаването и за изработването на уверени, неуверени и 

агресивни отговори и за осигуряване на обратна връзка 

(обратная связь).  

 

ПОДДЪРЖАЩА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

П. П., както се отбелязва в родната литература, обичайно се 

използва с цел продължаване на психотерапевтичната работа с 

болни от невроза, от алкохолизъм, от други нервно-психични и 

соматични заболявания  след завършване на основния курс 

амбулаторно или стационарно лечение. Различните форми на П. 

П. са показани на пациенти, които не успяват да изпълняват 

целия комплекс от лечебно-рехабилитационни задачи в 

определеното за тях време и при които се запазват някои прояви 

на заболяването. Това могат да бъдат както отделни болни, така 

и група за амбулаторна П. П. към същото отделение или 

медицинско учреждение, в което те са се лекували. Задачата на 

П. П. е да продължи започнатата по-рано психотерапия с цел да 

се стабилизират и поддържат удовлетворителното състояние на 

пациентите и възможно най-пълната социално-трудова 

рехабилитация на пациентите, а също така да се предотвратят 

рецидивите на заболяването. 

П. П. позволява да се поддържа тесен контакт между 

болния и лекаря, кото осъществява всички необходими 

мероприятия по оказването на помощ на пациента в 

разрешаването на неговите трудности, на конфликтните 

ситуации, по отношение пренастройването на нарушените 

отношения на личността, като тази работа отчита клиничните и 

патогенетичните особености, целите и задачите, а също така и 

резултатите от предходните етапи на лечения. 

В зависимост от характера и клиничната картина на 

заболяването в хода на П. П. могат да се прилагат различни 

психотерапевтични методи: рационална психотерапия 

(рациональная психотерапия) в нейните многообразни форми и 

прийоми, активираща психотерапия, хипнотерапия 

(гипнотерапия), автогенна тренировка (аутогенная 

тренировка), различни варианти на поведенческа и групова 
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психотерапия (групповая психотерапия) и др., а също така 

общооздравителни мероприятия. П. П. с болните се провежда 

веднъж седмично или по-рядко за определен времеви период (от 

няколко месеца до 1 година и повече), който се определя от 

психотерапевта с оглед на клиничните особености на 

заболяването и реадаптационните показания. 

Една от разпространените форми на П. П. е амбулаторната 

индивидуална П. П., провеждана от лекаря, който е 

осъществявал психотерапевтичната работа на предходните етапи 

от лечението. В отделни случаи, за да се избегне предаването на 

болния на друг психотерапевт (при необходимост – на 

психотерапевтт, практикуващ П. П. в района на 

местожителството на пациента), П. П. може да бъде продължена 

по телефона и по пощата. Тази форма на П. П. се прилага както 

от чуждестранни, така и от родни специалисти (Карвасарский Б. 

Д., 1990). 

Друга разновидност на П. П., което цели решаването на 

гореописаните задачи и ползва посочените методи се явява 

клубът на бившите пациенти. П. П. широко се използва в 

системата за лечение и рехабилитация на болните с различни 

нервно-психични (алкохолизъм, шизофрения, органични 

поражения на главния мозък и др.) и психосоматични 

(хипертонича болест, язвена болест на стомаха и на 

дванадесетопръстника, бронхиална астма и др.) заболявания 

както в индивидуална, така и в групова форма. 

В рамките на семейната психотерапия (семейна 

психотерапия) П. П. придобива особено значение. И дори ако 

поставените цели бъдат постигнати в процеса на лечение, 

благополучието на семейството при наличие на един или на 

няколко нейни члена с нервно-психични и други разстройства 

обикновено е неустойчиво, поради което е необходимо, особено в 

случаите на възникване на кризисни ситуации, да се оказва 

поддържаща семейна психотерапия (Эйдемиллер Э. Г., 1978). 

Вж също Супортивна психотерапия.  

 

ПОДКРЕПЛЕНИЕ //  

ПОДКРЕПЛЕНИЕ 

 

В контекста на учението за висшата нервна дейност под П. 

се разбира съчетанието между безусловен дразнител, който 

предизвиква значима биологична реакция с предхождащ я 

индиферентен стимул, което води до формирането на класически 

условен рефлекс. В качеството на подкрепящ се разглежда всеки 

един стимул, който увеличава вероятността да се проявят 

определена реакция или форма на поведение.  

Ако в трудна стуация пациентката например почучвства 

главоболие и едновременно с това забележи порившено внимание 



 

 
~769~ 

и грижа към самата нея от страна на околните и/или близките ù 

хора, това внимание ще встъпи в качеството му на фактор, който 

подкрепя симптома. И тогава всеки път при сходни обстоятелства 

у болния могат дас се изострят усещанията, свързани с този 

симптом. Пациентката, която например получава П. на нейните 

страхове (например нейния страх да ходи сама по улицата 

поради представите ù, че е възможно да припадне внезапно) под 

формата на постоянно съпровождане от страна на мъжа ù и не 

получава съответната помощ от други членове на семейството, се 

научава да разпознава условията, които водят до получаване на 

П. и които съответно които не водят до получаването на такова. 

Единствената разлика в този случай се съдържа във външните 

условия. Така в идеалния случай пациентката трябва да усвои 

разликата  между своите усещания, между страха и физическия 

дискомфорт, от една страна, и между чувството на комфорт – от 

друга. Когато тя се научи да направлява своето поведение в 

зависимост от тези стимули, то ще бъде поставено под стимулен 

контрол.  

Разграничават се първични подкрепящи стимули, или 

преки физически възнаграждения, и вторични способи за П., т.е. 

неутрални стимули, които се асоциират с първичните 

подкрепящи средстваи така сами встъпват в качеството им на 

поощрения. При неврозите това са опеката на близък човек и, 

като следствие, освобождаването от много отговорности по дома 

или в бита; при появата или обострянето на патологичните 

разстройства – намаляването по същата причина на 

натоварването в производствената сфера или пълното 

отстраняване от работата, - всичко това се явява за пациента 

фактор на първичното П. на болестта. А ролята на болния дава 

допълнителни привилегия – създават се условия например за 

хронична „експлоатация” («эксплуатация») на другите хора или 

за манипулиране на тяхното поведение, което трябва да се 

разглежда като фактор, който вече вторично подкрепя 

невротичното разстройство. 

Съществуват различни схеми на П. В отговор на 

многобройните оплаквания на болния – например от 

хипохондричен симптомокомплекс – сътрудницие на лечебното 

учреждение (сестрата или лекаря), без да знаят точно дали 

оплакванията имат достатъчно обективни основания, могат 

просто да следват правилото: ако са предоставили на пациента 

всичко необходимо (провели са диагностично изследване или 

лечебна процедура, дали са му съответното лекарство), да не 

обръщат внимание на неговите оплаквания в следващите 2 часа. 

След изтичането на този срок обаче трябва да се отзоват при 

първото му оплакване. С помощта на това правило ще се 

установи определена схема на П. В дадения случай П. се дава, 

когато пациентът отново бъде обезпокоен от своето самочувствие 
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при изтичането на двата часа след получаването на предишното 

П. Това е схема за П. с фиксиран (двучасов) интервал, макар че 

целта на медицинският персонал е да установи стимулен 

контрол, т.е. да научи пациентът да се оплаква от влошеното си 

състояние само тогава, когато за това действително има сериозни 

предпоставки или основания. Вероятно в подобни случай болният 

бързо се приспособява към схемата и започва повторно да се 

оплаква от неразположение 2 часа след П., получено при неговото 

предходно търсене на медицинска помощ.  

Възможни са и други схеми. Така лекарят може да варира 

определено правило, чакайки понякога по 30 минути, а друг път 

и по 2-3 часа. Ако средният промеждутък си остане 2 часа, то това 

е схема за П. с променлив (двучасов) интервал. Ако сестрата 

просто брои обръщанията на пациента за допълнителна 

медицинска помощ и удовлетворява всяко пето, да кажем, такова, 

то това е петкратна схема на П. с фиксирана кратност. Ако броят 

на оплакванията на болния, след които той все пак получава 

повишено внимание към себе си от страна на медицинския 

персона варира с предходната средна кратност, то това е схема на 

П.  с променлива кратност.  

Дотук разгледахме положителното П., при което 

пациентите получават онова, което те искат. Аналотична система 

от правила определят и техните реакции на отрицателното П. – 

условията, свързани с неприятни или опасни за хората събития. 

В хода на лечебния процес психотерапевтът трябва да 

използва ефективнон основните механизми на различни 

варианти на П. Подкрепяйки избирателно определени 

изказвания и форми на поведение на болния, лекарят може да 

пособства за неговото себеразкриване и по-голяма автентичност 

(аутентичность). Предавайки информация по два основни 

канала (чрез невербалната комуникация и чрез езикови 

средства), психотерапевтът активно и диференцирано влияе на 

когнитивния, емоционалния и поведенческия компонент на 

системата от отношения на пациента с цел нейната 

психологическа корекция и възстановяване на адаптивните 

възможности на индивида.  

Прилагането на основни форми на съвременната 

видеотехника в психотерапията също може да служи като 

надежден инструмент за повишаване на ефективността на 

лечението чрез интензивно и насочено използване на 

механизмите на П.  

Вж също Жетонна система, Положително и отрицателно 

подкрепление. 

 

ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО Н. ПЕСЕКШИЯН 

И Х. ПЕСЕКШИЯН // 

ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО Н. 
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ПЕЗЕШКИАНУ И X. ПЕЗЕШКИАНУ) 

 

Авторско название на психотерапевтична концепция, 

разработена през 1972 г. от Н. Песекшиян (Н. Пезекшиян, 

Peseschkian N.) и неговия син Х. Песекшиян (X. Пезешкиан, 

Peseschkian H.). Н. Песекшиян обръща внимание на произхода 

на термина „позитивна психотерапия” (positive psychotherapie от 

лат. positum — „имащ място, реално съществуващо” («имеющее 

место, реально существующее»), а не от positivum — положително  

(«положительное»), като подчертава самата необходимост от 

преработка както на позитивното, така и на негативното в 

проблемите и живота на пациента, от едно диалектично 

разширяване на светогледа му. Това терминологично уточнение 

позволява да се използва в качеството на синоним на този вид 

позитивна психотерапия названието „психотерапия чрез 

реалност” («психотерапия реальностью») или „психотерапия чрез 

здрав смисъл” («психотерапия здравым смыслом»). 

Н. Песекшиян е роден в Иран през 1933 г., а от 1954 живее 

и работи в Германия (Висбаден). Изповядва бахайство, което 

оставя отпечатък и върху неговия психотерапевтичен светоглед. 

През 1990 г. започва да провежда обучителни семинари и 

основава центрове за позитивна психотерапия в Казан, Санкг 

Петербург, Екатеринбург. 

П. П. П. Н. П. И. Х. П. се основава на 3 принципа — 

надежди, баланс (хармонизация) и консултиране, които 

съответстват на 3 етапа в работата с пациента, както в процеса на 

всяко отделно занимание, така в продължение на целия 

психотерапевтичен курс (средно 10 занимания по 1-2 часа). 

На етапа на работа с отчитане на принципа на надеждите 

се изполват: 

позитивна интерпретация (интерпретация) на 

проблемите на пациент (например нервна анорексия — 

проявяване на способност да се търпят ограничения, да 

се съпреживява на гладуващите от цял свят и т.н.); 

транскултурен подход — разширяване на представите на 

пациента за проблема посредством запознаването му с 

друг (често точно противоположен) начин на реагиране и 

на отношение към същността на неговите проблеми в 

други култури (например различията в отношението към 

храната и гладуването в източните и западните 

култури); 

притчи и анекдоти с психотерапевтичен радикал (авторите 

разграничават 9 психотерапевтични функции на 

притчата: посредничество между лекаря и пациента, 

модел на разрешаване на проблеми, привличане на 

културата на пациента и т.н.); 

На етапа на работа с отчитане на принципа на 
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хармонизация се 

използва разпределение на енергията в 4 основни сфери на 

жизнена дейност — телесна, ментална, социално-комуникативна 

и духовна. Към телесната могат да се отнасат храна, сън, секс, 

телесни контакти, грижа за външния вид, физически 

упражнения, преживявания на болка и телесен комфорт—

дискомфорта; към менталната — удовлетворяване на 

познавателната потребност и на любознателността, 

професионални постижения; към социално-комуникативната — 

общуването на човека, към духовната — светогледни и 

религиозни преживявания, фантазии за бъдещето, надличностни 

(„граждански”) преживявания и постъпки. В идеалния, 

хармоничен модел, на всяка сфера се отделят  25% от житейската 

енергия. Реалното разпределение на енергията се определя с 

помощта на неформализиран тест; дисбаланс се отбелязва при 

съвместното му обсъждане с пациента и при разпределянето на 

10 значими събития за последните 4 години в четирите изброени 

сфери на житейска дейност. Дисбалансът в телесната сфера 

създава риск от соматични и психосоматични заболявания, в 

менталната — от агресивни дистресови реакции и 

перфекционизъм, в комуникативната — от чувства на самота и 

депресия, а в духовната — от чувства на тревога и психотични 

нарушения. При проява на дисбаланс (по-малко от 10 % или 

повече от 50 %) в която и да е сфера, с пациента първоначално се 

разглеждат възможностите за хармонизация, за 

преразпределение на останалите 3 сфери и едва последния етап 

целенасочено се обсъждат мероприятия за балансиране на най-

проблемните сфери, ако остане необходимост от това. Това се 

постига чрез директивни, конкретни и прости предписания за 

промяна на жизнения стил на пациента, а също така с помощта 

на методиката за планиране на бъдещето, при използването на 

която се отчитат всички 4 сфери на житейска дейност.  

На етапа на хармонизация се проявяват и преработват 

актуалният и базалният проблем на пациента. Актуалният 

конфликт се формира под въздействието на външни събития 

(например смяна на местоработата, смърт на близки и т. н.), от 

микротравми в значими междуличностни отношения при 

недостатъчна способност да се преодолеят тези проблеми. 

Авторите разграничават първични (любов, надежда, доверие) и 

вторични способности (вежливост, честност, послушание, 

внимателност, пунктуалност и т.н.). Типичен базален конфликт 

се явява конфликтът между „честността и вежливостта”. Ярко 

изразената вежливост способства за социално обусловеното 

агресивно поведение, за парасимпатикотонията и тревогата, 

доминирането на честността води до симпатикотония и агресия. 

Тези „пускови механизми” («пусковые механизмы») предизвикват 

функционални разстройства, а при наличие на „зони на най-
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малко съпротивление” (зон наименьшего сопротивления») (вж по-

горе за дисбаланса между 4-те житейски сфери) — и соматични 

или психични нарушения. На концептуално ниво става дума за 

хармонизация между „проявите на дясното полукълбо” 

(«правополушарные» проявлений) и обектите (любов-интуиция-

тяло-търсене на смисъла) и „аспектите на лявото полукълбо” 

(„левополушарные” аспектов (знание-време-търсене на значение). 

Реализирането на принципа на консултирането означава 

предаване към пациента на функцията на психотерапевта 

(аутопсихотерапия). Този подход съответства на принципите на 

психологическото консултиране (психологическое 

консультирование). В практиката още от първото занимание се 

използват структурирано интервю и въпросници (диференциален 

аналитичен и висбаденски/ дифференциальный аналитический и 

висбаденский), чрез попълването на които пациентът сам може 

да достигне до осмисляне на различни аспекти на своите 

проблеми. Широко се практикуват „домашните задания” 

(«домашние задания»), чието изпълнение пациентът отчита на 

последващото занимание. Семейната терапия често се прилага в 

„задочна” («заочна») форма: пациентът получава инструкции за 

самостоятелно провеждане на заниманията у дома. За 

преодоляване на междуличностните конфликти се предлага 

петстепенна стратегия: ю 

1) дистанциране (наблюдение) – отказ от критика, от 

стереотипни оценки; 

2) инвентаризация (описание) – оценка на способностите на 

партньора, както на негативните, така и на позитивните, 

характерни за самия пациент или желателни за него; 

3) ситуативно ободряване – подкрепяне на доброто и 

правилното, от гледна точка на пациента, поведение на 

партньора; 

4) вербализация (вербализация) – избор на съответна 

ситуация стратегия на обсъждане на проблемите с партньора; 

5) разширяване на целите – избор на новите цели и сфери 

на взаимодействие с партньора, като се отчитат неговите 

позитивни качества и без пренос (перенос) на негативен опит. 

За вербализиране на проблемите се препоръчват редица 

конструктивни правила: 

::: предложете на партньора да проведете обсъждане в 

удобно за него време и при отсъствия на странични 

хора; 

::: започнете разговора със споменаване на достойнствата на 

партньора Ви и на положителните аспекти на 

неговото поведение; 

::: избягвайте смесването на обсъждане на проблемите на 

пациента и на неговите личностови особености; 

::: помнете, че проявяващите се различия в мненията и 
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възгледите Ви са показател за доверие и искреност; 

::: постарайте се да ограничите продължителността на 

обсъждането до 1 час; 

::: припомнете на себе си и на партньора, че 

конструктивното разрешаване на проблемите е 

печалба и за двама Ви; 

При интензивни, но неуспешни опити да достигнете до 

откровен диалог с партньора потърсете помощ от психолог или 

психотерапевт, който да Ви посредничи. 

Съществена роля в психотерапията принадлежи на 

религиозно-светогледния аспект. Авторите отбелязват, че в никоя 

друга област не се изтласкват толкова отчетливо религията и 

смисъла, както в психологията, медицината и психотерапията. А 

в същото време вярата, религията и светогледът могат да се 

приемат за обща система от отношения (базова концепция), която 

формира нагласи и способи за поведение. Така религиозно-

светогледните нагласи могат да дадат базова информация за 

отношението към сексуалността (сексуалните забрани и норми, 

обичаите в сексуалното поведение), за възпитанието (ролята на 

ролидетели, авторитарно възпитание, антиавторитарни 

тенденции, предпочитания към сина или дъщерята), за 

професията (ограничаване на професионалните възможности, 

мотивация, стояща в основата на професионалната дейност, 

например служене на човечеството, стремеж към 

самореализация, работата като цел на живота, работата като 

обществено поръчение, работата като натоварване или 

отклонение от реалните задачи), за партньорството (равноправие 

между мъж и жена, светогледна оценка на партньорството като 

средство за възпитаване на децата, като клетка на обществото, 

като съюз за получаване на удоволствие, като съвместен прогрес), 

за социалните контакти (предписваните социални отношения, 

например между индийските касти или социални групировки, 

между слоевете и класовете; предписваните от религията 

ситуации на общуване, например съвместни молитви, общи 

празници, хорово пеене, медитация (медитация) или работа, 

изисквания за социален аскетизъм), 

Авторите не противопоставят своята психотерапевтична 

система на други концепции: те използват при необходимост 

психосинамични и поведенчески прийоми, подчертавайки 

значението на собствените си концепции за формирането на 

контакт с пациента и на достъпни за неговото разбиране 

психотерапевтични цели (психотерапевтические цели, баланс). 

За разьлика от други позитивно-ориентирани съвременни 

методи, П. П. П. Н. П. И. Х. П. се фиксира не само върху 

позитивноте аспекти, а последователно преработва както 

позитивните, така и негативните (от позитивните аспекти на 

проблема се преминава към конфликтите с негативна окраска, а 
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след това – към реалистичното преработване на перспективите).  

Вж също Краткосрочна позитивна психотерапия. 

 

ПОЗИЦИЯ НА ПСИХОТЕРАПЕВТА //  

ПОЗИЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА 

 

Ролеви стратегии, прилагани от психотерапевта във 

взаимоотношенията му с неговите пациенти. 

Водещите параметри на П. Н. П. са: авторитарност-

партньорство при избора на целите и на задачите на 

психотерапията (авторитарность-партерство) и директивност-

недирективност (директивность-недирективность) в тяхната 

техническа реализация, която се явява едновременно и показател 

за разделянето на отговорността за резултатите от 

психотерапията и за активността на психотерапевта.  

Предлаганата схема, орираща се на осите авторитарност-

партньорство (авторитарность-партерство) и директивност-

недирективност (директивность-недирективность), позволява да 

се разграничат метафорично описваните „родителски и 

партньорски” позиции. Изборът на позиция, от една страна, 

зависи от индивидуалните особености на психотерапевта и от 

нагласите на пациента (високата ектерналност корелира с 

предпочитането от негова страна на авторитарни и директивни 

психотерапевти), а от друга – се диктува от концептуалната 

позиция („школа”) на психотерапевта и от техническите 

особености на използваните психотерапевтични методи. 

Авторитарната позиция на „бащата” е характерна при 

реализирането на поведенчески и сугестивни методи, а на 

„майката” – при прилагането на медитативни техники. 

Позицията на „сестрата” е адекватна в клиент-центрираната 

психотерапия (клиент-центрированная психотерапия), 

неутралната позиция на „огледалото” („зеркало”) – за 

психодинамичните методи, а позицията на „директивния брат” 

(директивный брат) за позитивната психотерапия. Показател за 

професионализма на психотерапевта е неговата способност да 

заема съзнателно и пластично различни позиции, изхождайки от 

интересите на пациента и от изискванията на използваните 

методи. 

Авторитарната позиция „отгоре” (сверху) предполага към 

пациента да се отнасят като към „обект” на лечебните 

манипулации, което е съпроводено от пространствено 

дистанциране (хипнотизаторът, който се възвисява над своите 

пациенти) и същевременно се подкрепя от имиджа на 

„всезнаещия мъдрец” (всезнающий мудрец). По-съвременният 

партьорски подход се основава на разглеждането на пациента в 

качеството му на равноправен „субект” («субъект»), на 

пространственото разположение „лице в лице” или „рамо до рамо 
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в кръг”, на демократичния образ на психотерапевта („обикновено 

момче” или „затейник’).  

 

 

 

 

 
В груповата психотерапия (групповая психотерапия), 

следвайки Шиндлер (Шиндлер, Schindler R.) разграничават 

алфа-позицията на емоционалния лидер, бета-позицията на 

лидера-експерт, гама-позицията на пасивния конформист и 

делта-позицията на отхвърлената „изкупителна жертва”, на 

обекта на групова агресия (альфа-позицию эмоционального 

лидера, бета-позицию лидера-эксперта, гамма-позицию 

пассивного конформиста и дельта-позицию отвергаемого «козла 

отпущения», объекта групповой агрессии). Тези позиции могат да 

се заемат от всички членове на групата, но груповите 

психотерапевти (групповые психотерапевты) влизат в тях 

съзнателно в съответствие с преминаваната от групата фаза от 

нейното развитие (фазе развития психотерапевтической 

группы). 

 

ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО 

ПОДКРЕПЛЕНИЕ //  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

ПОДКРЕПЛЕНИЕ 

 

С негова помощ се решават следните задачи: 

1) формира се нов стереотип на поведение; 

2) засилва се вече наличният желателен стереотип на 

поведение; 

3) отслабва нежелателният стереотип на поведение; 

4) поддържа се желателният стереотип на поведение в 

естествени условия.  

Обикновено на практика се решават най-малкото две 

задачи (втората и четвъртата или третата и четвъртата), по-често 

работата с пациента е насочена към реализирането на втората, 

третата и четвъртата задача.  

Задачата да се формира нов стереотип на поведение 

обикновено възниква при работа с деца, които се отличават с 

изразено девиантно поведение или с болни деца с груби 

постпроцесуални изменения на личността.  
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Използването на тези методики предполага 

задължителното провеждане на анализ на всеки клиничен 

случай в реалната ситуация, наблюдаването на поведението на 

болния или на проявите на неговата симптоматика в дадените 

условия. Това позволява да се разкрият подкрепящите стимули, 

които предизвикват у пациента емоционална реакция с 

позитивна окраска и да се усилят определени поведенчески 

реакции. Отрицателното подкрепление е отнемане на стимула, 

който предизвиква емоционални реакции с негативна окраска, 

което води до засилване на определени поведенчески стимули. 

Двете посочени по-горе понятия позволяват да се характеризира 

подкрепящият стимул по поведенчески данни, а не по 

субективната оценка на наблюдателя. С оглед това става ясно 

защо например преживяването на болка у мазохиста е 

положително подкрепление. Неутралните стимули – това са 

стимули, които не оказват въздействие върху поведението, макар 

и от субективната гледна точка на наблюдателя те да могат да 

предизвикат положителна емоционална реакция. Безусловните 

подкрепящи стимули не зависят от предходното обучение – това 

са стимули, които предизвикват вродени реакции (храна, вода), 

като към тях може да се отнесе и определено ниво на сензорна 

стимулация. Подкрепящата им сила зависи от периода на 

депривация и нараства при прекратяването на последната. Във 

всекидневния живот преобладават подкрепящите стимули, които 

придобиват посочените по-горе характеристики под влияние на 

обучението, т.е. условно подкрепящите стимули. По-често това са 

социални стимули (внимание, похвала, одобрение, признание, 

положителна оценка и т.н.). Анализът на конкретни случаи, 

например на истеричен пристъп, позволява да се отбележат 

засилването и учестяването на пристъпите в определени 

ситуации, когато се проявява грижа за пациента, оказва му се 

внимание (може да се каже – нежелателно внимание) от страна 

на обкръжаващите го близки, съседите по стая, медицинския 

персонал. Наблюдаването на поведението позволява да се оцени 

също така и значението на други подкрепящи стимули (време, 

проведено пред телевизора, в разговор и др.). На основата на тези 

данни се формира се формира конкретна хипотеза за характера 

на подкрепящия стимул. Отстраняването на хипотетичния 

подкрепящ стимул позволява да се провери истинността на 

хипотезата. Необходимо е обаче да се помни, че след 

отстраняването на подкрепящия стимул винаги има период, през 

който нежелателното поведение нараства както по честота, така и 

по силата на неговите прояви. В это время пациент «выжимает» 

из окружающих нужный ему подкрепляющий стимул, а 

окружающие обычно не выдерживают его натиска и идут ему 

навстречу. Поэтому при данной методике психотерапевт должен 

привлекать членов семьи больного, персонал, т. е. активно 



 

 
~778~ 

организовывать «новое» окружение больного. 

В методиката на същинската положителна тренировка 

могат да се разграничат 4 етапа: 

Първи етап – определяне на целите на тренировката. Към 

нейното обсъждане се привлича не само пациентът, но и лица, 

които взимат участие в лечението и от които зависи получаването 

или неполучаването на подкрепление/подкрепление. По 

възможност броят на тези хора не трябва да е голям, за да може 

по-добре да се контролира цялото обкръжение на болния – 

желателно е например да се помести пациента в изолирана стая 

или в стая с минимален брой болни. На същия този етап трябва 

да бъде определен и начинът, по който ще се провежда постоянно 

наблюдение върху пациента с фиксиране на вниманието върху 

измененията по посока на изработването на желателен 

поведенчески стереотип. Необходимо е да се стремим към това 

тази информация да е максимално обективна. 

На втория етап основната задача се състои в това да се 

определи какви стимули (обекти или действия) ще служат в 

качеството им на подкрепления. Анализът на реалното поведение 

на болния позволява да се разкрие значимостта за него на 

различни стимули. 

На третия етап се изработва желателният стереотип на 

поведение, за чиято цел се създават условия, които облекчават 

неговото формиране. Следва да се използва максимално 

действието както на положителното, така и на отрицателното 

подкрепление. На първо време се прилага схема за постоянно 

подкрепление, т.е. за всяко изпълнено действие пациентът 

получава подкрепление, характерът на което постоянно се 

променя, за да не се предизвика пресищане. Понякога появата на 

желателното поведение се облекчава при демонстрирането на 

съответното поведение от други лица (моделиране).  

На четвъртия етап се закрепва изработеният стереотип на 

поведение, за да се запази той и тогава, когато болният се окаже в 

реална ситуация и когато той е поставен в други условия на 

подкрепление. Схемата на подкрепление е изменчива, използват 

се схеми с вариабилен интервал – най-устойчивите към угасяне. 

Успехът на методиките на положително подкрепление зависи от 

наличието на точна информация за достигнатия прогрес, което 

позволява да се премине към следващия етап, към друга схема 

на подкрепление, от умението на психотерапевта да 

разннобразява подкреплението, използвайки всички негови 

форми, включително и социално подкрепление. 

Вариант на методиката на положителното подкрепление, 

приспособена към условията на стационара, е жетонната 

система (жетонная система (token economy). 

Методиката за контрол на стимула се основава на тезата, че 

връзката между някои стимули и реакциите спрямо тях има 
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много строг характер – появата на такъв стимул позволява точно 

да се предскаже какъв ще бъде отговорът. Поради това 

контролирайки условията за поява на стимулите и на 

предшестващите ги реакции, може да се постигне промяна на 

поведение с колкото се може по-малка загуба на време и на сили, 

отколкото да се контролират резултатите от самото поведение. 

Събитията, които предшестват поведението, могат да се групират 

по следния начин: 1) дискриминантни стимули, които в миналото 

са свързвани с определено подкрепление; 2) облекчаващи 

стимули, които предизвикват определено поведение (например 

новата прическа, новата дреха могат да спомогнат за появата на 

желание да се общува); 3) условия, които увеличават силата на 

подкреплението (обичйно това е периодът на депривация на 

дадена потребност, например на периода на глад). Методиката за 

контрол на стимула преследва следните цели: 1) да научи 

пациента да идентифицира дискриминантните и облекчаващите 

стимули в реалната ситуация, а също така да разкрие условията, 

които увеличават подкреплението на нежелателното поведение и 

те да бъдат избягвани (например установяването на връзка 

между различни ситуации и храненето – прием на храна и 

гледане на телевизор, по време на случайни срещи с познати, по 

време на разговор по телефона и т.н. – с последващо изключване 

на тези стимули, т.е. хранене само на определено място и по 

определено време); 2) да се научи пациента да укрепва 

стимулите, свързани с правилното, желателно поведение 

(например да знае списъка от продукти или блюда с ниска 

калорийност и да овладее умението да използва единствено този 

списък; писменото отчитане на калорийността позволява да бъде 

още по-последователен в постигането на тази цел); 3) да се научи 

пациента на умението да манипулира периода на депреивация, 

без той да стига до загуба на контрол. 

Задачата по намаляването на нежелателния стереотип на 

поведение може да бъде решена с помощта на няколко методики: 

1) методика на наказанието (методика наказания); 

2) угасяне (угашение); 

3) насищане (насыщение); 

4) лишаване от всички положителни подкрепления 

(лишения всех положительных подкреплений); 

5) оценка на отговора (оценки ответа). 

Угасянето се отнася към поведенческите методики и е 

основано на принципа за изчезването на реакциите, които не се 

подкрепят положително. То преминава през същите етапи, през 

които преминават положителното или отрицателното 

подкрепление. Важен тук е диагностичният етап, когато се 

установяват аспектите от обкръжението, подкрепящи 

нежелателното поведение. Угасянето предполага лишаването на 

болния от всички положителни подкрепления единствено на 
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конкретния нежелателен стереотип на поведение. Скоростта на 

угасянето зависи от това по какъв начин в реалния живот по-рано 

се е подкрепял този стереотип. Методиката на угасянето изисква 

значително време, поради което, преди да започне да угасва 

нежелателното поведение, то преминава през период на 

първоначално нарастване по честота и сила. 

Методиката на насищането се основава на това, че 

поведението, дори положително подкрепяното, но 

продължаващото дълго такова, има тенденцията да се изтощава 

само, а положителното подкрепление губи своята сила. 

Лишаването от всички положителни подкрепления се явява 

един от вариантите на угасянето. За най-ефективен способ за 

това се смята изолацията, но в реалния живот тя на практика се 

свежда до социална изолация, например в случаите, когато едно 

от две деца се отделя в друга стая при запазване на 

обкръжението му без промяна. Понякога такава изолация 

предизвиква положително подкрепление или означава 

прекратяване на действието на неприятен стимул, наличен в 

реалната ситуация (например отсъствие на сблъсък на дете с 

агресивен родител, т.е. фактически възниква ситуация на 

негативно подкрепление).  

Методиката за оценка на отговора по-точно може да бъде 

назована методика на глобата. Тя се използва единствено с 

положително подкрепление и нейната същност се свежда до 

намаляване на броя на позитивните подкрепления за дадено 

нежелателно поведение. Програмата се съставя по такъв начин, 

че намаляването на определени положителни подкрепления да 

не може да бъде лесно заменено от други положителни 

подкрепления. Системата от глоби трябва да се прилага колкото 

се може по-рядко. 

Тези прийоми са описани поотделно единствено по 

методически съображения – в практическата работа никой от тях 

не се прилага изолирано. Комбинациите от методиките се 

определят от целта на провежданата програма, а изкуството на 

психотерапевта се състои в умелото използване на различни 

съчетания според всеки конкретен случай. 

 

ПОНЯТИЕТО ПРОГРЕС В ПСИХОТЕРАПИЯТА // 

ПОНЯТИЕ ПРОГРЕССА В ПСИХОТЕРАПИИ  

 

От лат. progressus — движение напред. Насоката на 

развитие на психотерапията е от по-малко съвършени към по-

съвършени теории и методи. 

В науката понятието за прогрес се определя като развитие и 

усъвършенстване, за които е характерен преходът от по-низши 

форми към по-висши. То може да бъде прилагано към всяка една 

система като цяло, към отделни нейни елементи, към 
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структурата на развиващия се обект и е противоположно на 

понятието регрес, което предполага обратно движение от по-

висшето към по-нисшето, понижаване на нивото, загуба на 

наличните функции или връщане към по-ранни [...] функции и 

структури. 

П. П. В. П. е обусловено от нейния междудисциплинарен 

характер, а също така от особеното място, което тя заема в 

общественото съзнание. По отношение на обществото и на 

общественото съзнание психотерапията се явява особена наука, 

доколкото обект на нейното изследване и на практическото ù 

приложение се явява личността – инструмент на общественото 

взаимодействие на човека. Ето защо не е удивително, че много от 

достиженията на психотерапията не просто проникват в масовата 

култура и се превръщат в нейни психологични атрибути, но и 

самите те се променят под влиянието на общественото съзнание, 

придобиват допълнително значение и често се изопачават, 

взаимодействат с доминиращите тенденции на общественото 

съзнание, религия, изкуство, влияят на начина на живот, на 

социалните норми. При такова активно взаимодействие с 

общественото съзнание психотерапията се обогатява, доколкото 

нейните теоретични концепции се проверяват в интензивната 

обществена практика, а от друга – тя търпи осезаеми загуби, тъй 

като активното и непрофесионално използване на нейните 

методи води до намаляване на ефективността ù (което се 

наблюдава понякога и в психологията, когато прилагането на 

тестове води до намаляване на тяхната валидност). Резултат от 

активното взаимодействие между психотерапията и общественото 

съзнание е постоянно увеличаващият се брой концепции и 

методически прийоми на психотерапията. Тези особености на П. 

П. В. П. го определят като достатъчно сложно и многопластово 

понятие. 

В съответствие с общото понятие за прогрес развитието на 

психотерапията като научна дисциплина и медицинска 

специалност се изразява на първо място в създаването на по-

съвършени психотерапевтични теории и методи. Критерий за 

развитието на психотерапевтичните подходи в крайна сметка се 

явява тяхната резултативност. Проблемът за ефективността на 

психотерапията е сложен, той отразява различията в 

методологията на нейните направления и отношения към 

принципните за психотерапията въпроси, свързани с нормата и 

патологията, с понятието личност, с концепциите за неврозата 

като основен обект на психотерапията. В някои 

психотерапевтични школи въпросите за ефективността на 

практика не се повдигат или се свеждат до интуитивното усещане 

за ефективност, което има самият психотерапевт. Най-големите 

различия в разбирането за ефективността на психотерапията са 

видни при сравняването на две направления – тези на 
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поведенческата и на динамичната психотерапия. Ако при 

първата основен критерий за нейната ефективност е 

отслабването на симптоматиката, то в динамичното направление 

може да става дума не само за симптомите, а по-скоро за 

изменения в личността, за намаляване на вътрешното 

напрежение, свързано с интрапсихичните проблеми и за 

нормализация на нарушеното социално функциониране. Една 

по-умерена оценка на ефективността на психотерапията (оценка 

эффективности психотерапии) в съвременните интегративни 

психотерапевтични направления предполага 

биопсихосоциалната концепция за болестта и за нейното лечение. 

Предлага се ефективността на психотерапията да се определя, 

като се отчитат три плоскости при разглежданет на 

терапевтичната динамика: 

1) соматична; 

2) психична; 

3) социална. 

П. П. В. П. изисква също така отчитане на засилващото се 

интегративно движение в психотерапията. Интегративните 

методи предполагат активно отражение и използване в 

психотерапията на постиженията на сродните науки – на първо 

място на психиатрията и на други клинични дисциплини, на 

психофизиологията, психологията, социалната психология, 

педагогика и др. За по-усъвършенствани методи на психотерапия 

би следвало да се смятат онези, които отчитат при лечението 

различни прояви на заболяването, особености на личността, 

индивидуалното и социалното функциониране на личността. 

Очевидно е, че към П. П, В. П. се отнася процесът на 

усъвършенстване и на увеличаване на броя на 

психотерапевтичните модели. В последно време, във връзка с 

актуализирането в общественото съзнание на интереса към 

алтертнативните подходи в медицината и психотерапията, в 

частност предвид широкото разпространение на лечителството и с 

оглед редицата опити за научна верификация на прийомите на 

езотеричната медицина, се оказва правомерно разграничаването 

на още един модел – този на алтернативната психотерапия 

(альтернативная психотерапия). Независимо от очевидността 

на нейния псевдонаучен характер, алтернативната психотерапия 

изигра определена роля за популяризирането на психотерапията 

сред населението и за привличането на вниманието към ролята 

на психосоциалните фактори в медицината. 

В П. П. В. П. също така се отразява и взаимовръзката 

между  постиженията на психотерапията и естествения подбор на 

нейните методи посредством социалната заявка от страна на 

обществото, обусловена от негоовия манталитет и основни 

тенденции на развитие. Екскурсът в историята на 

психотерапията разкрива сложните, противоречиви, а подчас и 
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регресивните пътища на нейното развитие. В древното общество, 

на фона на магическото съзнание, ролята на психотерапията 

изпълняват обредите, насочени към задабривание на 

първобитните богове. През Античността, особено на фона на 

рязкото усъвършенстване на общественото устройство на 

средиземноморските държави, паралелно със зараждането на 

науките в медицината се формират хуманистичните подходи към 

общуването на лекаря и пациента. Знаменитият лекар от онова 

време Хипократ изказва първи идеята за положителното влияние 

на думите върху състоянието на пациента. В средновековна 

Европа  отново се актуализира тенденцията към магично 

съзнание и вследствие на това психотерапията се премества в 

храмовете, като за дълги години напред става част от 

християнските обреди. 

Съвременният етап на психотерапията започва с 

психоанализата на Фройд (Фрейд, Freud S.). Популярността на 

психоанализата в Европа в началото на XX в. може да се обясни, 

от една страна, със слабата научна база на психологията по това 

време, а от друга – с определна готовност на обществото да 

възприеме идеите за сложността, многообразието и 

противоречивостта на човешката психика. Една от причините 

психоанализата да е толкова притегателна се съдържа и в 

пуританските идеи на европейското общество, в големия 

авторитет на лекаря. На този фон медицинската наука, търсеща 

корените на заболяванията в блокираната сексуалност, става не 

просто полезна, но и популярна. Продължителността на 

аналитичната психотерапия в известен смисъл е свързана с 

обществено-политическото устройство. Основните „потребители” 

на психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия) стават представителите на средната класа, 

достатъчно образовани, готови да посещават 

психотерапевтичните сеанси в продължение на дълго време. При 

анализирането на житейските истории и на лечението на някои 

пациенти на Фройд и други ортодоксални психоаналитици се 

създава впечатлението, че психоанализата в много отношения 

представлява сама по себе си начин на живот, стил на 

себепознание, интересен и полезен за духа начин за прекарване 

на времето. 

Многобройни опоненти на психоанализата, на първо място 

бихевиористите, през 30-40-те г. на ХХ век получават значителна 

обществена подркрепа. Неслучайно развитието на 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) 

съвпада по време с промяната в ритъма на живот на обществото, с 

бурното нарастване на обществената активност, с набирането на 

популярността от страна на точните науки. Към тази нова 

психотерапия проявява интерес друга категория пациенти – 

деловите хора, бизнесмените, служещите. У тези, които могат да 
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плащат на психотерапевтите, свободното време е малко. Медико-

социалната заявка на този тип пациент е да се освободи колкото 

може по-бързо от симптомите и отново да се завърне към деловия 

и обществения живот. Симптомоцентрираната насоченост на 

поведенеската психотерапия отговаря напълно на потребностите 

на тези пациенти.  

Следващият етап от развитието на психотерапията има 

„хуманистична окраска” («окрашен гуманистическими 

красками»). Възникването и развитието на хуманистичното 

направление в психотерапията е предшествано и от изменения в 

общественото съзнание. Нарастването на благосъстоянието на 

хората в развитите страни спомага за културния ръст на 

населението и за увеличаването на неговото свободно време. В 

индустриалното общество и на първо място в САЩ се осъзнават 

нови тенденции и възникват нови потребности – от смисъл на 

живота, от преодоляване на самотата, на разединението, на 

формалността на всекидневното общуване. Хуманистичната 

психотерапия – и по-конкретно нейните „групи за срещи” 

(«группы встреч») с изявена личностна ориентация – е 

привлечена да отговори на тези потребности  Така възникването 

на нови проблеми отново се съпровежда от адекватен отговор от 

страна на психотерапията. На този етап динамичните и 

поведенческите подходи до известна степен губят в сравнение с 

методите, ориентирани към личностен ръст. 

И макар новият етап в развитието на психотерапията едва 

да започва, неговите очертания стават вече очевидни. В 

определен смисъл настоящият етап на водещи социални 

тенденции може да се характеризира като партньорски. В 

бизнеса частната собственост се сменя с общата собственост на 

акционерите. След психотерапията най-популярни от 

психологическите науки става социалната психология, както и 

теорията и практиката на психологическото консултиране 

(психологическое консультирование). В психотерапията се 

засилват интегративните тенденции, като настоящият етап от 

нейното развитие може да бъде определен като етап на 

интегративна психотерапия (интегративная психотерапия), 

провеждана в нейната конвенционална форма. 

Посочените тенденции само схематично отразяват процеса 

на взаимодействие между психотерапията и общественото 

съзнание. Наблюдават се и криввания от основни направления 

на развитие в психотерапията, което само потвърждава връзката 

на психотерапията с менталността на обществото. На територията 

на бившия СССР по идеологически причини не получава 

развитие нито едно от съвременните основни направления на 

психотерапията. Държавата оценява позитивно (съзнателно, а 

възможно и несъзнавано) най-вече хипносугестивните техники с 

тяхната предимно директивна насоченост. Личностно-
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ориентираните системи на психотерапия и до сега се намират по-

скоро на етап на изграждане. 

П. П. В. П. в съвременната психотерапия е свързано с 

внедряването в психотерапевтичния процес на най-новите 

технически средства, преди всичко на видеотехниката, което 

значително разширява границите на използване на различни 

методи и създава необходимите предпоставки за развитие на 

интегративните подходи в психотерапията. Пацинетите за първи 

път получават възможността обективно да наблюдават 

собственото си поведение, да анализират скритите причини за 

своите преживявания и постъпки. С помощта на видеотехниката 

психотерапевтът  може да активизира познавателните процеси на 

болните с оглед изходните цели на психотерапията, пътищата за 

тяхното достигане и индивидуалните особености на пациентите и, 

като следствие, по-диференцирано и насочено да прилага 

различни методи за психотерапевтично въздействие. 

Съвременната видеотехника е съвместима с компютърните 

системи и в съчетание с тях образува видеокомпютърни 

комплекси (видеокомпютри/ видеокомпьютеры). 

Видеокомпютрите позволяват да се конструира т.н. трета 

реалност, в която нагледно се представят различни ситуации от 

бъдещето на основата на наличната информация или се 

възстановява отдавна загубена информация по нейните запазени 

елементи. Третата реалност (създавана посредством компютърни 

системи), или виртуалното пространство, това са нагледни 

картини на очакваните (прогнозирани) резултати от лечението 

на всеки болен още в самото начало на психотерапията, и, 

следователно, те дават възможност своевременно да се нанесат в 

нея необходимите корективи и да се допуска, че в близкото 

бъдеще от активното прилагане на видеотехниката от 

психотерапевтите-професионалисти, от техните умения да 

използват новите информационни технологии ще зависи до 

голяма степен по-нататъшното развитие на психотерапевтичните 

теория и практика.  

Вж също Аудиовизуални средства в психотерапията, 

Социална психотерапия. 

 

ПОСТХИПНОТИЧНА СУГЕСТИЯ //  

ПОСТГИПНОТИЧЕСКАЯ СУГГЕСТИЯ 

 

Представлява заповед да се изпълни едно или друго 

действие известно време след състоянието на хипноза. П. С. може 

да се провежда единствено при условие, че е достигнат 

сомнамбуличният стадий на хипнозата (гипноз, вж 

Сомнамбулизъм/ Сомнамбулизм). Бернхайм (Бернгейм, 

Bernheim H.), Форел (Форель, Forel А.), Жане (Жанэ, Janet P.) и 

др. смятат, че П. С. може да се реализира в продължение на 
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дълго време – до 1 година.  и др. Най-лесно изпълними видове П. 

С. са постхипнотичният сън (постгипнотический сон), 

постхипнотичното мигане (постгипнотическое моргание) и 

постхипнотичната амнезия (постгипнотическая амнезия). Шерток 

(Шерток, Chertok L., 1992) представя няколко прийома, които 

помагат на пациента да придобие способност за постигане на 

постхипноична амнезия. Могат да се осъществяват различни по 

съдържание П. С., но е добре да се избягват внушения (внушение) 

с твърде сложен или нереален характер. П. С., провеждани в 

рамките на един от сеансите хипнотерапия (гипнотерапия) с 

хипнабилна личност, може да стане основа за т.н. задочна 

хипнотерапия, която се осъществява например с помощта на 

магнитофона. 

П. С. обикновено присъства в хипнотерапията, в частност 

при провеждане на внушение за по-бърз и дълбок сън в 

последващите сеанси, а също така при лечебните внушения за 

подобряване на състоянието след сеанса. В съвременната 

хипнология (вж Ериксонианска хипноза/ Эриксоновский гипноз) 

се смята, че при реализирането на П. С. субектът спонтанно 

отново се оказва в хипнотичен транс.  

 

РАЗТЪРСВАЩА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО АНАНИЕВ //  

ПОТРЯСАЮЩАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ АНАНЬЕВА 

 

Представлява сама по себе си универсално пространство в 

широката област на съвременните психология на здравето, 

психотерапия, медицинска психология и психологията изобщо. 

Това пространство създава уникални условия за сливане в  едно 

на наличните днес психологични подходи към развитието и 

обогатяването на личността.  

Р. П. П. А. се опитва да излезе от рамките на стария модел 

за изучаване на света от човека и да достигне до едно изследване 

в единство със света, стреми се да види зад конкретните прояви 

на психичния живот реалността/същността като такава в нейната 

цялостност. Изучаването на контактите със „същността” на 

човека извежда Р. П. П. А. на нивото на изследване на 

универсалните закономерности, доколкото същността на човека е 

изконно трансперсонална. Опирайки се на философските тези в 

теорията за сложните самоорганизиращи се системи – 

синергетиката (синергетика, synergia — (греч.) — представлява 

съдействие, съучастие)  (Haken H., 1980), както и съвременни и 

древни знания, представлява сама по себе си отражение на новия 

светоглед в психотерапията и медицинската психология. Р. П. П. 

А., подобно на психологията на здравето, поставя акцента върху 

феноменалната организация на човека като многообразно 

активно динамично цяло, като обаче приема всички 

съществуващи теории за личността и излиза от границите на 
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всяка една от тях в своето търсене на универсалност.Човекът в Р. 

П. П. А. се разглежда като отворена, нелинейна, сложна, 

самоорганизираща се система, която представлява сама по себе си 

един блуждаещ из многовариантни пътища в полето на живота 

процес.  Платоновата мисъл за установяването на ред като 

установяване на предела и безпредела е предтеча на идеите за 

ефекта на локализация на процеса в нелинейна среда. Оттук и 

структурата на личността може да представлява сама по себе си 

същия този процес, локализиран обаче в определени участъци на 

живота, където се създава уникална организация на различни 

свойства. Р. П. П. А. поставя определени задачи пред 

усъвършенстването на личността и същевременно с това 

разграничава трансперсоналния подход в психотерапията. 

„Същността” на човека може да се открие единствено в 

универсума, доколкото самата „същност” на човека е изконно 

трансперсонална. 

Р. П. П. А. се опира на кризисната теория за личността. 

Авторът разглежда живота на човека като последователност от 

събития, като някои от тях не са същствени за развитието, а 

други стават повратни точки в неговата съдба. Последните 

именно се наричат критични житейски събития, или в 

терминологията на  Р. Т. П. А., „условия за разтърсване” 

(«условия потрясения»). Динамиката на ръста на личността може 

да се опира на аналогични изменения, свързани с постепенен, 

плавен, бавен или бърз преход от едно ниво на друго („принцип 

на реостата” – изменения в рамките на един континуум). Вторият 

вариант за развитие на личността се основава на цифровия 

модел, т.н. дискретен път, в рамките на който личностовият ръст 

напомня скачането на кенгуру, като най-често този подскок е 

предизвикан от кризисни условия. „Кризите не са временно 

състояние, а пътища на вътрешния живот”. Тези думи на Л. С. 

Виготски (Л. С. Выготский) попадат в резонанс с днешното 

синергетично виждане за онто- и фологенетичния процес. 

Разграничават се нормативни (нормативные) и 

ненормативни (ненормативные) критични житейски събития. 

Към нормативните се отнасят събития, протичащи обикновено в 

определена възраст и притежаващи определено съдържание, 

например възрастовите кризи. Примери за нормативни кризи 

могат да бъдат също така семейните кризи като: добрачният 

период, встъпването в брак, бременност, раждане на дете, грижи 

за пораснало дете, полагани от семейството, напускане на 

семейството от страна на един от съпрузите (развод или смърт на 

един от тях). Към този тип кризи се отнася и несъзнаваният стрес, 

предизвикан от прекосяването на „разделителна линия” 

(„пограничная линия”), например излизането в пенсия. Към 

ненормативните се отнасят особени събития, нетипични, 

индивидуални, или по-точно казано, непредсказуеми. В Р. П. П. 
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А. тези събития се разглеждат не толкова от гледна точка на на 

предсказуемостта (както в първия случай) или на 

непредсказуемостта (както във втория), а като последици, които 

се наблюдават по време на преживяването и след него. От това 

следва, че самото събитие няма значение, неговите външни 

характеристики, емоционалната му натовареност също – важен е 

единствено начинът, по който то се преработва и преодолява от 

конкретния човек и как повлиява по-нататъшния му живот.  

Положението, което определя явлението на разтърсване, 

това е подвигът – в прекия смисъл на тази дума. Да извършиш 

подвиг означава да се извисиш над вече осмислените собствени 

възможности. Подвигът е особено състояние на напрежение – 

нравствено, психично, духовно; повратни моменти в биографията, 

в живота на човека, в неговия светоглед, когато той формира нов 

възглед към действиелността. Самото разтърсване се свързва с 

екзистенциална криза, при която внезапно се разрушават 

обединените смисли, изменя се старата частна и се формира нова 

универсална система от ценности; протича развитие от малкото 

към голямото, от частното към общото, от хаоса към космоса, към 

новия ред; това е един качествен скок, един преход от логичното 

към абстрактното, понякога от лявохемисферното към 

дяснохемисферното възприемане и описване на света. В своя 

„мини” вариант разтърсването е свързано с превключване от една 

репрезентативна система на друга, от едно езиково ниво на друго, 

от езика на думите-знаци на езика на образите, емоциите, 

символите и т.н.; пробуждането чрез дезидентификация с 

менталното съдържание изобщо с мислите в частност; това е 

„крачка отвъд” семантичното поле. Подобно състояние може да 

осуети съзряването на логически структурираната мисъл; това е 

особено състояние на ума, при което нормалната логически 

последователна дейност на съзнанието се оказва спряна, умът 

обаче е много активен и свързан с предмета, върху който е бил 

първоначално съсредоточен; скокът от аристотеловската логика 

(вертикално мислене) към неаристотеловската (хоризонтално 

мислене) и от нея –  към обемното мислене, след което следва 

ново връщане към аристотеловската логика, но вече от позицията 

на едно ново, друго знание: това е изключителен случай за 

обичайното съзнание, който води не до лудост, а до озарение. 

„Разтърсването” не е задължително свързано с преоценка на 

разлини аспекти на живота; с преосмислянето му, с „прозрение”, с 

визия за един нов път, на своето място в него. Най-общо, подобен 

изход от „душевната криза” е равносилен на „прераждане” на 

личността, доколкото промяната дори на една страна на 

отношенията със самия себе си води до безпрецедентно 

преизграждане на отношенията с другите и със света изобщо; 

това е еизистенциална психодрама (психодрама), която може да 

протече в рамките на съ-обществата (живота) – на живо (in vivo) 
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или в рамките на психотерапевтичната лаборатория (театъра) – 

in vitro. 

Освен това, понятието „разтърсване” не следва да се смесва 

с редица описани отдавна състояния, като „пикови 

преживявания” («пик-переживание») (Маслоу/ Maslow A. H.); със 

завършването на гещалта в термините на гещалт-психологията 

(Перлc/ Perls F. S.); с „пълния оргазъм” («полный оргазм») в 

парадигмата на  Райх (Райх, Reich W.); с катарзиса (катарсис), с 

кулминацията (кульминация), инсайта (инсайт) и т. н. Най-

пълно съответствие можем да открием в описаното от Маслоу 

„устойчиво състояние, което е назовано „плато-преживяване”  

(«плато-переживание»). То само по себе си представлява един нов 

и по-задълбочен начин на виждане и преживяване на света, 

който включва фундаментална корекция на отношението към 

света, който изменя старите и създава нови оценки, които засилва 

осъзнаването на света. Подобни преживявания могат да бъдат 

свързани с естетическо усещане за красотата на природата. 

„Разтърсването” (потрясение) често обаче е промяна единствено 

на фрагмент на съзнанието, което, от своя страна, води до 

лавинообразно изменение на целия светоглед, това е преход към 

едно ново ниво на самоосъществяване на човека, към едно ново 

ниво на съществуване. Подобно разбиране за развитието 

съответства на възгледите на онези, които разглеждат този 

процес като екзистенциална връзка между измененията, които 

водят след себе си нови изменения, следващи една след друга 

(Шмид/ Шмидт/ Schmidt H. D.). Фламер (Фламмер/ Flammer A.) 

пише, че за развитие трябва да се приемат единствено промени, 

които водят след себе си нови промени („лавина от изменения” / 

«лавина изменений»). 

В случая на Р. П. П. А., един от универсалните методи за 

усъвършенстване на индивида, става задачата да „постигне”, „да 

опознае”, „да придобие разтърсващ опит”, т.е. да възприеме 

същността и да я запази. 

_Основни концептуални положение в Р. П. П. А._ Този 

психотерапевтичен модел на изследване прави опит да изучи 

човека в неговото единство със света, т.е. в конкретни психични 

прояви на човека да разкрие неговата същност като такава в 

нейната цялостност. И ако по-рано човек се е стремил да „вае 

света по свой образ и подобие”, то в съвременния 

психотерапевтичен светоглед възниква осъзнаването (осознание), 

че е необходимо да „изградиш себе си по образ и подобие на 

света”, да не преизграждаш светогледа си според себе си, а да 

осъзнаеш своята личност в качеството ù на една от 

взаимосвързаните съставни части на грандиозното и гениално 

устройство на света. Това не означава, че човек е длъжен да бъде 

пасивен наблюдател в процеса на адаптация, той следва да е 

активен, но неговата активност трябва да бъде насочена към 
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приспособяване в съществуващия свят така, че да не се нарушава 

крехкият баланс на естествения ход на нещата. Активната роля 

на човека в този процес не следва нито да се принизява, нито да 

се превъзнася, а също така не бива да се подменя понятието 

„взаимодействие” с понятието „въздействие”.  

1. „Човек тича след щастието си, а то е в краката му” («За 

счастьем человек бежит, а оно у него под ногами лежит»). Опитът 

подсказва, че на сложните самоорганизиращи се системи, а към 

тях непременно се отнася и човекът, е неекологично да бъдат 

натрапвани пътища на тяхното развитие. Р. П. П. А. уважително 

подпомага тенденциите за уникално развитие на индивида, 

създава условия за движение напред, като задейства и използва 

собствените ресурси на личността. Психотерапевтичният процес 

се трансформира и придобива формата на самоуправлявано 

развитие на личността на пациента. Той идва със своя проблем и 

носи със себе си знанието как да го реши. Всъщност той винаги 

знае всичко, което му е нужно да знае, и има всичко, което му е 

нужно да има. В дадения случай е нужно просто той да бъде 

подтикнат да осъзнае този факт, да му се помогне да актуализира 

това знани, да го формулира и оформи във вид на решение. 

Човек в крайна сметка се явява център на собствената си 

вселена, творец на своите собствени събития. Пациентът сам 

прави избори и носи отговорност за тях, като той прави най-

добрите избори, когато изпитва пълно доверие към самия себе си. 

Всеки един проблем носи в себе си своето решение, във всеки 

един проблем са заложени някои векторни характеристики на 

неговото преодоляване. Основната задача на Р. П. П. А. е именно 

да осигури достъп до вътрешните „скрижали” на отделния човек. 

Самият човек стои в основата на своето усъвършенстване. Платон 

смята, че знанията са процес на припомняне, или на извличане 

от дълбините на несъзнаваното на онова, което вече е заложено 

там. Така основата цел на Р. П. П. А., както и на много други 

психотерапевтични подходи, е саморазвитието. Човек трябва да 

развива себе си по посока на онова, което той всъщност е, т.е. да 

стане адекватен на своята вътрешна същност, да стане равен на 

самия себе си. 

2. „Пътят към здравето е в харамонията между смисъла на 

живота и житейските цели”. В парадигмата на Р. П. П. А. 

здравето се разглежда в качеството му на условие, на особен тип 

инструмент, средство за постигане на високо цели, които са 

свързани с търсенето на истината, на смисъла на живота, със 

самопознанието. Ако човек си поставя цели в своя път към 

постигането на смисъла на живота, то той ги постига с по-малко 

усилия, сякаш естествено в самия процес на движение по 

линията на живота. Човек не следва строго пътя, който му е 

„предписан”, а сякаш блуждае в полето на възможното и в 

резултат на това излиза на един от тези пътища. Случайностите, 
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малките флуктуации, стресорите могат да отклонят човека от 

истинския му път, да го изхвърлят на „бордюра”, да го доведат до 

сложно криволичене по пътя на възможното развитие. 

Излизането на „бордюра” вероятно също е път, но той е свързан с 

по-силно напрежение, което организмът може и да не издържи и 

тогава за този свой избор, човек заплаща със здравето си. Целта е 

нещо принципно достижимо в живота. Смисълът на живота е 

нещо, което човек принципно цяло живот настига, но никога 

принципно не постига. Р. П. П. А. се стреми към съвместяване на 

тактическите цели със стратегическите: предназначението на 

неговия човек, неговата мисия на тази Земя. 

3. „Най-тъмно е преди слънцето да изгрее” («Самый темный 

час бывает перед восходом солнца»). На микрониво хаосът може 

да породи един космос на макрониво. Хаосът, който се възприема 

от хората като деструктивното начало на света, всъщност може да 

встъпи и встъпва в качеството му на едно съзидателно начало, на 

конструктивен механизъм на природната еволюция – и в 

частност, на отногенетичното развитие на човека. Чрез хаоса се 

осъществява връзка между разллични нива на организация и се 

формират често качествено нови организации. Моделирайки 

хаоса, Р. П. П. А. активизира адаптационните механизми на 

човека, пред който стои задачата да измени функциите и 

структурата на човешката личност. Може да се каже, че 

устойчивостта на психиката на пациента израства от 

неустойчивостта в резултат на неустойчивостта. Стадиите на 

устойчивост и неустойчивост, оформането на структурите и 

тяхното разрушение следвад един след друг. Системата става 

неустойчива всеки път, когато човек прави избор какъв да бъде 

по-нататъшният му път на развитие. Всяка психична трудност в 

хода на човешкото движение пуска в действие механизма на 

неустойчивост. У психично здравия човек хаосът се ограничава в 

определени форма и граници. У психично болните няма 

устойчивост на неустойчивото. За сложните самоорганизиращи се 

системи не е характерна статичната хомеостаза, тя може да бъде 

единствено динамична (осцилираща, колебателна), т.е. системата 

съществува и се развива за сметка на нарушаването на 

равновесието. Р. П. П. А. се опира на понятието хомеореза 

(хомеорезис) – като постоянство на динамичните процеси. 

Хомеорезата е динамичен компромис между устойчивостта и 

неустойчивостта. Така неустойчивостта може да се приеме за 

условие за стабилното и динамично развитие. Единствено 

системите, намиращи се далеч от състоянието на равновесие, 

системите в състояние на неустойчивост, са способни спонтанно 

да се самоорганизират и развиват. Хаосът е конструктивен в 

своята разрушителност. Разрушавайки, той строи и в 

изграждането той води до разрушение.  „Принципът на устойчиво 

неравновесие”  («Принцип устойчивого неравновесия»), издигнат 
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от родния биолог Е. С. Бауер (Э. С. Бауэр), или „принципът на 

подвижното равновесие” («принцип подвижного равновесия» 

(Берталанфи, Bertalanffy L., 1969) е условие за хармоничното 

развитие на човека, за появата в живота му на нови перспективи 

за развитие. 

Кризата е не само пикът на страданието (болестта), но и 

началото на избавлението от тях (оздравяването). Кризата е 

необходима за личностния ръст, ако той се възприема като 

определено изпитание, като степен, опирайки се на която човек 

може да види нови житейски перспективи. Под влиянието на 

засилващи се натоварвания, постепенно се формират нови 

граници на нормите за социално-психологическа адаптация. Т. е. 

„може да се допусне, че функционалните възможности на 

психичната дейност на човека не биха се разширили без 

екстремни въздействия и без задължителното в тези случаи 

емоционално напрежение. Стабилността може да се разглежда 

единствено в рамките на отношенията в цялата система човек-

среда, но не може да бъде приписана на никоя конкретна част от 

нея” (Ashby W., 1962). „Притежаващия форма се ражда от 

безформеността. Най-светлото се ражда от най-тъмното”, — казва 

Лао-Цзъ. От казаното произтича, че идеалната динамика в Р. П. 

П. А. включва три етапа: от изходна неустойчивост към 

стабилност и с нови умения към неустойчивост. Така Р. П. П. А. 

помага да се актуализират саморегулиращите закономерности, 

които са призвани да поддържат вечно изменящото се 

постоянство на човека.  

4. Ако поемеш наляво – ще загубиш коня си, ако тръгнеш 

надясно – ще достигнеш смъртта”. Пред сложните 

самоорганизиращи се системи се откриват няколко алтернативни 

пътища за развитие. Р. П. П. А. създава условия за 

осъществяване на спешни процеси (эмерджентные процессы), т. е. 

процеси, които неочаквано променят насоката на развитие на 

личността. Тези условия представляват сами по себе си точка на 

бифуркация, момент на разклоняване, на „кръстопът” 

(„развилка”) в онтогенезата на отделния човек. Тези изменения 

на посоката са свързани с качествената динамика в резултат на 

психологическото въздействие. Р. П. П. А. изпълнява функцията 

на регулировчик, който определя насоката на движение на 

процесите. Без наличието на конкретна цел може да се получи 

ефекта на „щастливия идиот”, но не и на „просветения” човек. 

Така формулирането и въвеждането на целта в доминантно 

състояние е едно от условията за провеждане на безопасна Р. П. 

П. А. Точката на бифуркация е критично състояние на 

неустойчивост на системата. В хода на своя житейски път човек 

формира патологична психососматична функционална система, 

индуцирана от стреса, което, от своя страна, води до натрупван на 

критична маса на наустойчивост. Патологичната функционална 
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система встъпва като своеобразен атрактор (attractio (лат.) — 

привличане) […]. Поради това в точката на бифуркация протича 

движение на процесите, развиващи болестта. Промяната на 

параметрите на средата (например на условията на живот) над 

техните критични значение, по същество, дава възможност да се 

премине в друга среда, в друг свят, където могат да се създават 

нови структури. Така се формират механизмите на адаптация. 

Патологичната психосоматична функционална система 

(структурен атрактор на болестта) е квазистабилна система. 

Формирането на психосоматичния процес настъпва бавно, с 

натрупване върху основните действащи и на все по-нови 

психични или социални фактори. И така постепенно, стъпка по 

стъпка, стресът спомага за натрупването на критична маса за 

манифестиране или изостряне на заболяването.  

5. „Нека бъдат благословени трудностите – те ни помагат да 

растем” («Благословенны трудности, ибо ими растем»)  

Качественият преход от един психичен статус (състояние) към 

друг може да се осъществява по аналогичен начин: чрез бавно 

изменение, бързо по определен континуум, както по-често се 

случва в Р. П. П. А. или чрез дискретно, скокообразно изменение 

(взаимоизключващ се, т.е. цифров вариант). Последното може да 

се случва в резултат на еестествени житейски или на моделирани 

(изкуствени) сътресения. При всички случаи, разтърсването за 

конкретния човек е своеобразен стиму. Преминаването от едно 

състояние в друго при дискретния вариант представлява бързо, 

лавинообразно протичане на процесите на нелинеен и, което е 

най-важното, на стимулиращ ръст. Както е известно, човекът 

представлява сам по себе си дисоциативна система, свързана със 

загуба на енергия, като в същото време той е самообновяваща и 

саморегулираща се система. Задачата на Р. П. П. А. често се 

свежда до търсенето на възможности за иницииране на такива 

процеси на самообновяване и саморегулиране.  

6. «1 + 1 = 1». Душата + тялото = човек. Цялото (човекът) не 

е тъжествен на сумата от неговите части. Той не е просто нещо 

повече или нещо по-малко от сумата на своите части, той е нещо 

качестено различно. Интегрирането на разпокъсаните структури, 

на несвързаните подсистеми в едно нови виждане за себе си и за 

света, в една нова организация на частите на личността, като 

цяло е една от основните задачи на Р. П. П. А. Обединяването на 

различни конфронтиращи се фрагменти на съзнанието и 

несъзнаваното придават цялостност, макар и на друго ниво, на 

съществуването на тези елементи. Още Еренфелс (Эренфельс, 

Ehrenfels V., 1890) формулира теза за това, че цялото (системата) 

е нещо по-голямо, отколкото сумата на нейните части 

(подсистеми). С повишаването на сложността на системата се 

появяват нови качества, които не са съществували на ниво 

подсистеми. Онтогенетичното развитие на човека формира 



 

 
~794~ 

системи, в частност психосоматични такива, на принципа на 

хетерохронността (гетерохронность). Някои личностни 

образувания и отношения могат да догонват в своето развитие 

други такива, т.е. част от елементите на личността могат да не са 

съвсем „зрели” образувания. Личността обаче е цялостна 

организация с „развити” и „недоразвити” структури. И макар да е 

възможно да съществува един темп на развитие на частите, 

изграждащи личността, на обща закономерност в съществуването 

на структурите на различна „възраст” в рамките един темп и 

един свят, всичко това е възможно, благодарение на сложното 

диалектично взаимодействие между адаптационните и 

компенсаторните механизми. Фундаменталното постижние на 

даоизма се състои в разбирането, че качеството се създава и 

поддържа от съществуването на неговата противоположност. Да 

се анализира единството не е никак невъзможно; намирайки се в 

самото единство, е необходимо да се премине на друго ниво, на 

което изчезва дихотомията на субект-обектните отношения. 

7. „Една крачка назад, две крачки напред” («Шаг назад, два 

шага вперед»). Р. П. П. А., разглеждайки „времето като разтягане 

на душата” («время как растяжение души», Августин Блажени), 

ихожда от допускането: няма минало, а има памет за миналото, 

няма бъдеще, а има очакване за бъдеще. 

Настоящето състояние на човека се определя не толкова от 

миналото, от историята на личността, но и се формира от 

бъдещето, в съответствие със съзидателния ред. Бъдещето е 

налично в определени елементи на личностната организация на 

даден човек още днес. Целостността на въздействието се 

обезпечава от работата „отгоре” („сверху”) (въздействие върху 

психичната съставляваща) и „отдолу” („снизу”) (въздействие 

върху тялото, върху физическата съставляваща). Информацията 

се запомня не от една отделна клетка, а от група клетки, и, в 

крайна сметка, организмът като цяло. Това допускане също така 

предопределя принципа на работа в руслото на Р. П. П. А.: 

„цялостно въздействие върху човека като цялост” («на 

целостность человека — целостное воздействие»). Принципът за 

работа с линията на времето в  Р. П. П. А. означава използване 

на миналия опит за осъществяване на движение в бъдещето чрез 

настоящето. Р. П. П. А. встъпва в качеството на интегративна 

актуална концепция, при която се извършва синтез на 

ретроспективния подход с перспективния. 

8. „Минимум усилия, максимум постижения” («Минимум 

усилий, максимум достижений»). Р. П. П. А. използва знания за 

това как по подходящ начин да се оперира със сложни 

самоорганизиращи се системи и как ефективно да се управляват 

протичащите в тях процеси. Главна в нея не е силата (което може 

да се види в класическата хипноза), а правилната топологична 

конфигурация, архитектурата на въздействие върху една сложна 
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система. Изключително ефективни са малките, но правилно 

организирани – резонансни – въздействия върху сложните 

системи. Известно е това, че за се модифицира една система,  е 

необходимо да се промени най-малко едно правило, което влияе 

на нейното функциониране. За това свидетелства опитът в 

работата със субмодалностните характеристики, с тънки 

психологически елементи, които организират възприятието и 

оформянето на картите на света. Работата с тях по посока на 

определени изменения на личността води след себе си множество 

изменения в цялата система по принципа на „доминото” 

(«домино»). Така знанието за топологията на критичните точки, 

които задействат или елиминират патологичните процеси, и 

умението те да бъдат индуцирани, позволява ефективно да се 

подпомагат положителните изменения в живота на личността. 

Използвайки системния подход в описанието на личностната 

структура, този процес може да се представи нагледно под 

формата на механизъм – на система от взаимосвързани 

“балансьори” („коромысел”), където въздействието върху едно от 

тях води до видеоизменения в конфигурацията на цялата 

конструкция. Още преди няколко века Лао-Дзъ отбелязва и 

изящно формулира този тип закономерности по следния начин: 

„слабото побеждава силното, мекото побеждава твърдото, тихото 

побеждава гръмкото”. 

9. „Блажен е онзи, който творейки, не е привързан към 

нищо” («Блажен, кто, творя, ни к чему не привязан»). Р. П. П. А. 

се опира на разнообразни гъвкави психотехнологии, насочени 

към инициацията на процеса на нелинеен самостимулиращ ръст. 

Източниците на тези технологии се откриват в различни 

теоретични и пракчиески школи, в народните целителски 

традиции. Ръководен принцип в използването както на вече 

известните, така и новоизобретените прийоми се явява тяхната 

адекватност на контекста и полезността им за системата, в 

дадения случай – за човека. Древният суфистки принцип гласи: 

„Всяко време изисква своето поведение. Всяко место – своето 

поведение. Всяко състояние – свое поведение”. («Каждому 

времени — свое поведение. Каждому месту — свое поведение. 

Каждому состоянию — свое поведение»). Р. П. П. А. като елемент 

на трансперсоналното пространство в психотерапевтичното 

движение представлява по-скоро изкуство в смисъл, че в 

изразяването на себе си човек трябва да следва своите интуиция 

и вдъхновение, а не догмите и правилата, като се опира 

единствено на универсални закономерности, на общочовешки 

принципи. Това е импровизация със задължително условие: да се 

познават нотите. Р. П. П. А. е в съгласие със суфисткия метод: „Да 

приемеш онова, което има ценност, когато и където то има 

ценност и за когото то има ценност; да не подражаваш обаче от 

благоговение или страх и да не копираш от подражателство” 
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(Саид Имам Али Шах). 

10. „За кого бие камбаната? Не питай, тя звъни за теб” («По 

ком звонит колокол? Не спрашивай, он звонит по тебе»). От 

теорията за сложните самоорганизиращи се системи произтича, 

че в съотвените моменти на неустойчивост, малките смущения и 

флуктуации могат да се разраснат в макроструктури. От това 

общо положение следва, в частност, че усилията, действията на 

отделния човек не са безплодни. В особени състояния на 

неустойчива социална среда, действията на всеки отделен човек 

могат да влияят върху макросоциалните процеси. От това 

произтича и необходимостта всеки човек да осъзнае огромния 

товар на тоталната си отговорност за съдбата на цялата социална 

система, на цялото общество. Както твърди Маслоу, 

самоактулизиращата с еличност има изразено чувство за 

принадлежност към цялото общество, но днес трябва да добавим, 

че тя носи отговорност за човечеството като цяло, доколкото тя е 

„глобален човек”, човек на света. 

Структурният кръг на Р. П. П. А. представлява един 

затворен цикъл, който включва в себе си седем етапа (стъпки). 

0. „Гадаене” («Гадание») – неопределена настройка на 

получаване на положителен резултат. Етап на формиране на 

мотивационна доминанта, състояние на дълбоко очакване на 

настъпващото оздравяване сродно със състояието „гидан” (гидан) 

в дзен-будистката практика Това е силно чувство, което 

постоянно чука на портите на съзнанието (ума), изисква 

решаване на въпроса, това е вътрешен натиск, осъществяван от 

актуалната потребност. И в суфистките, и в дзен-будистките 

истории се подчертава, че възприемащия знанието майстор 

(мастер) трябва да се намира в състояние на готовност да 

възприема. В много подобни истории ученикът отива при 

наставника, но получава отказ, докато „съдът не е готов да 

възприеме цялото богатство на учението”. Така на този още нулев 

етап се организира „вътрешно търсене на ресурси” («внутренний 

поиск ресурсов»), който може да помогне на пациента в процеса 

на психотерапия. 

1. „Светлина в края на тунела” («Свет в конце тоннеля»). 

«Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Първият 

етап е целеполагане (целенаведение). Формулирането на целта и 

нейното превръщане в доминантно състояние. Програмирането 

на несъзнаваното от страна на съзнанието, посочването на 

указания от „законодателния орган към изпълнителния”  

(«законодательного органа исполнительному»). Създаването на 

нагласи като мерки на готовността да се действа в зададената 

посока. Предетерминираността на разгръщането на процесите в 

бъдещето, или казано на езика на гещалт-терапията — 

«прорисовывание фигуры». Установяването на атрактор в 

областта на случайното блуждаене дава възможност да се 
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ограничи аморфната цел, да се установят нейните граници. В 

състоянието на изменено съзнание (транс)  този атрактор може да 

бъде определен. По принцип у пациента съществува негов 

„магнит” – атрактор – вторичната изгода, смисълът на неговия 

симптом. Ако се прекрачи някакво прагово изменение, ако се 

премине отвъд критичното значение на параметрите, то режимът 

на движение на системата се променя качествено; тя попада в 

областта на другия атрактор – нашата цел. Т. е. промяната на 

параметрите на средата (условията, начина на живот) отвъд 

критичните значения, представлява сама по себе си възможност 

да се навлезе в друга среда, в друг свят, където могат да се 

създават нови структури. 

Формирането на цели е «взращивание» на доминанта, която 

по-нататък преминава в автоматичен режим на притегляне на 

всичко, което има отношение към достигането до тази цел. Това е 

огнище на активност в главния мозък, което подчинява на себе си 

всичко останало, включително и най-далечните нервни клетки, 

ако те са във възбудено състояние. Добре преработената във 

всички модалности цели започва да действа без волевите усилия 

на човека, без затруднения, сякаш от само себе си. Така действа 

откритият от А. А. Ухтомски (А. А. Ухтомский) закон за 

доминантата (закон доминанты. 

2. „Събуждане” («Взбалтывание») — първият етап на 

разтърсването.  «Sactificium intellectus» (лат.) — 

жертвоприношението на интелекта. Целта на този етап е да се 

приведе пациента в състояние на „умствена загуба на съзнание” 

(«ментальный обморок»). Тук се създава критична маса за 

движение напред чрез рекомбиниране на натрупания опит, чрез 

активизиране на несъзнаваното. „Събуждането” придвижва 

изтласкания материал в полето на съзнанието. Както е известно 

още от психоанализата (психоанализ), „съзнанието размишлява, 

а несъзнаваното управлява”, което значи, че едва, когато се 

промени нещо в управлението, то може да се измени и цялото 

поведение на клиента. Единствено „отваряйки” несъзнаваното, 

може да се сблъскаме с реалните душевни дадености. Общуването 

с несъзнаваното може да се проведе единствено чрез езика на 

несъзнаваното: чрез емоциите, символите, усещанията. От 

казаното следва, че колкото по-невъзможна за пациента е 

задачата, толкова повече енергия може да се очаква той да вложи 

в своя поглед „навътре” (кавичките мои – бел. прев.). 

3. „Алертен транс” («Аллертный транс») — това е вторият 

етап на разтърсване. „За да направиш крачка, не може да не 

смениш крака” («Сделав шаг, нельзя не сменить ногу»). Този етап 

е свързан с филтрирането на информацията от несъзнаваното. 

Измененото състояние на съзнанието е предназначено за 

творческа дейност. Човекът на знанието е човек, който умее да 

задейства процеса на припомняне, или на извличане от 
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дълбините на несъзнаваното на онова, което вече е заложено там, 

поради което този етап може още да бъде характеризиран като 

„инкубационен транс”  («инкубационный транс»). Алертният 

(осъзнат) транс (медитативно състояние на съзнанието) се 

характеризира с повишена живост на мисленето; с изчезването на 

границите на нормалното съзнание и разширяването му до 

„трансперсонални предели” («трансперсональные пределы); 

подобряването на възприятието (по-ясната видимост на фигурите 

върху фона); яснотата на самосъзнанието; дълбокият съзнателен 

покой без съдържание (мисли, коментари); контролируемостта и 

управляемостта на състоянието; наличието на воля и на 

способност самостоятелно да се върнеш в обичайното състояние 

на съзнанието. Така творчеството в решаването на собствените 

проблеми се нуждае от ситуация на свобода в самия себе си, т.е. 

от вътрешна свобода, когато към невронната мрежа могат да се 

включат нови милиарди ресурсни мозъчни клетки. Когато човек 

се моли (преработва целта), той говори, а Бог (неговото 

несъзнавано) го слуша,. При алертният транс (медитация чрез 

самонаблюдение, състояние на умствена тишина) е обратното – 

при него Бог (несъзнаваното) говори, а човек слуша. Така 

постъпва мъдрецът, който не отхвърля света, а отстранява 

знанието за него и така настройва сам „вълната на своето 

съзнание на вълната на несъзнаваното”. На този етап протича 

филтриране на материала, необходим за решаването на едни или 

други проблеми. Така основната цел става да се осигури достъп 

до вътрешния източник на сила. В условията на алертен транс 

човек излиза от зоната на действие на законите на 

саморегулацията, призвани да поддържат вечно променящото се 

постоянство, т. е. алертният транс е особено състояние на активен 

покой. 

4. „Консолидация на личността” («Консолидация 

личности»). Преминаването през този етап е свързано с 

интеграцията на частите в едно цяло. В процеса на използване на 

състоянието на транс протича „изчистване” на психиката от 

миналите гнетящи спомени, т.е. образува се определен вакуум, 

една от системите за психична защита (психологическая 

защита) се руши, изчезва опората. 

Интеграцията означава примирение (смирение – думата 

произлиза от „живот със света”/жизнь с миром) между 

фрагментите на съзнанието, които се намират в конфликт, и 

сливането им в една цялост, прекратяването на 

хипертрофираното разрастване на едни елементи на съзнанието 

(субличности) в ущърб на други. Сливането на частите в цялото 

трябва да протича вече на едно друго, по-високо ниво на тяхното 

съществуване. Интеграцията може да протича на по-„ниско” ниво 

на осъзнаване на тялото, на нивото на неврохормоналните 

структури, на вегетативните реакции, когато на психично ниво се 
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сместват реалността „тук и сега” („здесь и теперь”) с 

травмиращата ситуция „там и тогава” („там и тогда”). В хода на 

психотерапията на този етап може да протече онова, което 

Морено (Морено/ Moreno J. L.) нарича „катарзис на 

интеграцията” (катарсис интеграции), предизвикан от чувството 

на съпричастност с други части на личността или с други 

действащи лица в преживяваното събитие. 

5. „Завръщане” («Возвращение») — „Самоопознаване” 

(«Самоузнавание»). Критично осмисляне, избор и корекция на 

избора. Под завръщане се разбира приемането на себе си в един 

трансформиран (възроден) вид. Завръщането означава навлизане 

в една нова система на описание (във вътрешна комуникация), а 

също така връщане на човека в социалните отношения, но с един 

нов статус (външна комуникация). Етапът „завръщане е свързан 

с процедурата „абреакция” („абреакция”), която има за крайна 

цел да отстрани объркването в мислите на човека. Така тази 

процедура по своите задачи се явява противоположна на 

процедурата „взбалтывание”. Това е етап, по време на който 

продължават да се избират стратегии, които устройват 

съзнанието. 

6. „Провокация” («Провокация») — екологична проверка. 

Необходим елемент от работата в хода на целия процес на Р. П. 

П. А. Проверката на получения резултат се осъществява след 

прилагането на тази или на друга техника, впоследствие на 

всеки етап от процедурата и, накрая, след завършването на курса 

от психотерапевтични сесии. На този етап се осъществява оценка 

на постигнатото. Осъществява се проверка на съответствията и 

различията с първоначално поставената цел. 

7. „Постсказание” («Постсказание»). Характеризира се с 

работа, насочена към „присъединяване към бъдещето” 

(«присоединение к будущему»).  Опира се на прогнозирането на 

поведението с отчитане на въвеждането в живота на човека на 

подкрепящи резултата елементи. Ако човек е преживял 

„разтърсване”  («потрясение») като своеобразен мистичен екстаз, 

мигновеното му издигане над неговата природа, или по-точно 

казано – мигновени озаряване и преображение, то впоследствие е 

необходимо постоянно да поддържа постигането на синергия чрез 

духовни усилия, или тя може да бъде безвъзвратно загубена. Това 

може да бъде организация, комплекс от психотерапевтични 

„ритуали”, които позволяват да се възпроизведе постигнатото по 

време на курса от сесии. След етапите, в рамките на които се 

преразпределя енергията, следва да се закрепи икономичното 

използване на матрицата. Необходимо е да се въведат 

психотерапевтични ритуали, които позволяват да се предизвикат 

особени състояния на покой или на мобилизация, опит с които 

пациентът е придобил по време на сесиите. 

 „Доверие – вяра – знание” («Доверие — вера — знание»): 
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това е еволюцията на процеса на Р. П. П. А. Практическата 

реализация на Р. П. П. А. е основана на трансформирането на 

понятието „доверие” във „вяра”, а на „вярата” в „знание”. Така 

установяването на доверителни отношения представлява 

въвеждане на човека в предверието на вярата. Следващата 

стъпка е посвещаване във вярата, което означава вяра във 

възможностите на психотерапевта и в неговите професионални 

способности. Впоследствие човек се посвещава в знанието, т.е. 

придобива собствен опит в промяната. След установяването на 

доверие в диадата пациент-психотерапевт и реализиране на 

принципа: „аз ти имам доверие”, „аз доверявам себе си на теб” е 

необходимо да се преведе същата тази матрица на самия 

пациент. Идеалната психотерапевтична динамика представлява 

сама по себе си трансформация на доверието към някого в 

доверие към самия себе си, вярата в някого във вяра в себе си, 

знанията за някого в знания за себе си. Всички вярвания изобщо 

са най-малко надеждната форма на знание. Вярата представлява 

сама по себе си повече неувереност. И действително, да вярваш в 

бъдещето означава да очакваш, че някакви събития 

задължително ще се осъществят, ще се случат. Да вярваш в 

честността, в порядъчността на човека –  означава да допускаш, 

че човек ще си остане порядъчен във всички обстоятелства и 

завинаги, като това обаче е невъзможно да се провери, докаже 

или види. Ако самият живот създаде ситуация, която позволява 

проверка и резултатът от поведението съответства на 

очакванията (вярата), то ще се появи опит, т.е. знание. 

Така знанието се явява директен опит. Вярата е 

представата за опита, тя е недоказано знание. Знанието е опитът 

в самото преживяване и едва след това би трябвало да бъде 

разбирано като начин за описание на този опит. Вярата е 

същността на онова, на което се надяваме, и свидетелство за това, 

което е невидимо за очите.  

Светът на знанията и светът на вярата се допълват един 

друг, като в Р. П. П,. А. зависимостта между тях е 

последователна. „Не съществува никаква почва за конфликт 

между вярата и знанието, — пише Юнг (Jung С. G.), — и двете са 

необходими, защото нито само знанието, нито само вярата са 

достатъчни поотделно. 

 

ПРАВОСЛАВНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ПРАВОСЛАВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Съвкупност от форми и подходи към лекуването на душата, 

в чиято основа лежи един светоглед, който се опира на 

православната вяра, на духовния, аскетичния и литургичен опит 

на Единната, Съборната и Апостолската Църква (конфесионално 

определяна като Православна). 
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Разглеждана като самостоятелно направление, П. П. се 

определя като притежаваща религиозно-конфесионална 

тоналност, поради това в нейната основа лежат опитно-

теоретичните знания на православната антропология, на 

хомилетиката, на аскетичното и святоотеческо (святоотеческое) 

учение за духовния живот, на страстите като източник на 

болестите, на подвижничеството като духовна борба, а също така 

на многовековния положителен опит на Църквата в делата на 

душелечението и на разбирането за нравствения християнски 

дълг в духа на Светото Евангелие. 

П. П. по един естествен начин заема своето място сред 

многобразието от психотерапевтичните теоретико-методически 

подходи, доколкото те са свързани преди всичко с едно 

своеобразно разбиране за природата на човека и за неговото 

предназначение, а също така с произтичащия от това характер на 

човешките отношения. Специфичността на това направление се 

съдържа в това, че междудисциплинарния проблем, в центъра на 

който стои човека – да му се помогне в неговото оцеляване и 

спасението му, –  се решават в трите му аспекта – не само 

медицинския и социалния, но и сотериологичния 

(сотерологический). 

Ако се приеме напълно значението на съвкупността от 

клиничните, психологическите, социалните и биологичните 

фактори на опитното знание за човека на подвижниците на 

християнското благочестие, на бащите и учителите от Църквата, 

запечатаното в техните творения под формата на думи, хомилии 

(гомилий), беседи или поучения, съдържа категории и понятия, 

които го отличават от аналогични области на знанието - както от 

съвременните научни психотерапия и психология, така и от 

инославните религиозни системи, например в разбирането на 

състава на човека (дух, душа, тяло), на човека като образ и 

подобие на Бога, за благодатта, за трезвението, обожението, 

спасението. Религиозно-конфесионалният признак на 

психотерапията насочва на това, че тя  използва  не 

религиозният опит изобщо в неговото широко социално-

психологическо разбиране, а единствено конкретният опит в 

православната духовност. По думите на изследователя на 

православната антропология и аскетика архимандрит Киприан 

(Керн) (1996), „православното учение за човека черпи преди 

всичко от три източника: Свещеното Писание, непосредствените 

мистични прозрения и самостоятелните помисли на 

богославящия разум”.  

За основни в богословието могат уверено да се смятат 

емпиричните знания за човека, аскетичният опит, хомилетиката, 

практическото душеопекунство (душепопечение), като крайно 

важните догматични и канонични направления на богословската 

мисъл имат първостепенно значение по отношение на въпросите, 
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свързани с вероизповеданието, които структурират 

религиозността на човешката душа.  

Още от първите векове на християнството човекът се 

разбира като образ и подобие на Бога, като учението за 

психичния механизъм на действащите в него сили и за човека 

като цяло се основава повече на вътрешното самовглъбяване, на 

изучаването на съкровения му душевен свят, отколкото на 

богословската диалектика и античната философия. 

Натрупан е положителен опит, който формира основата на 

проповедта за спасение и пътя на подвижниците (аскетите). 

Науката на новото време сякаш заобикаля драгоценните 

психологически и антропологични знания, постигнати от 

последователите на Христа Спасителя. Аскетичните опити, 

патриастичните трудове не са изследвани напълно в рамките на 

самата Църква в ново и най-ново време (по историческата 

периодизация), като същевременно и в научните кръгове те не 

просто не се изучават, но дори не се и критикуват и са напълно 

игнорирани. 

Различните разбирания за душата – научното рационално 

знание и религиозното такова, което винаги се опира на 

Божественото откровение, тук не се нуждаят от допълнителни 

пояснения. Забележително обаче е друго: евангелското 

Благовестие привнесе в света няколко ръководни идеи за човека, 

като при това някои от тях са възприети от старозаветната 

традиция, а други се появяват отново в християнското 

Откровение (Robinson H. W., 1920); анализиран е корпусът от 

библейски антропологични термини, от който е видно, че още 

терминологията в Посланията на апостол Павел (Нов Завет) 

съдържа неадекватността на старозаветните изрази (безусловно и 

още по-голямата им несъгласуваност със съвременната 

психологическа терминология), неговият език не се ограничава в 

рамките на юдейската антропология, на която е чужда 

трихотомията на човека (дух, душа, тяло) и за която е свойствено 

особеното разбиране за човешката личност, не в нейното 

ипостасно, абсолютно персоналистично значение, а чрез призмата 

на колектива, на националното цяло, реализирано в обществото и 

чрез обществото, основаващо се на нея (на личността – бел прев.).  

Въпросът за дихотомията или трихотомията на човека не се 

решава специално от апостол Павел, но класическият текст в 

Първото му послание към солунците (I Послании к 

фессалоникийцам, Първо послание към солунците, V, 23) с 

безспорно трикомпонентното разбиране за човека става една от 

аксиомите при решаването на проблемите на човека и света.  

В рамките на християнските конфесии и деноминации 

проблемът за човека се пречупва, в частност, през отношението 

към святоотеческото наследство и аскетичния опит. Така 

например, такава категория на аскетиката, като обожението, не е 
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свойствена на света на неправославния човек. Отношението към 

аскетиката в католицизма (по монографията на С. М. Зарин 

„Аскетизмът в православно-християнското учение” (С. М. Зарин, 

«Аскетизм по православно-христианскому учению», 1996), се 

изразява в изпълняването и осъществяването на 3 „евангелски 

съвета” («евангельские советы») (целомъдрие, нищета и 

послушание), като не се изисква изпълняването на техните 

евангелски заповеди, поради което аскезата се явява 

изпълняване не на задължението, а на свръхзадължението. В 

протестантството се отрича самото съществуване на „евангелски 

съвети”, за разлика от заповедите, поради което аскетизмът в 

тази деноминация противостои на духа на Евангелието. В 

православието съвършенството се смята за общохристиянско 

изискване, за „тесен път”. Така богословските концепции 

навлизат в проблема за човека в цялата му пълнота и не могат да 

не намерят отражение в принципите за оказване на помощ и 

провеждане на терапия. 

Принципът за конфесионалността (конфессиональность) 

(църковност – в богословското разбиране) изразява определена 

човешка позиция и ситуация при оказването и приемането на 

психотерапевтична помощ, за разлика от всяко едно 

методологично или характерологично определение. Важно е да се 

отбележи, че принципът за доминантата, формулиран от А. А. 

Ухтомски (А. А. Ухтомский) (известен физиолог, получил преди 

това образование в Духовната академия), се разглежда от него 

самия като неразривно свързан със закона за заслужения 

събеседник: „Ние виждаме в човека срещу нас предимно онова, 

което по повод срещата с него се надига в нас, а не онова, което 

той всъщност е. А това как ние тълкуваме за себе си човека срещу 

нас (по нашия аршин) предопределя нашето поведение по 

отношение на него самия, което означава и неговото поведение по 

отношение на нас”. П. П. в своите основание е близка до 

личностно-ориентираната психотерапия – тя вижда човека като 

създаден по образ и подобие на Бога. 

В разбиранията си за личността християнството в най-

голяма степен разкрива заложеното в човека неповторимо 

начало. Архимандрит Киприан (Керн) във връзка с това тънко 

отбелязва, че елинистичната мисъл не намира дори израз за 

личността, гръцкият език на Платон и Плотин използва 

производни от местоимението „всеки” за обозначаване на 

индивидуалността. В периода на богословските спорове около 

тринитарните и христологичните догмати се определя основата за 

обозначаване на човешкото лице, на осъзнатия Божествен 

произход на личността, на нейната духовност. Богословието 

въвежда понятието ипостас («ипостась») като самостоятелно 

„битие в себе си”  («бытия в себе»), т. е. понятие, което се определя 

в съвременния речник с думата „личност” («личность»). 
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Личността е преди всичко духовна, а не единствено „индивид” 

като „част от вида” («часть вида»). П. П., условно казано, е 

ипостасно-ориентирана, като разбирането на човека като личност 

е неотделимо от богословската антропология с нюанси на 

разбирането на неговите дух, душа и тяло. За практическата 

психотерапия е крайно важно да разбира не само личността на 

човека като многопластова, но и като организирана на множество 

йерархични нива. 

Старият и новият човек, външният и вътрешният, 

плътският, душевният, духовният – това не са образи, а понятия. 

Личността или човешката ипостас изпълва всички части на този 

естествен строеж. Проблемът за дихотомията и трихотомията 

изчезва при внимателния прочит на творенията на свещениците 

на Църквата и в частност на светия Исак Сирин (Исаак Сирин, 

1911), който обединява идеята за  двуприродността на човека 

(„човекът е съставен от две части, т.е. от душа и тяло) и 

представата за трикомпонентния строеж на човек (тяло, душа, 

дух) е същността на мисловния способ, по което протича 

познанието, като са възможни изменения както в способите за 

постигането му, така и в самото познание, което така може да 

вреди и да помага. Външният, вътрешният и съвършеният човек 

са своего рода лествица (стълбица/ лествица) (сред съвременните 

автори до тази тема се докосват А. Позов (А. Позов, 1996) в 

Испания и Н. Носов (Н. Носов, 1995 в Русия). Епископ Варнава 

(Варнава, Беляев), автор на монографията „Основи на изкуството 

на светостта” («Основы искусства святости» (1995-1997), отбелязва, 

че светите отци, говорейки за разумната, раздразнителна и 

вожделевательной сили на душата, разсъждават не само по 

отношение на плътския човек, но и на човека, който се бори със 

страстите, дори и на светия такъв. Според неговото определение, 

те изучават духовния живот в 3 среза (духовен, душевен и 

плътски), от 3 страни (способности), едновременно от девет 

гледни точки. В това се състои и разликата между 

святоотеческата психология и светската такава. П. П. се опира на 

богатия духовен и емпиричен опит на първата. 

Исторически формирането на тези основи изминава 

многовековен път, който условно може да бъде подразделен на 

доникейска антропология (доникейская антропология), 

антропология на великите догматични спорове (антропологив 

великих догматических споров), антропология на празнотата 

(антропология пустыни), антропологията на мистиците 

(антропология мистиков), антропология на богословските синтези 

(антропология богословских синтезов), исихастка (паламитска) 

антропология и антропология на съвременното богословстване 

(антропология современного богословствования). 

Други своеобразие на П. П. се състои в това, че е необходимо 

да се говори за две нейни форми: строго църковна и научно-
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практическа. 

В първия случай това е констатация на факта, че 

психотерапевтичното въздействие на практиките по църковното 

душеопекунство, на тайнствата, обредите и дисциплините, 

установени от апостолски времена, развити в святоотечския 

период и незначително кореигирани в хода на цялата църковна 

история. 

Във втория случай всички видове помощ (консултиране, 

диагностика, профилактика, лечение) се осъществяват от 

професионални лекари и психолози в диапазона на 

психотерапевтичните общимедицинските мероприятия, без 

същевременно те да подменят пастирското душеопекунство и 

благодатното действие на църковните тайнства и обреди, но 

тяхната методико-теоретична база акумулира задълбочени 

познания както в областта на богословските, така и за 

естествените науки. Това е израз на тенденцията да се изгради 

взаимодействие с религиозния опит в светлината на 

православната духовност, с други думи – самият психотерапевт 

да постигне този опит чрез лично вцърковяване (воцерковление) 

и чрез хармонично следващото го действено благовествование 

(благовествование), реализирано чрез призванието да лекуваш.  

И двете форми се явяват осъществяване на Мисията на 

Църквата в света: духовно „насищане” (духовное „окормление”) 

на Божия народ на първо място и осъществяване на социалната ù 

служба, на второ място, доколкото православният лекар е дете на 

Църквата и опитът в човекознанието на свещениците и 

учителите в Църквата не може да бъде трансформиран в някаква 

психотехника, култивируема извън църковното общуване. 

Отбелязвайки реалността на психотерапевтичната помощ 

на Църквата, е важно да се разбере, че тя е организирана на 

основата на ежечасното решаване на сотериологичните задачи, че 

ситуативната лечебна (може да се каже, чудесната) помощ, 

оказвана на страдащите, не може да бъде разграничена от този 

контекст. Предвид трудния понятиен превод на същността на 

църковната икономия, на Божественото мироздание 

(домостроителство), би било кощунствено за църковното съзнание 

и безсмислено за научно-критичната любознателност да се говори 

за методиката на спасение на езика на съвременната наука. 

При посильном описание с научен език от позицията на 

психотерапията на действения сакрален живот на Църквата се 

разграничават особено такива нейни компоненти като 

пастирското душеопекунство (с тайнството на изповедта и 

покаянието, с института на духовничеството, със социалните 

молебени) и богослужението в цялата му литургична пълнота. 

Такова описание фиксира привидната страна на тайнствата, на 

йерархичните задължения в храма. Свещеник Д. М. Байбаков (Д. 

М. Байбаков) например (до получаването на сана той е получил 
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образованието лекар-психиатър) на една църковно-медицинска 

конференция отбелязва, че „ако богослужението се разглежда 

единствено като храмово действие, откъснато от своята мистична 

същност, то то се явява синтез на много изкуства – 

изобразителното, словесно-поетическото, музикалното. 

Психотерапевтичният ефект на всяко от тях, ритмичната 

структура на цялата служба, участието в нея на певчих и на 

народа, нейната емоционална наситеност – всичко това е 

подчинено на една цел – да се разредят отрицателните ефекти, 

да се постигне катарзис (катарсис) ... Руският философ и 

свещеник Павел Флоренски (Павел Флоренский) въобще 

разглежда ритъма, темпът и интонацията на човека като най-

древна и съществена част от богослужението… И ако ритъмът, 

темпът и интонацията се съблюдават, то четенето, пеенето и 

молитвата оказват своето очистващо въздействие върху душите 

на хората, дори и съдържанието на всичко това да се възприема 

на несъзнавано ниво” , Може да се говори за елементи на 

музикотерапията (музыкотерапия), на библиотерапията 

(библиотерапия), за аналогичност на медицинската деонтология 

със съответния раздел от пастирското богословие, за нагласи за 

очакване и съответно за типове грешници, но съпоставката на 

формите е вторична спрямо оказването на реална помощ на 

страдащия. 

Епископ Варнава (Варнава, Беляев), съгласно църковното 

съзнание, определя следните елементи на лекарското призвание: 

1) да се разкае в своята душа за всички свои предишни 

грехове, без каквото и да е било самооправдание и 

самовыгораживания; 

2) да даде тържествено обещание да насочи своя живот във 

възможно най-добра посока; 

3) да призове свещеника да закрепи и освети тези нови 

душевни разположения чрез тайнствата на покаянието, 

елеоосвещението (елеоосвещение) и Светото причастие (Святое 

причащение); 

4) и накрая, за да не  изисква от Господа явно чудо и да не 

се дава повод за израствания у самия човек на скверно тщеславие 

и гордост („Бог сам ще ми помогне” («Бог мне сам поможет»), да се 

смири под твърдата ръка на Всевишния и да потърси земен 

лекар. 

П. П., изисквана от времето, предшества този порядък, тя 

подготвя човека – нейната задача е да доведе страдащия до 

покаяние чрез осъзнаване (осознание) от негова страна на 

психичните (страстните) механизми на болестта, чрез 

активизиране на значимите емоционални преживявания, чрез 

пробуждане на резервните възможности за възстановяване в него 

на образа на Бога. Или ако следваме Атанасий Велики 

(Афанасий Великий): „По образ – това е моето разумно битие, а по 
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подобие – това е моята възможност да стана християнин”, т.е. 

обръщането към молитвената помощ на Църквата е залог за 

възстановяване на подобието с Бога. В съвременната 

психотерапевтична практика подобен подход се реализира в 

метода на целебния обет (целебний зарок) на доктор Г. И. 

Григориев (Г. И. Григорьев). 

При двете форми на П. П. е важно да се отбележат 2 

възможни оценки на нейното значение: 1) от позицията на 

официалната медицина и православния психотерапевт като 

лекар, неговата практика се оказва основна в оказването на 

помощ, а Църквата с нейните служби, требами, тайнства и опит в 

душеопекунството става рехабилитационен етап след основното 

лечение; 2) от позицията на Църквата и лекаря като православен 

човек, самата психотерапевтична практика се явява 

катехизаторска, проповедна, огласителна по своето съдържание, 

тя е първата степен преди вцърковяването на събеседника-

пациент, преди поемането по пътя на спасението (втората степен 

на възхода е самият живот в Христа). 

Епископ Теофан (Феофан) (Говоров) формулира точно 

психотерапевтичното значение на думите: „Пътищата и 

способите, чрез които въздейства благодатта върху човешкия дух, 

често са неми: към всички тях трябва да приложен още един 

допълнителен способ, който да доведе въздействието до 

съвършенство – това е думата или проповедта. Словото Божие в 

различните негови форми действително съпровожда всички 

способи, пояснява ги и посочва последната цел: „Да се проповядва 

навсякъде и на всеки” ("Всем всюду проповедовать"), да се 

постигне покаяние (Деян. 17:30), да се достигне чрез слушането 

до Вярата. Тук се открива съществената нужда от огласяване – от 

сказание с общ, спасителен порядък, необходимост от 

общоизвестни лица и места, към които и където човек трябва да 

се обърне, за да изтълкува вълнуващия се от страстите, за да не 

ги загуби напразно. Думата не просто изпълва всички изброени 

способи, но ги и заменя. Тя вълнува по-пълно и по един по-

разбираем начин.   

Предвид родството на думата с нашия дух, то протича 

вътре, до границата между душата и духа, оживява последния и 

го осеменява, така че той да даде плодове, каквито са духовните 

дела. Неговата сила да вълнува е толкова значителна, че думата 

действа еднократно върху целия човек, върху всичко, от което той 

е съставен. Звукът като съставка на думата поразява слуха, 

мисълта занимава душата, а невидимата съкровена енергия в тях 

докосва духа, който ако […] то след това, когато думата 

благополучно премине през тялото и душата, тези груби 

стражари започват да изпитват вълнение и, достигайки до 

състоянието на напрежение, думата разкъсва държащите я 

възли”.  
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Принципното условие да се работи в рамките на това 

психотерапевтично направление е това то да се реализира 

посредством въздействието върху пациента не просто с думите на 

лекаря-психотерапевт, а с думите лекаря-православен 

психотерапевт; тук личността на психотерапевта играе 

значителна роля, а прилаганите методи за работа с пациента 

трябва да отговарят на конкретната решавана задача, като при 

това самите методи се прилагат, бидейки интепретирани 

(интерпретация) от православния лекар, т.е. на основата на 

данните от православната антропология, аскетиката и в 

пределите на догматичната и каноничната допустимост. 

При безусловното изповядване на православната вяра 

могат да се разграничат още 2 основополагащи черти на 

православния лекар-психотерапевт: 

1) на него му е чужд антропоцентричният хуманизъм, в 

основата на който лежи самодостатъчността на човека и 

представата за света, че той е и трябва да бъде не само 

област от човека; това отношение към 

антропоцентричния хуманизъм е обусловено от 

православната вяра на лекаря; 

2) на него му е чужд психологическото монофизитство 

(монофизитство) със свойственото за него внушение, че 

човекът и светът са създания Божии и привързаността 

към лъжливото благочестие и декларирания неуморен 

аскетизъм, като при това разбиран неверно, не в духа на 

святоотеческото разбиране за аскетизма. 

3) горното отношение се обуславя от самото лекарско 

призвание, от етиката и предназначението на 

медицината. 

Първото свойство отделя П. П. както от директивната, така 

и от хуманистичната психотерапия предвид нейната 

христоцентричност, като въвежда в научно-медицинска употреба 

истинността на Евангелието и верността на святоотеческото 

знание за човека. Антропоцентричността в светоусещането (иначе 

казано – човекобожието) се явява пълна противоположност на 

православното учение за обожението на човека, той активизира в 

човека неговата греховна самост, стеснявайки и унищожавайки в 

него образа на Бога, подменяйки Божественото „Аз” със своето 

паднало Его, и, независимо от временното облекчение, оставя 

човека в затворения порочен кръг на страстите. 

Второто свойство обяснява неяснотите, които могат да 

възникнат между научната психотерапия и църковната 

практика, предизвикани от отценката на „света и на онова, което 

съществува в него”, неадекватна на догматично исповядвания 

Халкидонски символ за възприемането на човешката природа от 

Бога; последица от оценките от подобен тип се явява погрешното 

благочестие, основано на изискванията на погрешно разбиран 
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аскетизъм. 

Парадоксално е, но лекарите по силата на техните 

професионални знания, които стават съществена част от техния 

светоглед, притежават известен имунитет против тези заблуди, и 

преодолявайки в себе си безверието, маловерието и 

самомнението, лекарят по воля Божия се превръща в 

православен лекар. Особеният статус на лекаря е обусловен от 

самата природа на лекуването: медицината от древността се 

смята за практическо изкуство и не влиза в състава на 

философията или богословието: в Евангелието и в 

святоотеческото предание образът на лекаря и на неговото 

изкуство често се използват като положителна метафора. Светите 

лекари и целители на християнския Изток не са били свещеници 

(Светият великомъченик Панталеймон, светите безсребърници 

Кузма и Дамян/ Святой великомученик Пантелеймон, святые 

бессребреники Косма и Дамиан). Лечителството се определя като 

благодатен дар. Уместно е да се направи известната аналогия, 

съгласно която психотерапевтът (православен и християнин 

изобщо) се отнася към свещеника като Йоан Предтеча към 

Христа. Лекарят и свещеникът не се взаимно заменими, но те и 

двамата са сътрудници на Господ. Лекарят носи безпрецедентна 

отговорност: върху него лежи юридическа отговорност, 

независимо от вероизповеданието му, той не е избавен от Божия 

Съд и неговата действена позиция се определя от 

високонравствената извънконфесионална лекарска етика. 

Отличителни свойства на П. П. се явяват: христианското 

милосърдие, лекарското човеколюбие и христолюбие в съчетание 

с човешкото умение на терапевта да  използва своите медицински 

и психотерапевтични знания  

Апологията на християнството не омаловажава значението 

на секуларизираната наука и в частност постиженията на 

родната психотерапевтична школа: нейното психогенетично 

направление постига един нов прочит, опитното човекознание и 

Богопознание в аскетиката разширяват възможностите на 

психотерапията да повлиява съвременния човек. Аскетизмът в 

Православието се явява неизменна част на духовния живот, така 

както и стесняването на благодатта на Светия Дух. 

Психотерапията достига до резултат, ако подпомага срещата 

между Божиите деяния, насочени към спасяването на човека, и 

насрещните деяния на човека, който жадува своето спасение. 

Значението на благодатта в изцелението на човека, в 

оказването на помощ в неговата духовна борба е неизмеримо: 

духовната диагностика и виждането в страданието на действието 

или на отсъствието на благодатта резонира с духовното състояние 

на самия психотерапевт. Съвременният подвижник на 

благочестието архимандрит Софроний (Софроний,  1994) учи чрез 

своя опит: „Благодатта, дарувана в началото заради приличането 
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и обучението, никога не е по-малка, отколкото у съвършените, но 

това съвсем не значи, че тя е усвоена от получилия това страшно 

благословение. Усвояването на Божиите дарования изисква 

продължително изпитване и усилен подвиг. Цялостното 

прераждане на падналия човек в „новия” такъв ("нового" (Еф. 4, 

22-24) се извършва в три периода: първи, начален, — призив и 

вдъхновение за предстоящия подвиг; втори — оставление 

«ощутимой» благодатью и переживание богооставленности, 

смисълът на която е да предостави на подвижника възможност да 

прояви своята вярност към Бога в свободния си разум; третият, 

заключителен, е вторичното свиване на осезаемата благодат и 

пазенето ù, което вече е свързано с умното познаване на Бога”. 

„В духовния живот важно е именно озарението с 

Божествената сила, благодатта на Светия Дух не само към ума, 

но и към всички способности на човека, към цялото негово 

психофизиологично същество. Извършва се процес на цялостно 

обновление на човека. С цялото свое битие човека участва в това 

и с цялото си същество се потапя в лъчите на Божествената 

светлина. „Тялото, както и умът, волята и чувствата, си съдейства 

едни на други в процеса на това обожение… Аскетиката на 

източните отци преминава през своеобразен път на 

принуждаване и покоряване на естествените сили на човека. 

Вътрешното отрезвяване е път на възпитаване не само на ума, но 

и на всички естествени способности, път на възпитаване и на 

тялото. И именно не убиването, не унищожаването, а неговото 

възпитаване, използването му да служи на делото на молитвата и 

отрезвяването,” – кратко резюмира архимандрит Киприан (Керн).  

Следователно аскетичната традиция призовава към 

възпитаване и преизграждане на човека изцяло – на неговите 

дух, душа и тяло. Преизграждането (преображението) на човека 

протича в условията на аскетичен подвиг. Целият опит на 

аскетиката се усвоява като необходимо условие за извършване на 

това делание. Подвигът е преди всичко: 

1) изправително средство за душата; 

2) възпитателно и предупреждаващо средство 

преди бъдещи изкушения и опасности. 

По време на приема у психотерапевта страдащият може да 

се определи като подвижник предвид състоянието му, като 

своеобразен негов подвиг са терапията и хигиената на душата му. 

Страдащият пациент в П. П. се възприема и като 

подвижник, и като грешник – той е човек, пленен от страстите. За 

да се направи духовна диагностика, за да се интерпретират 

данните от клиничния и психологически анализ, трябва да има 

налично познание за страстите в свтлината на християнския 

аскетизъм. Страстите са категория, която отсъства както в 

психологическата, така и във философската наука. Нейната 

същност се заключава в това, че ако не се осъществи реализация 
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на човека като образ и подобие на Бога и дори на благия живот в 

света, то единствената конкретна причина за това се явява 

именно страстта, която насочва цялата житейска дейност в 

лъжливи, превратни направления и лишава човека от 

естествените по техния произход способности. Без чистота от 

страсти душата не може да се излекува от своите греховни 

недъзи. Страстите служат като прегради пред добродетелите на 

душата. Страстта винаги насочва към нехармоничното и 

несвободното състояние на силите на човека, от което страдат и 

неговото обективно достойнство и субективно благосъстояние. 

Единичният интерес, свръхмерно разширен в ущърб на другите, 

подчинява на своето влияние волята на човека, поради което 

страстта се явява предимно болест на волята, макар и други сили 

и способности на човека да се извращават паралелно с това и да 

получават лъжлива, превратна насока вследствие влиянието, 

което оказва страстта на целия психофизичен живот. Навлизайки 

в своето страстно състояние, душата се оказва извън своята 

природа, доколкото тя се движи от нещо чуждо, нещо външно, а 

не се задвижва от самата себе си. 

Цялото огромно многообразие от страсти се свежда от осем 

основни, които от своя страна се разграничават на телесни и 

душевни. Първите се откриват в телесните потребности, 

разглеждани обаче като психофизиологични състояния. Основна 

в схемата на главните страсти се явява генетичната връзка, която 

съществува между тях. Греховните страсти съдържат се 

подчиняват на вътрешна диалектика – една страст поражда 

друга. 

Страстта може също така да се определи като силно и 

продължително желание, а желанието, на свой ред, като осъзната 

потребност, която се изяснява и определя благодарение на 

предходния опит в нейното удовлетворяване. По определението 

на Йоан Дамаскин, страстта е възбуждащото усещане да си 

движен от желаната способност вследствие на собствените си 

представи за добро или зло. Желанието също така може да се 

характеризира от три страни: неудовлетворен стремеж; представа 

за предмета, способен да удовлетвори стремежа; чувство за 

удоволствие, познато от предходния опит в удовлетворяването на 

възникналата склонност. Центърът на тежестта на всички 

страсти лежи в психичната област и представлява сам по себе си 

предимно волеви акт. Страстта може да се определи като силно и 

продължително желание, което бива властно управлявано от 

едно разумно същество, което фактически се проявява единствено 

в условията на духовна слабост, то е делание на слабост на 

разума.  

Без подвига на борбата със страстите, душата няма да 

придобие за себе си нищо боголюбезно или спасително, няма да 

достигне до жадуваното изцеление. Спасителните средства са: 
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1) памет за смъртта (да се помни, че най-страшното е 

духовната смърт), 

2) спасителен плач за собствените грехове, 

3) смирение, 

4) пост. 

Покаянието и въздържанието съпътстват основното 

спасително средство – отрезвяването на ума. Трезвеността е 

действена и радикална, тя е „непрестанен труд по 

себепреобразуване, по автотрансформация – към общуване и в 

общуването”, тя „не е мистиката на спиритуалистичния екстаз, не 

е излизане и отричане от тялото, не е спекулативна и 

визионерска мистика … не е психотехника, насочена към 

постигане на изменени форми на съзнанието” (Хоружий С., 1995). 

Необходимо е да допълним нашия очерк с едно уточнение 

по отношение на самото явление аскетизъм в Православието. 

Възприемането на термина „аскетизъм” е свързано с представата 

за монаха-отшелник, който се упражнява в дела, които водят 

преди всичко до угнетяване и омършавяване на плътта. 

Аскетизмът се смята за явление почти ненормално, дори 

заслужаващо порицание, или за път на избрани. Именно тази 

представа векове наред отрича ценността на аскетичните знания, 

наблюдения и опит. Всъщност аскетизмът има за своя директна и 

най-близка цел да се приспособят естествените сили и 

способности на човека към възприемане на въздействията на 

Божествената благодат, да ги направи орган, едно послушно и 

удобно оръдие за осъществяване в човешката личност на вечния 

живот: аскетизмът се явява момент от християнското освещаване, 

доколкото за осъществяването на последното са необходими както 

различни вътрешни усилия – грижа, опекунство, молитва, така и 

различни външни борби и преодоляване на препятствия. Сред 

аскетичните правила общоизвестни такива – трудът и 

въздържанието, а много аскетични положения, психологични по 

своята същност, залягат в основата на повечето 

психотерапевтични школи. Възниква въпросът за мястото и 

качеството на ползване на тези съвети, доколко целта им е 

насочена към това да се помогне на човека. Основният общ и най-

характерен принцип на аскетиката се явява вразумяването, което 

лежи в основата на рационалната психотерапия (рациональная 

психотерапия). За най-значим труд на тема аскетизъм може да 

се приеме монографията на С. М. Зарин „Аскетизмът в 

православно-християнското учение” («Аскетизм по православно-

христианскому учению» (1996); нов опит за анализ на 

аскетичната традиция представя и С. С. Хоружий (С. С. Хоружий) 

в „Аналитичен речник на исихастката антропология” 

(«Аналитический словарь исихастской антропологии» (1995). 

Еволюцията на антропологичните знаняи е изследвана детайлно 

в дисертацията на архимандрит Киприан (Керн) „Антропология 
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на св. Григорий Палама (св. Григорий Палама). Същевременно 

самите творения на свещениците, учителите и аскетите се явяват 

живителен източник, като някои представляват сами по себе си 

събирателно изложение на натрупания опит, като например 

Творенията на Авва Евагрия (авва Евагрия), поученията на Авва 

Дорофей (авва Дорофей), духовните беседи на преподобния 

Макарий Египетски (Макарий Египетский/Великий), творенията 

на преподобния Максим Изповедник (Максим Исповедник) и на 

много други (Йоан Касиан Римлянин/Иоанн Кассиан 

Римлянина), на светия Ефрем Сирин (святой Ефрем Сирин), на 

светия Йоан Дамаскин (святой Иоанн Дамаскин). Своеобразна 

антология по всички човешки проблеми може да се нарече 

добротолюбието. 

Святоотеческата психология следва да се приема също за 

съставна част на аскетиката наред с антропологията. Трябва да 

се отбележи, че разграничаването на знанията за човека в 

специални раздели е предизвикано от диалога между религията 

и съвременната наука. Психологизмът дори не получава 

одобрение в рамките на богопознанието, в благочествия път към 

Бога. Литературата по този въпрос, който по отношение на 

проблемите на съвременния човек може да се нарече психология 

на грешника, се явява едновременно безмерна и ограничена. Тя 

може да се назове определена част от аскетиката, но тя вече е 

аскетика и трябва по същество да съставлява нейната 

пропедевтика. Аскетиката е тясно свързана с психологията на 

падналия човек, която съставлява нейните теоретични 

предпоставки. Цялото съдържание на аскетиката е пропито с 

психологизъм. Сред трудовете на тази тема систематични могат 

да се нарекат единствено трудовете на епископ Теофан (Феофан) 

(Говоров) Затворника „Пътят към спасението” (кратък очерк на 

аскетиката) – неговият е труд разглежда съществуването на 

духовния живот и трудът на епископа Варнава (Варнава) Беляев 

(Беляев) „Основи на изкуството на светостта” («Основы искусства 

святости»), в който той съпоставя светската и святоотеческата 

психология. 

Изучаването на отношението между святоотеческия и 

аскетичния опит и основите на психотерапията е актуално не 

само във връзка със спекулативното използване на евангелския 

лексикон в родната лечителска и чуждестранната 

психотерапевтична практика, с екзегезата (экзегеза) в откъса от 

Свещеното предание, в който се съдържат емпирични данни 

(фактор, важен за науката), но и с възможността  да се одухотвори 

психотерапията като медико-психологическа помощ и 

същевременно да се прояви научна добросъвестност. Като първо 

родно пособие по психотерапия може да се посочи „Пътят към 

спасението” («Путь ко спасению») на светителя Теофан (Феофан) 

(Говоров/Говоров) Затворника – ръководство, написано във 
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втората половина на 19-ти век. В предисловието на едно от 

последващите му издания с основание се казва, че в него ще се 

намерят добри съвети за юношите и майките в семействата, за 

учения професор и простолюдието, за здравия човек и за 

недъгавия. Християнският живот е систематично представен като 

метод за преодоляване на личностните проблеми, за разрешаване 

на психотравмиращите ситуации и за коригиране на 

неадекватните реакции, в книгата е описан детайлно целия 

психотерапевтичен процес от анализа на възникването на 

мотивацията за поправяне (предпоставките за покаяние) до 

съдействието в изменението на житейските нагласи 

(реконструкция на отношенията, нарушени от вътреличностни 

конфликти). Краткият очерк на акетиката е изложен без 

свойствената за нравственото богословие нормативност на 

моралните предписания на основата на десетте заповеди на 

Моисей, а като опит в изпълняването на евангелските заповеди в 

тяхната пълнота. Обобщеният от светителя Теофан (Феофан) 

(Говоров) Затворника опит на подвижниците предвижда каква 

ще бъде значимостта на психотерапията в научното разбиране на 

този термин дълго преди тя да се обособи в самостоятелно 

направление, отделно от клиничната психиатрия.  

В нашето съвремие интеграционните процеси между 

Църквата и медицината протичат най-вече по отношение на 

въпросите, свързани с психиатрията и наркологията, като оставят 

проблемът за душата без необходимото внимание, макар и да се 

признава, че успехите „са тясно свързани с повишаването на 

нивото на духовност в обществото, с развитието на високи 

морално-нравствени качества у всеки човек, с преизграждането 

на междучовешките отношения в духа на хуманността и 

милосърдието”.  

На официално ниво няма данни за съпоставка между 

наличните знания за природата на заболяванията и недъзите и 

теоретичните и емпиричните основи на разбирането за 

страдащия човек. Предполагаемата високообразованост на 

църковните деятели води до това да се постигне външно съгласие 

по отношение на разбирането на езика на светската наука, а 

веротърпимостта на светските специалисти допуска да се въведе 

специфичен терминологичен апарат в богословието, в резултат на 

което в страната ни започна да процъфтява практиката на 

псевдолечителите и магьосниците, построена на синкретични 

лъжливи мистика и магизъм, които са вредни за медицината и 

религията по отношение на техния социален статус, като 

същевременно са опасни за физическото и психичното здраве на 

отделния човек, да не говорим за спасението на душата му. П. П. 

като помощ на ближния е призвана да преодолее 

методологичната недоговореност, като се въоръжи с духовно-

лекарската мъдрост на нематериалистичните постижения на 
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човека в неговата цялост и с положителните знания от 

естествените науки. 

Същностният проблем на П. П. се състои във 

формулирането на терминология, която да стъпва на собствена 

теоретико-методологична основа и този проблем не е напълно 

разрешен. Трудността се открива не толкова в съотнасянето на 

научните и святоотеческите понятия и категории, но и в 

съотнасянето на особеностите на източно-християнското и 

западноевропейското мислене. Методологическото и следователно 

– понятийното разделение, произтича не толкова от различните 

светогледни категории, доколкото от интелектуалната култура, 

която задава мисловните категориални конструкции, които да се 

използват за разбиране на обекта на изследване. В психологията 

и психотерапията този проблем има особено остър характер, 

доколкото той засяга реалната психология на живи хора, с 

тяхната менталност, езикова култура, начин на живот, които 

отразяват в еднаква степен традицията и всекидневието. 

Например в езика на нашите свещеници самата дума 

„мистика” отсъства, това е понятие със западен произход, което 

преди всичко съответства до „стесняване на Светия Дух” 

(«стяжание Святого Духа»). Поради това онова духовно делание, 

което на Запад наричат мистика, а у нас то няма такова 

определено и узаконено наименование, се представя в учението 

на нашите отци преди всичко като благодатно състояние. Чрез 

училищното богословие и руската религиозна философия обаче се 

разшири синонимният ред и за понятия от духовен порядък (като 

например понятията мистика и мистично, при употребата на 

които се пише едно, а се има предвид друго). В речта на 

психотерапевта може да преобладава разговорен език, който 

отразява особеностите на мисленето (доколкото за всички е 

разбираемо, че душата не е тъждествена с психиката), но някои 

понятийни конструкти дори и в разговорния език носят 

смисловите оттенъци на западното мислене. Езикът на беседата и 

езикът на научните интерпретации са в центъра на вниманието 

на П. П. Същевременно трябва да се помни предупреждението на 

архимандрит Киприан (Керн), че не бива да стилизираме 

свещениците според нашите понятия, не бива, използвайки 

нашите привични методологични прийоми, да им натрапваме 

нашите изводи и да ги ограничаваме с нашите предпоставки – 

единствено приобщавайки се към техния духовен опит, ние 

можем да постигнем задълбочено познание за тях. 

На свой ред, не бива да се свежда духовния опит дори до 

такива важни понятия като вяра и религиозност, които са 

успешно интегрирани в някои чужди психотерапевтични 

направления, и чиито методи заемат достойно заслужено място в 

тях. Откъсването от църковната традиция е свързано с 

обективните обстоятелства от исторически порядък; отказът от 
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нейното наследяване е проява на духовна гордост. 

Самодостатъчността на научните търсения при видимата 

методологична последователност разкриват ту Христа без 

Църква, ту Църквата без Христа. Видимо солидната опора на 

Евангелието с изключение на значението на Светеното предание, 

т.е. на опита, води до проповядване на частното мнение (оттук и 

множеството деноминации в неортодоксалното християнство и в 

на харизматичните движения, преизграждащи живота на 

въвлечените в тях според единствената воля на техните 

основатели). Приемствеността е проява на съборност, а 

съборността не е колегиалност, противопоположна на 

авторитаризма и тоталитарността, а „единство в множеството” 

(«единство во множестве»), обобщено с оглед натрупания от него 

опит. В основата на П. П. лежи този опит, който изключва 

възможността да се експериментира с човека и който го извежда 

по пътя на спасението в процеса на оказване на помощ. 

Резоннно е да отбележим, че Светите отци не са познавали 

П. П. като такава, но тя е съществувала в живота на Църквата и в 

нейните проповеди като факт и днес битува явно, като 

своеобразен отговор на изискванията на нашето време. 

 

ПРЕДГРУПОВА ТЕХНИКА НА ЛОНЕРГАН //  

ПРЕГРУППОВАЯ ТЕХНИКА ЛОНЕРГАН 

 

Концепията на Лонерган (Лонерган, Lonergan E. С.) 

представлява сама по себе си не толкова същински методически 

прийом, колкото представяне на нейния опит в груповата 

психотерапия (групповая психотерапия) с болни с група 

соматична патология, за които е характерно затварянето в себе 

си, засилената фиксация върху собствените им преживявания. 

Работата с такива болни има редица свойства, които изискват 

модифицирането на обичайните технически прийоми на водене 

на група. 

Когато болните с тежки нарцистични конфликти и груби 

соматични разстройства се събират за първи път за провеждане 

на групова психотерапия, те прекарват значително време в т.н., 

нарцистична фаза на груповото развитие, която Лонерган нарича 

предгрупа (прегруппа).  

Предгрупата има два стадия: стадий на „паралелните” 

разговори, който завършва с признаването на членовете на 

групата на съществуването им един друг и стадий, на който 

членовете на групата се използват един друг и използват групата 

с цел удовлетворяването на техните собствени нарцистични 

потребности. За да навлезе групата във „фазата на доверието” 

(„фаза доверия”), нейните членове трябва да осъзнаят, че 

околните не се явяват несъзнавано продължение на тяхното 

собствено „Аз”, не присъстват с цел удовлетворяването на техните 
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нарцистични нужди, а по същество представляват хора, които 

имат собствени желания, които могат да се обидят и с които 

трябва останалите да се съобразяват. Предгрупата прераства в 

група, когато нейните членове започват да реагират един на друг 

не само поради собствения си интерес, а поради това, че се 

чувстват в безопасна обстановка и си имат доверие един на друг. 

Когато групата избавя болния от емоционалната работа по 

мобилизирането и подкрепянето на нарцистичната защита – с 

други думи, когато тя позволява човек да превключи вниманието 

си, да се отпусне и да се избави от фиксацията си върху 

собствените проблеми, се освобождава енергия. Това е 

благоприятен момент за психотерапевта (или насочваната от него 

група), в който той може да се обърне към някого директно, да го 

въвлече в продуктивна групова работа. Лица с тежки соматични 

нарушения обикновено могат да говорят, но съвършено не могат 

да слушат. Налага се психотерапевтът да ги учи, че да слушат е 

точно толкова важно, както и да говориш, като за тази цел той 

използва специално подкрепление (подкрепление), с което 

насърчава ефективното изслушване. Психотерапевтът трябва да 

помогне на болния да свърже своя вътрешен свят и външните 

обстоятелства […]. 

 

ВАКСИНА ПРОТИВ СТРЕС НА МАЙХЕНБАУМ // 

ПРИВИВКА ПРОТИВ СТРЕССА МЕЙХЕНБАУМА  

 

Метод, разработен от Майхенбаум (Мейхенбаум/ 

Meichenbaum D., 1974, 1977, 1985) като начин за преодоляване на 

стресовите ситуации с общ характер. Отправна точка на метода се 

явява самовербализацията на факторите, които предшестват, 

съпровождат и следват стресовата ситуация.  

Психотерапевтичният процеа (тренирането в преодоляване 

на стреса) включва няколко последователни фази. На фазата на 

обучение се анализират възникналите проблеми и дидактично се 

разкриват възможностите за преодоляване на стреса. На фазата 

на тренировката трябва да се провежда практическо обучение в 

конкретни навици по предоляването на стресови ситуации и 

тяхното трениране в зададени и контролируеми условия. На 

фазата на прилагане на навиците се използват усвоените 

прийоми за преодоляване на стресови ситуации. 

Навлизането във фазата на обучението означава, че 

едновременно с постигането от пациента на нивото на 

рационално разбиране на природата на възникване и на 

начините на поддържане на реакции на стрес на пациента, 

психотерапевтът го обучава в конкретни прийоми за 

преодоляване на проблемните ситуации. Тази фаза започва с 

анализ на проблма, в хода на който вниманието на пациента се 

насочва основно към това, което е необходимо той да си казва сам 
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на себе си в критична ситуация и към това какви мисли 

обикновено в тези случаи се появяват у човека. Майхенбаум 

(1977) привежда различни диагностични способи за разкриване 

на вариантите на поведение и на мислите при стресови ситуации: 

изследване на пациента, диагностично изследване на 

поведението, групова дискусия (групповая дискуссия), анализ на 

ситуациите, домашни задания. След функционалния анализ 

психотерапевтът описва стресовата реакция на пациента по 

примера на модела на емоционалната възбуда. По Майхенбаум, 

при емоционална реакция на стресовата ситуация, рещаващо 

значение за формирането на една или друга емоция има, наред с 

физиологичниа компонент, и стигматизацията на възбудата, 

нейният когнитивен компонент. Вербализацията (вербализация) 

от страна на пациента на неговите собствени емоции се явява 

водещо звено на техния когнитивен компонент. И ако тези 

самоинструкции се изменят успешно, то настъпва промяна във 

физиплогичния компонент на емоциите, както и в емоционалното 

състояние на човека като цяло. На тази фаза пациентът трябва 

да бъде сенсибилизиран към инструктивно посочените причини 

за появяващия се страх или тревога, за да може своевременно да 

разпознава стресовата ситуация, а също така свързаната с нея 

реакция и да реагира алтернативно на тях.  

На фазата на тренировката, пациентът се запознава с 

целия известен на науката спектър възможности, с помощта на 

които той може да контролира състоянието на надигащи се 

тревога или страх, а също така да управлява своето поведение в 

стресова ситуация. Наред със събирането на информация за 

стреса, тук се отнася и обучаването на пациента в различни 

прийоми за снемане на стресовото напрежение. Особено значение 

се придава на когнитивните реакции, насочени към 

преодоляването на стреса. Процесът на когнитивно преодоляване 

на стреса може да се раздели на четири етапа, за всеки един от 

които са характерни различни стресори и възможности за 

преодоляването на стреса: подготовка за стресора, конфронтация 

със стреса, предчувствие за грозяща опасност, самоутвърждаване 

(самовнушение).   

На етапа на подготовка към стресора, пациентът се опитва 

да се ориентира, изяснява му се какво да прави, убеждава се в 

наличието у него самия на възможности да се справи със стреса, 

например: „Какво следва незабавно да предприемете, как трябва 

да постъпите?”, „Ти си способен да разработиш стратегия за 

преодоляване на това!”, „Безполезно е да нервничиш и да се 

вълнуваш: това няма да ти помогне. Помисли какво можеш да 

направиш в тази ситуация”. 

На етапа на конфронтация със стреса пациентът трябва да 

си спомни какво е нужно да прави при среща със стресова 

ситуация: постепенно да се приспособи към нея, да се отпусне, да 
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не изпада в паника и т.н., например:  «Ти си способен да се 

справиш с всички проблеми и трудности”, „Прави нещата едно 

след друго, можеш да се справиш със ситуацията!”, „Дишай по0-

дълбоко, вдишай дълбоко, всичко ще бъде наред, ти можеш да 

вземеш ситуацията под свой контрол!”. 

На етапа на предчувствието за грозаща опасност пациентът 

предвижда настъпването ан реална опасност и предприема 

мерки за предотвратяването на паниката, например: 

„Концентрирай се върху най-главното”?, „Какво трябва да 

направиш оттук насетне?”, „Страхът няма как да се потисне, но аз 

знам как трябва да се държа”, „Моята тревога е сигнал, който ми 

казва, че аз трябва да се отпусна”, „Скоро ще мине, било е и по-

зле”. 

На етапа на самоутвърждение (или по-точно самовнушение) 

пациентът прибягва до самовнушение, което укрепва неговата 

увереност в собствените му сили и възможността му да се справи 

със стреса и закрепва навиците му за справяне със стреса, 

например: „Ура! Справих се! Получи се!”. „С всяка следваща 

тренировка ми става все по-лесно да преодолявам стреса”. „Мога 

да се гордея с успехите ми в преодоляването на такива ситуации”.  

При изработването и усвояването на конкретни 

самовербализации, психотерапевтът трябва да инструктира 

пациента, макар че най-ефективните стратегии за преодоляване 

на стреса изработва самият пациент. Поради това фразите за 

„първа помощ” при настъпването на стреса не следва да се 

формулират твърдо. На тази фаза на тренировката могат да са от 

полза кратките записки (в бележник, на кутийска кибрит и т, н.). 

Психотерапевтът моделира лека стресова ситуация, в която 

пациентът може да се упражнява да използва самоинструкции, 

за да преодолее стреса. Психотерапевтът заедно с пациента 

решава какви именно ситуации трябва да бъдат моделирани, 

например такива, възникващи в процеса на общуване с близките 

у дома, на работа и в другите социални сфери, тук се отнасят 

очакванията за различни видове неуспехи, провали, 

моделирането на неловко положение, в което може да се окаже 

пациентът. Тези ситуации трябва да натоварят психиката на 

пациента и да доведат до стрес.  

На следващата фаза усвоените от пациента навици се 

използват за преодоляване на стреса в контролирани от 

психотерапевта ситуации. За тази цел пациентът трябва или да 

разиграе (представи и изобрази), или да „провокира” стресова 

(конфликтна) ситуация. Тази фаза в значителна степен дава и 

названието на психотерапевтичния метод, предложен от 

Мейхенбаум, който изхожда от това, че по този начин може да се 

достигне до известен имунизиращ ефект при ситуации, водещи до 

стрес с чувство за тревога и страх. Пациентът предварително бива 

обучаван как в зависимост от ситуацията да прилага един или 
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друг способ за нейното преодоляване и как да ползва различни 

инструктивни дразнители в качеството им на „провокатори” на 

когнитивни реакции по преодоляване на стреса.  

Научното изследване и обосновка на описания метод 

позволяват да се направи извод, потвърден и от изследвания в 

областта на наказанията за престъпления и правонарушения: 

стресовите ситуации, към които индивидът е „привикнал”, 

предизвикват значително по-слаби емоционални реакции, 

доколкото лицето, преживяло подобен вид стрес, е успяло да си 

изработи защитни механизми срещу него. Т.н. имунизиращ ефект 

срещу стресовите ситуации, а също така срещу ситуациите на 

тревога, страх и болка се посгига благодарение на това, че 

пациентът предварително бива научен какви интелектуални 

прийоми да използва в подобни ситуации. След завършването на 

фазите на обучение, тренировка и прилагане на навиците, 

пациентът вече не зависи толкова от външните условия и 

ситуации и може да използва своите емоционални реакции като 

инструктивни дразнители за когнитивно преодоляване на стреса. 

Емпиричната обосновка на метода и на тренировките с помощта 

на самоинструкция все още е в начален стадий, което е напълно 

разбираемо предвид това, че методът на Майхенбаум се използва 

отскоро. 

Вж също Стрес и неговото преодоляване (копинг) по 

Лазаръс, Майхенбаум, Пере. 

 

ПРИНЦИПЪТ „ТУК И СЕГА” В ПСИХОТЕРАПИЯТА // 

ПРИНЦИП «ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ» В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Един от принципите на психотерапията, който обозначава 

концентрирането на пациента или на групата върху процеси, 

протичащи в даден конкретен момент и на дадено конкретно 

място, фокус върху актуалните взаимоотношения, 

взаимодействия и преживявания. Редица психотерапевтични 

школи постулират този принцип в качеството му на водещ 

(гещалт-терапия/гештальт-терапия, групи за срещи/группы 

встреч и пр.), други го свързват с миналия опит 

(психодрама/психодрама, групова психотерапия/групповая 

психотерапия). Използването на П. „Т. И.. С”. В. П. до голяма 

степен е характерно за психотерапевтичните школи, 

принадлежащи към „опитното” направление в психотерапията. 

Важно значение има. П. „Т. И. С”. В. П. и в груповата 

психотерапия. По своята същност, този принцип е специфичен за 

груповата психотерапия като метод, който използва груповата 

динамика (групповая динамика). В неговата основа лежи 

представата, съгласно която междуличното взаимодействие 

между пациентите в групата, тяхното поведение и преживявания 

са точно отражение на техните междуличностни взаимодействия 
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в реалния живот извън групата. Анализирайки собствените си 

междуличнотни взаимодействия в групата, преживяванията, 

които възникват в процеса на общуване с другите, пациентите 

получават възможността да видят и да осъзнаят присъщите 

единствено за тях особености на поведение и емоционално 

реагиране, проблеми и конфликти, които са характерни само за 

тях и се проявяват в най-разнообразни ситуации както в групата, 

така и извън нея. П. „Т. И. С”. В. П. е ефективен при условие, че 

участниците в групата ен просто заедно „преживяват” различни 

ситуации, но и съвместно търсят (и намират) отговори на въпроси 

като: „Какво се случва?” («Что происходит?»), „Как се случва?” 

(«как происходит?»), „Защо се случва?” («почему происходит?»). 

П. „Т. И С”. В. П. е основа на работата на 

психотерапевичната група (психотерапевтическая группа), което 

не изключва едновременното използване на материала в рамките 

„там и тогава” („там и тогда”) (минало на пациента) и „там и сега” 

(„там и теперь”) (актуалната ситуация на пациента извън 

групата). Това засилва груповата сплотеност, повишава степента 

на доверие в групата, улеснява взаимното приемане от 

пациентите един на друг, като позволява на пациента да 

съотнесе своето актуално поведение към поведението си в 

реалния живот и към миналия си опит. 

 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРАНА ПСИХОТЕРАПИЯ  

НА БЛАЗЕР, ХАЙМ, РИНГЕР И ТОМЕН // 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ БЛАЗЕРА, ХАЙМА, 

 РИНГЕРА, ТОММЕНА 

 

Проблемно-ориентираната психотерапия, разработена в 

началото на 80-те години от швейцарските психотерапевти от 

Бернския университет Блазер, Хайм, Рингер, Томен (Blaser A., 

Heim E., Ringer Ch., Thommen M.), представлява сама по себе си 

индивидуален краткосрочен интегративен метод на 

психотерапия, който включва елементи от психоанализата 

(психоанализ), когнитивно-поведенческата психотерапия 

(когнитивно-поведенческая психотерапия), гещалт-терапията 

(гештальт-терапия) и телесно-ориентираната психотерапия 

(телесно-ориентированная психотерапия). Този метод се 

развива на основата на краткосрочната психодинамична 

психотерапия (краткосрочная психодинамическая 

психотерапия) на Малан (Малан, Malan D. Н.) и Ман (Манн, 

Mann J.) във връзка с нарасналите потребности от активна, 

структурирана и евтина по стойност психотерапия, способна да 

помогне на възможно най-голям брой пациенти. Авторите не 

претендират да са основали нова школа. Те съсредоточават 

вниманието си върху основните съставни елементи в 



 

 
~822~ 

психотерапевтичната практика и върху възможностите за 

прагматично и нешаблонно решаване на възникващите в нейния 

ход проблеми. Подчертава се важността на такъв неспецифичен 

фактор като изразената насоченост на психотерапията към 

решаване на конкретен проблем. Ето защо главната цел на 

дадения метод на психотерапия е подобряване на способността на 

пациента да решава своите проблеми. Това трябва да му позволи 

в края на психотерапията да стане психотерапевти на самия себе 

си. 

Основните принципи на проблемно-ориентираната 

психотерапия са следните: 

1) ориентираност към проблема; 

2) ориентираност към пациента; 

3) плурализъм на методите; 

4) структурираност. 

           _Ориентираност към проблема_ Под проблем авторите 

разбират прекалените изисквания, предявявани към 

адаптационните възможности на пациентите. Симптомите 

представляват сами по себе си един от аспектите на проблема. 

Ориентираността към проблема означава, че целта на 

психотерапията е отстраняването не само на симптомите, но и на 

стоящите зад тях проблеми. Обикновено пациентите идват с 

оплаквания от многочислени трудности, изпитвани от тях в 

живота. При проблемния подхoд психотерапевтът съвместно с 

пациента определя главния проблем, чието решение е възможно 

да се вземе в рамките на ограничено време, или проблема, за 

решението на който сега може да бъде разработена стратегия, а 

самото ù разрешаване се осъществява по-късно. 

_Ориентираност към пациента_ Този принцип означава, че 

психотерапевтичната работа се изгражда на първо място в 

зависимост от характера на проблема на пациента, от 

разбирането му за него, от неговите представи за целта на 

психотерапията. Психотерапевтът е длъжен да се замисли за 

модела на обяснение, което му предлага пациента, да го 

проанализира заедно с него и след това да му предложи 

определение на проблема и съдържание на конкретна стратегия 

за неговото решаване. Важно е психотерапевтичният процес да е 

възможно най-„прозрачен” за пациента. 

_Принципът на методическия плурализъм_ Означава не 

безпорядъчно обръщане към множество психотерапевтични 

методи, а диференцираното им използване за решаването на 

частни задачи. В своята работа психотерапевтът се ръководи не 

от теории в рамките на едно или друго психотерапевтично 

направление, а решава преди всичко практическа задача: как за 

кратко време, посветено на краткосрочна психотерапия 

(краткосрочная психотерапия), може най-ефективно да се 

постигнат изменения, съответстващи на набелязаните съвместно 
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с пациента реалистични цели на психотерапията. 

_Принцип на структурирането_ се проявява както във 

външните, така и във вътрешните аспекти на процеса на 

психотерапия. Външното структуриране е свързано с 

ограничението във времето, психотерапията е ограничена в 15-20 

сесии, веднъж седмично, с продължителност от 25 до 50 минути в 

съответствие със сключения договор. Вътрешното структуриране 

включва следните основни компоненти или степени в процеса на 

психотерапия: 

5) отношението между психотерапевт и пациент; 

6) разбирането за проблема на пациента; 

7) анализът на проблема; 

8) определянето на проблема; 

9) преработването на проблема; 

10) завършването на психотерапията. 

Придаването на псиотерапевтичния процес на определена 

структура под формата на примерен стъпков план помага на 

психотерапевта да се ориентира в своите действия и макар на 

практика психотерапевтичният процес да протича различно, по 

правило, в средата на курса следва да се постигне 5-та степен 

(преработване на проблема), за да остане достатъчно време за 

конкретното осъществяване на измененията и за своевременно 

завършване на психотерапията. По-долу ще приведем кратко 

описание на отделните степени на психотерапията: 

1-ва степен — създаване на устойчиви междуличностни 

отношения и на конструктивни работни отношения между 

пациента и психотерапевта. Разграничават се няколко нива 

(качества) на отношенията. Първият показател за качеството на 

отношенията — обичайните (нормалните) междуличностни 

отношения, свободни от ролева игра, са кратковременни, 

спорадични и спонтанни, обичайно реализирани в началото и 

края на психотерапията. Вторият показател за качеството на 

отношенията се нарича „работен съюз по Гринсон” («рабочий союз 

по Гринсону»). Тези преимуществено рационални отношения се 

определят от психотерапевтичния договор (психотерапевтический 

контракт), с други думи, от онези роли, които играят пациентът и 

психотерапевтът. Третото ниво на отношения е «нивото на 

проблема» (уровень проблема), което обикновено свързват с 

преноса (перенос) и контрапреноса (контрперенос). Част от 

проблематиката на пациента може да се заключава в това, че той 

разпростира своя минал опит върху психотерапевта и това се 

проявява в ирационални, анахронични и неосъзнати реакции 

(пренос). Интерпретацията (интерпретация) на тези реакции 

се използва в ограничен обем. Освен това, авторите отказват да 

интерпретират реакциите на психотерапевта на това ниво като 

контрапренос. Това по-скоро са чувства на психотерапевта, които 

той може да се опита да подложи на рефлексия. Четвъртото ниво 
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е „нивото на стечението на обстоятелствата”  («уровень стечения 

обстоятельств»). На това ниво отношенията имат място в онези 

случаи, когато психотерапевтът свързва онова, което 

представлява проблем за него, с пациента и неговия пренос. На 

„нивото на стечението на обстоятелствата” миналият опит на 

психотерапевта се оказва пречка за психотерапията. Терминът 

„контрапренос” се използва единствено в този смисъл. 

2-ра степен — пациентът излага своята гледна точка към 

проблема Предлага се понятието „субективна теория на болестта” 

(субъективная теория болезни). Един от централните елементи в 

терапията се явява вниманието към теоретичните концепции за 

пациента, особено ако те са свързани с неговата проблемна 

ситуация. Подчертава се, че психотерапевичните намеси 

(психотерапевтические вмешательства) са ефективни 

единствено, когато се вписват в конструкцията, създадена от 

пациента. Важно е да се разберат вътрешните връзки в 

„субективната теория за болестта” («субъективные теорий 

болезни»), доколкото често именно в тях се заключава настоящия 

проблем, затормозяващ взимането на решение или правещи го 

невъзможно. 

3-та степен — анализ на проблема. Препоръчва се 

провеждането на анализ на проблема по следната схема: 

1) условията понастоящем (внимание се отделя на т.н. 

актуална пораждаща ситуация, на последиците от проблемите за 

пациента и неговото обкръжение); 

2) история на живота на пациента. Тази част от анализа на 

проблема е насочена преимуществено към този етап от живота на 

пациента, която съответства на първата поява на проблема, а 

също така на периода, настъпил след това. 

3) функционално значение. Отговорът на въпроса за 

значението на проблема следва да се търси не в опитите да се 

проникне в областта на вътреличностните конфликти, а в 

конкретните, разбираеми междуличностни отношения тук и сега, 

в партньорските връзки, в семейството, на работа. 

4-та степен — определяне на проблемите, поставяне на 

цели и планиране на психотерапията. Определянето на 

проблема, основано на убежденията на пациента и на неговите 

обяснения за причините за болестта, трябва да бъде формулирано 

на общодостъпен език. Тук няма място за сложни 

психодинамични хипотези, при които се взимат под внимание 

единствено неосъзнатите процеси. Целта на психотерапията 

трябва да бъде конкретна, оперативна, т.е. да съдържа указания 

на необходимите действия и да е реалистична — да предвижда 

реализация на терапевтичната работа в рамките на 15-20 

психотерапевтични сесии. В случай на съмнение, целта е по-

добре малко да се снижи, за да се увеличи шансът за успех. 

Препоръчително е планирането на психотерапията и изборът на 
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стратегия за нейното осъществяване да се ръководят от 

прагматични съображения. В съответствие с основната 

концепция на терапия не съществуват никакви възражения 

против комбинираното използване на различни методически 

подходи (например на психодинамичен и едновременно с това на 

когнитивно-поведенчески метод) 

5-та степен — преработване на проблема и пренасяне на 

получените изменения в реалния живот, извън пределите на 

психотерапията. При преработването на проблемите се използват 

един или няколко метода за психотерапия. Тук трябва дасе 

потискат две тенденции: 

1) към разширяване на проблематиката на психотерапията, 

когато на обсъждане се подлагат отново и отново възникнали 

важни проблеми; 

2) към избягване от страна на пациента на обсъждането на 

основния проблем. Главната цел на преработката е постигане на 

такова разбиране за своите проблеми от страна на пациента и на 

овладяване на такива стратегии за преодоляването му, които 

биха му позволили след завършването на психотерапията по-

успешно да се справя с изпитваните от него трудности и 

самостоятелно да работи над своите проблеми. 

6-та степен — завършване на психотерапията. 

Приключването на курса психотерапия и раздялата на пациента 

с психотерапевта става основна тема на последните три-четири 

сесии. Ако проблематиката на пациента се преработва 

съзнателно и откровено, то той започва да се ориентира според 

поведението на психотерапевта, което му служи като модел. 

Показания за провеждането на проблемно-ориентирана 

психотерапия са всички нарушения, предизвикани от 

разпознаваеми причини. Тук става дума по-скоро за ярко 

изразените нарушения. Към тях се отнасят на първо място 

острите депресии, състоянието на страх, фобиите, острите 

реакции на силно натоварване, истеричните и функционалните 

психосоматични нарушеия, а също така „нервните сривове”  

(«нервные срывы»), ако те не могат да бъдат отстранени с 

антикризисни мерки. Този вид терапия е показан също така при 

случаите на нарушения, които могат да бъдат обяснени с 

„недостатъци в поведението” като неспособността на човека да 

постигне нещо значимо за него, отсъствието на чувство за 

собствена значимост, прекален конформизъм, неумение да се 

разпознават собствените чувства и потребности. Определянето на 

проблемите е отправна точка на всички размишления, свързани с 

избора на метод за работа. На негова основа се разработва 

психотерапевтичната стратегия — това е тази ръководеща линия, 

която определя прилагането на даден метод или на няколко 

метода за постигане на психотерапевтичната цел 

(психотерапевтическая цель). При оптимален еклектичен избор 
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на психотерапевтични методи се взимат под внимание фактори 

като естеството на проблема и начина, по който той се разбира от 

пациента, личността и способностите на пациента, личността и 

способностите на психотерапевта, обемът време, предвидено за 

психотерапия. 

Принципът за плурализъм от методи, осъществяван в 

проблемно-ориентираната психотерапия, предполага: 

3) активизиране на съзнанието; 

4) промяна на шаблоните на мислене и на 

нагласите; 

5) решаване на проблеми; 

6) промяна на поведението; 

7) активизиране на преживяванията; 

8) отпускане и подобряване на възприятието на 

пациента за неговото тяло; 

9) подкрепа; 

10) системни изменения. 

Ако в избраната от психотерапевта стратегия се предполага 

използването на методи за активизация на съзнанието, то в 

рамките на терапията става дума преди всичко не за осъзнаване 

(осознание) на аспектите, свързани с инстинктите, а за изявяване 

на неосъзнатите конфликти в отношенията, за обясняване на 

социалните мотиви или на схемите на отношенията. Ето защо 

психоаналитичните концепции под формата на нови трактовки 

за обектните отношения се прилагат към проблемно-

ориентираната терапия в хода на анализа и при определянето на 

проблема. При активизирането на съзнанието се използват 

изборът на определен психодинамичен фокус, конфронтация 

(конфронтация),  интерпретация под формата на хипотези, 

спонтанен пренос (е се провокира преносна невроза), работа със 

съновиденията (преди всичко с открито проявяващото се 

съдържание на съновиденията), сънят наяве и фантазиите. 

В този вид терапия са интегрирани също когнитивните 

методи зяа изменение на привичните схеми на мислене и 

нагласи, използвани при решаването на проблеми. Освен 

предаването на информация се прилагат методи за разпознаване 

и за промяна на нанасящите вреди мисловни схеми и 

неадекватни нагласи (такива като свръхобобщаване, мислене от 

типа „всичко или нищо”, преувеличаване, избирателно 

възприятие, емоционално мислене, произволни и ирационални 

изводи, противопоставяне на достойнствата с недостатъци, 

нормативно мислене, утопични очаквания, автоматични мисли). 

Вредните схеми на мислене и неадекватните представи могат да 

бъдат изменени с помощта на съзнателен когнитивен процес. За 

това са необходими следните стъпки: 

1) разпознаване преди всичко на автоматичните мисли; 

2) вербализация (вербализация); 
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3) анализ (емпиричен, логически, прагматичен); 

4) изменения. При промяна на англасата е важно тя да 

бъде отработена на практика с използване на нови стратегии за 

решаване на проблема.  

Този процес следва да се раздели на следните разположени 

в логическа последователност стъпки: 

11) създаване на позитивна нагласа, че 

„проблемът може да бъде решен”; 

12) субективно излагане на проблема на 

пациента; 

13) системен анализ на проблема; 

14) диференцирано оперативно определяне на 

проблема (обикновено се уточнява и 

преформулира предходното звучене на 

проблема); 

15) безоценъчно търсене на алтернативни 

решения (прилагане на „насочени, свободни 

асоциации”  (свободные ассоциаций); 

16) реалистична оценка на алтернативите (избор 

от реални възможности); 

17) взимане на решения и тяхното 

осъществяване; 

18) проверка на резултатите. 

На основата на методическия плурализъм в процеса на 

решаване на лечебни задачи могат да бъдат използвани методи 

от поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), 

основани на класическото обуславяне (классическом 

обусловливании), оперантното обуславяне (оперантное 

обусловливание) и моделирането. Интеграцията на методите за 

активизация на преживяванията и за изразяване на емоциите 

имат за цел да предоставят възможност на болния или на 

работещия върху своя личностен ръст човек. Прийомите за меко 

въздействие влизат в основния арсенал на проблемно-

ориентираната психотерапия. Към тях се отнасят вербализацията 

на емоционалните преживявания (техника на Роджърс/ 

Роджерс/ Rogers С. R.), когнитивна интерпретация, текуща 

идентификация. Наред с „меките” методи се използват също и 

прийоми, разработени в гещалт-терапията. В частност, методът 

на конфронтацията подбужда пациента към по-ясно и 

„експресивно” изразяване на неговите чувства (прийоми заа 

преувеличаване и за задържане, техника на пренос на миналото 

или бъдещето в настоящето, идентификация). В проблемно-

ориентираната психотерапия намират приложение 3 метода за 

релаксация (релаксация) и подобряване на възприятието за 

собственото тяло: прогресивна мускулна релаксация на 

Джейкъбсън (прогрессирующая мышечная релаксация 

Джекобсона), отпускане  с помощта на активното дишане, 
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автогенна тренировка (аутогенная тренировка). Използват се 

също методи за подкрепа, които, увеличавайки адаптационните 

възможности на пациента, подобряват начина, по който той 

възприема проблемната ситуация и засилват когнитивните му 

процеси, насочени към търсене на начини за нейното 

разрешаване.Формите на подкрепа са съответно съчувствие, 

одобрение, емпатия (эмпатия), предоставяне на полезна 

информация. 

Независимостта на концепцията на проблемно-

ориентираната психотерапия от другите школи по мнението на 

авторите на този метод, има това дидактично предимство, че тази 

концепция може да се използва от психотерапевти, явяващи се 

представители на различни направления. Опасността от „хаос”, 

породен от различните методи, се отстранява чрез 

стуктурираността на терапията и чрез ясно формулираните 

показания за нея. Психотерапевтът не е ограничен по никакъв 

начин в избора на методи, а концепцията за проблемно-

ориентирана психотерапия дори изисква от него обединяване, 

интеграция в работата му на различни методични подход, 

изборът на които се обуславя от особеностите на проблема, а също 

така от съгласието и особеностите на пациента. 

 

ПРОВОКАЦИОННА ПСИХОТЕРАПИЯ // 

ПРОВОКАЦИОННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Обхватна система за лечение с използване на много 

техники, които дават на психотерапевта свобода на избора. Този 

факт носи в себе си както опасности, така и преимущества. 

Независимо от названието „П. П”., не всеки прилаган от 

психотерапевта метод на лечение и негова реакция могат да 

бъдат наречени „провокационни”. П. П. използва редица техники 

от други теоретични ориентации: конфронтация (конфронтация), 

въпроси без отговори, обобщение на информацията и т.н. 

Терапевтичните системи обикновено се назовават според по-

голямата част от методите и реакциите на лечението, прилагано 

от психотерапевта, или според неговата теоретична ориентация, 

оттук се появява и названието П. П. 

П. П. като самостоятелен метод на лечение на болните от 

невроза и страдащи от различни видове зависимости е 

предложена от Фарели (Фаррелли, Farrelli F.) и Брандсма 

(Брандсма, Brandsma D.) и от 1963 г. се преподава като отделен 

курс в различни институти в САЩ. 

Редица разнообразни техники се прилагат с цел да 

предизвикат незабавна реакция, която стимулира терапевтичния 

процес. Целта на психотерапевта е да провокира не само 

положителна, но и отрицателна реакция, а след това да 

интегрира и двете в съответствие с тяхната социална и 
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междуличностна последователност. Най-честите отрицателни 

реакции на пациента са гняв и отвращение, а положителните — 

хумор и топлота. Така в хода на междуличностното общуване с 

пациента, психотерапевтът сенсибилизира (повишава 

чувствителността) и обратно — денсибилизира: гневът и смехът 

стават противоотрова за възбудимостта, тревогата и 

първосигналните реакции. Онова, което отличава П. П. от други 

методики (подходи) е преди всичко степента на насоченост и на 

използване на конфронтацията, а също така двусмисленият стил 

на комуникацията, систематичното използване на вербални и 

невербални средства, обмисленото и внимателно използване на 

хумора и на клоунадата, наред с честото отрицание на 

собственото професионално достойнство. 

Макар пациентът да дава на психотерапевта нови и 

единствени по рода си възможности да прилага своите собствени 

хипотези, за всеки пациент се определят конкретни проблеми и 

цели, като някои общи цели могат да се формулират и 

систематизират. 

Задачите и целите на лечението определят метода и 

техниката на психотерапевтична намеса 

(психотерапевтическое вмешательство). Психотерапевтът се 

стреми да предизвика както положителна, така и отрицателна 

реакция при опит да провокира у пациента 5 основни типа 

поведение:  

5) да утвърди себе си вербално и поведенчески; 

6) да докаже своята дееспособност както при 

изпълняването на задачите, така и в 

общуването; 

7) да може реално да защити себе си; 

8) да влезе в психосоциалната реалност, да я 

оцени и да се научи да реагира адекватно. 

Глобалното възприятие води до глобални 

стереотипни реакции, диференцираното — 

към адекватно реагиране; 

9) да навлиза при лични взаимоотношения в 

рисковани ситуации, проявявайки чувство за 

привързаност и за уязвимост по отношения 

на другия. Най-трудните думи за пациента в 

това отношение са: „Нужен си ми, липсваш 

ми, вълнувам се за теб”, които сякаш го 

разкриват, отдават го на другия, налагат му 

определени задължения 

От гледна точка на психотерапевта от него се очаква да 

полага усилия (за да достигне до тези цели), за да направи 

правилен избор на методи и техники в хода на лечението. За 

постигане на тези цели поведението на пациента може да бъде 

структурирано по следната схема: 
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1) пациентът бива провокиран да комуникира 

вербално с психотерапевта; 

2) пациентът бива провокиран както към вербална 

реакция, така и към действие, което често не е 

съответно на нея; 

3) пациентът бива провокиран и към двете реакции с 

преобладаване на вербалната като средство за 

изразяване на поведенческата реакция; 

4) пациентът показва на психотерапевта явни 

свидетелства за своето поведение като резултат от 

вече усвоените интегрирани реакции; 

5) пациентът влиза във фазата на самоутвърждаване, 

демонстрира доказателства за своята способност да 

се защити, става социално приспособен и може да 

встъпи във взаимоотношения с другите и в 

извънтерапевтичните отношения. 

От описаните цели и задачи на П. П. могат да се изведат 

две централни хипотези относно този метод на лечение. Първата 

хипотеза се отнася до отношението на пациента към самия него; 

неговата концепция за самия него е провокирана от 

психотерапевта (с помощта на хумора, на дразнител, но в 

пределите на вътрешната скала от ценности на самия пациент), 

пациентът винаги се стреми към движение в обратна посока 

спрямо това как го определя психотерапевтът като личност. 

Втората хипотеза се фокусира върху откритото поведение на 

пациента. Ако с помощта на провокация чрез хумор или чрез 

друг дразнител се предизвикат самопораженчески и разсейващо 

поведение и чувства, пациентът се стреми към по-голям контакт с 

обществените норми. Съществуват редица варианти на тези 

хипотези. Ако психотерапевтът прощава на пациента, самият той 

(пациентът – бел. прев.) не е склонен да си прощава, обратно, 

стреми се към по-голяма отговорност за своето поведение, 

ценности и отношение към всичко. Ако психотерапевтът предлага 

абсолютно гола рационализация за патологичното поведение на 

пациента, последният започва да предлага обяснения с помощта 

на умозаключения от ниско ниво или прилага научни принципи 

на мислене. 

При лечение чрез П. П. лекарят се стреми по различни 

начини да посочи социалните последици от поведението на своя 

пациент. Психотерапевтът прави опит да вербализира всичките 

табута, за които хората не говорят един с друг в наши дни, той 

прави всичко, за да предаде невъзможност чрез речта, да 

почувства и да си помисли дори невъзможното относно пациента, 

да облече с думи всички вътрешни съмнения, най-лошите мисли 

и страхове на пациента по отношение на него самия и за 

реакциите на другите хора спрямо него. Така пациентът 

неизбежно започва да вярва, че той не е „разрушена” личност и 
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може да преодолее напълно конфликтните ситуации по един 

осъзнат, реален и подходящ начин. Много често психотерапевтът 

прилага по-сложни пътища да изкуши пациента и да действа 

чрез убеждение (убеждение). И действително, дори в абсурдното 

преувеличаване на симптомите, достигащо понякога дори до 

смешното, има предели. В опита да „докаже” ирационалната 

същност на пациента, психотерапевтът е способен да съгради 

идиоти данни от всеки един източник. Той сякаш приема на вяра 

рационалното, всички извинения, и с помощта на иронията ги 

разширява, а след това „правдоподобно” ги довежда до края 

(reductio ad absurdum — довеждане до абсурда). Отношението си 

към всичко той изразява с помощта на показна възбуда и в 

продължение на цялото време той се съгласява и потвърждава 

„позитивния” маниер на общуване. 

В П. П. е нужно колкото се може по-бързо да се навлезе в 

онези области, които се оптива да избегне пациентът и това се 

проявява в неговото поведение. Психотерапевтът не чувства остра 

необходимост да развива интересуващите го теми, неговата 

задача е да остане с пациента през цялото това време и във всеки 

един удобен момент да се стреми да повдигне болната тема и да 

не позволи на пациента да избяга от проблемите. Тогава 

пациентът обикновено внася някакъв ред в своите впечатления и 

предишни опити, развива темата, която смята за важна и се 

справя със своите чувства. Психотерапевтът може да приложи 

гняв, викове, крясъци и неорганизирани сеанс: всичко това няма 

да сигнализира за каквато и да била терапевтична бариера, 

доколкото изборът у психотерапевта на реакция спрямо болния е 

достатъчно широк. Оказва се, че при по-голямата част от този тип 

терапевтични сеанси, противно на очакваното, пациентът 

проявява интерес към лечението. 

 

ПРОГРАМИРАНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ЯНГ // 

ПРОГРАММИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ЯНГУ 

 

 Методиката на Йънг (Янг, Young H.) представлява сама по 

себе си оригинална разновидност на когнитивната 

психотерапия (когнитивная психотерапия), в която 

когнитивното реструктуриране е фокусирано по-скоро върху 

външните, отколкото върху вътрешните параметри. То включва 

серия от значими проблеми, в хода на адекватното решение на 

които се споменаваат и подлагат на ревизия възможните 

дисфункционални нагласи. Наборът от проблеми е 

индивидуален, той е ориентиран към значимите събития от 

миналото на всеки болен, но включва и аналогични по 

съдържание епизоди от историята на болестта на други 

пациенти. Програмата се съставя на основата на предварителния 

разговор с болния, представя му се, за да може той внимателно да 
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се запознае с нея, след което епизод по епизод се обсъжда с 

психотерапевта. Основната функция на последното в хода на 

психотерапията е да се съобщят инструкциите към всеки един от 

сюжетите на програмата, които имат за крайна цел 

реорганизацията на „света от предположения” («мир 

предположений») на пациента. 

 

ПРОГРЕСИРАЩА МУСКУЛНА РЕЛАКСАЦИЯ  

НА ДЖЕЙКЪБСЪН //  

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ МЫШЕЧНАЯ  

РЕЛАКСАЦИЯ ДЖЕКОБСОНА 

 

Отнася се към групата на поведенческите методики. 

Методиката на Джейкъбсън (методика Джекобсона/ Jacobson E., 

1929) е съгласувана с представите за това, че мускулната 

релаксация се явява агорафобиен фактор. В хода на нейното 

изпълняване с помощта първоначално на концентрацията на 

вниманието се формира способността да се улавят мускулното 

напрежение и усещането за мускулно отпускане; след което се 

отработва навикът за произволно отпускане на напрегнати 

мускулни групи.  

Всички мускули на тялото се разпределят в 16 групи. 

Последователността на упражненията в процеса на овладяването 

на тази методика е следната: от мускулите на горните крайници 

(от китките към раменете, като се започне от доминантната ръка) 

към мускулите на лицето (чело, очи, уста), шия, гръден кош и 

корем и по-нататък към мускулите на долните крайници (от 

бедрата към мускулите на долните крайници (от бедрата към 

стъпалата, като се започва с доминиращия крак). Упражненията 

започват с кратко, 5-7-секундно, напрягане на първата група 

мускули, които след това се отпускат напълно; вниманието на 

пациента се съсредоточава върху чувството за отпускане 

(релаксация) в тази област на тялото. Упражненяването на една 

група мускули се повтаря, докато пациентът не почувства пълно 

отпускане; едва след това се преминава към следващата група. 

Според степента на придобиване на навика за отпускане. С 

придобиването на навика за отпускане на все по-големи 

мускулни групи, силата на напрежението в мускулите намалява 

и постепенно вниманието все повече се акцентира върху 

спомените. На заключителния етап, след всекидневен анализ на 

локалните напрежения в мускулите, възникващи при тревога, 

страх и вълнение, пациентът самостоятелно достига до мускулно 

отпускане, като по този начин преодолява емоционалното 

напрежение. Курсът на обучение продължава от 6 месеца до 1 

година с честота на заниманията 1-3 пъти на седмица по 30-60 

минути.  
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ПРОЕКТИВНИ МЕТОДИКИ НА УОЛБЕРГ //  

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ВОЛБЕРГА 

 

Тези методики, предложени от Уолбърг (Волберг/ Wolberg 

A., 1973), сами по себе си представляват един от малкото подходи, 

специално ориентирани към психотерапията на болните с 

граничен синдром (пограничный синдром, borderline syndrome), 

работата с който изисква специфична модификация на 

обичайните прийоми, използвани при психотерапията на болни с 

неврози. 

1. „Използване на другите” («Использование других»). 

Психотерапевтът се опира на тенденцията на болните с граничен 

синдром  да отричат своите собствени чувства и идеи и да ги 

проектират върху околните. Когато такива пациенти говорят за 

другите, те често имат всъщност себе си предвид, маскирайки 

така саморазкриването си, за да избегнат страха от оценките на 

околните. Тактиката на интерпретация (интерпретация) на 

такъв тип проекции и конфронтацията (конфронтация) с този 

вид психична защита (психологическая защита), използвана 

обикновено в сходни случаи при неврозите, при болните с 

граничен синдром носи опасността да предизвика засилване на 

съпротивата (сопротивление) и да доведе до загуба на контакта 

с психотерапевта. Поради това се препоръчва следната тактика: 

да се интепретира не проекцията на самия болен, а 

патологичната защита с „другите хора”, за които той говори. В 

тези случаи той или ще пренася съдържанието на 

интерпретациите върху себе си, или ще отрича наличието на 

връзка между патологиите у „другите” и собствените си 

преживявания. Този прийом ще му помогне да укрепи 

терапевтичния контакт с болния. По този начин се анализира и 

съдържанието на сънищата. Изказват се предположения за 

възможните мотиви на поведението на „другите хора”.  

Психотерапевтът не обременява пациента с констатации на 

факта, че той е „като другите”. Той признава това едва в момента, 

когато болният е готов да приеме това. Всеки път, когато 

пациентът казва: „Това прилича на мен”, психотерапевтът се 

съгласява с това, че това може да съответства на 

действителността, и доколкото конкретното поведение не се 

проявява толкова очевидно в поведението на болния по време на 

психотерапевтичния сеанс, му се предлага да изследва дадения 

механизъм в неговите собствени реални житейски ситуации.  

2. „Терапия на нагласите” («Терапия установок»). Прийом, 

който облекчава разкриването на несъзнаваните нагласи, на 

основата на които се изграждат отношенията на болния с 

околните хора. В разказа на пациента за отношенията с други 

хора изплуват детайли, които отразяват нагласи, определящи 

взаимоотношенията му, но неосъзнавани по силата на тяхната 
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неприемливост за болния. Обичайната психотерапевтична 

тактика, използвана при неврозите, не дава ефект, доколкото 

достигането до съзнанието на истинската нагласа предизвиква у 

човека с граничен синдром силна реакция на съпротива, 

обикновено поради мобилизиращо се чувство за вина пред 

другите. Поради това задачата на психотерапевта е да 

продължава внимателно да натрупва нужните му детайли 

относно взаимоотношенията, да не преминава границата, отвъд 

която съпротивата ще стане открита. В този случай разговорът се 

прекратява с обяснението, че неговото продължаване носи в себе 

си риска нивото на напрежение на болния да се увеличи 

прекомерно. В хода на експлорацията (изследването) постепенно 

се натрупва критична маса материал, който съдържа фрагменти 

от неосъзнати от пациента до този момент фантазии и нагласи, 

които определят манифестираното поведение, разкриват се 

устойчиво повтарящите се поведенески стереотипи на последния. 

На този етап фокусирането върху тези стереотипи, 

интерпретациите, които позволяват да се посочат мислите, 

чувствата, фантазиите на пациента – от една страна, и реалното 

комуникативно поведение, от друга, стават предпоставки за 

постигането на инсайт (инсайт) у болния по отношение на 

неговите несъзнавано нагласи. За психотерапевта е 

препоръчително да формулира въпросите си така, че 

асоциациите между нагласите и поведението да произтичат от 

самия пациент.  

3. «Позитивно конструиране на Аза” (Позитивная 

конструкция "Я"»). За болните с граничен синдром често е трудно 

да приемат наличието на каквито и да било положителни 

аспекти на тяхната личност или да използват конструктивните 

възможности на своето мислене без излишна тревога. Това, по 

правило, засилва у тях чувството за вина, доколкото те са 

научени от родителите си да не споделят своите положителни 

качества. В детска вътзраст те са обучавани в неефективно 

поведение, за да могат да изпълняват съответните роли в 

семейството, които са им определени.  

Целта на методиката е да понижи чувството за вина без да 

анализира неговия произход. Тази техника съчетава в себе си 

психоаналитичния, клиент-центрирания и поведенческия 

подход. Психотерапевтът се явява обект на проекция на 

положителните качества на болния и отразяването им отново към 

болния. Пациентът например разквзва за това, че се е опитал да 

да си намери работа, но претърпял неуспех, казвайки умишлено 

на потенциалния си работодател,  че не притежава достатъчна 

квалификация за тази работа. Той завършва разказа си така: 

„Изобщо трябваше да кажа, че знам за тази работа достатъчно, за 

да усвоя бързо недостигащите детайли, което всъщност си е 

съвсем така”. На това изказване психотерапевтът може да 
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отговори по следния начин: „Аз съм безусловно уверен, че Вие сте 

в състояние бързо да усвоите тази работа”. Фразите, свързани с 

болния, се формулират от болния с други думи и се преподнасят 

като мнение на самия психотерапевт. По-нататък в 

психотерапевтичния сеанс може да бъде използван ролеви 

тренинг, в хода на който пациентът и лекарят последователно 

изпълняват ролите на постъпващ на работа и на работодател. 

След ролевото разиграване на редица ситуации със сходен 

дефект в проблемно-решаващото поведение, в съзнанието на 

болния се извеждат наличие и устойчивост на такъв 

дезадаптивен стереотип в неговия поведенчески репертоар. 

Когато пациентът се окаже способен да поеме върху себе си 

отговорността за своите действия без прекомерна тревога или 

демонстрация на обичайните му дезадаптивни защити, 

психотерапията приема характера на обичайна работа с болни от 

невроза. 

 

ПРОЕКТИВНА РИСУНКА //  

ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК 

 

Един от методите на груповата психотерапия (групповая 

психотерапия). Редица автори не разграничават П. Р. като 

самостоятелен метод, а я включват в комплекс, обозначаван 

като „проективна арт-терапия“ («проективная арттера-

пия»)(предполага използването не само на рисуване, но и на 

моделиране и пр.). Основната задача на П. Р. се състои в това 

чрез нея да се получи допълнителна информация за проблемите 

на отделните пациенти или на групата като цяло. Подобно 

на психодрамата (психодрама) и на психогимнастиката 

(психогимнастика), П. Р. спомага за разкриването и 

осъзнаването на трудните за вербализиране проблеми и 

преживявания на пациентите. Заниманието се изгражда 

обичайно по следния начин: всеки пациент получава лист 

хартия, цветни пастели (могат да се използват бои, цветни 

моливи) и рисува на зададена тема. За П. р. качеството няма 

съществено значение. Темите, предлагани за рисуване, могат да 

бъдат най-разнообразни и да засягат както индивидуални, така и 

общогрупови проблеми. Обикновено темите обхващат три основни 

категории: 1) миналото, настоящето и бъдещето на пациента 

(какъв аз съм, какъв бих искал да бъда, какъв изглеждам на 

околните, аз сред хората, моето семейство, моята работа, моят 

най-приятен или неприятен спомен и др.); 2) общи понятия 

(любов, ненавист, болест, здраве, страх, зависимост, отговорност и 

др.); 3) отношения в групата (аз в очите на групата, моето 

положение в групата, моята група и др.). Прилагат се също 

свободно (всеки член на групата рисува онова, което иска) или 

съвместно рисуване (цялата група рисува на един общ бял лист 
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хартия портрет на групата например). Обичайно за това 

занимание се предвиждат 30 минути. 

След това групата преминава към обсъждане на рисунките 

на всеки един пациент. 

Обсъждането на П. Р, по правило, започва с изказвания на 

членовете на групата за това какво е искал да изобрази автора на 

рисунката, как те разбират неговия замисъл, какво е искал той да 

изрази, какви чувства буди неговата рисунка. След това авторът 

на рисунката сам разказва за своя замисъл и своето разбиране. 

Особен интерес представляват разминаванията между 

разбирането и интерпретациите (интерпретация) на 

членовете на групата и на рисуващия, които могат да бъдат 

обусловени както от наличието в рисунката често на 

неосъзнавани от автора елементи, така и от проекции на 

проблемите на другите пациенти. При интепретиране на П. р. се 

обръща внимание на съдържанието, изразните средства, 

цветовете, формата, композицията, размерите, на повтарящите се 

се специфични особености в различните рисунки. В П. р.  

намират отражение непосредственото възприятие на пациента за 

една или друга ситуация, различни преживявания, често 

неосъзнавани и невербализирани. Пациентът например, който 

казва, че е глава на семейството и е удоволетворен от своето 

положение, изпълнявайки рисунка на тема „Моето семейство”, 

рисува ярки и големи фигури на своята жена и деца в центъра на 

листа и самия себе си, лежащ на леглото; себе си той рисува при 

това в черен цвят и помества своята мъничка фигурка в долния 

ъгъл на листа. По-нататък се оказва, че рисунката по-точно 

отразява ситуацията и, което е по-важното, истинските 

преживявания на пациента, свързани с положението му в 

семейството. 

При съвместно рисуване дискусията се допълва от 

обсъждане на участието на всеки един пациент в груповата 

работа, на характера на неговия принос в общата дискусия и на 

особеностите на взаимоотношенията на груповите членове в 

процеса на съвместната работа. 

 

ПРОЕКЦИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО ПО ЛАЗАРЪС // 

ПРОЕКЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ ПО ЛАЗАРУСУ 

 

Един от прийомите на поведенческата психотерапия 

(поведенческая психотерапия), предложен от Лазаръс (Лазарус, 

Lazarus А. А.), чиято идея се заключава в това, че приятната 

представа за бъдешето формира пълната противоположност на 

негативното очакване, спонтанно възникващо при депресивните 

и фобийните състояния.  

В хода на предварителния разговор психотерапевтът се 

опитва да разкрие типовете активност, които са били приятни на 
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болния преди да настъпи депресията, като използва специални 

„списъци с радостни стимули” («списки радостных стимулов»), 

определя сцените или събитията, представите за които могат да 

станат източник на приятни преживявания за пациента. След 

това с помощта на хипнотично внушение (внушение) или на 

краткосрочен тренинг (краткосрочный тренинг) в мускулна 

релаксация (релаксация), болният се въвежда в състоянието на 

леко мускулно отпускане. Психотерапевтът много подробно 

описва първата сцена, за да може пациентът възможно най-ярко 

и детайлно да си я представи. След това пациентът бива 

стимулиран към това, отново толкова ярко и живо, но вече 

самостоятелно, да си представи втората и следващите я сцени. 

Психотерапевтът създава условия за проекция на тези приятни 

представи в бъдещето, като спомага за: 1) развиването на 

приятни перспективи и за появата на мисли, свързани с 

възможното подобряване на настоящето положение, 2) 

придобиването от пациентите на опит в отстраняването на 

потискащите го в настоящия момент тревоги. Появява се 

„психична противотежест” на спонтанно възникващите негативни 

преживявания. В заключение периодт от време, който в 

представите е изпълнен с приятно съдържание, като цяло се 

оценява като радостен и наситен отрязък от живота (фаза на 

ретроспективно съзерцание). Болният получава инструкцията 

самостоятелно да се тренира в проекция във времето между 

психотерапевтичните сеанси или в определени ситуации. В 

качеството на съдържание на представите се използват не само 

всякакви доставящи удоволствие на пациента типове 

активености, но и приятните резултати от някои поведенчески 

стереотипи, изпълняването на които на този етап предизвиква 

затруднения или тревога. 

Установен е положителният ефект на методиката при 

лечението на депресии и фобии. Противопоказания за нейното 

прилагане са изразеният негативизъм, както и реактивните 

депресии, ако депресивната реакция има допълнителен 

символичен смисъл за болния (ако той я смята за изразен 

елемент на значимостта на загубата и др.). 

 

ПРОТОКОЛНА ТЕХНИКА НА ЛЕВИНСЪН // 

ПРОТОКОЛЬНАЯ ТЕХНИКА ЛЕВИНСОНА 

 

Предложена е от Левинсън (Левинсон, Lewinsohn P. M.) 

през 1976 г. и включва ежечасно фиксиране от пациента на 

дейността, с която той се занимава, с извършвана едновременно с 

това оценка на неговото настроение. В психодиагностичен план 

се създават предпоставки за проявата на фактори, които 

стимулират нарастването на нежелателните състояния на 

пациента, а в психотерапевтичен – основа за преодоляване преди 



 

 
~838~ 

всичко на състоянията на пасивност и понижено настроение.  

П. Т. Н. Л. е показана при депресии, а също така при 

различни психично обусловени трудности в работата, семейните 

отношения, т.е. във всички ситуации, при които е необходимо 

психичният тонус да се повиши. 

Друг вариант на протоколната техника, предложен от Ръш 

и др. (Раш и др., Rush A. J. et al., 1977) са т.н. „дневни протоколи 

на негативните мисли” («дневные протоколы негативных 

мыслей»). В основата на този протокол е заложено фиксирането с 

използване на специална протоколна бланка на автоматизирани 

(с характер на навици) „мисловни вериги” («цепочки мыслей»), 

които възникват у пациента в психотравмиращи ситуации. В 

протокола болният отбелязва: ситуацията, която за пореден път е 

предизвикала психотравмиращо преживяване; чувството, което 

предшества възникването на „мисловна верига”; самата 

„мисловна верига”; неговата оценка за нейната обоснованост; 

желателната (правилна) „мисловна верига”; мотивите за 

приемането ù за правилна, желателна. 

 

ПРОТРЕПТИКА //  

ПРОТРЕПТИКА  

 

От гръц. protrepe — подбуждам, скланям, заставлявам, 

принуждавам).  

Психотерапевтичен метод, основан на активното внушение 

(внушение). Терминът П. е предложен от Кречмер (Кречмер/ 

Kretschmer E., 1949) за обозначаване на методи за интензивно 

превъзпитание с използване на насилствени упражнения. 

П. по Кречмер се използва за отстраняване на 

невротичната симптоматика, проявявана под формата на 

примитивни реакции и за възстановяване на нормалното 

състояние. Същността на метода се състои в това да се 

преобразуват филогенетично древни и онтогенетично ранни 

видове желания (стереотипи) и хипобулични реакции във волеви, 

целенасочени желания и намерения. Обуздаването на 

животинските и отстраняването на детинските форми на 

желанията се осъществява по сходен начин, като се съчетават 

вербални команди, твърди, решителни действия и, ако е 

необходимо, кратки болкови дразнители. 

За активиране на осъзнатите желания (намерения) се 

произнасят рязки команди от типа „Направи го!”. При ступорно 

състояние с недостатъчна контактност се започва по-завоалирано, 

например с думите „Раз! Два!” и те се повтарят, като броенето се 

съпровожда с твърди, отчетливи движения. Силните сензорни и 

словесни дразнители, предизвикващи у болния неприятен афект, 

купирaт невротичния симптом, докато трае „възпитателният” 

сеанс. 
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ПЪРВА СРЕЩА В ПСИХОАНАЛИТИЧНО- 

ОРИЕНТИРАНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИ- 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

В този случай се говори също и за „първо интервю” («первое 

интервю») или за „първа беседа” («первая беседа»), при които се 

осъществява събиране на дълбинна психологическа информация 

(анамнеза) и се изясняват показанията за психотерапия. 

П. С. В. П. О. П. има диагностични, прогностични и 

психотерапевтични функции. Освен установяването на пациента, 

се изясняват също и мотивацията на пациента (и 

психотерапевта), показанията или противопоказанията за 

психотерапия, възможната прогноза в хода на самия 

психотерапевтичен процес (продължителност, метод). 

В литературата П. С. В. П. О. П. получава названието 

„необичайна ситуация за разговор” («необычная ситуацией для 

разговора» (Argelander H., 1970). Тя представя особени 

изисквания към психотерапевта и може да бъде обозначена като 

решаваща и трудна среща, доколкото от това колко успешно 

протича това, зависи ще продължи ли психотерапевтичният курс 

и в бъдеще. 

В индивидуалната психотерапия (индивидуальная 

психотерапия) първото интервю обикновено продължава 50 

минути, макар че то може да обхване на теория от 1 до 3 часа или 

да се разпредели в 2-3 срещи. 

По същността си техниката на провеждане на П. С. В. П. О. 

П. в психоанализата (психоанализа) е неструктурирана, а на 

пациента се предоставя възможността да поеме инициативата и 

самостоятелно да развие своята проблематика. За сравнение 

първата среща в психоаналитичната психотерапия е по-

структурирана (самоструктурирано интервю). Това означава, че 

психотерапевтът насочено пита пациента за определени факти, 

което едновременно с това спомага за установяване на контакт 

между тях. Нещо средно между този способ и пасивното 

поведение на психотерапевта се нарича „участващо наблюдение” 

(„участвующее наблюдение”, Reimer Ch., 1996). 

По правило, при П. С. В. П. О. П трябва да бъдат получени 

следните сведения: актуална симптоматика към момента; 

развитие на личността на пациента и свързаните с това 

нарушения, други съществени данни. По Дюрсен (Дюрссен/ 

Duhrssen A., 1990), биографичната анамнеза в дълбинен 

психологически аспект трябва да преследва следните цели: чрез 

въпроси в рамките на едно структурирано интервю трябва да се 

получи основна информация; да се получи обща диференцирана 

картина на актуалната биографична ситуация на пациента и на 
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неговите невротични симптоми (конфликт в настоящия момент и 

неговата предистория); подобна форма на съставяне на 

анамнеата има преобладаващо диагностична функция, а едва 

след това психодинамична и формираща хипотеза, т.е. 

психотерапевтът е относително активен, доколкото той насочва 

беседата със своите въпроси, внимателно следи не само 

отговорите, но и поведението, емоциите на пациента, а в хода на 

общуването — и междуличностните аспекти, провявяващи се по 

време на срещата. 

В началото се оценява съдържателно актуалната 

симптоматика: причината да се потърси психотерапевт, 

жизнените обстоятелства, конфликти, симптоми и личностни 

ресурси. Предходната история на живота на пациента 

(личностното развитие): семейство и произход, отношение към 

семейството и с родителите, стадии на развитието в детството, 

юношеството и актуално състояние. В края се задават въпроси, 

отнасящи се до предишни психични и соматично заболявания у 

пациента и в неговото семейство. Разработеното от Песекшиян  

(Пезекшиян, Peseschkian N., 1988) „Първо интервю в позитивната 

психотерапия” («Первое интервью в позитивной психотерапии») 

помага да се изявят актуалните, базисните и вътрешните 

конфликти на пациента. Определят се трудните житейски 

събития през последните 5 години, а след това те се съпоставят в 

общо жизнеописание. Често е необходимо задълбочено клинико-

неврологично изследване, което да изключи органичните 

причини за заболяването. Във всички случаи в края на 

събирането на анамнезата психотерапевтът разполага с голямо 

количество различни данни, които той трябва да оцени и 

интерпретира, за да достигне до предварителна диагноза и да да 

си изясни показанията и методите на терапия. 

Предварителната диагноза след първата беседа се състои от 

клинико-симптоматична (клинико-симптоматический диагноз) 

(традиционна дескриптивна област/ традиционная 

дескриптивная область) и от динамично-структурирана диагноза 

(динамично-структурированны диагноз (конфликти, желания, 

способи за защита и личностни структури). И двете диагнози се 

обозначават също така като симптоматична или базова диагноза. 

Една от особеностите на първата психотерапевтична 

беседа (психотерапевтическая беседа) се заключава, преди 

всичко, в постоянно възникващия въпрос за показанията към 

определена форма на психотерапия, поддава ли се пациентът на 

психотерапия. С други думи, всички получени данни имат 

отношение към бъдещата терапия — независимо дали са общи 

показания за психотерапия, за използване на модифициран 

подход или на друга форма на терапия. Представляват интерес 

(по ред на важност в качеството ù на показание за терапия) 

мотивацията на пациента за провеждане на психотерапия, 
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неговата способност към рефлексия и интроспекция, неговата 

психична гъвкавост, психопатологията му и очакванията от 

терапията. 

За процеса на установяване на показанията за терапия са 

важни следните аспекти: пациентът, неговите нарушения, 

психотерапевтичният метод, психотерапевтът. Ако тези по-скоро 

общи фактори се приложат към дълбинната психотерапия, е 

нужно също така да се осмисли следното. Психотерапевтът, след 

като изясни показанията за терапия, трябва да проанализира 

това как се чувства и как се държи пациентът, как се развиват 

психотерапевтичните отношения по време на съставянето на 

дълбинно-психологическата анамнеза. Така могат да се дадат 

насоки доколко е нужно да се провежда с пациента по-скоро 

рефлексивна форма на беседа и как  да се направи това, а също 

така дали се е установил контакт между пациента и 

психотерапевта, за да може да се очаква възникване на 

благоприятни отношения между тях. 

Освен мотивацията на пациента, психотерапевтът трябва д 

отчита също голяма ли е вероятността пациентът да извлече 

полза от предложения му психотерапевтичен метод. Тук трябва 

да се има предвид способността на пациента към рефлексия, към 

вербализация (вербализация) на конфликтите и емоциите, към 

самокритика, а също относно метода, който подхожда на 

конкретния пациент. Като следващ фактор се разглежда 

личността на самия психотерапевт, по отношение на която често 

възниква въпросът за вътрешната реалност на психотерапевта в 

смисъл на симпатия, антипатия, емпатия (эмпатия), интуиция и 

съответствието на неговата личност с очакванията на пациента. 

Много автори отбелязват, че симпатията и това доколко 

пациентът и терапевтът си „подхождат” един на друг, може да 

окаже особено положително влияние на процеса на терапия и на 

резултатите от него (Кёхеле Х., 1996). 

В заключение можем да изброим следните най-важни 

критерии показания за дълбинна психотерапия (по Раймер/ 

Раймер): 1) проблмът на пациента еднозначно има психогенна 

природа и може да бъде изявен под формата на актуален 

действен невротичен конфликт; 2) пациентът притежава 

способността да вербализира предходния конфликтен материал 

и, изхождайки от това, да го преработва критично; 2) може да се 

установи връзка между актуалния невротичен конфликт и 

биографията на пациента; 4) очаква се, че не само към пациента 

няма да бъдат предявени твърде високи в емоционално и 

интелектуално отношение изисквания с помощта на 

предложените от психотерапевта средства и методи, но и 5) с 

някаква вероятност пациентът ще получи единствено полза от 

прилагането именно на тази форма на терапия; 6) страданията 

на пациента и неговото желание за промяна са вече толкова 
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явни, че той проявява достатъчна мотивация за терапия и 7) на 

първата среща става ясно, че пациентът може да работи с 

фактора „отношения”; 8) психотерапевтът от своя страна е 

достатъчно мотивиран, за да започне курса на дадената терапия. 

Могат да бъдат представени също така и противопоказания 

за дълбинна психотерапия (по Раймер/ Раймер): 1) 

гореизброените показания отсъстват, от което следва, че 2) на 

пациента може да принесе по-голяма полза на по-кратък период 

от време друг психотерапевтичен метод: 3) на пациента може да 

принесе полза прилагането на дадения метод, но времевите 

граници са недостатъчни, за да му се помогне действително (в 

подобен случай оптимално може да стане например прилагането 

на психоанализа); 4) пациентът може да спечели от прилагането 

на метода на дълбинната психотерапия, но друг подход би бил 

по-успешен (например групова психотерапия (групповая 

психотерапия) или семейна психотерапия (семейная 

психотерапия), дълбинно-ориентирана; 5) пациентът, по 

принцип, може да извлече полза от прилагането на дълбинния 

подход, но хроничният характер на неговото заболяване прави на 

практика малко вероятен успехът на терапията. В зависимост от 

метода и от подхода, пациентът се разглежда в една или друга 

степен като партньор, който се нуждае от помощ, който трябва да 

участва в планирането на психотерапията.  

В края на първата среща се уговарят формалните и 

съдържателните ограничаващи условия. Към формалните се 

отнасят продължителността на терапията, честотата на срещите, 

тяхната продължителност, въпросите за плащането и за 

избрания подход на работа. Съдържателните ограничения 

включват в себе си обща формулировка на целите, а също така 

концентрация върху преработването на актуалните невротични 

конфликти.  

 

ПСИХАГОГИКА //  

ПСИХАГОГИКА 

 

Понятие, предложено през 20-те години на нашия век и 

подробно описано от немския психиатър и психотерапевт 

Кронфелд (Кронфельд/ Kronfeld A.) през 1927 г. в статията 

„Психагогиката, или психотерапевтично учение за възпитанието” 

(«Психагогика, или психотерапевтическое учение о воспитании»), 

публикувана в сборника „Психични методи за лечение”  

(«Психические методы лечения») под редакцията на Бирнбаум 

(Бирнаум, Birnbaum K.).  

Кронфелд твърди, че новият метод, който е насочен към 

духовно оздравяване и личностен ръст, може да допълне, развие 

или дори да замени сугестивните и дълбинно-психологическите 

методи. П. Б. Ганушкин (П. Б. Ганнушкин) в своята известна 
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монография „Клиника на психопатите. Тяхната статика, 

динамика, систематика” («Клиника психопатий. Их статика, 

динамика, систематика», 1933) пише: „Сходството на лечебните 

прийоми на лекарите с педагогическите служи като основание за 

обособавяне на особен отдел на психотерапията, наречен от 

Кронфелд психагогика”.  

Една от теоретичните предпоставки на психагогика се 

състои в опита на Кронфелд да обедини различни 

психотерапевтични методи в едно интегративно направление.  

 

ПСИХИЧНА ПРЕРАБОТКА //  

ПСИХИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА 

 

П. П. (working through) е процес, посредством който 

анализът включва в себе си тълкуване и преодолява 

поражданите от него съпротиви (сопритивление). В дадения 

случай става дума за психична работа, посредством която 

субектът приема някои изтласкани съдържания и се освобождава 

от властта на механизмите на повторение. П. П. протича 

постоянно по време на лечението, на някои етапи обаче, когато 

лечението спира, съпротивата, незаивисимо от всички 

интерпретации (интерпретация), запазва своята сила и играе 

важна роля. От гледна точка на психоаналитичната техника, П. 

П. подпомага интерпретациите на аналитика, от които ясно 

следва, че обсъжданите значения се откриват отново в други 

контексти (Лапланш Дж., Понталис Дж. Б., 1996). 

И макар в своите ранни работи Фройд (Фрейд, Freud S., 

1895) използва термина П. П., това клинично понятие 

първоначално се появява в статията „Припомняне, повторение и 

преработка” („Вспоминание, повторение и проработка”) (Фрейд, 

1914). В нея Фройд посочва, че целта на лечението (в първата 

фаза на развитие на психоанализата/психоанализ) се състои в 

това да предизвика в паметта на болния патогенното 

травматично събитие, което предполагаемо лежи в основата на 

възникването на неврозата, а след това – абреакция на 

потиснатото въздействие, свързано с това събитие. След като 

психоаналитичното лечение се отказва от хипнозата (гипноз), 

негова задача става възстановяването на важни забравени 

спомени и на техните последици чрез свободните асоциации  

(свободные ассоциации) на пациента, а това изисква „напрегната 

работа” („напряженная работа”) от страна на пациента, доколкото 

неговата психика оказва съпротива срещу разкриването на онова, 

което се потиска в нея. Възстановяването на важни спомени 

отстъпва след това място по важност на повтарянето на тези 

събития под формата на пренос (перенос) и на отреагиране 

(Сандлер Дж. и др., 1995). 

Работата на психоаналитика вече в голяма степен се 
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разглежда като насочена към интерпретацията на съпротивите 

на пациента, а също така към разкриването пред него на това 

как миналото се повтаря в настоящето. Дори обаче 

психоаналитикът да успее обаче да разкрие наличието на 

съпротивата и да демонстрира наличието ù на пациента, това се 

оказва недостатъчно, за да се постигне подобрение на неговото 

състояние. Фройд (Фрейд, 1914) пише: „Необходимо е да се даде 

на пациента време да осъзнае тази съпротива, за съществуването 

на която вече му е известно,  да я преработи и преодолее, като 

психотерапевтът продължи аналитичната работа в съответствие с 

фундаменталното правило на психоанализата. Тази преработка 

на съпротивата може да се окаже на практика сложна задача за 

пациента и тежко изпитание за психоаналитика. Тя обаче е част 

от работата, която води до големи изменения в състоянието на 

болния и която отличава психоаналитичната процедура от 

всички видове лечение чрез сугестивни методи”. 

По-късно Фройд (Фрейд, 1926) диференцира редица 

различни източници на съпротива, той свързва необходимостта от 

П. П. с конкретна форма на съпротива, която се явява следствие 

на „принудата и повторението”, с т.н. наречените „съпротиви на 

Ид”. Консервативната природа на инстинктите, инертността, 

вискозитет и тенденция да се връщаш към по-ранно състояние – 

инстинкт към смъртта – се оказва пречка за терапията, или дори 

препятствие за П. П. в нейната роля на важен акт на промяната. 

Така за Фройд „преработката” (проработка) е термин, който 

предполага работа (както на аналитика, така и на пациента) по 

преодоляване на съпротивите към промяната, свързани преди 

всичко с тенденциите на инстинктивните стремежи да се 

придържат към привичните за тях модели на разреждане.  

П. П. представлява аналитична работа, която се явява 

допълнение към дейността на психоаналитика по разкриването 

на конфликтите и съпротивите. Интелектуалният инсайт 

(инсайт) без преработка се смята за недостатъчен за постигането 

на терапевтичен аспект, доколкото се запазва тенденцията към 

повтаряне на привичните начини на функциониране (Сандлер 

Дж. и др., 1995); протича търсене във външния свят на все по-

нови и нови потвърждения на несъзнавано вкоренената 

диспозиция като резултат от вътрешните психични условия. 

Така, независимо от инсайта на пациента по време на сеансите, 

симптомите могат повторно да се стабилизират (да се закрепят) 

извън рамките на анализа и в съответствие със старите шаблони 

(на поведение – бел. прев.) (Томэ X., Кёхеле X., 1996). 

Гринсън (Гринсон, Greenson R. R., 1965, 1966) смята, че 

„единствено аналитичната работа, водеща към инсайт, може да 

бъде назована аналитична работа в истинския смисъл на думата, 

докато същата работа, водеща от инсайта към изменения в 

поведението, отношенията и структурата, би следвало да се 
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нарича П. П”.. По-нататък той изброява нейните елементи: 

1. Повторение на интерпретациите и по-

конкретно анализ на преносните 

съпротиви. 

2. Разрушаване на изолациите, на 

отделените афекти и на импулсите от 

преживяванията и спомените. 

3. Разширяване и задълбочаване на 

интерпретациите, разкриване на 

множеството функции и детерминанти 

на миналия живот и на производните 

поведенчески фрагманти. 

4. Преизгражане на миналото, което 

пречи на пациента и на другите 

жизнено важни фигури от неговото 

обкръжение в настоящето, тук се 

отнасят и реконструкции на образа на 

самия себе си в различни периоди от 

миналото. 

5. Изменения, водещи към облекчаване 

на реакциите и на поведението, които 

от своя страна позволяват на ригидния 

в миналото пациент да се реши да 

прояви нови типове реакции и 

поведение по отношение на импулсите 

и обектите, които до този момент той е 

смятал за опасни за него самия. 

Обикновено първоначално пациентът 

подлага на проверка това ново за 

самия него поведение в аналогични 

ситуации, а едва след това го 

реализира във външния свят. Това 

ново поведение се явява в известна 

степен изопачена производна на опита 

от различни години на пациента. 

Томе и Кехеле (Томэ, Кёхеле, 1996) посочват, че П. П. има 

качествени и количествени аспекти, които също така могат да се 

наблюдават в процесите на обучение, особено при повторно 

обучение. Много пациенти питат самите себе си и аналитиците 

колко често те ще бъдат принудени да търпят някои ситуации, 

преди да придобият способност да се справят с тях по друг, по-

добър начин. Колко пъти например пациентът трябва да има 

положително преживяване, срещайки се с даден авторитетен 

човек, преди да преодолее своята социална тревога и по-

фундаменталната си кастрационна тревога? 

Така П. П. протича както в рамките на, така и извън 

аналитичната ситуация. Някои пациенти постигат такива 
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изменения в поведението без помощта на аналитика, но обичайно 

това не бива да се очаква. Психологията на ученето (научениe) 

свидетелства, че различни области на познанието, автономни 

процеси и психомоторни способности могат да се развиват в 

голяма степен независимо една от друга. За да се интегрират 

ендопсихичните процеси с помощта на обратната връзка 

(обратная связь), се изискват особени процеси на обобщаване. В 

психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия) това протича по време на П. П.  

 

ПСИХОАНАЛИЗА //  

ПСИХОАНАЛИЗ 

 

Психотерапевтичен метод, разработен от Фройд (Фрейд,  

Freud S.). Основополагащото понятие, което обединява 

възгледите на Фройд с тези на Адлер (Адлер, Adler А.) и Юнг 

(Юнг, Jung C. G.), а също и с неопсихоаналитиците (вж 

Неопсихоанализ), се явява представата за несъзнаваните 

психични процеси и използваните за техния анализ 

психотерапевтични методи. 

П. (вж Класическа психоанализа/ классический 

психоанализ) включва теории за общото психично развитие, за 

психичният произход на неврозите и за психоаналитичната 

терапия, явявайки се по този начин завършена и цялостна 

система. 

Теорията за общото психично развитие обединява 

метапсихологията, която се основава на понятието за психичния 

апарат (структурен и топографски модел на личността), два 

варианта за процеса на мислене и представите за психичната 

енергия. В основата на теорията за общото психично развитие 

лежи също концепцията за стадиите на развитие на детската 

сексуалност. На нейната база Фройд описва генетичните типове 

характер, представите за регреса към точките на фиксация, които 

се явяват стадии в развитието на сексуалността, както и учението 

за сублимацията. Теорията за произхода на неврозите включва 

представата за психичния конфликт; по думите на Фройд, той е 

„преживяване, което възниква в резултат на сблъсъка на най-

малко две несъвместими тенденции, които действат 

едновременно като мотиви, които определят чувствата и 

поведението”. Класифицирайки неврозите, Фройд разграничава 

психоневрози, актуални неврози и неврози на характера 

(психоневрозы, актуальные неврозы и неврозы характера). Към 

основната психопатологична симптоматика той отнася 

тревожните и астеничните разстройства. 

Опирайки се на своята собствена теория за организацията 

на психиката и на механизмите на нейното функциониране и на 

тези за възникването на неврозите, Фройд разработва съответни 
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на тях лечебни методи (вж Психоаналитични методи/ 

Психоаналитические методы). В един от своите трудове той 

пише: „Предположението за несъзнаваните психични процеси, 

признаването на теорията за съпротивата (сопретивление) и 

потискането, за детската сексуалност и Едиповия комплекс 

(эдипов комплекс) са главните елементи на психоанализата и 

основни предпоставки на тази теория; никой не може да смята 

себе си за психоаналитик, ако не ги признае”. За целите на 

психоаналитичната терапия Фройд пише: „Където е било То, там 

да бъде Егото” («Где было Ид, там будет Эго»), т. е. несъзнаваните 

психични процеси трябва да бъдат максимално дълбоко разкрити 

и представени на съзнанието, за да бъдат интегрирани в една 

екзистенциална организация. 

За основоположници на П. се смятат също Юнг, създател на 

аналитичната психология (аналитическая психология) и 

Адлер, основател на индивидуалната психология 

(индивидуальная психология). И двамата са ученици на Фройд, 

които впоследствие поради принципни разногласия се отделят от 

неговата П. и създават свои собствени концепции. 

Юнг въвежда понятието „архетипи” – психични структури, 

които изграждат съдържанието на колективното несъзнавано. 

Архетипите определят характера на символиката в 

съновиденията, приказките, митовете, могат също така да 

изразяват религиозни чувства и да имат значението на 

колективни символи. Целта на психоаналитичната терапия в 

концепцията на Юнг се отличава от представата за нея, заложена 

в психоанализата на Фройд, като последният сравнява 

психоаналитичният метод със скалпела на хирург, който изрязва 

болната тъкан, а задачата на природата е да излекува раната. 

Юнг възразява против директната намеса в живота на болния от 

невроза чрез практически съврти, морални или интелектуални 

инструкции. Целта на психоаналитичната терапия той вижда не 

само в отстраняването на болестния симптом, но и в стремежа да 

се помогне на пациента да достигне душевна зрялост. Ако по 

Фройд „там, където е било То, там ще бъде Егото”, то Юнг, 

изхождайки от изискванията на индивидуалността, казва: 

„Самостта трябва да замени То” («Самость должна заменить 

Оно»). Целта на процеса на индивидуация се явява синтезът 

между различни аспекти на съзнателната и на несъзнаваната 

памет. По Юнг, „ако човек живее, той трябва да се бори и да 

страда, за да се възвиси до своя собствен ръст” («если человек 

живет, он должен бороться и жертвовать тоской, чтобы восходить 

к своему собственному росту»); по Фройд, това означава, че човек 

трябва да се „договори с реалността” («договориться с 

реальностью»). 

В невротичното състояние Адлер вижда преживяване на 

слабост и безпомощност, които описва като „комплекс на 
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непълноценност” (комплекс неполноценности). Неговата 

индивидуална психология определя невротичните симптоми като 

прояви на борба за преодоляването на чувството на 

недостатъчност, а тяхното развитие вижда като „бягство в 

болестта”, „желание за власт” или „мъжки протест”. Първият и 

третият път са насочени към това да се привлече вниманието към 

самия себе си, а „желанието за власт” влиза в конфликт с 

усещането за общност с другите хора. Адлер определя неврозата 

като ексизтенциална криза, която поразява цялата личност: той 

смята, че основният феномен при психичните разстройства не е 

съпротивата срещу желанията, а е невротичният характер, 

неадекватната нагласа към живота. 

По-нататъшното развитие на П. се осъществява в рамките 

на неопсихоанализата (Шулц-Хенке/ Шульц-Хенке/ Schultz-

Henke H. и др.). Особена роля в него играе напралвнието, което 

придава по-голямо значение, отколкото класическата П., на 

значението на социокултурните фактори в развитието на 

неврозата, като отчита влиянието на обществото върху избора и 

формирането на невротичните симптоми. То получава названието 

културна психоанализа. Най-видни негови представители са 

Хорни (Хорни, Horney K.), Фром (Фромм, Fromm E.), Райх (Райх, 

Reich W.). Сред другите направления на неопсихоанализата със 

значително влияние се ползва Его-психологическата теория за 

психоаналитичната психотерапия на Гил, Стоун, Бибринг и др. 

(Эго-психологическая теория психоаналитической 

психотерапии Гилла, Стоуна, Бибринга и др.) и концепцията за 

обектните отношения на Клайн (Кляйн, Klein M.) (вж също 

Психоаналитична психотерапия на обектните отношения по 

Кернберг// см. также Психоаналитическая психотерапия 

объектных отношений по Кернбергу). 

Понастоящем се разграничават П. и психоаналитичната 

(психоаналитично-ориентирана) психотерапия  (психоаналити-

чески-ориентированнaя) психотерапия. Тези две форми на 

лечение са основани на теориите на Фройд за динамиката на 

несъзнаваното и за психичния конфликт. Тяхната главна цел е 

да се помогне на пациента да осъзнае причината за неговите 

вътрешни конфликти, които възникват в резултат на 

противоречивите детски преживявания и които както се 

проявяват като симптоми, така и формират определени 

болезнени патерни на поведение и на междуличностно 

взаимодействие в зряла възраст. 

П. е най-интензивният и строг по своята форма тип 

психотерапия. Пациентът посещава психоаналитика 3-5 пъти на 

седмица; продължителността на лечебния курс е от няколко 

месеца до няколко години. Болният лежи на кушетка и не вижда 

психоаналитика, който седи зад него. Пациентът се стреми към 

свободно асоцииране, т.е. опитва се да каже всичко, което му идва 
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наум, за да се проследи движението на мислите към техните 

ранни корени; той говори също така за своите сънища и за 

преносните си чувства (перенос), които възникват в процеса на 

психотерапия. Психоаналитикът използва интерпретация 

(интерпретация) и изясняване, за да помогне на пациента да 

разреши неговите конфликти, които често несъзнавано 

въздействат на живота му. За П. е важно пациентът да може да 

изразява своите мисли и чувства, да е психически 

благоразположен, да понася емоционалното напрежение, 

предизвикано от психоаналитика без явен натиск, да притежава 

способност за изграждане на устойчив психотерапевтичен съюз. 

Целта на П. е да реконструира структурата на характера чрез 

отслабване на патологичните защити, да се разберат причините 

за състоянието на пациента, което е по-важно от облекчаването 

на симптомите, макар последните така или иначе да изчезват в 

хода на лечението. Резултат на П. трябва да бъде формирането 

на зряла личност. П. е показана при пациенти с неврози, с 

личностни и сексуални нарушения. 

Психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия) е основана на принципите и методиките, 

използвани в класическата П., но е по-интензивна. Съществуват 

два нейни типа: инсайт-ориентирана и супортивна психотерапия 

(суппортивная психотерапия). При първия вариант пациентът 

посещава психотерапевта 1-2 пъти седмично и седи срещу него. 

Целта се заключава в това да се осъзнае несъзнаваният психичен 

конфликт, като тази цел е сходна с тази на П., но тук пациентът 

се изправя пред реални проблеми и в по-малка степен се 

подчертава развитието на пренос. Пациентите, подходящи за 

този вид психотерапия, както и за П., имат широк кръг 

симптоматични и характерологични проблеми. Този тип 

психотерапия е показан при пациенти с личностни нарушения. 

В супортивната психотерапия основен елемент от лечението 

е по-скоро подкрепата, оказвана на болния, отколкото това той да 

постигне инсайт (инсайт). Обикновено тази терапия е 

подходяща за пациенти със сериозна уязвимост на Егото и в 

частност – за психотични пациенти. Тази терапия е показана и 

при пациенти в кризисна ситуация, например в силна скръб. Тя 

трябва да бъде продължителна, да продължава много години, 

особено при пациенти с хронични заболявания. Подкрепата 

трябва да се изразява преди всичко в ограничаване на 

обкръжението, в повишаване на реалните социални 

възможности, в предоставяне на успокоение, съвети и помощ в 

социалната промяна, като психотерапевтът трябва да бъде 

активен в дискусията, той е длъжен да поощрява пациента. Така 

в психоаналитичната психотерапия акцентът се поставя върху 

самопознанието и способността постоянно да се задълбочава 

познанието за собствения вътрешен психичен живот. 
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ПСИХОАНАЛИЗА В РУСИЯ //  

ПСИХОАНАЛИЗ В РОССИИ 

 

Първото приложение на идеите на виенската школа за 

психоанализа в руската психиатрия датира от 1896 г., когато 

московският лекар В. М. Даркшевич (В. М. Даркшевич) използва 

новооткрития катартичен метод на Бройер-Фройд (Брейер-Фройд, 

Breuer J.—Freud S.) в лечението на алкохолици и на 

нервноболни. Широка известност в медицинските и хуманитарни 

кръгове обаче психоанализата започва да придобива едва след 

1904 г. след издаването на „Тълкуването на сънищата” 

(«Толкование сновидений») на Фройд на руски език. 

Ентусиаст и популяризатор на новия терапевтичен метод 

става В. П. Сербски (В. П. Сербский), който оглавява след 

смъртта на С. С. Корсаков (С. С. Корсаков) през 1900 г. 

Психиатричната клиника на Московския университет и успява 

да събере около себе си група млади лекари (от 1904 до 1910 г. в 

нея влизат Н. Е. Осипов, Ю. В. Каннабих, М. М. Асатиани, М. В. 

Вулф, И. А. Бернщайн, И. Д. Ермаков и др./Н. Е. Осипов, Ю. В. 

Каннабих, М. М. Асатиани, М. В. Вульф, И. А. Бирштейн, И. Д. 

Ермаков и др.). Концепциите и методиката на Фройд не се 

приемат охотно от всички, доколкото в голямата си част 

московските и петербургските психиатри са привърженици на 

„физиологичния” подход към проблемите на душата: най-

влиятелна в Русия си остава психорефлексологичната школа на 

В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев). През 1908 г. обаче вече става 

възможно да се говори за съществуването, поне в Москва, на 

устойчиво обединение от лекари и психолози, които са избрали и 

внедряват широко в практиката психоаналитичните идеи. 

От есента на 1908 г. към Психиатричната клиника на 

Московския университет под ръководството на В. П. Сербски (В. 

П. Сербский) функционира психотерапевтична амбулатория, в 

която се използват психоанализа, хипноза (гипноз), катартичен 

метод и асоциативният експеримент на Юнг (ассоциативный 

эксперимент Юнга/ Jung C. G.). Голямо внимание се отделя на 

идеята за хипноаналитичната терапия (гипноаналитическая 

терапия, синтез между хипноза и психоанализа). Все по-широко 

развитие получава психотерапията в клиниката на соматичните 

болести. По същото време в печата се появяват първите 

професионални трудове на руски психоаналитици, най-вече с 

популяризиращ характер: Н. Е. Осипов (Н. Е. Осипов – 

„Психология на комплексите и асоциативен експеримент”/ 

«Психология комплексов и ассоциативный эксперимент» (1908); 

друг негов труд «За психоанализата” («О психоанализе» (1910 и 

др. От 1913 г, се публикуват и статии на И. Д. Ермаков (И. Д. 

Ермаков). Московските лекари използват психоаналитични 
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методики и в приложната сфера – прилагат ги в решаването на 

социални и културни проблеми, към произведения на 

литературата и изкуството (видно в трудовете на Н. Е. Осипов, И. 

А. Бирщайн и др./Н. Е. Осипов, И. А. Бирштейн и др.). Започват 

да се издават на руски трудовете на Фройд (Фрейд), Юнг (Юнг), 

Ранк (Ранк, Rank О.), Щекел (Штекель, Stekel W.) и др. 

1910-1914 г. е периодът на максимален разцвет на руската 

психоанализа. През 1911 г. е учреден Руският съюз на 

невролозите и психиатрите, чието избрано ръководство се състои 

от психоаналитици и лица, които поддържат развитието на 

психоанализата (председател на Съюза е Н. Н. Беженов/Н. Н. 

Беженов, секретар – Н. А. Въйрубов/ Н. А. Вырубов, помощник-

секретар – Н. Е. Осипов и др.). От 1910 до 1914 г. излиза 

списанието „Психотерапия” («Психотерапия»), в което броят на 

научните работи с психоаналитична ориентация нараства за 4 

години от 40 до 90 %. Освен руските лекари в „Психотерапия” се 

публикуват трудове на Фройд, Адлер, Щекел и др. 

Психоаналитичните статии все по-често се появяват и в 

периодични издания като „Съвременна психиатрия” 

(Современная психиатрия) и „Журнал по неврология и 

психиатрия С. С. Корсаков’”. 

В същото време наченките на разкол в световното 

психоаналитично движение, които се проявяват във втората 

декада на 20-ти век, започват да обхващат и руската наука. 

Малцина от руските лекари успяват без уговорки да приемат 

сексуалната теория на Фройд, повечето търсят начини да се 

откажат от „пансексуализма” (пансексуализм) и да заменят 

господстващата роля на либидото с господство на инстинкта за 

самосъхранение (Залкинд А. Б./ Зелкинг А. Б.), със социалното 

чувство и стремежът към божественост (Бирщайн И. А./ 

Бирштейн И. А.). Към 1912 – 1913 г. част от психоаналитиците се 

отлива от фройдистката психоанализа към индивидуалната 

психология (индивидуальная психология) на Адлер, чиято идея за 

органичния субстрат на психоневрозите е традиционно по-близа 

до руската „физиологична” психиатрия, а понятието „комплекс на 

недостатъчност”  («комплекс недостаточности») резонира с една от 

централните идеи на руската философия – с идеята за 

преодоляването от човека на неговите собствени граници с цел 

доближаването му до Бога (Соловьев В. Ф., Бердяев Н. А. и др.). 

Аналитичната психология (аналитическая психология) на Юнг 

не придобива особена популярност в Русия. 

От 1914 до 1921 г. руската психоанализа преживява 

латентен период, началото на който е свързано с Първата 

световна война. През 1914 г. по икономически причини е закрито 

списанието „Психотерапия”, като отделни редки публикации на 

психоаналитини трудове се появяват до 1915 г. в „Съвременна 

психиатрия” («Современная психиатрия»). Някои лекари се 
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оказват на фронта, други прекратяват своята клинична практика 

(известно е, че във военно и в следвоенно време научните си 

изследвания продължават М. В. Вулф (М. В. Вульф) и Т. К. 

Розентал (Т. К. Роузенталь). През 1917 г. умира В. П. Сербски (В. 

П. Сербский). През 1919 г. Н. Е. Осипов емигрира в Чехия, като 

от от този момент нататък лидер и координатор на руската 

психоаналитична дейност става И. Д. Ермаков (И. Д. Ермаков). 

Постреволюционният период в Русия се характеризира с 

възраждането на интереса към естествените науки, включително 

и към проблемите на психологията. Същевременно широко се 

пропагандират идеите за социалистическото възпитание на 

децата и за ранната профилактика на невротичните заболявания 

с цел създаването на „човека на комунистическото бъдеще”  

(«человек для коммунистического будущего»). По последния 

проблем работи Институтът за мосъка в Петроград под 

ръководството на В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев), където се 

практикуват, в частност, Фройд и хипнокатартичния метод на 

Франк (Франк, Frank L). През 1918 г. В. М. Бехтерев (В. М. 

Бехтерев) оглавява Психоневрологичната академия с Детски 

институт. Парелелно широко се развива науката за детето – 

педологията, оглавявана от П. П. Блонски (П. П. Блонский). 

Вниманието на новите ръководители и учените, заели се със 

социални поръчки, се обръща към идеите на Фройд. 

През 1921 г. И. Д. Ермаков (И. Д. Ермаков) и М. В. Вулф 

(М. В. Вульф) за целите на рехабилитацията на 

психоаналитичното движение създават в Москва 

„Психоаналитичната асоциация за изследване на художественото 

творчество” («Психоаналитическaя ассоциацию исследований 

художественного творчества»). През 1922 г. на основата на 

Асоциацията, с подкрепата на Главнаука (Главнаука) и лично на 

Л. Д. Троцки и Н. К. Крупская (Л. Д. Троцкий и Н. К. Крупская) 

се учреждява Руското психоаналитично общество (Российское 

психоаналитическое общество, РПО), което включва 14 човека 

(председател на РПО е И. Д. Ермаков, секретар – М. В. Вулф). 

Освен психаоаналитицте от „първата вълна” (первая  волны) в 

него влизат и лица, близки до висшите кръгове на властта 

(Шмидт О. Ю/Шмидт О. Ю., Блонский П. П./ Блонский П. П.). 

Работата на Обществото е организирана в две секции: 

медицинска (Вулф М. В./ Вульф М. В.) и педагогическа (Блонски 

П. П./Блонский П. П.). От същата година нататък започва 

издаването на поредицата от книги „Психологическа и 

психоаналитична библиотека” («Психологическая и 

психоаналитическая библиотека»), която фактически става 

първият опит да се запознае широкия читател с 

психоаналитичните проблеми в систематизиран вид. Пт 1925 г. 

включително излизат най-новите трудове на Фройд (Фрейд), 

Джоунс (Джонс, Jones E.), Ференци (Ференци, Ferenczi S.), Клайн 
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(Кляйн, Klein М.), Юнг (Юнг) и др. През 1923 г. РПО сеслива с 

Казанското психоаналитично общество, създадено година по-рано 

и оглавявано от А. Р. Лурия. През същата година 

Международната психоаналитична асоциация взима решението 

да включи руска група в своя състав (решението е потвърдено на 

Залцбургския конгрес през 1924 г.). 

От 1923 г. основните направления на работа на руските 

психоаналитици, които са подложени на силен натиск от страна 

на властта и са принудени да се ориентират към вътрешната 

политика на държавата, стават опитите да се синтезират 

ученията на Фройд и К. Маркс, от една страна, и школите на 

Фройд и В. М. Бехтерев – И. П. Павлов (И. П. Павлов) —  от 

друга, с цел създаването на единна „истинска материалистична 

концепция за личността”. Същевременно продължават 

изследванията на детето, насочени към формирането на „човека 

на комунистическото бъдеще” («человек коммунистического 

будущего»). През 1923 г. И. Д. Ермаков организира и оглавява 

Държавния психоаналитичен институт (Государственный 

психоаналитический институт (ГПИ) с амбулатория и клиника; 

под неговото ръсководство преминава Детският дом-лаборатория, 

открит през 1921 г. към Московския психоневрологичен институт 

(от 1923 г. неговото название е дом-лаборатория „Международна 

солидарност”/ «Международная солидарность»). В работата на 

ДПИ и на дома-лаборатория активно участие взимат М. В. Вулф 

(М. В. Вульф), И. Д. Ермаков (И. Д. Ермаков), П. П. Блонски (П. 

П. Блонский), В. М. Шмидт (В. М. Шмид) (съпруга на О. Ю. 

Шмид) и др. Към този период се отнася връщането в Русия на С. 

Н. Шпилрейн (С. Н. Шпильрейн) и нейните опити да се включи в 

дейността на РПО, които обаче не се увенчават с успех. 

По-нататъшните събития са определени, от една страна, от 

отсъствието на очакваните бързи резултати от работата на 

Детския дом-лаборатория и, като следствие от това, изобилната 

критика и претенции от страна на висшестоящите инстанции – 

Главнаука и Наркомпроса; а от друга – от вътрешните проблеми 

в колектива на ГПИ, в частност – тяхната недостатъчна 

професионална подготовка. През 1924 г. ГПИ и домът-

лаборатория са административно разделени. През 1925 г. 

Съветът на народните комисари приема резолюция за 

ликвидирането на ГПИ във връзка с несъответствието между 

резултатите от работата и вложените средства: през 1927 г. През 

1927 г. отслабва влиянието на Л. Д. Троцки (Л. Д. Троцкий), 

който поддържа психоаналитичното движение;  в Германия 

емигрира М. В. Вулф (М. В. Вульф); и постът секретар на РПО 

заема В. Ф. Шмид (В. Ф. Шмидт). В същата година, след 

двугодишна пауза, излиза последната книга от серията 

„Психологическа и психоаналитична библиотека”  

(«Психологическая и психоаналитическая библиотека») на 
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Волошинов В. Н. (Волошинов В. Н.) „Фройдизъм: критичен очерк” 

(«Фрейдизм»: критический очерк). От тази година дейността на 

РПО фактически е прекратена; застоят се задълбочава през 1928 

г., когато започва откритото преследване на поддръжниците на 

Л. Д. Троцки. Опитите на И. Д. Ермаков да поддържа позициите 

на психоаналитиците в тази ситуация остават безрезултантни. 

През 1930 г. дейността на РПО окончетелно е прекратена. 

Част от бившите психоаналитици от този момент нататък 

работят като педагози (сред тях са С. Н. Шпилрейн (С. Н. 

Шпильрейн, А. Б. Залкинд (А. Б. Залкинд).  В. Ф. Шмид се 

пренасочва към преподавателска работа в Комунистическата 

академия. А. Р. Лурия се занимава с приложна психология. И. Д. 

Ермаков посвещава времето си предимно на псийоанализа на 

литературни произведения; с времето неговите трудове губят 

своята аналитична насоченост. През 1940 г. той е арестуван; през 

1941 г. (според друга версия – през 1942 г.) умира в 

концентрационен лагер. Сведенията за психоаналитичната 

дейност в Русия в периода от 1930 до 1988 г. са редки и 

разпокъсани, а понякога и не особено достоверни. 

Въпреки широко разпространеното мнение психоанализата 

(през 30-те години на ХХ век) в Русия не е напълно унищожена и 

винаги са съществували специалисти, които една в една или 

друга степен са били ориентирани към този метод и в са го 

пропагандирали под една или друга форма. В частност, следва да 

се споменат трудовете на учени като Ф. Е. Басин (Ф. Е. Бассин), 

Л. С. Виготски (Л. С. Выготский), А. Р. Лурия (А. Р. Лурия), В. Н. 

Мясишчев (В. Н. Мясищев), В. Е. Рожнов (В. Е. Рожнов). А. Е. 

Шерозия (А. Е. Шерозия) и др. И макар някои от споменатите 

автори сда критикуват психоанализата, за достатъчно изкушения 

читател е понятно, че в редица случаи това е бил единственият 

възможен способ да се представят психоаналитичната теория и 

практика на професионалната аудитория. 

Специфична особеност на „латентния период” («латентный 

период») и на формирането на „втората вълна” («вторая волна») в 

руската психоанализа се явява това, че трудовете на Фройд и на 

неговите последователи в съветския период (за разлика от 

периода на фашистка Германия) не се изгарят, а се предават в 

т.н. „спецхранилища” («спецхраны») и така, макар достъпът до 

тях да е ограничен, той никога не е напълно блокиран. В 

магазините за антикварни издания също е можело да бъдат 

намерени тези трудове (издадени на руски език до 30-те години 

на ХХ век).  

С настъпването на „перестройката” и с огласяването от М. 

С. Горбачов на лозунга „Всичко, което не е забранено, е 

разрешено” («Разрешено все, что не запрещено»), тези трудове 

започват активно да се преиздават, а няколко години по-рано 

става възможно дори да се четат едни или други лекционни 
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курсове по психоанализа в учебни заведения от отворен тип. 

Един от първите лекционни курсове например чете М. М. 

Решетников през 1984 г. във Военно-медицинската академия 

(Ленинград). През 1988 г. в Москва е създадена първата „Руска 

психоаналитична асоциация”  («Российская психоаналитическая 

ассоциация» (президент — А. И. Белкин/А. И. Белкин). През 1989 

г. е учредено „Санкт-Петербургското психоаналитично общество 

(«Санкт-Петербургское психоаналитическое общество») 

(президент — В. В. Зеленски/ В. В. Зеленский). По това време 

тези общества са относително немногочислени (10-15 човека) и не 

особено професионални, но именно те стават точка на растеж на 

бъдещата психоанализа в Русия – именно благодарение на тях 

започват да се установяват и развиват контакти със задгранични 

психоаналитични центрове, появяват се психоаналитична 

литература, преводи и издания на съвременни автори, 

организират се първите семинари по психоанализа с участието на 

водещи чуждестранни специалисти. През следващите години 

(донякъде във връзка с изразената идеологична криза), 

популярността на психоанализата в Русия нараства. 

Понастоящем интересът към психоанализата е свързан 

както с кризата в обществото ни, така и с преразглеждането на 

някои концептуални въпроси на съвременните руска психиатрия 

и психотерапия. По налични данни, само за периода 1985-1995 г. 

трудовете на класиците в психоанализата и преводите на редица 

съвременни такива  в Русия са с тираж над 50 млн. екземпляра. 

Това позволява да се говори за своеобразна мода на 

психоанализата, сравнима със ситуацията през 30-те години на 

ХХ век в Европа и Америка, където в наши дни психоанализата е 

обичайно явление на западната култура, на обществената и 

терапевтичната практика. Вероятно развитието на родната 

психоанализата ще се движи по аналогичен път. 

В Санкт Петербург е създаден първият в Русия Институт по 

психоанализа (Институт психоанализа) (ректор – М. М. 

Решетников, 1991). От 1992 г. в него се реализират програми за 

систематично психоаналитично образование, обхващащо 4 

цикъла и изградено на основата на програмите на Лондонския 

институт по психоанализа. През 1994 г. Институт по 

психоанализа е преучреден в „Източно-европейски институт по 

психоанализа” («Восточно-Европейский институт психоанализа», 

ВЕИП). Понастоящем ВЕИП се явява водещ методически център 

за подгтовка на психоаналитично-ориентирани специалисти и за 

развитие на психоанализата в Русия. ВЕИП активно развива 

контактите си с психоаналитични центрове в Америка и Европа; с 

участието на ВЕИП се организират две международни 

конференции: „100 години психоанализа: руски корени, 

препресии и завръщане на Русия в световното психоаналитично 

общество” («100 лет психоанализа: российские корни, репрессии и 
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возвращение России в мировое психоаналитическое сообщество», 

1996) и „Психоанализа, литература и изкуство” («Психоанализ, 

литература и искусство», 998), в които взимат участие 

представители на 17 чужди страни; понастоящем във ВЕИП на 

постоянна основа работят повече от 30 преподаватели и се 

обучават около 300 студенти (второ висше образование). Всяка 

година във ВЕИП се провеждат от 200 до 400 часа лекционни и 

семинарни занятия на чуждестранни специалисти, което спомага 

за професионалния ръст както на преподавателите, така и на 

студентите. През 1997 г. ВЕИП получава лиценз в качеството му 

на висше учебно заведение от Министерството на образованието 

на Русия. 

Едновременно с появата на ВЕИП започва да се преосмисля 

пътят на развитие на руската психоанализа и неговите 

специфични различия от западния модел. В частност се 

констатира, че на Запад интеграцията на психоанализата в 

терапевтичната и културната практика се осъществява на 

основата на обществените институции и преимуществено под 

формата на обществена акредитация на специалистите 

психоаналитици, подготовката на които се води и до настоящия 

момент се провежда предимно индивидуално, като се съблюдава 

дълъг списък от строги правила и ограничения. Последното 

обстоятелство се подлага на основателна критика, доколкото не 

спомага за интегрирането на психоанализата в руската наука и в 

психотерапевтичната практика, а също така – доколкото не 

съответства на нуждите на тази практика, както и на руските 

културна и образователна традиция. Освен това се отчита, че в 

Русия на практика отъства традиция в организирането на 

обществени институции и в тяхната обществена акредитация, че 

Русия си остава страна с практически всеобхватно държавно 

регулиране, особено в сфери като образование, подготовка и 

преподготовка, сертификация, лицензиране и акредитация на 

специалистите, което позволява да се оцени западния 

(исторически) модел като неадекватен на съвременните руски 

условия. Признава се, че опитите за безкритично 

възпроизвеждане в Русия на западния модел в развитието на 

психоанализата, от една страна (с оглед мащабите на страната), в 

продължение на десетилетия би обезпечило едно ариегардно 

положение на руската психоанализа в световното 

психоаналитично общество – а от друга – съзнателно би обрекло 

руската психоанализа да се приравни с представителите на т.н. 

„алтернативна вълна”, което изначално би дискредитирало 

нейните методология и метод. 

В средата на 90-те години психоанализата става все по-

популярна сред лекарите-практици и психолозите. По 

инициативна на ВЕИП се предприемат опити за реабилитация 

на психоанализата, намираща се под забрана от 30-те години на 
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ХХ век. Съществена роля в инициацията на този процес играят 

М. М. Решетников и Д. С. Лихачов (М. М. Решетников, Д. С. 

Лихачев), които сред редица безрезултатни опити да решат този 

въпрос в различни властови структури, се обръщат към 

Президента на Русия. По поръчение  на Президента на РФ се 

провежда историко-проучвателна работа, която разкрива 

реалната репресия на психоанализата (включително на 

конкретни психоаналитично ориентирани специалисти) в Русия; 

не се отриват обаче официални документи със забранителен 

характер (забраната действа негласно). Във връзка с последното 

юридическо обстоятелство, Указът на Президента, който 

първоначално е планиран като реабилитиращ, в крайна сметка 

бива назован „За възраждането и развитието на психоанализата” 

(«О возрождении и развитии психоанализа», № 1044 от 19.07.96). 

Указът на Президента създава в Русия безпрецедентна 

ситуация. Преди всичко той разрушава съществуващата повече 

от половин век стена на отчуждение между все по-популярната в 

Русия психоанализа и водещите официални учреждения на 

Русия, без участието на които не би могло да се постигне никакво 

развитие на психоанализата в Русия. След гореспоменатия Указ 

на Президента на РФ се активизира работата по реинтеграция на 

психоанализата в руската наука и в психотерапевтичната 

пркатика. Към Министерството на науката и технологиите на РФ 

се създава работна група по реализирацията на Указа на 

Президента (председател – М. М. Кабанов, заместник-

председатели – А. В. Брушлински/А. В. Брушлинский, Б. Д. 

Карвасарски/Б. Д. Карвасарский и М. М. Решетников/М. М. 

Решетников). В разработването на програмата взимат участие 

повече от 20 водещи научни центрове на Русия, в частност 

Министерството на здравеопазването на РФ, Министерството на 

общото и професионалното образование на РФ, Руската академия 

на науките (РАН), Руската академия по образование (РАО), 

Институтът по психогия към РАН, Инситутът по психология към 

РАО, Институтът по философия към РАН, Институтът по 

социология към РАН, Санкт-Петербурският научно-

изследвателски психоневрологичен институт „В. М. Бехтерев”, 

Държавният център за социална и съдебна психиатрия „В. П. 

Сербский”, Московският научно-изследователски институт по 

психиатрия, Научният център за психично здраве РАМН, 

Московският градски психоендокрилогичен център, Московският 

държавен университет „М. В. Ломоносов”, Санкт-Петербургският 

държавен университет „А. И. Герцен”, Академичното училище по 

професионална психология, Институтът за хуманитарно 

образование и психоанализа и Източно-Европейският институт 

по психоанализа (Министерство здравоохранения РФ, 

Министерство общего и профессионального образования РФ, 

Российская академия наук (РАН), Российская академия 



 

 
~858~ 

образования (РАО), Институт психологии РАН, Институт 

психологии РАО, Институт философии РАН, Институт 

социологии РАН, Санкт-Петербургский научно-

исследовательский психоневрологический институт им. В. М. 

Бехтерева, Государственный центр социальной и судебной 

психиатрии им. В. П. Сербского, Московский научно-

исследовательский институт психиатрии, Научный центр 

психического здоровья РАМН, Московский городской 

психоэндокринологический центр, Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Российский государственный 

университет им. А. И. Герцена, Академическая школа 

профессиональной психологии, Институт гуманитарного 

образования и психоанализа и Восточно-Европейский институт 

психоанализа). 

Разработилите програмата констатират, че „съвременната 

психоанализа изгражда основата на едно от трите водещи 

(класически) направления в психотерапевтичната наука и 

практика, в частност – психодинаминото такова, наред с 

когнитивно-поведенческото и хуманистичното” и са разработени 

конкретни мерки по възраждането и развитието на руската 

психоаналитична школа.  

През декември 1997 г. е приета и утвърдена от 

Министерството на науката и технологиите на РФ, от 

Министерството на здравеопазването на РФ, от Министерството 

на образованието на РФ и от Руската академия на науките 

(Министерство науки и технологий РФ, Министерство 

здравоохранения РФ, Министерство образования РФ и 

Российсаяя академия наук) целевата междуотраслова програма „ 

Възраждане и развитие на психоанализата в Русия „Възраждане 

и развитие на психоанализата в Русия” («Возрождение и 

развитие психоанализа в России») в качеството ù на едно от 

приоритетните направления на науката и техниката в раздел 

„Технологии на живите системи” («Технологии живых систем»). 

Програмата предвижда провеждането на редица системни 

мероприятия с правова, организационна, образовтелна и научна 

насоченост. Самото разработване на такава програма се явява 

съществена стъпка по посока на реинституционализирането на 

психоанализата в руската наука и практика. И макар във връзка 

с икономическата ситуация в страната финансирането на 

програмата да се отлага за неопределен срок, значителна част от 

нея понастоящем се реализира на основата на нискобюджетни 

източници на финансиране. При разработването и 

реализирането на тази програма нейните автори и изпълнители 

изхождат преди всичко от идеята за преодоляването на 

традиционната затвореност на психотерапията и придаването на 

това направление на статус на академична наука в Русия с 
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въвеждането на държавен образователен стандарт по тази 

специалност, както като цяло, така и (отделно) в областта на 

клиничната специализация (като се включват в нея всички 

въпроси относно практическия, т.е. терапевтическия тренинг, 

личната анализа, подготовката на супервизорите, държавното 

лицензиране, акредитацията и сертификацията на 

специалистите).  

През същия период в Русия започват да се създават нови 

психоаналитични общества и институти по психоанализа 

(първоначално по естествен път се основават центровете за 

развитие на психоанализата в Русия – в Москва и Санкт-

Петербург). В частност, се създава Институтът за хуманитарни 

проблеми и психоанализа (ректор — П. С. Гуревич/П. С. 

Гуревич), Отвореното психоаналитично общество (президент – Б. 

А. Еремин/ Б. А. Еремин). Регионалната психоаналитична 

обществена организация „Катексис”/ ”Катексис” (президент – А. Г. 

Попов/А. Г. Попов), обществената организация „Психодинамика”/ 

”Психодинамика” (президент – Е. Н. Потьомкин/ Э. Н. Потемкин), 

а завършилите ВЕИП органириат Професионалното 

психоаналитично общество (президент – В. А. Медведев/ В. А. 

Медведев). Създадената още през съветския период Руска 

психоаналитична асоциация се реорганизира в Руско 

психоаналитично общество (президент – А. И. Белкин/ А. И. 

Белкин). Организира се Фондът за възраждане на руската 

психоанализа и Санкт-Петербургското отделение по 

психоаналитична медицина към Държавната академия 

„Маймонид” на Министерството на образованието на РФ 

(предиздент и ръководител – М. М. Решетников/ М. М. 

Решетников). 

Същевременно започват да се появяват психоаналитични 

центрове и в различни региони на Руската федерация. През 1997 

г. основните психоаналитични общества на Русия се обединяват в 

Национална федерация по психоанализа (НФП, президент – М. 

М. Решетников), като основните цели на дейността на 

федерацията са професионализацията на психоанализата, 

създаването на система за професионална информация и 

структурна организация на съвременното психоаналитично 

движение. НФП възобновява издаването на „Психоаналитичен 

вестник” («Психоаналитический вестник») (учреден от Руската 

психоаналитична аосциация през 1991 г.), започва да провежда 

„Летни школи по психоанализа” («Летние школы психоанализа»), 

разработва и приема временен руски стандарт за подготовка на 

сепциалисти в областта на клиничната психоанализа. 

За разлика от западния модел, в Русия още от самото 

начало се разграничават две съществени понятия: 

психоаналитично образование, което едва сега става относително 

масово, и клиничен психоаналитичен тренинг, към който след 
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завършването на психоаналитично образование се обръщат не 

повече от 5-10 % от психоаналитично-ориентираните 

специалисти. Това разделение се оказва продуктивно и (при все 

наличните закономерни трудности при реинтеграцията на 

психоанализата в клиничната практика) понастоящем 

психоаналитичното знание вече присъства органично в 

социологията, политологията, прогнозирането, педагогиката, 

рекламата, в дейността на социалните служби и на мас-медиите и 

в редица други сродни дисциплини. 

Клиничната психоанализа в Русия първоначално се 

разглежда като едно от направленията в психотерапевтичната 

наука и практика. В съответствие с вече споменатата по-горе 

държавна програма клиничната психоанализа е призната за 

„специализация”, която могат да получат само лекари-

психотерапевти и дипломирани клинични психолози, които са 

получили психоаналитично образование в някой от 

лицензираните от държавата институти по психоанализа със срок 

на обучение най-малко 3 години, които са изпълнили 

нормативите за персонална анализа, за собствена практика и 

нейната супервизия (супервизия). Така действащият модел за 

подготовка на психоаналитично-ориентирани психотерапевти и 

психолози (с оглед тяхното образование, лична анализа, 

натрупани часове собствена практика и нейната супервизия) 

обхваща 6-8 години. Вероятно в бъдеще този модел ще се 

модифицира и постепенно ще се приближава до международните 

стандарти. Разграничават се също (в съответствие със световната 

пркатика) и понятията „психоаналитична психотерапия” 

(психоаналитическая психотерапия) и „психоанализа” 

(психоанализ), като в същото време те не се дистанцират едно от 

друго, а се обединяват  в единен континуум на подготовката на 

специалистите, т.е. психоаналитично-ориентираната 

психотерапия (с ниска интензивност на сетинга) се разглежда 

като възможен първи или преходен етап към психоанализата. 

Дали да спре на ниво стандарт за психоаналитична 

психотерапия или да тръгне по пътя на международните 

стандарти за психоаналитично обучение и сетинг – това е личен 

за всеки един специалист. Като цяло, в разрешаването на тези 

организационни въпроси разработващите ги и специалистите от 

Националната федерация по психоанализа (НФП) напълно 

осъзнато се ориентират не по международните стандарти, а по все 

по-острата потребност на страната от квалифицирани 

специалист. В същото време стандартите от по-високо ниво не се 

отхвърлят, а се разглеждат като ориентири за бъдещето. 

Понастоящем всички тези проблеми активно се разработват 

от ВЕИП и НФП. От 1990 г. НФП си сътрудничи с Руската 

психотерапевтична асоциация (президент – Б. Д. Карвасарски/Б. 

Д. Карвасарский). 
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Основната задача на НФП понастоящем е да обедини 

усилията на психоаналитичните общества и на други учреждения 

с психоаналитична ориентация с цел изработването на: 

— единни стратегически подходи към проблемите на 

образователната подготовка, клиничния тренинг, 

сертификацията и държавната акредитация на 

психоаналитично-ориентираните специалисти, а също така 

законодателно оформяне на тяхната дейност; 

— създаване на по-ефективна система за обмен на 

професионална информация; 

—  противодействие срещу дискредитацията на 

психоанализата, срещу опитите на практикуване извън правното 

поле и срещу „дивата” („дикая”) психоанализа. 

Постепенно в професионалните медицински и 

психологически кръгове започва да се променя отношението към 

психоанализата – ако в началото на 80-те години на ХХ век за 

психоанализата изобщо не се споменава никъде, то от 1997 г. на 

всички научни и практически конференции се подчертава 

нейното особено значение за психотерапевтичната дейност и за 

психологическото знание. 

Освен психоаналитичните организзции, учреждения и 

общества, влизащи в ИФП, в Русия съществуват няколко 

неформални психоаналитично ориентирани групи, макар че 

липсва каквато и да било официална информация за тяхната 

структура, членството в тях, техните цели и задачи. 

Като цяло, съвременната руска психоанализа се намира на 

етапа на изграждане и развитие. Понастоящем единствен 

сертифициран от Немската академия за психоанализа (Немецкая 

академия психоанализа, Берлин-Мюнхен) се явява проф. В. Д. 

Вид (В. Д. Вид, Институт „В. М. Бехтерев”, Санкт Петербург). Все 

още е рано да се говори за каквато и да била руска школа за 

психоанализа, която, по мнение на президента на НФП М. М. 

Решетников, може да се пови не по-рано от 20-те години на 

следващото столетие (на 21-ви век, бел. прев.). 

 

ПСИХОАНАЛИЗА И ЛИТЕРАТУРА //  

ПСИХОАНАЛИЗ И ЛИТЕРАТУРА 

 

Много ключови понятия от философията на Фройд (Фрейд, 

Freud S.) имат литературен и литературоведски произход. В 

произведенията си той прави множество препратки към 

Аристотел, Гьоте, Грилпарцер, Хайне, Хофман, Келер, Ибсен, К. 

Ф. Майер, Ницше, Шопенхауер, Шекспир, Софокъл, Стриндберг, 

Зола (Аристотел, Гёте, Грильпарцер, Гейне, Гофмана, Келлер, 

Ибсен, К. Ф. Мейер, Ницше, Шопенгауэр, Шекспир, Софокл, 

Стриндберг, Золя) и други писатели. В своите изследвания на 

душевните процеси Фройд стига до самата граница на 
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естественонаучните методи, но, за разлика от много други, не се 

предоверява на постигнатото от него и не обявява прибързано за 

несъстоятелно всичко, което не се поддава на естественонаучно 

обяснение. В това сложно положение той взима едно неочаквано 

решение и през целия си по-нататъшен живот следва „стръмния 

път” – пътят на психотерапевтичната реконструкция на отделния 

човешки живот. Фройд забелязва, че историите на 

заболяванията, които той пише, се четат като новели. 

В началото на века представителите на хуманитарните 

науки не мислят психоанализата (психоанализ) извън 

литературата, към която психоаналитиците се обръщат в търсене 

на аргументи в полза на своите хипотези. Аналитикът и поетът се 

представят в известен смисъл като „колеги”.  

Независимо от това, че литературоведите първоначално 

възприемат твърде скептично много психоаналитични подходи и 

концепции, последните успяват да привлекат към себе си 

вниманието на специалистите и с времето стават предмет на 

широка на учна полемика, която засяга както отделни 

интерпретации (интерпретация), така и психоаналитичната 

естетика и методология като цяло. 

В рамките на психоаналитичната теория възникват 

няколко модела на творческата личност. Най-известният от тези 

модели се основава на понятието сублимация, която 

първоначално се характеризира като социално приемлив способ 

за отклоняване от осъдителните влечения (например такива с 

хомосексуален характер). По-късно някои автори разглеждат 

творческите способности и художественото произведение като 

иневерсия или като производно от архаичния нарцисизъм 

(възвеличен от самостта и от идеализирания родителски образ); 

отбелязват, че творчеството представлява само по себе си 

своеобразен рехабилитационен акт, който контрастира със 

сексуланите и агресивно-деструктивните фантазии, характерни 

за ранното параноидно-шизоидно състояние; те посочват ролята 

на поощряваната от майката роля на илюзията за всемогъщество, 

когато се отстраняват възрастовите и половите различия, а 

понякога въобще се анулират всички различия, като се придават 

идеални черти и естетическа ценност на обектите с анален 

характер. В рамките на последната хипотеза самото 

произведение на изкуството става своеобразен фалически символ 

или фетиш. Съвременните автори отбелязват, че в случаите на 

автентична сублимация произведенията на изкуството се явяват 

израз на зрелия Его-идеал, формиран на основата на 

идентификацията с бащата, като се подчертава, че методите за 

психоаналитична литературна интепретация почти винаги 

следват един или друг терапевтичен модел. 

Още Фройд обаче отделя еднакво внимание и на двата 

подхода: а) на анализа на авторовата личност (според типа 
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анализ на психодинамичния терапевтичен процес), при който 

произведението на последния се интерпретира като симптом; б) 

на анализа на самото произведение, при който авторът се 

възприема като талантлив психолог, в известен смисъл колега на 

интерпретатора. Методиката на която и да било литературна 

интерпретация, основана на психоаналитичните подходи, зависи 

от ориентацията на тълкуващия личността на автора, от 

съдържанието на текста, от формата на текста или от начина, по 

който той се възприема, като едновременно с това интересът на 

психоанализата не се ограничава до конкретни аспекти на 

личността и съдържанието; на психоаналитично изследване може 

да бъде подложен всеки възприеман феномен, включително 

формалните елементи на едно или друго произведение. 

Психоанализът на личността на художника не си поставя за 

цел да събира данни, които уличава писателя в абнормност. 

Става дума по-скоро за реконструиране на несъзнаваните 

структури и на причинно-следствените взаимовръзки. 

Независимо от немалкото успешни психоаналитични 

монографии, посветени на отделни автори, от методическа гледна 

точка, претенциите на тълкувателите, уверени в това, че 

психоаналитикът може да почерпи от биографичните и 

автобиографичните източници всички необходими нему сведения 

за автора, будят някои съмнения. Психоанализата изследва не 

външната реалност, а „реалните фантазии”, т.е. преживяванията, 

които се намират под влиянието на несъзнавани или 

инфантилни фантазии и често контрастират рязко с обективната 

реалност. Поради това „обективните” («объективные») 

(включително автобиографичните) източници често се оказват 

безполезни в хода на реконструирането на изтласканото 

съдържание. Пред литературната интерпретация с текстологична 

насоченост стои друга задача. На изследователя се задава 

въпроса бил ли е известен на реалния автор подтекста на 

неговото произведение и дали е свързано латентното значение на 

текста с динамиката на влеченията на автора. В рамките на 

литературната интепретация с текстологична насоченост, която 

провеждат психоаналитиците, отдавна вече не се практикува 

популярното някога твърде свободно тълкуване на символите. 

Самият Фройд много кратко в рамките на своята научна дейност 

използва понятието символ в това значение, което днес се 

приписва на словосъчетанието „фройдистка символика”, 

твърдейки, че определени елементи от фантазиите имат 

неизменно несъзнавано значение. Започвайки още от 1914 г., 

Фройд настойчиво предупреждава психоаналитиците за 

възможността за едно твърде опростено разбиране и тълкуване 

на символите, посочвайки, че тълкуването на символите в 

конкретно съновидение може да се осъществи единствено с 

помощта на свободните асоциации (свободные ассоциаций) на 
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самия сънуващ, като се поазнават всички особености на неговото 

индивидуално развитие, текущото му състояние и спецификата 

на неговите комплекси и проблеми. С други думи, не всеки 

банан, виден в даден сън или изведен от контекста на дадено 

литературно произведение, означава фалос. Същевременно с това 

Фройд допуска, че в областта на символиката, особено на 

сексуалната такава, се наблюдават стереотипи, обусловени от 

културната среда и представляващи сами по себе си готова форма 

за изразяване на индивидуалното несъзнавано. Тезата за 

постоянното значение на символа е запазена до наши дни 

единствено в рамките на юнгианската дълбинна психология. Във 

връзка с нарастващата диференциация на методите и с 

възниквашото в рамките на литературоведството течение, 

ориентирано преди всичко към възприятието и естетическите 

функции на текста, в последно време най-голямо внимание се 

отделя на психоанализата на възприемането на литературни 

текстове. 

Значителен принос в развитието на психоаналитичната 

литературна критика внася Лоренцер (Лоренцер, Lorenzer А., 

1986), който поставя въпроса за правомерността на прилагането 

на психоаналитични методи в културологията и стига до извода, 

че при анализа на литературния текст следва да се използват не 

клиничният подход и методите, свързани с психоаналитичната 

теория за личността, а психоаналитичните методи на познание. 

Терапевтичният процес се формира под влиянието на личността 

на психоаналитика и може да се променя динамично. 

Литературният текст, обратно, има неизменна форма, подлежи 

на възпроизвеждане, а неговото разбиране е насочено към 

промяна в състоянието на интерпретатора.  

Психоаналитичните идеи и възгледи за природата на 

човека привличат вниманието практически на всички значими 

писатели на ХХ век. И макар не всички от тях да се отнасят към 

идеите на Фройд със симпатия, редица сюжети и произведения на 

много автори свидетелстват за това, че те познават достатъчно 

добре трудовете на Фройд. Отношението на литераторите към 

психоанализата понякога е достатъчно полемично (например 

това на Набоков В. В.), но всеки, който е чел „Лолита”, ще се 

съласи, че почти всички авторови открития в нея вече са били 

направени по-рано от психоанализата. 

Допирните точки между психоанализата и литературата се 

установяват не само в случаите, когато психоанализата става 

литературна тема, а психоаналитикът – персонаж на роман или 

филм, както във „Вълшебната планина” («Волшебная гора») на Т. 

Ман или в „Кушетка в Ню Йорк” («Кушетка в Нью-Йорке»), но и в 

самата тематична паралелност на литературата и 

психоанализата, които се занимават с целенасочена 

реконструкция на човешките преживявания и поведение в 
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определени условия. Литературата създава сценарии за 

взаимодействие между персонажите, ръководейки се от 

естетичния принцип на оригиналността, като предлага нова 

развръзка или динамика на сюжетите. Психоанализата по 

аналогичен начин реконструира в рамките на сътрудничеството 

между аналитика и анализирания възникващите в дадените 

условия сюжетни схеми, благодарение на които „материалът” се 

представя в нова светлина и се появява възможност той да бъде 

доразвит. Тези паралели позволяват да се търси тематична 

анлогия между процеса на психоаналитична реконструкция и 

съвременната литература. 

Самата психоанализа се явява част от лечебния 

литературен дискурс, развитието на което бележи епохата на 

романтизма и продължава и до днес. Независимо от това, че 

стремежът към придобиване на научен статус до известна степен 

отдалечава психоанализата от литературния дискурс, елементите 

на литературното творчество несъмнено играят определена роля 

в психоаналитичните сесии и в процеса на преподаване на 

психоанализата, който често играе ролята на своеобразен 

психотерапевтичен процес за изучаващите този метод. В някакъв 

смисъл психичният живот може да бъде представен като процес 

на непрекъснато вътрешно повествование, в което Егото встъпва 

в ролята на разказвач, а несъзнаваното задава сюжетната линия 

и формира метаплан и метамотив на повествованието. 

Психоанализа на литературното творчество в Русия започва 

да се провежда още в началото на века (И. А. Бирштейн, И.Д. 

Ермаков, Н. Е. Осипов и др.), като придобива широко 

разпространение сред психоаналитиците от „новата вълна” 

(новая волна) (от 1988) – в частност могат да се споменат 

трудовете на А. И. Белкин (А. И. Белкин), А. И. Куликов (А. И. 

Куликов), В. А. Медведев (В. А. Медведев), М. М. Решетников (М. 

М. Решетников), С. М. Черкасов (С. М. Черкасов) и др. Признание 

за ролята на Русия в съвременното психоаналитично 

литературознание е провеждането на базата на Източно-

европейския институт по психоанализа (Восточно-Европейский 

институт психоанализа (Санкт-Петербург, 1998) на 15-тата 

Международна конференция „Психоанализа, литература и 

изкуство” («Психоанализ, литература и искусство»), в която 

взимат участие повече от 120 делегати от 17 страни от Америка, 

Азия, Африка, Австралия и Европа. 

 

ПСИХОАНАЛИЗА И ПОЛИТИКА //  

ПСИХОАНАЛИЗ И ПОЛИТИКА 

 

Въпросът за това нужно ли е и могат ли психоаналитиците 

да участват в изучаването на обществените и на политическите 

процеси и по какъв начин може да се осъществява подобно 
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участие съществува от момента на самото възникване на 

психоанализата (психоанализ), впрочем както и отговора на него. 

В трудовете на Фройд (Фрейд, Freud S.) се посочват два подхода 

към този проблем: 1) прилагането на психоанализата за целите 

на анализа на цивилизацията и културата, които се разглеждат 

като специфични структури, една от чиито основни функции се 

състои в това да потиска асоциалните тенденции на поведението 

в социума; 2) използването на психоанализата в качеството ù на 

метод за изучаване на конкретни исторически и обществени 

биографии, а също така (като вариант) за индивидуален анализ, 

който позволява да се отстранят симптомите и разстройствата в 

отношенията, обусловени от несъзнавани фактори у едни или 

други политически лидери. 

Броя на психоаналитиците, които рискуват да излязат 

извън рамките на типичната ситуация („до кушетката на 

пациента”/ «из-за кушетки») и да представят на обществеността 

своето лично мнение по един или друг политически въпрос, е 

много незначителен. От една страна, притежаването на 

психоаналитично (неочевидно за мнозинството) знание и 

позоваването на това знание при общуването с широката (за 

разлика от пациента слабоподготвена) аудитория винаги са 

опасни за самия аналитик, доколкото по-често в тези случаи той 

си има работа с представители на мощни политически структури, 

комплексите на които са изтласкани под натиска на различни 

практически (и по правило, егоистично-корпоративни) интереси и 

действия. Което води до това просветеното мнение, колкото и 

авторитетно да е то, да се окаже ненужно. От друга страна, 

психоаналитикът никога не може да бъде уверен, че (в 

ситуацията на неконфиденциалност) неговото знание няма да 

бъде изполвано за манипулативни и спекулативни цели. 

Независимо обаче от сложността на проблема, 

психоанализата като особен начин на мислене, познание и 

прогнозиране на социалните процеси започва така или иначе да 

влияе на общественото мнение от момента на своето възникване. 

Съвременните представи за разпространието и пагубността на 

сексуалното насилие над децата едва ли могат да се формират без 

позоваване на психоанализата. Същото може да се каже за 

проблемите на войната и за комплекса на човешката 

агресивност-деструктивност, за проблемите, свързани с парите, 

националния нарцисизъм („родовият мит”), персоналното 

лидерство и комплекса за непълноценност и др. Същевременно с 

тези открития, на психоанализата постепенно започват косвено 

да влияе развитието на редица сродни области на знанието – 

педагогика, социология, философия и политология. Особен 

принос психоанализата има във формирането на нови 

политически понятия, например концепцията за „взаимните 

гаранции”, съгласно която нито един от участниците в конфликта 
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не може да получи удовлетворение за сметка на друга 

конфликтуваща страна и истинско разрешаване на конфликта е 

възможно единствено в условията на взаимни гаранции, които 

предполагат емпатично изясняване на тревогите на друг човек 

(социална или национална група). Съществена роля в тази 

област на знанието играе анализът на проблемите, свързани с 

възникването и особеностите във функционирането на феномени 

като „образ на врага”, реализиран преимуществено под формата 

на субективен „фантазъм”. За първи път тази и редица други 

психоаналитични концепции са успешно апробирани в процеса 

на подготовка на Кемп-Дейвидското съглашение (Кэмп-

Дэвидское соглашение) между израилтяните и арабите. В 

процеса на тази работа, в която взимат участие редица водещи 

психиатри и психоаналитици на САЩ, се установява, че 

междунационалните конфликти в редица случаи се развиват по 

„параноялни” сценарии, а тяхното предотратяване и корекция са 

възможни единствено при изкусното използване на съврмеенни 

психотерапевтични техники и в процеса на достатъчно 

продължителна социална терапия (наред с други „терапевтични”, 

включително икономически, фактори). 

По отношение на въпроса за психоанализата и политиката 

винаги трябва да се отчита тяхното влияние един на друг. При 

контакт с основния въпрос на философията (материя, съзнание и 

психика) ние неизбежно се оказваме в плен на господстващата 

идеология и на общественото устройство (и психоаналитикът не е 

свободен от тях, както и всеки друг гражданин). В този смисъл 

съветската психотерапия и психиатрия бяха безусловно 

ефективни, но единствено в рамките на онези социално-

политически условия, в които те съществуваха. 

Измененията в общественото съзнание значително 

повлияват развитието на психоанализата, психоаналитичните 

теории и терапевтичните методи. Много теории, които имат 

ключово значение за съвременната психоанализа, не са могли да 

възникнат по времето на Фройд, доколкото по онези години тези 

идеи въобще не се „носят във въздуха”. Понятието политическа 

психоанализа има двойна смислова натовареност. От една 

страна, става дума за психоанализа на политиката, чиито 

предмет се явява обясняването на несъзнаваните фантазии и 

илюзии, свързани с политическия и обществения живот, а от 

друга страна – и това често се изпуска о поглед – за политиката 

на психоанализата, т.е. за това в каква степен психоалитичните 

теории се явяват частично отражение и констатация на текушото 

състояние на общественото състояние или излизат извън рамките 

на общественото съзнание и характерните за него защитни 

механизми, и по този начин могат да обяснят дадените явления. 

Плодотворното развитие на политическата психоанализа и на 

психоаналитичната мисъл като цяло е възможно единствено в 
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случай, че психоаналитиците могат да отговорят на дадения 

въпрос, но за целта е необходимо да изследват както обществото, 

в което съществува психоанализата, така и влиянието на това 

общество върху самата психоанализа. 

Политическата психоанализа има дълга традиция и 

включва в себе си както културологичните статии на Фройд, така 

и неговата кореспонденция (в  частност с А. Айнщайн – „Защо 

война?”), а също така трудовете на Фенихел (Фенихель, Fenichel 

О.) и Райх (Райх, Reich W.), чиито традиции активно се поддържа 

в съвременната аналитична психология. В Русия първите 

трудове в тази област принадлежат на А. И. Белкин (А. И. 

Белкин) и на М. М. Решетников (М. М. Решетников) (последният 

автор също така е известен като един от пионерите в прилагането 

на психоаналитичните методи в политическия мениджмънт, в 

провеждането на избирателни кампании, референдуми и т.н. ). 

През последните години все по-очевиден става фактът, че 

смисълът на психоаналитичната неутралност не се заключава в 

това да се държиш настрана, запазвайки илюзията за 

собствената си „обективност”, а предполага готовност да встъпиш 

в ползотворни контакти със сродни области на знанието и 

практика, като едновременно се избягва каквато и да била 

политизация на метода и теорията. 

 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ  

НА ПСИХОТЕРАПЕВТИТЕ // 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

ПСИХОТЕРАПЕВТА 

 

В ранния период от изграждането на психоанализата 

(психоанализ), когато нейното прилагане се изчерпва с дейността 

на Фройд (Фрейд, Freud S.) и от няколко негови последователи, 

изискванията, отнасящи се до подготовката на кандидатите за 

психоаналитици, били относително неголеми. По онова време 

Фройд смята разговорите с неговите ученици за достатъчна 

форма на учебна анализа. Той също така отбелязва 

ограничаващото влияние на психологическите „бели петна”  

(«белые пятна») на аналитика върху ефективността на 

психотерапевтичната работа. През този период Фройд е 

поддръжник на постоянната самоанализа (самоанализ) на 

аналитиците, макар че е принуден да признае срещането на 

трудности в провеждането на последната поради съпротивите 

(сопротивление) срещу това самите аналитици да постигнат 

разбиране за себе си. През 1910 г. в писмо до Ференци (Ferenczi 

S.), с когото работи като психоаналитик, Фройд моли да бъде 

извинен за това, че не е успял да преодолее контрапреноса 

(контрперенос), който му пречи да осъществи адекватен анализ. 

По-нататък той отбелязва, че психоаналитикът не трябва да 
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обсъжда с болния своя лечебен опит и професионални 

недостатъци, а също така да го посвещава в подробности от своя 

личен живот.  

Оше от самото начало обаче Фройд признава 

необходимостта всеки психоаналитик да е преминал 

предварителна терапия. Той посочва, че бъдещият 

психоаналитик трябва да премине най-малко тримесечна 

анализа, като изискването за тренировъчна анализа се 

обосновава с важността на това да се достигне до инсайт 

(инсайт) за неосъзнаваните емоционални проблеми и 

несъзнавани конфликти, да се преодолеят формираните под 

тяхно влияние нежелателни стереотипи на преживяване и 

поведение. Освен това този първи П. М. З. О. Н. П. Фройд 

разглежда като възможност аналитикът да разкрие своето 

собствено несъзнавано, на чиито анализ по онова време се 

придава малко значение. Именно поради това през онзи период 

Фройд смята, че подобен встъпителен етап ще позволи 

аналитикът след това проведе самоанализа. Тези представи на 

Фройд обаче не получават развитие в П. М. З. О. Н. П.  

Първите официално установени принципи за обучение са 

обявени през 1924 г. в Берлин на конгреса на психоаналитиците. 

В решенията, взети по време на неговото провеждане, се посочва, 

че продължителността на личната тренингова терапия трябва да 

съставлява не по-малко от 6-12 месеца. Едва през 1928 г. обаче 

Ференци констатира, че тренинговият анализ не трябва да се 

отличава по нищо от лечебния, а само е нужно да е по-задълбочен 

и продължителен. Първоначално акцентът се поставя върху 

анализа на личността на психотерапевта и върху неговата работа 

с пациентите. В ранния период от формирането на П. М. З. О. Н. 

П. възниква дискусия между Виенската и Унгарската 

психоаналитични школи по повод учебния и лечебния тренинг 

(тренинг). Представители на психоаналитичния институт във 

Виена настояват на това личният аналитик на обучаващия се 

психотерапевт да не осъществява супервизия (супервизия) при 

терапията на своите първи пациенти. Тази позиция се обосновава 

с полезността на това обучаващите се да получават различни 

мнения от водещите отделно лечебния и учебния тренинг. 

Всички личностни въпроси, които възникват в периода на 

супервизия, се адресират към аналитика на психотерапевта. В 

Унгарската психоаналитична школа смятат, че ирационалните 

чувства на психотерапевта относно пациента трябва да се 

разглеждат в процеса на тренинговия анализ от същия този 

аналитик. Дискусията завършва с постигането на съгласие с 

позицията на виенските психоаналитици. В хода на развитието 

на психоанализата, с нарастването на продължителността на 

лечението нарастват и изискванията към обучението на 

аналитиците. През 1932 г. на конкреса на психоаналитиците във 
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Висбаден се формира Международният тренингов комитет 

(Международный тренинговый комитет) и се фиксира 

минимална продължителност от 1,5 години на личната анализа с 

последващо провеждане на психоаналитична психотерапия 

(психоаналитическая психотерапия) на не по-малко от 2 болни 

под контрола на супервизор (супервизор). През 1947 г. 

Лондонският институт по психоанализа определя минимална 

продължителност на обучението – не по-малко от 4 години личен 

тренинг, последвани от работа с 2 болни в условията на 

супервизия и тригодишно теоретично обучение (последното може 

да се осъществява едновременно с предходните форми на 

обучение). През 1937 г,. Фройд предлага личната анализа на 

психотерапевта да се повтаря на всеки 5 години. Тази препоръка 

обаче обикновнео не се съблюдава, вероятно поради това, че 

тренинговите анализи стават значително по-продължителни и – 

като последица от това – по-щателни. Повторните лични анализи 

обаче и понастоящем се срещат сред аналитиците, особено ако те 

срещат трудности в своята работа или извън нея. Обучаващият се 

психоаналитик може да избира и да порменя своите учители. В 

автобиографичната си книга, Пърлс (Перлс/ Перлса/Perls F. S.) 

„Вътре в и извън боклукчийската кофа” («Внутри и вне помойного 

ведра») посочва няколко аналитици, които провеждат с него 

анализа (5 пъти по 50 минути на седмица в продължение на 4 

години), в частност Райх (Райх, Reich W.), а също така и 

ръководещите неговото теоретично образование – Хорни, 

Фенихел, Дойч и др. (Хорни/ Horney K.; Фенихель/ Fenichel О. 

Дойч/ Deutsch H. и др.). Първият Руски държавен 

психоаналитичен институт е закрит по идеологически мотиви 

през 1925 г. През следващото десетилетие споменаването на 

психоанализата в литературните източници се допуска 

единствено в критичен план, достъпът до трудовете на Фройд и 

на неговите последователи е ограничен, отсъства 

психоаналитична практика, психоанализата не се преподава 

никъде,  

В условията на обществени и политически промени в 

живота на страната през 1988 г. е основана Руската 

психоаналитична асоциация (Российская психоаналитическая 

ассоциация), а през 1991 г. е учреден първият в Русия Институт 

по психоанализа (през 1994 г. той е учреден вече в качеството му 

на Източно-Европейски институт по психоанализа/Восточно-

Европейский институт психоанализа) за подготовка на 

специалисти в областта на философската, клиничната и 

приложната психоанализа (4-годишен курс на базата на висше 

образование), За основа на образователните програми на 

Източно-европейския институт по психоанализа се използват 

програмите на Лондонския институт по психоанализа.  

През 1994 г. в съответствие с принципите на 
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Международната психоаналитична асоциация със съвместно 

решение на Руската психоаналитична асоциация, на Източно-

Европейския институт по психоанализа, Фонда за възраждане на 

руската психоанализа и Държавното отделение по 

психоаналитична медицина се установява „Руски стандарт за 

подготовка (сертификация) на психоаналитиците” («Российский 

стандарт подготовки (сертификации) психоаналитиков») 

(Российскaя психоаналитическая ассоциация Восточно-

Европейского института психоанализа, Фонда возрождения 

Русского психоанализа и Государственного отделения 

психоаналитической медицины). Този стандарт определя:  

1) наличие на предходно висше образование; 

2) завършен най-малко 4-годишен курс на теоретична и 

практическа подготовка, който включва не по-малко от 1132 часа 

занимания под напътствията на инстуктор (за клиничните 

аналитици се изисква и допълнителен двугодишен курс). 

3) минимум 100 часа лична анализа; 

4) опит (описание) на най-малко два собствени случая (един 

кратък и един пролонгиран), по които работата е продължила 

най-малко 100 часа с участието на един или на двама аналитици-

обучители (супервизори). 

5) наличие на най-малко 300 часа собствена сурвизионна 

практика. 

Допълнително изискване към аналитика-супервизор е да 

има най-малко петгодишен стаж в психотерапевтичната 

аналитично-ориентирана практика. 

В Москва функционира Институтът по хуманитарно 

образование и психоанализа към Академията за хуманитарни 

изследвания (обучението е платено). Институтът подготвя 

специалисти в следните направления на психоанализата 

(клинична, теоретична, приложна и детска); психологическо 

консултиране, семейно и индивидуално консултиране, социална 

работа. Срокът на обучение е 5 години при завършено средно 

образование; 3 години при завършео висше (медицинско и 

психологическо) образование. В Москва също така работи 

психоаналитично отделение във Висшия психологически колеж 

към Института по психология на Руската академия на науките 

(РАН). Това отделение предлага програма за подготовка в 

областта на психоанализата, което предвижда 2 години редовно 

обучение по 24 аудиторни часа на седмица и включва 3 блока: 

1) обща психологическа подготовка; 

2) теория на съвременната психотерапия, която включва 

курсове по обща и частна психоаналитична психотерапия; 

3) психотерапевтична практика – личен клиентски опит, 

работа в психотерапевтични ателиета и др., супервизия. 

През 1997 г. е създадена Руската федерация по 

психоанализа (Федерация психоанализа России). В същата 
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година Работна група разработва (с одобрението на Комитета на 

Международната психоаналитична асоциация) петгодишна 

теоретична програма за обучение по образец на няколко щатски и 

немски психоаналитични институти. 

Вж също Психоанализа в Русия. 

 

ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

В качеството на синоними на П. П. в съвременната 

литература се използват понятия като „психодинамична 

психотерапия” (психодинамическая психотерапия), „инсайт-

ориентирана психотерапия” («инсайт-ориентированная 

психотерапия»), „експлоративна психотерапия” («эксплоративная 

психотерапия»). 

И макар някои психоаналитици, както отбелязва Къртис 

(Куртис, Curtis H. С., 1991) да се придържат към мнението, че 

психоанализата е невъзможно да се разграничи отчетливо от П. 

П., освен по количествени фактори като брой сесии, провеждани 

обичайно по график в продължение на целия установен срок, и 

по значителната продължителност, сравняването на двете по 

качество на процеса в тях, може да отчете съществени различия. 

И дори да приемем, че тези различия могат да бъдат размити, 

предвид че интензивната психотерапия може да приеме някои 

описателни и качествени характеристики на психоанализата, все 

пак си остават различията в значението на опита на пациента и в 

характера на взаимодействието между пациента и аналитика, 

както и в техническите намеси, които се явяват резултат от този 

опит. Някои от различията могат да бъдат свързани със 

съответните цели на тези две терапевтични намеси, с 

особеностите при навлизането от граничното пространство между 

двата типа вмешателство в зоната, която принадлежи на всеки 

един от методите. 

Самото название насочва към един важен параметър: 

терапия, а не анализ. Макар да е съвършено очевидно, че тези 

две категории не са взаимоизключващи се, освен може би в това, 

че целта и на двете е в акцента върху смекчаването, 

облекчаването, адаптацията и възобновяването на 

функционирането. Тези явления възникват и при анализа, но те 

не се разглежда като крайни точки (за разлика от в 

психоаналитичната психотерапия – бел.прев.) и се подлагат на 

по-нататъшно изследване, за да се определят техните значения и 

функция, доколкото акцентът е преместен на постигането на 

друга цел — повишаване на самопознанието и развиване на 

способността постоянно да разширяваш осъзнаването (осознание) 

на вътрешния психичен живот. За да може този процес да 

започне, да се установи и съхрани, се изисква специално 
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съчетание на технически прийоми, които създават 

психоаналитичната ситуация. Тези технически прийоми 

включват използване на свободните асоциации (свободные 

ассоциаций), които обхващат цялата психична сфера, а не 

целенасочено обсъждане; лежащо положение; редовни срещи 4-5 

пъти седмично; позиция на аналитика, която изразява 

емпатичната му обективност, търпимост и неутралност спрямо 

реакциите на пациента; въздържане от участие в 

извънаналитичния живот на пациента или в неговите постъпки, 

които изразяват пренос, реагиране на проявите на преноса с 

разясняване и интерпретация (интерпретация). На различните 

етапи от процеса тези елементи могат да варират (да се съчетават 

по различен начин), но те формират относително постоянна 

конфигурация, която води до възникването на по-рано 

неосъзнавани или не напълно разбирани мисли, чувства и 

фантазии, които стават по-достъпни за инсайт (инсайт), за 

промяна и за интеграция в зрялата личност.  

Всяко изменение или наблюдение на някой от тези 

елементи на психоаналитичната ситуация може значително да 

повлияе на характера на произведения от пациента материал и 

на качеството на взаимодействието с аналитика. Това особено 

силно се отнася за влиянието на две централни динамични сили 

— пренос и съпротива (сопротивление), анализът на които може 

да бъде затруднен вследствие на отклоненията от оптималното 

равновесия между посочените основни технически 

характеристики. За избирателното изменение в това съчетаване 

на пози и на процедури може да допринесат както лошият 

анализ, така и добратна психотерапия, ето защо е крайно полезно 

аналитикът да има ясна представа за човешката психика и за 

последиците за пациента от конкретния подход, а също така за 

техническите прийоми, за да избере съответната форма на 

психотерапия, която ще се окаже най-ефективна за достигане на 

целите на пациента. 

Основният принос на психоанализата — не само в 

психотерапията и в областта на психиатрията, но и в медицината 

като цяло — това е психодинамичният начин на мислене. Той 

означава да се отчита влиянието на несъзнаваните психични 

сили, които взаимодействат динамично с процесите на защита, с 

афекта и мисленето с цел достигането на приспособимост, на 

адаптация в по-голяма или по-малка степен. Разбирането на 

природата и на значението на тези процеси помага да се избере 

лечение, което съответства на потребностите и на възможностите 

на пациента, и да се осмислят неповторимите, подложени на 

изменения решения и компромиси, към които се движи всеки 

човек. Тази широта на обхвата на този вътрешен свят, изграден 

от пориви, чувства и фантазии,  съчетани с търпението и 

увлечеността (на аналитика – бел. прев.), позволяват да се 
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излуша, опознае и вероятно да се резонира с друг човек по 

начини, които сами по себе си са терапевтични. 

Разграничавайки психоанализата и П. П., трябва да 

подчертаем, че това се прави с цел изграждането на две системи 

— научна и практическа, в рамките на които може да се 

осъществи информиран избор на оптималната форма на 

психотерапия. От строго практична и терапевтична гледна точка, 

действително, необходимостта да се разработват все повече 

научни и утилитарни форми на приложение на психотерапията 

придобива първостепенно значение. Ролята на психоанализата в 

това търсене е аналогична на лабораторното изследване в 

откриването на принципи, които могат да послужат за основа на 

по-нататъшното развитие и практическо използване на 

психотерапията в по-широк мащаб. Следователно правилно 

прилаганата психотерапия не трябва да се смята за нещо 

второстепенно или единствено за резултат, продиктуван от 

пределите на реалността. Практиката показва, че щателно 

подбраната форма на психотерапия може да бъде по-добро 

лечение при определени форми на психопатология. 

Концепциите за конфликта и компромиса са отражение на 

универсалните психични процеси, които представляват усилия, 

насочени към постигане на някакво равновесие, което 

удовлетворява желанията и исканията на всички аспекти на 

психиката. Симптомите, чертите на характера, съновиденията, 

преносът — всички те са компромиси с различна степен на 

сложност, които изразяват елементи на желанията, защитите и 

наказанията. При всяка една форма на психотерапия съществува 

възможност за промяна на формата на компромиса в зависимост 

от някаква трансформация на относителната сила на различните 

компоненти. Както в спонтанните, непреднамерени социални 

взаимоотношения, така и при научната, планирана 

психотерапия, човекът, движещ се към компромисите с труд и 

болка, може да използва взаимодействието, за да се чувства по-

удовлетворен, по-малко тревожен, в безопасност, да се освободи от 

вината или, обратното, да бъде осъден, наказан, лишен от нещо и 

т.н. Във всеки случай, съществуващите по-рано симптоми, черти 

и препятствия, могат да станат повече или по-малко интензивни, 

могат да изчезнат или да бъдат заменени. Фройд (Фрейд, Freud 

S.) има предвид този феномен, когато казва, че повече са 

пациентите изцелени благодарение на религията, отколкото ще 

бъдат тези някога въвлечени в психоанализа. Ако 

психотерапевтът се възприема като добър родител, който оказва 

подкрепа, който носи утешение, чувство за безопасност, прощава 

и много позволява, то балансът между компонентите на 

компромиса може да се променя, често по посока на 

облекчаването на симптомите; или както лекарят е в състояние 

да мобилизира пациента и да му помогне да използва наличните 
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психични резерви или тенденции, в резултат на което се постига 

ново и по-адаптивно равновесие. При интензивните, експресивни 

форми на психотерапия (чести срещи и дълга продължителност), 

личното взаимодйствие между пациента и психотерапевта 

създава неповторимата възможност за придобиване на нов опит в 

човешите отношения, за усвояване на по-ефективни форми на 

поведение чрез метода на пробата и грешката в по-безопасна и 

разрешаваща атмосфера на лечение. А когато тези нови 

поведенчески форми се интегрират благодарение на 

идентификацията с психотерапевта, това може да доведе до 

трайни личностни изменения. 

Всички гореописани промени и модификации протичат 

също и при психоанализата. Допълнителният фактор, осигуряван 

от анализа, се заключава в разпространяването на осъзнаването 

(осознание) в дълбинните сфери на конфликти, като при това 

импулсите и защитните форми от детския период се подлагат на 

нееднократно изследване и модификация, преработват се с 

помощта на по-зрели, обективни и афективни психични процеси. 

Подборът на пациенти за специфичния психотерапевтичен 

подход зависи от оценките на техните потребности и от 

способността да се инициират различни процеси на изменение. 

Една от характеристиките, благоприятни за психоанализата, е 

осъзнаването на страданието или на неудовлетвореността наред с 

желанието да разбереш себе си посредством самонаблюдение. 

Това обикновено се асоциира с толерантността към фрустрация и 

с добър контрол. В този връзка много помагат способността за 

продуктивна работа и поддържането на отношения с околните, а 

също така чувството за хумор и метафоричността на мисленето. 

По правило, острите кризи в текущата житейска ситуация не са в 

помощ на широкия и последователен саморефлексивен метод на 

анализ. 

Ръководейки се от този набор на характеристики като 

модел, може да се състави портрет на пациента, за който най-

добър вариант ще бъде П. П. Житейските обрати и кризи се 

смятат за показания за поддържащи, насочени към разрешаване 

на проблемите мерки, поне до момента, в който не настъпят 

състояние на относителен контрол и на спокойствие, които 

позволяват да се оценят възможностите на индивида. 

Трудностите с контрола и с фрустрационната толерантност, често 

очевидно предвид проблемите, възникващи в работата и 

взаимоотношенията, са основание за препоръчване на 

подкрепяща, образователна терапия. Ограничената способност за 

рефлексия на собствените мисли, чувства и повдения, често се 

проявява в отказа на пациента да се заеме с предложеното му 

самонаблюдение. Това ограничение  Това ограничение дава 

основание да се приложи психотерапия от подкрепящ и 

директивен тип, а не такава, насочена към инсайт и разрешаване 
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на конфликта. 

Решаваща роля могат да играят фактори като време, място 

и стойност на психотерапията. Освен това, различните съчетания 

на описаните качества, присъщи на двата главни вида 

психотерапия, могат да продиктуват прилагането на една 

междинна форма на психотерапия, която включва експресивни и 

подкрепящи черти. 

За илюстрация на тази принципи и на това как 

психотерапията може избирателно да използва някои аспекти на 

психоаналитичната теория и техника, за да съответства в 

лечението на специфичните потребности на пациента, Къртис 

първоначално описва един случай с прилагане на психоанализа, 

а след това дава пример за П. П. 

Първата пациентка — високоинтелигентна 25-годишна 

жена, естрадна певица,  — незаявисимо от нарастващите си успех 

и признание, започва да изпитва депресия, раздразнителност и 

напрежение. Освен това, в последно време тя се усъмнява в своя 

много активен сексуален живот, белязан от чести победи над 

мъже, които тя среща в своя артистичен път. Тези проблеми, 

очевидно, съвпадат по време с една много бурна връзка с човек, 

когото тя успява да съблазни и с когото тя по-късно започва 

сериозни отношения. Нейните сексуални победи се преживяват 

като случайни и ù носят удовлетворение по-скоро с усещането за 

власт над мъжете, отколкото в чисто сексуален аспект. И макар 

че любовните  ù отношения са средство в подкрепа на нейната 

кариера, тя не изпитва чувството, че я използват, по-скоро смята, 

че тя използва мъжете за постигане на своите цели. 

Присъщия ù здрав разум ù казва, че мъжът, с когото тя е 

във връзка, притежава високи качества във всички смисли на 

думата и е достоен кандидат за встъпване в брак, което е нейната 

крайна цел. И при все това, тя никога не се чувства напълно 

свободна в негово присъствие и против собствената си воля му се 

надсмива и му няма доверие. Разбирайки, че е в опасност и може 

да го загуби и, което е особено важно, усещайки някаква 

извратена потребност да го отблъсква, тя търси помощ в 

психоанализата.  

По присъщия за нея начин, тя започва анализа енергично, 

сякаш се стреми да преодолее болест или да постигне победа в 

сражението с психоаналитика. Тази нагласа работи в нейна 

полза в продължение на няколко месеца, докато тя изследва 

своята история и поведение във всички техни подробности. И 

макар тя да усеща, че може по-добре да контролира себе си и да 

се види по-обвахтно, тя разбира, че реалното осъзнаване и 

промяна на непонятното за нея поведение все още са ù 

недостъпни. След това настъпва период на повишен интерес към 

психоаналитика и неговия личен живот и тя с удоволствие, 

съчетано със завист, му приписва разнообразни специални 



 

 
~877~ 

знания и постижения. Тези чувства скоро придобиват еротична 

украска и в нейното поведение, първоначално скрито, а след това 

явно, започва да се проявява желанието да го съблазни.  

Когато това желание става преобладаващо, пациентката 

често губи от полезрението си целта на своя анализ и 

психоаналитикът ù посочва сходството между постъпките ù в 

процеса на лечение и характерният за нея стремеж да съблазни и 

завоюва всеки значим за нея мъж. След това той изказва 

предположението, че това е напълно разбираемо, че тя ще 

прибягва до изпитания начин за преодоляване на тревогата 

всеки път, когато се наложи да се сблъска с нови, заплашващи я 

ситуации по време на анализа. Това разяснение, повтарящо се и 

и развиващо се в продължение на няколко седмици, води до 

забележимо изменение на нейното поведение. Тя започва да 

сънува неспокойни сънища (в които я гонят или нападат), след 

което тя започва да се страхува от това да посещава 

аналитичните сесии и, влизайки в кабинета, изпитва тревога и 

срам. Облеклото ù става по-консервативно,  а поведението ù по-

малко предизвикателно. Забелязвайки, че понякога се изчервява, 

тя казва, че се чувства като изплашена девственица. 

Тази рязка промяна — от смела съблазнителка до 

изплашена девственица — се тълкува от психоаналитика като 

поява на преносна невроза, т.е. като регресивно и дистонично 

изражение на аспекти на отхвърлени детски фантазии, 

фокусирани в момента върху психоаналитика в една възродена и 

едновременно с това изменена форма. Това афективно 

преживяване в никакъв случай не е идентично с онова от 

детството, доколкото последното преминава развитие и 

трансформация и сега протича и се запечатва в личността на 

възрастния човек, който се явява партньор в едни истински 

терапевтични отношения. Освен това, трябва да се отбележи, че 

както главните теми, така и специфичните взаимоотношения в 

детството, могат да бъдат сближени и афективно преживяни 

отново. Степента и характерът на преносната невроза могат 

широко да варират „от пациент до пациент” (от пациента к 

пациенту). При някои това е ярко, пленително преживяване, 

трудно удържано в рамките на анализа, което води до 

отреагиране или бягство. При други то се изразява като бледо, 

слабо — ту го има, ту го няма (то оно есть, то нет его) — 

преживяване, сдържано в безопасните граници на защитните 

механизми на личността, които работят много добре. Тези прояви 

по-точно могат да бъдат наречени феномени на преноса, 

отколкото невроза на преноса, което предполага по-организирана, 

устойчива психична структура. Понякога осъзнаването на 

преносната невроза може да бъде задържано или затъмнено от 

силната проява на защитния аспект на упорството или на 

апатията, а не от по-характерните качества енергичен порив и 
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афект. В други източници на информация като сънища, 

фантазии, спомени, или, което често е по-важно — в емпатичните 

реакции или контрапренос (контрперенос) на психоаналитика, 

тези състояния на съпротива могат да се разглеждат като елемент 

на преносната невроз, колкото по-изразени в нея са еротичното 

или гневното състояние. Концептуално те представляват неюо, 

което А. Фройд (А. Фрейд/ Freud A.) нарича пренос на защити 

(перенос защиты), доколкото той произтича от защитните 

механизми, възникващи в опитите на детето да установи 

равновесие и контрол по отношение на заплашващите го 

импулси. 

В случая на описаната пациентка, тревожното състояние, 

при което прекъсва дишането и човек се изчервява, се изследва 

не само с помощта на съновиденията и на асоциациите на 

пациентката, но и с помощта на реакциите на психоаналитика. 

Образът на „изплашената газела” (испуганная газела) и 

усещането за нетърпение психоаналитика да реагира, са ключови 

положения, които предполагат, че пациентката се бори с 

мазохистична фантазия, в която на лекаря се приписва ролята на 

нападащ садист. Резултат от няколкото различни версии на тази 

интерпретация стават все по-ясните прояви на тази фантазия в 

сънищата и осъзнаваните образи.  

Появата на спомени и на елементи от съновидения, 

свързани с конкретен дом, в който пациентката живее на 

петгодишна възраст, става възможно да започне 

интерпретацията на генетичните връзки и реконструкцията на 

по-цялостната картина на развитието на нейната невроза. Тя 

например признава, че преживяното от нея тревожно чувство по 

време на аналитичната сесия е идентично на чувството на страх в 

детството ù, което възниква у нея скоро след като няколко пъти е 

свидетел на сексуалния контакт между родителите ù. Първо това 

се изразява в страха ù от нейния баща, желанието да избяга от 

него заради тревожност и вълнение, изпитвали когато той се 

връща от работа, което го кара да ù се гневи. Това е добър пример 

за формирането на компромиса като форма на симптоматично 

действие: нейното тревожно бягство провокира бащата да я гони. 

Интересно е това, че старанието на пациентката да намери по-

удобно разрешение на нейния конфликт по повод погрешните ù 

мазохистични концепции за сексуалната роля на жената приема 

не просто невротична, но и по-сублимирана форма. Бидейки дете 

и изпитвайки чувства на страх и изолация, тя често се отдава на 

романтични фантазии и разиграва ролята на геориня от познати 

приказки и истории. В юношеска възраст тя преборва в себе си 

срамежливостта и тревожността и участва в училищни 

спектакли, което я води към естрадата. Сценичната дейност все 

повече я удовлетворява и поглъща. Първоначално тя се избавя от 

тревожните чувства, а по-късно у нея се изработва защита от 
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страха — промяна, която прави играта на сцената по-поносима. 

Едновременно с тези промени обаче се развива контрафобийна 

сексуална разпуснатост, която я довежда до психоанализата. 

Това стегнато изложение на един петгодишен анализ може 

да послужи за изходна парадигма на редица допълнителни 

разработени и изследвани теми […]: съперничество с по-големия 

брат; ненавист към бащата, който не я е обичал достатъчно; 

идентификация с майката-жертва, която в отговор на мъченията 

може садистично да властва над мъжете — всичко това е 

преработено и съотнесено към потребността на пациентката да 

съблазнява мъжете. Връзките с мъжете, усложнени от нейната 

тревожна депресия, не могат да продължава дълго; и единствено 

на късен етап от анализа, след достатъчна преработка на 

преноса, у нея започват отношения, които в крайна сметка водят 

до женитба. Този период е особено плодотворен аналитично, 

доколкото се налага щателно изучаване на чувствата на 

пациентката в преноса и тяхната съпоставка с растящата ù 

способност да разбира и следва до край своите зрели сексуални 

цели, които вече придобиват свобода.  

Важен признак на тази кратка и сбита история на болестта 

представлява изборът на пациента с различни вътрепсихични 

конфликти в съчетание със структурата на личността с добри 

адаптивни способности, в условията на устойчива, безопасна 

терапевтична обстановка, която позволява да се използват 

свободните асоциации, за да се достигне до психически смислени 

епизоди и процеси, от които до този момент пациентката се 

въздържа. Обикновено това е свързано с тревога по повод регрес 

и загуба на контрол, което води до опиране на познатите 

симптоми и защитни механизми, и закрепянето им като първа 

линия на отбрана. Необходимо е разяснение, което да помогне на 

пациента да изясни някои стереотипи и значения на тези 

привични форми на поведение. Колкото по-малко 

автоматизирани и по-дискомфортни станат тези стереотипи, 

толкова по-отчетливи ще станат проявите на преноса, които ще 

представляват изяви на преди това потиснати чувства и 

фантазии от детството. Преживяването, наблюдението и 

разбирането на тази смес, възродена в реактивните начини за 

проява на противоречивите стремежи, сега ще станат център на 

анализа и достигането до него ще се осъществява с помощта на 

интерпретацията и реконструкцията на техния произход. 

С цел да противопостави двата метода, Къртис привежда 

пример за психоаналитична терапия с използване на отделни 

аспекти на психоанализата, но и със значителни различия от нея. 

Някои пациенти поради различни причини, обусловени от 

реалната действителност и от тяхнатая психопатология, не 

съответстват на показанията за психоанализа. Това може да 

наложи използването на творческа комбинация от техники, която 
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би осигурила подкрепа и някакъв нов междуличностен опит, 

благодарение на който биба могли да бъдат повишени 

самооценката и инсайта. Без да създава достъп до несъзнаваните 

динамични и генетични фактори, продължителната работа с 

производните на тези обуславящи елементи способства за 

личностния ръст и за разбирането на себе си. 

Един от тези пациенти е 28-годишен стажант в 

университета, трудностите на които се заключват в социалната 

тревога, пренебрежителното отношение към ученето и 

пристъпите на депресия. Работата му върху дисертацията му се 

забавя заради тези симптоми и няколко пъти той е на ръба на 

отчислението. Той има приятели-мъже, с които споделя 

интелектуалните и музикалните си интереси, но като цяло 

начинът му на живот е много изолиран. Сексуалният му живот се 

ограничава с връзки с четири или пет жени, с които му се е удало 

да установи най-много удовлетворителни сексуални отношения, 

без истинска близост. Той вече не храни особени надежди да 

намери жена, която би поискала да се омъжи за него, защото 

съзнава, че тревогата и недоверчивостта му могат да предизвикат 

отчуждение. 

Както може и да се очаква, на него му струва много усилия 

да започне лечение. Неговата тревога с оттенък на 

предпазливност и недоверие, е непоредствено препятствие пред 

провеждането на психотерапия, а също така и главен 

отдавнъшен проблем. Понякога той мрачно се пегува по неин 

адрес и това убеждава психоаналитика в това, че тази негова 

черта не е достигнала степен на параноидално разстройство. 

Отчитайки сензитивността и сдържаността на пациента, 

психоаналитикът стига до извода, че най-голяма полза ще му 

донесе интензивната, дългосрочна психотерапия, която ще му 

даде възможност да разбере и да преодолее своя страх, че ще го 

хванат в капан или ще бъде унизен. Психоаналитикът предлага 

също и изпитателен срок, при изтичането на който, ако 

пациентът види, че  не се доверява на лекаря, той е в правото си 

да прекрати лечението. Този „авариен изход” (запасной выход) 

създава у пациента усещането за безопасност, а препоръката на 

психоаналитика относно интензивната психотерапия го 

убеждава, че той се нуждае от помощ. 

Работата започва по график. Два пъти седмично пациентът 

и психоаналитикът седят лице в лице, изследвайки както 

всекидневните преживявания на болния, така и неговите 

реакции спрямо психоаналитика и психотерапията. Първите 

няколко месеци са явен изпитателен срок, в продължение на 

който пациентът търси, а понякога и намира потвърждение на 

своите съмнения относно намеренията на психоаналитика, или 

на способността му да му помогне; лекарят особено се старае да 

следи своите вътрешни усещания и реакции, съзнавайки 
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чувствителността на пациента. Грешките на психоаналитика и 

навярното разбиране (на неговото поведение – бел. прев.) се 

подлагат на честно обсъждане не само за да бъдат изяснени, но и 

за да се разбере как ги възприема пациента. Психоаналитикът 

отговаря на въпросите на пациента за своя отпуск, относно декора 

на кабинета, по повод неговия автомобил и т.н., но ако смята 

въпросите за прекалено лични или отговорът им да може да 

попречи на психотерапията, той споделя това с пациента. 

Последният обикновено се усмихва и съгласява.  

Ефектът на тази работа след първите шест месеца се 

изразява в постепенното намаляване на предпазливостта на 

пациента. Той се чувства все по-уверен в това, че 

психоаналитикът няма да си позволи да го нападне, няма да се 

опита да използва тези думи срещу него и да го доминира. 

Пациентът вече може да разкрива пред психоаналитика някои 

свои тайни, фантазии и болезнени спомени от детството. 

Нарастващото доверие към психоаналитика, основано на опита в 

отношенията с него в процеса на откритото изследване и 

разбирането  за протичащото в рамките на този опит, още повече 

се усилва, благодарение на това, че пациентът свързва своята 

недоверчиост с травмите и обидите, които си спомня. Доколкото 

психотерапевтичният подход не продуцира материал, който би 

изявил проекциите и трансформациите в неговите травматични 

преживявания, психоаналитикът е доволен от това, че е 

създадена свързана картина на живота на пациента до 

настоящия момент. Симптоматичното подобрение, нарасналата 

увереност в неговите сили — всичко това дава възможност на 

пациента да напише дисертация. Неговите отношения с жените 

стават по-свободни и по-близки и той очевидно има намерения да 

се ожени, когато психоаналитикът разговаря последно с него.  

Тази терапия продължава три години и се състои от два 

главни елемента. Първият е този, който Бибринг (Бибринг, 

Bibring Е., 1954) нарича „емпирична манипулация” 

(эмпирическая манипуляция), при която на пациента се 

предоставя възможност да получи нов опит, който може да окаже 

мутационен ефект. Това е осъществимо при една позволяваща, 

поощряваща атмосфера на терапия и с помощта на преноса. В 

дадения случай преносът не се анализаира както при 

психоанализата, макар опитът на преноса да се обсъжда и 

използва с цел проясняване на начините, по които пациентът 

може да строи своите отношения с психотерапевта и с другите 

хора. 

Вторият важен в техническо отношение момент е 

изясняването на стереотипите в поведението на пациента и 

техният произход от миналите влияния на развитийния процес. 

Подобна реконструкция се отличава от провежданата при 

психоанализата с това, че в нея отсъства параметърът на 
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несъзнавания конфликт и на фантазията, явно интегрирана в 

този конфликт. Освен това, реконструкцията може да осигури 

чувство за постоянство и устойчивост и за разбиране на себе си, 

които оказват стабилизиращ ефект.  

На основата на разгледаните психоаналитични принципи и 

концепции на психичното функциониране и на представените 

клинични примери, Къртис дава няколко основополагащи 

технически препоръки за П.П.: 

1) определи решаващите динамични въпроси с цел 

локализиране и ограничаване на предприеманите 

технически действия; 

2) не засягай аспекти на личността, които нямат близко 

отношение към централния проблем; 

3) фокусирай вниманието си върху текущите 

взаимоотношения между пациента и защитните 

механизми на личността; 

4) поддържай адаптивните навици и ресурси на пациента; 

5) създай устойчива […] атмосфера на поддръжка и 

уважение; 

6) поощрявай по-адаптивните начини за отстраняване на 

болестните симптоми посредством нови промени и 

идентификации. 

На етапа, когато пациентът прояви стабилно подобрение, 

трябва да се разгледа въпросът за завършването на лечението. 

Налага се да се ограничават целите на психотерапията, за да 

може да се контролира регресията към зависимостта от 

психотерапевта да се контролира, като се подкрепя и поощрява 

стремежа на пацициента към самостоятелно поведение. 

Доказателствата за нарасналата способност на пациента да 

функционира независимо трябва да бъдат признати в качеството 

им на постижение, заслужаващо уважение. Желанието на болния 

да прекрати лечението обикновено се съпровожда от тревога, 

която може да бъде снижена с признаването от страна на 

психотерапевта и неговата вяра, че пациентът ще успее да запази 

постигнатото подобрение.  

Вж също Динамично направление в психотерапията, 

Класическа психоанализа. 

 

ПСИОХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ ЧРЕЗ 

ОБЕКТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПО БЕРНБЕРГ // 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО КЕРНБЕРГУ 

 

Теорията за обектните отношения е общ термин, който 

обозначава специален подход в психоанализата (психоанализ), 

който разглежда различни метапсихологични и клинични 

въпроси в светлината на динамиката на интернализираните 
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обектни отношения. Твърди се, че фундаментален мотив на 

живот е потребността на човека да установи удовлетворяващи го 

взаимоотношения и в този смисъл хората могат да се разглеждат 

като търсещи обекти, които ще им осигурят желаните от тях 

връзки. От позицията на тази теория психичният апарат се 

заражда на най-ранните етапи от интернализацията на 

обектните отношения. Стадиите на разивтие на 

интернализираните обектни отношения, а именно: стадия на 

инфантилен аутизъм, на симбиоза, на отделяне-индивидуалция, 

на постоянство на обекта, отразяват най-ранните структури на 

психичния апарат. Отделни елементи – представата за себе си, за 

обекта и диспозицията на афекта, които ги обединяват – встъпват 

в качеството на основни субструктури на тези ранни стадии на 

развитие: постепенно те се формират в по-сложни структури като 

представата за реалното и идеалното „Аз”, за реалния и идеалния 

обект. Този период обхваща първите осем години от живота и 

включва най-ранните субструктури на психичния апарат, които 

постепенно се диференцират и в крайна сметка се интегрират в 

„Аз”, Свръх-Аз и То. 

Общо положение в концепцията на Джейкъбсън 

(Джекобсон/ Jacobson E.), Малер (Малер/ Mahler M. S) и Кернберг 

(Кернберг/ Kernberg O. F.) е това, че най-ранните 

интернализирани процеси притежават диадни свойства, т.е. Аз-

обектна полярност, дори тогава, когато все още не е протекла 

диференциация на представите за собствения „Аз” и за обекта. По 

същия този признак всички последващи стадии също 

предполагат диадна интернализация, т.е. интернализация на 

обекта не само като интернализация на представите за него, но и 

като интернализация на отношенията между собствения „Аз” и 

обекта. Изхождайки от тази позиция, Кернберг (Кернберг, 1980) 

разглежда елементи от представите за „Аза” и за обекта, а също 

така диспозицията на афекта, която ги обединява, както и 

основополагащите строителни блокове, на които се гради по-

нататъшното развитие на интернализираните представи за себе 

си и за обекта, а по-късно и всеобхватната тристранна структура 

Аз, Свръх-Аз и То. Психодинамичната теория за обектните 

отношения се явява неизменна част от съвременната 

егопсихология. Тя представлява сама по себ си особен подход в 

рамките на структурното направление, който по-тясно обединява 

структурата и еволюционните, генетичните и динамичните 

аспекти на психичното функциониране. Тази теория обхваща 

срединното пространство между психоаналитичната 

метапсихология, от една страна, и непосредствените клинични 

формулировки в психоаналитичната ситуация, от друга. 

В рамките на обектните отношения несъзнаваните 

интрапсихични конфликти винаги са свързани с противоречащи 

си предстаави за себе си и за обекта. Тези конфликти, пораждащи 
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невротичните симптоми и патологичните черти на характера, 

имат динамична структура, т.е. техните корени се намират в 

относително перманентната интрапсихична организация, която 

се състои от конфликтни интернализирани обектни отношения. В 

процеса на психоанализа развитието на регресивната преносна 

невроза активира в преноса (перенос) съставните елементи на 

интернализираните обектни отношения, които формират част от 

структурата на Аза и на Свръх-Аза и потисканите елементи на 

интернализираните обектни отношения, които стават част от То. 

Едиповите конфликти, задълбочени от психичните обектни 

отношения от доедиповия период, спомагат за създаването на 

нереалистични прояви на преноса. Преобладаването на 

непълните, неинтегрирани представи за собственото „Аз” и за 

обектите при доминирането на ранните, примитивни форми на 

психична защита (психологическая защита) също така спомагат 

за демонстрацията на нереалистични прояви на пренос. 

Анализът на характера на непосредственото обектно отношение 

към конкретен пренос и към конкретни защити операции, 

свързани с отделянето на това отношение от другите, 

противоречащи обектни отношения, помагат на психоаналитика 

да си изясни значението на преноса, на защитните аспекти на 

активираното обектно отношение; неговата мотивация да защити 

пациента от противоречащото или противоположното обектно 

отношение и на скрития конфликт между примитивните 

егоструктури. Всички защитни форми на характера на практика 

отразяват активацията на защитната констелация от представи 

за себе си и за обекта, насочени против внушаващите страх, 

потисканите само- и обектни констелации. Прекалено покорният 

пациент например може да действа под влиянието на елемента, 

състоящ се от неговия собствен образ, който охотно се подчинява 

на силния, покровителски настроен към него родителски образ. 

Този комплекс от представи обаче го защитава от потискания 

собствен образ, който гневно се бунтува срещу садистичния и 

кастриращ го родителски образ. 

Осъзнаването (осознание) от пациента на неговия 

субективен свят и на неговата комуникация могат да бъдат 

размити, изкритвени и в голяма част недействителни в 

моментите на изразена регресия, когато в преноса доминират 

частично обектните отношения. В този случай в аналитичния 

процес на преден план, както отбелязва Кернберг, излиза 

влиянието на психоаналитичната обстановка, а субективността в 

комуникацията на пациента се сменя от рязко изопчаване на 

взаимодействието с психоаналитика, което затруднява последния 

в това да запази своята емпатия (эмпатия) спрямо 

съдържанието на вербалната комуникация на пациента. 

Неспособността на пациента да слуша или да взаимодейства 

посредством вербалната комуникация (възникват дълги периоди 
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на мълчание на пациента) може да съвпадне с пълната загуба на 

онова, което до този момент е изглеждало благоприятна 

възможност за инстроспекция или за инсайт (инсайт). 

Пациентът не изпитва никакви емоции (отражение на 

изразената фрагментация на афекта или на субективното 

усещане за пустота) или преживява интензивни афекти. 

Регресията в преноса може да се съпровожда също така от 

соматизации или от хипохондрични тенденции.  

Особена важност в това отношение придобива 

проектирането от страна на пациента спрямо психоаналитика на 

отделни аспекти на неговото собствено разкъсано „Аз”. 

Психоаналитикът, съгласно Кернберг, проявява емпатия 

посредством преходната (променяща се) идентификация с това 

как пациентът усеща себе си и отразява представата за своя 

обект, изследва онези обектни отношения, които преобладават в 

дадения момент във вврбалните и невербалните аспекти на 

преноса, както и характера на представите на пациента за самия 

него и за обекта, които пациентът проектира върху него. 

Емпатията на психоаналитика трябва да обединява частичния 

аспект на Аз-образа и частичния аспект на образа на обекта, 

които участват в дадената интеракция, а също така емпатията по 

отношения на противоречивите аспекти на интрапсихичния 

живот на пациента.  

Кернберг усилено подчертава необходимостта от 

демонстрирането на емпатия към пациентите със силна регресия 

или с изразена психопатология (включително с т.н. гранични 

личностови разстройства). Едновременно с това той отбелязва, че 

емпатията е предпоставка за интерпретативна работа, а не я 

заменя. Дисоциираният или потискан материал, от който 

пациентите се опитват да се защитят, може да се изразява 

клинично по различни начини: 1) той се намира в състояние на 

изтласкване и единствено неговите косвени прояви могат да 

присъстват в съдържанието на свободните асоциации (свободные 

ассоциаций) на пациента или в преноса; 2) той е дисоцииран във 

взаимно противоречащи си състояния на „Аза”, които се 

осъзнават едно след друго; 3) той намира израз изключително в 

характера на процесите на взаимодействие в анализа, в 

създаването на „неразбираема” емоционална атмосфера, която не 

се отнася непосредствено до субективните преживявания на 

пациента и трябва да се диагностицира с помощта на 

емпатичното осъзнаване от страна на психоаналитика на всички 

емоционални ситуации по време на психоаналитичното 

занимание. Това изисква специална „аналитична емпатиа”  

)«аналитическая эмпатия») (като същевременно се запазва 

технически неутралната и интерпративна функция на 

психоаналитика), която трябва да бъде част от способността на 

психоаналитика да диагностицира всички тези различни прояви 
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на несъзнаваните интрапсихични конфликти в аналитичната 

ситуация. 

Основните психотерапевтични задачи при граничните 

разстройства на личността, псоочва Кернберг, са: 

трандормирането на примитивните преноси в по-развити такива 

(което се изразява в преобразуването на дисоциираните или 

разкъсани обектни отношения в интегрирани обектни 

отношения); във връзка с това е необходимо да се трансформира 

его-организацията с примитивни защитни форми, 

концентрирани около разкъсаните отношения, в интегрирано Аз 

със защитни форми, концентрирани около потискането; подобна 

трансформация ще доведе до диференциацията на Аза, Свръх-

Аза и То като интегрирани структури. Този лечебен процес, който 

се осъществява чрез средствата на интерпретацията 

(интерпретация) и емптичното осъзнаване чрез редуване на 

проявите на Аза и на обекта във взаимоотношенията с 

психотерапевта, спомага да започнат да се преработват и 

разрешават примитивните констелации от защитни форми, които 

са характерни за граничното личностово разстройство. 

 

ПСИХОАНАЛИТИЧНА ХАРАКТЕРОЛОГИЯ НА 

ЕЙБРАХАМ //  

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРОЛОГИЯ 

АБРАХАМА 

 

Карл Ейбрахам (Abraham K., 1877-1925) е първият немски 

психоаналитик. Стажува като психиатър в клиниката на 

Блойлер (Блейлера/ Bleuler E.); от него и от асистента му Юнг 

(Юнг, Jung С. G.) научава за психоанализата (психоанализ) и 

проявява интерес към нея. От 1907 г. и до края на дните си 

поддържа тесни приятелски отношения с Фройд (Фрейд, Freud 

S.), като остава единственият ученик на посления, с когото Фройд 

няма лични или научни конфликти. Основава в Берлин 

психоаналитиен институт – първото в света учебно заведение за 

подготовка на психоаналитици, в което под неговото ръководство 

получават своето образование такива видни учени като Дойч 

(Дойч, Deutch H.), Клайн (Кляйн, Klein М.), Радо (Радо, Rado S.), 

Хорни (Хорни, Horney K.) и др. От 1914  г. е президент на 

Международната психоаналитична асоциация. 

Краткият му живот не позволява на Ейбрахам да остави 

след себе си солидни научни монографии, но неговите статии 

поразяват с богатството на развиваните в тях идеи. 

Значителен е приностът на Ейбрахам в психоаналитичната 

характерология. Той посочва колко е важна относителната 

автономия на оралните и аналините телесни функции на детето 

за формирането у него на здраво чувство за собствена ценност. 

Нарушаването на тази автономия в процеса на неадекватно 
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възпитание предизвикват интензивно преживяване на 

безпомощшност и оставят трайни последици у детето под формата 

на реактивни характерологични деформации. На перото на 

Ейбрахам приналлежи класическото описание на аналния тип 

характер, обозначаван в психиатрията като обсесивен, с неговия 

стремеж към ред, с чувството му за малоценност […], с неговата 

склонност към схематизация на мисленето, с постоянната му 

антиномия между възможността да извърши дадено действие и 

задължението му да направи това, с колебанията му между това 

да се отдаде на другите и да се самоутвърждава, с проблемните 

му отношения с парите и собствеността, с неговата потребност от 

колекциониране, със сексуалните му отклонения, в които 

аналната зона играе особена роля, с външната му подчиняемост, 

зад която се крият упоритост и отчуждение. Описвайки оралния 

тип характер, Ейбрахам показва убедително, че позитивният 

орален опит, придобиван в хода на адекватното кърмене, спомага 

за по-нататъшното формиране на базисно чувство за оптимизъм, 

докато неадекатното кърмене води до включване в структурата 

на характера на садистичен компонент, който се проявява още в 

кърмаческа възраст в тенденцията да се гризе зърното на 

гърдата, а по-късно в живота в най-разнообразни форми на 

враждебност към околните, включително и при избора на 

професия и партньори. Описвайки гениталния характер, 

формиращ се при разрешаването на Едипивия конфликт, 

Ейбрахам разграничава инфантилната фаза, за която са 

характерни постоянните колебания между любовта и ненавистта, 

привързаността и отчуждеността, както и т.н. постамбивалентна 

фаза на зрялата гениталност, при преминаването в която човек 

демонстрира постигната способност за установяване на стабилни 

междуличностни връзки и постоянство в своето отношение към 

професионалната дейност.  

Ейбрахам е автор на редица пионерски трудове по  

приложна психоанализа в областта на културологията. И 

доколкото много художествени произведения са основани на 

съзнателните и несъзнаваните фантазии на техните създатели, 

Ейбрахам успешно използва техниката на психоаналитичното 

тълкуване на съновиденията за разкриване на механизма на 

формиране на тези фантазии. Той показва, че много митове сами 

по себе си представляват колективни фантазии на отделните 

народи. И подобно на начина, по който в индивидуалния сън се 

проявяват желания, които човек в състояние на бодърстване не 

признава на самия себе си, общи за много хора желания могат да 

намерят своето отражение в народния мит. Ейбрахам показва 

общочовешкия характер на някои митове, правейки интересни 

паралели между древногръцкия и индийския епод. 

Анализирайки живота на древноегипетския цар Ехнатон 

(Эхнатона (XIV в. до Н. е.), Ейбрахам показва ролята на 
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Едиповия конфликт в тази биография. Ненавистта към 

собствения баща и силната любов към майката, която той 

пренася към своята жена Нефертити, се съпровождат при него с 

отхвърляне на религиозните авторитети и с насаждане вместо на 

приетото по онова време многобожество, на преклонение пред 

единното абстрактно божество на „истината и справедливостта”, 

което той си представя в женския образ на слънцето. Така 

Есхатон се оказва по своята същност основател на монотеизма, 

който се появява в юдаизма и христианството едва няколко 

столетия по-късно. Правейки анализ на произведения на отделен 

автор, Ейбрахам признава, че в тази „психология на изкуството” 

става дума не толкова за самото произведение, колкото за 

неговия автор, което обаче не прави резултата от анализа по-

малко интересен за психолозите и изкуствоведите.  

Ейбрахам развива блестящо теорията на своя учител. На 

първия принадлежи решаващият принос за създаването на 

система за подготовка на психоаналитици, а също така и за 

организирането на международното психоаналитично движение. 

 

ПСИХОАНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ // 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

 

Съгласно концепцията на Фройд (Фрейд, Freud S.), 

несъзнаваното няма директен достъп до съзнанието, като на 

прага на последното се намира «цензурата”. Изтласканите 

влечения обаче не губят своята енергия и поради това постоянно 

се стремят да си намерят път до съзнанието. Те могат да 

направят това единствено частично чрез компромиси и 

изопачения. След като успеят да „излъжат” бдителността на 

„цензурата”, изопачените и маскирани влечения проникват в 

съзнанието, където остават неразпознати и където ги намира 

изследователят, който ги подлага след това на анализ. Терминът 

„анализиране” включва в себе си четири различни процедури: 

1) конфронтация (конфронтация) – необходимо е да се 

покаже на пациента, че той избягва нещо; той трябва да различи 

онзи психичен феномен, който се явява предмет на анализа; 

2) изясняване (кларификация/кларификация) – 

поместване на значими детайли в ясен фокус; 

3) интерпретация (интерпретация) – преобразуване на 

неосъзнатите детайли в осъзнати такива, като за тази цел 

психоаналитикът използва своето собствено несъзнавано, своите 

емпатия (эмпатия) и интуиция, а също така и своите теоретични 

знания; 

4) щателна преработка, комплекс от процедури и процеси, 

които се провеждат след инсайта (инсайт); това е 

психоаналитична работа, която разкрива пътя от инсайта към 

измененията и, по правило, изисква продължително време, за да 
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може да се предолее съпротивата (сопротивление), която 

възпрепятства това разбирането да доведе до изменение, и да 

протекат трайни структурни промени. 

Най-важната психоаналитична процедура се явява 

интерпретацията, а всички останали са подчинени теоретично и 

практически на нея: това са стъпки, които или водят до 

интерпретацията, или я правят по-ефективна. По този начин П. 

М. се свеждат до интерпретиращия (тълкувателен) анализ на 

посочените по-горе компромисни образувания на съзнанието. 

Тези деривати на несъзнаваното се проявяват в 

симптомите, съновиденията и идеите на даден човек, а също така 

в редица много разпространени всекидневни житейски явления – 

грешките на езика, при писане, в погрешните действия, при 

забравянето на думи и имена и т.н. На тях е посветен трудът на 

Фройд „Психопатология на всекидневния живот”  

(«Психопатология обыденной жизни», 1901). В съновиденията 

психоаналитикът разграничава явното съдържание – образите, 

взети от впечатленията в рамките на най-близките дни, които 

човек лесно си спомня и разказва, и скритите мисли, за 

съществуването на които съзнанието често дори не подозира. 

За проникване в несъзнаваното психоаналитиците 

използват процедурата на свободните асоациации (свободные 

ассоциаций), или свободното фантазиране, на което се придава 

по-голямо значение, отколкото на другите способи за 

продуциране на материал в психоаналитичната ситуация, и 

която е известна като фундаментално правило на 

психоанализата. Нейната същност се заключава в това, че трябва 

да се отслабят всички задържащи и критикуващи инстанции на 

съзнанието. Необходимо е на човек свободно да ми два наум 

всичко, каквото и да е то, дори най-нелепите мисли и образи, 

даже ако всички те изглеждат безсмислени, лишени от значение 

и на пръв поглед нямащи никакво отношение към темата. 

Пациентът трябва да изговаря на глас дори неща, които той 

смята за тривиални, срамни, невежливи. 

Подобна работа среща силна съпротива от страна на 

съзнанието, заражда се някакъв вътрешен протест: или 

изглежда, че всичко е понятно и не се нуждае от никакви 

обяснения, или обратното – всичко е толкова абсурдно и нелепо, 

че няма никакъв смисъл; и накрая, появяващите се в главата на 

човека мисли и образи се потискат като случайни, като 

несвързани с темата. С други думи, пациентът се стреми да 

запази гледната точка на легалното съзнание. Наличието на 

съпротива обаче на този етап е много важен източник на анализ: 

там, където се открива то, там се намира и изтласканото 

„нецензурно” влечение. Анализът на съпротивите е един от 

крайъгълните камъни на психоаналитичната техника.  

Ценен източник на материал за психоанализа 
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(психоанализ) се явява преносът (перенос) върху лекаря на 

ранните детски чувства на пациента. Анализът на преноса и на 

съпротивлението става централен елемент на 

психотерапевтичния процес.  

В хода на психоанализата свободната асоциация си остава 

основен и най-ценен в терапевтичен план комуникативен метод 

за пациента, а интепретацията – най-важният инструмент на 

психоаналитика. В хода на лечебния курс се срещат и други 

способи на общуване, но те са подготвителни или вторични и не 

са типични за психоанализата. 

 

ПСИХОБИОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ НА МАЙЕР // 

ПСИХОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ МАЙЕРА 

 

Разработена от Майер (Майер, Meyer А.) през 1930-1950 г. и 

е публикувана след смъртта на автора през 1957 г. Сама по себе 

си представлява опит да се преодолеят негативните последици от 

специализацията на съвременните науки за човека (в частност на 

медико-биологичните, психологичните, социалните). Подобна 

специализация обуславя в качеството на първа стъпка 

коригирането на изискването на да се установи типа, научната 

принадленост на проблема (дали той се явява биологичен, 

психологичен или някакъв друг) и по-нататъшното му 

разглеждане в рамките на съответната наука. По Майер, това е 

най-сериозното препятствие в развитието на всички науки, които 

си поставят за цел да окажат помощ на човека. 

Едно от основните понятия в теорията на Майер е това за 

патерните (паттерны), «пучки», т. е. най-тясно 

взаимодействащите психични, физиологични и 

конституционални фактори. В зависимост от характера на 

връзката им с други страни на личността, патерните се делят на 

всеобхватни (всеохватывающие (holergastic) и частични 

(частичные (metergastic). Майер разработва оригинална система 

от патерни, която по същността си се явява нова нозологична 

система на психичните заболявания. Освен това, той създава 

система за диагностика – за установяване на типа патерн, а също 

така описание на най-важните патерни, като посочва техните 

биологични, физиологични и други особености, в частност 

особеностите на миналото поведение и на начина на живот на 

носителя на патерна.  

Целта на психотерапевта е да осигури органично единство 

на всички посочени подходи, като разглежда всеки един 

личностен проблем поотделно. 

 

ПСИХОХИГИЕНА //  

ПСИХОГИГИЕНА 
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Област на хигиената, която разработва и осъществява 

мероприятия, насочени към запазването и укрепването на 

психичното здраве. Някои автори, давайки определение на П., я 

отнасят не само към хигиената, но и към психиатрията. Други 

(например Мягер В. К., 1976) включват в задачите на П. 

предотвратяването на възникването и развитието на психичните 

заболявания, като така сближават П. и първичанта 

психопрофилактика (психопрофилактика). Н. Д. Лакосина и Г. 

К. Ушаков (Н. Д. Лакосин и Г. К. Ушаков, 1976) разграничават П. 

като самостоятелен раздел на медицинската наука. П. се явява 

комплексна дисциплина, тясно свързана не само с психиатрията, 

но и с медицинската психология, медицинската социология и 

валеологията (Петленко В. П., 1997) и др. 

П. като направление възниква на границата между XIX и 

XX век. В Русия нейното зараждане се свързва с проведения през 

1887 г. I конгрес на родните психиатри, на който И. П. 

Мержеевский, С. С. Корсаков, И. А. Сикорский (И. П. 

Мержеевский, С. С. Корсаков, И. А. Сикорский) се обръщат към 

психиатрите; към лекарската общественост, а също така към 

всички прогресивни хора на страната и им предлагат техните 

идеи и програми за предотвратяване на психичните и нервните 

заболявания. 

В чуждестранната литература възникването на П. се 

свързва с движение, основано от Биърс (Биерс, Beers M.). 

Последният е застрахователен агент, който в продължение на две 

години се намира в психиатричния стационар и който след 

хоспитализацията си издава през 1908 г. книгата „Разумът, 

намерил себе си” («Разум, нашедший себя»), която предизвиква 

интерес по цяло свят. По-късно той създава психохигиенно 

общество, пътешества много и чете лекции по цял свят, като 

пропагандира своите тези за необходимостта да се усъвършенства 

психиатичната помощ, опитвайки се да привлече вниманието на 

обществеността към проблемите, свързани с психиатричните 

болести. В Балтимор е създадена психиатрична болница под 

ръководството на водещия американски психиатър Майер 

(Майер, Meyer А.).  През 1917 г. възниква психохигиенно 

общество в Канада, а през 1918 г. – във Франция. С въпросите на 

П. се занимават също така и видни психиатри като Крепелин 

(Крепелин, Kraepelin Е.), Форел (Форель, Forel А.), Блойлер 

(Блейлер, Bleuler E.) и др. 

Преди началото на Втората световна война в много страни 

от Европа и Америка вече съществуват психохигиенни 

организации и общества, които издават списания, координират 

дейността по изучаването на причините за възникването на 

психичните нарушения, внедряващи П. в медицинското и общото 

образование, осъществяващи санитарно просвещение на 

населението. През последните години бяха създадени също така 
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отдели по психичното здраве към СЗО (ВОЗ) и към Световната 

федерация по психично здраве (Всемирная федерация 

психическото здоровья). В много страни се преподава П. 

Доколкото от самото начало на психохигиенното движение 

отделни негови задачи (в частност, тези свързани с 

разпространението на психологическите знания) сред 

населението вече се осъществяват, през последните десетилетия 

П. до голяма степен е ориентирана към решаването на социални 

и екологични проблеми, които имат отношение към психичното 

здраве. Основната цел на П. е да се запази психичното здраве, 

душевното равновесие. Поради това сред нейните направления 

особено място заемо изучаването на факторите и условията на 

средата, които влияят на психичното развитие и на психичното 

състояние на човека, и разработването на мероприятия по 

тяхното отстраняване или по намаляването на влиянието им в 

случаите, при които те играят патогенна роля. Към този тип 

фактори може да се отнесе все още съществуващото неправилно 

отношение към лицата, страдащи от психични заболявания, 

злоупотребяващи с лекарствени средства, към упражняващите 

труд в условията на напрежение, неблагоприятните екологични 

фактори и др. П. е признвана да помогне на човека да избегне 

неблагоприятните въздействия, опасни за неговото психично 

здраве, да го обучи да се справя с онези трудности, които той не е 

успял да избегне, като за тази цел се използват естествени, 

природни ресурси, или се променят отношението на човека към 

трудностите. 

Разграничават се няколко раздела и подраздела на П,: 

възрастова П. (П. на детството, П. на юношеската, напредналата 

и старческата възраст) (П. детства, П. подросткового, пожилого и 

старческого возраста); П. на труда и обучението (П. на 

производствения и умствения труд) (П. труда и обучения (П. 

производственного и умственного труда); П. на бита (П. быта); П. 

на семейството и половия живот (П. семьи и половой жизни); П. 

на болния човек (П. больного человека). В  зависимост от 

изучаваната област П. се опира на едни или други дисциплини: 

на педагогика, педиатрия, детска и педагогическа психология – 

П. на детството; на геронтологията, възрастовата психология, 

медицинската психология – П. на напредналата и старческата 

възраст и т.н. 

Важно място при разработването на психохигиенните 

мероприятия заемат епидемиологичните изследвания на 

заболеваемостта, на микросоциалните, психологическите и 

социално-психологическите средови фактори. 

Психохигиенното въздействие, наред със санитарното 

просвещение, се осъществява с помощта на диспансеризацията на 

болни и на лица с повишен риск от заболеваемост, които се 

намират в кризисни състояния;  чрез обезпечаване на 
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„хигиенната зрялост” (гигиеническая зрелость) на колектива, 

чрез разработване на оптимиални режими на труд и бит. За 

решаване на психохигиенните задачи все по-често се привличат 

методи на психотерапия като автогенна тренировка 

(аутогенная тренировка), биологична обратна връзка 

(биологическая обратная связь), позитивна, поведенческа, 

групова психотерапия (групповая психотерапия) и социално-

психологически тренинг (социально-психологический тренинг).  

Развитието на теорията и на практиката на П. изисква 

въвеждането на нови форми на нейната организация. Създават 

се специални психохигиенни учреждения за практически здрави 

лица, които се намират обаче в кризисни ситуации, на медико-

психологически семейни консултации и нощни санаторно-

профилакторни служби към промишлените предприятия, ВУЗ-

овете и др. учреждения, на кабинети за психологическа и 

психофизиологична релаксация, на кабинети за социално-

психологическа помощ (кабинеты социально-психологической 

помощи), телефонно консултиране (телефонное консультиро-

вание) и др.  

 

ПСИХОГИМНАСТИКА //  

ПСИХОГИМНАСТИКА 

 

Един от невербалните методи за групова психотерапия 

(групповая психотерапия), в основата на който лежи 

използването на двигателната експресия в качеството ù на 

главно средство на комуникацията в групата. П. предполага 

изразяване на преживявания, на емоционални състояния, на 

проблеми с помощта на движения, мимики, пантомима. В 

основата на П. лежи система от прийоми, разработана от чешкия 

психолог Юнова (Юнова, Junova H., 1975) и невербални 

методики, използвани в групите за срещи (группы встреч). 

П. позволява на пациентите да проявяват себе си и да 

общуват без помощта на думи; това е метод от реконструктивната 

психотерапия, чиято цел е да се опознае и измени личността на 

пациента. П. включва три части, които се характеризират със 

самостоятелни задачи и със собствени методически прийоми – 

подготвителна, пантомимична и заключителна.  

Задачата на подготвителната част се състои в това да: да 

намали напрежението у участниците в групата, да намали 

страховете и забраните; в това да развие вниманието и 

чувствителността към собствената двигателна активност и тази 

на другите хора; в това да намали емоционалната дистанция 

между участниците в групата; в това да формира способност за 

изразяване на чувства, емоционални състояния, проблеми без 

думи и за разбиране на невербалното поведение на другите хора. 

Сред упражненията, насочени към развиване на вниманието и 
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чувствителността, са гимнастиката със „закъснение” (гимнастика 

с «запаздыванием»), предаването на ритъм, движение или 

предмет в кръга от хора и др. За намаляването на напрежението 

у участниците в групата могат да спомогнат упражнения като 

мотивираното бягане или ходене, подвижните игри, двигателните 

импровизации. За преодоляването на емоционалната дистанция 

между участниците в групата се използват упражнения, които 

предполагат непосредствен контакт, взаимодействие в двойка, 

намаляване на дистанцията в пространството, различни 

двигателни упражнения в кръг: „среща на моста” («встретиться 

на мосту»), да предадеш чувство по кръга, да успокоиш обидения, 

да влезеш в кръга или да излезеш от него, да привлечеш върху 

себе си вниманието на групата. Някои упражнения като 

„разговор през стъкло” («разговор через стекло»), различни 

модификации на «огледало” („зеркало”), изобразяването на едни 

или други емоционални състояния, разпознаването на 

невербалното състояние на другите хора и др. са насочени към 

развиването на способността за себеизразяване на невербално 

ниво и към по-доброто разбиране на невербалното поведение на 

другите хора. Всички гореизброени упражнения изграждат 

подготвителната част от занятието, макар и да могат да имат и 

по-сериозна съдържателна натовареност на по-късните стадии от 

развитието на психотерапевтичната група (психотерапевти-

ческая группа). В началото на груповата работа може да се 

отдали повече от половината време на цялото занимание на 

подготвителната част, а понякога и цялото занимание, доколкото 

напрежението, тревогата, сковаността на пациентите, страхът 

пред неформалните контакти в непривичната ситуация се 

засилват и са необходими упражнения, насочени към 

преодоляването именно на тези явления. За тази цел  се отделя 

по-малко време за обсъждане на онова, което се е случило в 

групата, като се обменят единствено най-общи впечатления. 

Пантомимичната част на П. е най-важната – тя заема голяма 

част от времето в зрялата психотерапевтична група. На 

пациентите се предлагат теми, които те представят без помощта 

на думи. Темите могат да се предлагат както от психотерапевта, 

така и от самите пациенти. Съдържанието на темите за 

пантомима не е ограничено и може да бъде ориентирано както 

към проблемите на отделния пациент, така и към проблемите на 

всички членове на групата като цяло, т.е. може да засяга 

междуличностното общуване. Най-често в пантомимичната част 

на П. се използват: привични житейски ситуации (молби, 

изисквания, обвинения, кавги, закъснения и др.); теми, отнасящи 

се до проблемите на конкретни пациенти (какъв той е, какъв иска 

да бъде, какъв изглежда на околните и сред хората; моето 

семейство, моята болест и др.); теми, които отразяват 

общочовешки проблеми и конфликти, които могат да бъдат 
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представени и в символичен вид (преодоляване на трудности, 

„забранения плод”/ запретный плод), „кръстовище” 

(«перекресток»), болест, здраве, щастие, тревога); теми, свързани с 

междуличностните взаимоотношенив в група (отношение към 

членовете на групата, групов потрет или скулптура, въображаеми 

ситуации, в които попада групата). В хода на пантомимата 

широко се използват спомагателни прийоми от типа на 

„двойници" («двойники») или „огледала” («зеркала»). Тяхната 

същност се състои в това да се предостави на пациентите 

невербална обратна връзка (обратная связь), която им 

позволява да видят себе си през погледа на другите (ако 

членовете на групата повтарят невербалното поведение на 

играещия пациент) и да получат информация за други възможни 

варианти на игра (когато другите пациенти предлагат свои 

способи за невербално поведение на току-що представената 

ситуация). След като всички пантомимични задачи са 

изпълнени, групата обсъжда видяното. Протича преди всичко 

емоционален обмен на собствените преживявания, възникнали в 

процеса на изпълнение на заданията или по време на 

наблюдаването на невербалното поведение на другите – споделят 

се собствените асоциации, спомени, опит; предлага се собственото 

разбиране за ситуацията, анализират се взаимоотношенията и 

взаимодействията между участниците в групата. Материалът, 

получен в хода на изпълнението на пантомимичните задания, 

може да бъде използван и за групова дискусия (групповая 

дискуссия).  

Заключителната част на П. трябва да спомага за снемането 

на напрежението, което може да възникне във връзка със 

значимостта на пантомимата и със силните емоции, 

съпровождащи тази част от заниманието, трябва да подпомогне 

повишаването на сплотеността на групата (группы), 

нарастването на доверието и увереността. За тази цел могат да се 

използват упражнения от подготвителната част, най-вече онези, 

които позволяват на паицента да преживее чувство на общност с 

другите. 

 

ПСИХЕДЕЛИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ПСИХОДЕЛИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Метод, предложенм от Севидж и др. (Саваж и др., Savage 

Ch. et al., 1964), който се използва с цел предизвикване у 

пациента на особени състояния, които спомагат за решаването на 

психичните проблеми, лежащи в основата на техните 

заболявания. 

Методът се основава на еднократния прием на 

психоделично средство (ЛСД в дози от 400 до 1500 гамм), за да се 

предизвикат мистични, „трансцендентни” чувства, усещане за 
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единство с цялата Вселена, непосредствено преживяване на 

абстрактните ценности – истина, доброта, красота, като при това 

се осъществява опит пациентът да „излезе” извън пределите на 

своята личност, да преосмисли задълбочено собствените си 

проблеми.  

Сеансът се провежда единствено в група. Важна роля играе 

систематичната психотерапевтична подготовка на групата за 

него под формата на философски насочени беседи (четене на 

афоризми, обсъждане на въпроси относно живота, смъртта, 

устройството на света и т.н.), а също така въздействието върху 

пациента в хода на сенаса (в частност, от страна на специално 

подготвени хора, които участват в заседанията на групата в 

качеството на нейни членове и психотерапевти). 

Теоретичната обосновка и интерпретацията 

(интерпретация) на лечебните действия в П. П. най-често се 

осъществяват на основата на антропологичната психотерапия 

(антропологическая психотерапия). Твърди се, че хората 

всъщност живеят в един чужд за тях свят, лишен от истинските 

ценности на живота, че заболяванията възникват във връзка с 

неспособността да се намери истинския смисъл в света и живота. 

Интоксикацията също така създава уникалната възможност да се 

„прескочат бариерите” (прорыв барьеров) и да се достигне 

истинско разбиране за нещата, осигуряват способността за 

известно време светът да се вижда без деформации. 

Ефективността на П. П., включително и по отношение на 

по-слабо поддаващите се на въздействието на други видове 

психотерапия други контингенти (алкохолици, наркомани, 

хомосексуалисти) нееднократно се потвърждава (Grof S. и др.). В 

нашата страна прилагането на ЛСД за психотерапевтични цели е 

забранено. 

Вж също Психеделична психотерапия по Гроф. 

 

ПСИХОДЕЛИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ГРОФ // 

ПСИХОДЕЛИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ГРОФУ 

 

Един от методите на трансперсоналната психотерапия 

(трансперсональная психотерапия). П. П. П. Г. заема особено 

място сред тях, доколкото именно от нея започва развитието на 

концепцията за трансперсоналната психотерапия. След като бива 

забранено клиничното използване на ЛСД и на неговите 

аналози, концепцията за трансперсоналната психотерапия се 

развива, следвайки модела на хилотропната психотерапия 

(голотропная психотерапия). 

Теоретичната концепция и методиката на провеждане на 

П. П. П. Г. като цяло съответстват на холотропната психотерапия, 

но имат и редица особености. Подобно на холотропната 

психотерапия, П. П. П. Г. се провежда под формата на поредица 
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от сеанси, броят на които не е ограничен и се определя съвместно 

от психотерапевта и пациента. Процедурата по П. П. П. Г. също е 

сходна по структура с по-добре разработения модел на холотропна 

психотерапия и се състои от три последователни фази. 

Първата фаза представлява подготвителен етап. 

Провеждат се редица индивидуални или групови срещи без 

използването на медикаменти. Целта на етапа е да се установи 

психотерапевтичен контакт (психотерапевтический 

контакт) и пациентът да се подготви за психоделичния опит. На 

срещите се обсъждат емоционалните трудности, личната история 

на пациента и предстоящият психоделичен опит. Детайлно се 

обсъжда механизмът на действие на препарата, който ще бъде 

използван, неговите възможности и свързания с прилагането му 

риск. В края на срещата на пациента се предлага да подпише 

договор за участието му в психоделичната терапия, който 

потвърждава неговата информираност по всички въпроси, 

свързани с прилагането на препарата. 

Втората фаза на П. П. П. Г. се провежда под формата на 

един или няколко психоделични сеанса. Те се провеждат в 

защитена обстановка, където човек няма да бъде безпокоен от 

странични влияния и така ще му се осигури възможност да 

изрази себе си максимално пълно. Помещението трябва да бъде 

уютно и по възможност да се намира в красива извънградска 

среда, доколкото връщането назад към природата се явява важен 

аспект на психеделичните преживявания. Банята и тоалетната 

трябва да бъдат лесно достъпни. Помещението трябва да се 

оборудва с музикална уредба, доколкото музиката е значим 

елемент от психоделичната психотерапия. В помещението трябва 

да има всичко необходимо за оказване на спешна лекарска 

помощ.  

Преди самия сеанс се използват медитативни техники, чрез 

които пациентът да се потопи в състояния на релаксация 

(релаксация) и комфорт. След приема на препарата пациентът 

лежи в тиха и спокойна обстановка, слуша специално подбрана 

музика. Разговорите се свеждат до мннимум или изобщо се 

прекратяват. 

Важна роля при провеждането на психоделичните сеанси 

има т.н. ситър (ситтер, сидящий) —индивидуален помощник на 

пациента. В неговите задължения влизат да подбора на музиката 

и смяната на музикалните композиции в съответствие с 

преживяванията на пациента, той помага на пациента в 

ползването на банята и тоалетната, следи за безопасността на 

външната ситуация, периодично се интересува от 

преживяванията на пациента, а в случаите на необходимост се 

обръща към медицински работник за съдействие. По време на 

кулминацията на психоделичните преживявания, може да се 

наложи да се проведат специфични намеси, ако пациентъ, 
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съпротивлявайки се срещу преживяванията, махне превръзката 

на очите си или прояви стремеж към активни действия.  

При постепенното изчезване на фармакологичните ефекти 

на психоделичното вещество, ситърът моли пациента да разкаже 

за своите преживявания, което в повечето случаи води до 

спонтанно разрешаване на проблемите и на трансперсоналните 

задачи на сеансите. Подробното обсъждане на състоянията на 

пациента може да подпомогне интеграцията, като полезни в това 

отношение могат да бъдат самоотчетите на пациента за неговите 

психеделични преживявания, рисуването и медитацията/ 

медитация. 

Ако към момента на завършване на фармакологичното 

действие на препарата, проблемите остават неразрешени, може 

да се наложи провеждането на активна психотерапевтична 

намеса с използването на холотропна психотерапия и на телесни 

техники. Ако е необходимо, психоделичните сеанси могат да се 

повторят. 

Третата и заключителна фаза на П. П. П. Г. се провежда 

под формата на няколко интервюта без прилагането на 

психофармакологични препарати. На този етап пациентът 

обсъжда с психотерапевта своите преживявания и възможността 

да ги интегрира в неговия живот. Препоръчва провежането на 

групови обсъждания с пациентите. 

Според автора на метода психеделичните вещества са 

мощен инструмент за разкриване на дълбинните явления на 

несъзнаваното. Те притежават значителни позитивни 

възможности, но същевременно с това могат да представляват и 

опасност, обусловена от страничното действие на препаратите, от 

привикването към тях и от явленията на психична зависимост. 

По мнение на Гроф (Гроф, Grof S.) прилагането на психеделични 

вещества – ЛСД (ЛСД) и неговите производни, прави лечението 

чрез трансперсонална психотерапия по-ефективно. Прилагането 

на психоактивни вещества позволява да се получи достъп до 

дълбинни области на психиката, като същвременно постепенното 

развитие на преживяванията в рамките на холотропната 

психотерапия прави този подход по-безопасен и позволява по-

пълно да се интегрират трансперсоналните преживявания. 

Вж също Психеделична психотерапия. 

 

ПСИХОДРАМА //  

ПСИХОДРАМА 

 

Метод за групова психотерапия (групповая психотерапия), 

който представлява сам по себе си ролева игра, в хода на която се 

създават необходимите условия за спонтанно изразяване на 

чувствата, които пациентът изпитва по отношение на най-

важните за него проблеми.  
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П. като лечебен, като психотерапевтичен метод е създадена 

и разработена от Морено (Морено, Moreno J. L.) на основата на 

опита му с театралния експеримент, наречен „спонтанен театър” 

(„спонтанный театр”), чиято първоначална цел не е свързана с 

психотерапията и се заключава в развитието и реализацията на 

творческия потенциал на човека, на неговото творческо „Аз” в 

„театъра на живота” (театр жизни). Вътре- и междуличностните 

изменения, достигани от участниците в „спонтанния театър”, 

служат като основа за по-нататъшното развитие на П. като 

лечебен психотерапевтичен метод. 

Морено изхожда от това, че човекът притежава естествена 

способност да играе и, изпълнявайки различни роли, получава 

възможност да експериментира с реалистични и нереалистични 

житейски роли, да работи творчески над собствените си проблеми 

и конфликти. В хода на разиграването на различни ситуации 

възникват спонтанност, креативност, истинска емоционална 

връзка между участниците в ситуацията, катарзис (катарсис), 

който спомага за разгръщането на творческа активност и за 

постигане на инсайт (инсайт). Всичко това създава 

благоприятна основа за творческо преосмисляне на собствените 

проблеми и конфликти, за изработване на по-дълбоко и 

адекватно себеразбиране, за преодоляване на неконструктивните 

поведенчески стереотипи и способи на емоционално реагиране, за 

формиране на ново, адекватно поведение и на нови способи за 

емоционално реагиране.  

По-нататъшните изследвания в областта на П. 

потвърждават връзката между психодраматичното разиграване 

на ролите и измененията в поведението, отношенията, нагласите, 

емоционалното реагиране. В качеството им на фактори, които 

въздействат положително за промяната на нагласите под 

влиянието на психодраматичното разиграване на ролите, се 

посочват: предоставянето на пациента на свободен избор както по 

отношение на неговото участие в психодрамата, така и относно 

ролята, която играе в нея; въвличането на пациента в 

изпълнителска дейност; предоставянето му на възможност да 

импровизира в играта; оказването на положителна подкрепа на 

пациента в момента, в който той завършва своите действия. 

Отбелязва се също, че П. способства за преодоляването на 

защитната позиция на пациентите, засилва емоционалната му 

въвлеченост, спомага за изучаване на неговите собствени 

проблеми, за постигането от него на катарзис и инсайт.  

Класическата процедура на П. предполага наличието на 

следните елементи: 1) Протагонист – пациент – субект на П., 

главен изпълнител, който предоставя своите проблеми. 2. 

Терапевт (режисьор, фасилитатор) – онзи, който помага на 

пациента да изследва своите проблеми. Функцията на терапевта 

се заключава в организирането на психодраматичното действие, 



 

 
~900~ 

на пространство, на създаване на атмосфера на доверие, която 

стимулира участниците към спонтанност, в това да подготви 

протагониста и цялата група към ролева игра („разгрявка”), да 

подпомогне разкриването на проблемите и преживяванията на 

пациента, да предостави коментари, да включи спомагателни 

персонажи, да организира обсъждане, емоционален обмен, 

анализ на интерпретациите (интерпретация) на случващото 

се. 3. Помощници на терапевта – котерапевт и пациенти, които 

изпълняват спомагателни роли и засилват функцията на 

терапевта. Тази категория се обозначава като „:спомагателни Аз”  

(«вспомогательные "Я"»). „Спомагателните Аз” могат да 

олицетворяват значимите за протагониста хора или части от 

неговото собствено „Аз”. Разграничават се няколко основни 

функции на „спомагателните Аз”: да изиграе роля, която е 

необходима на протагониста за реализиране на неговия замисъл: 

да му се помогне да разбере как протагонистът възприема 

взаимоотношенията си с други персонажи в действието: да 

направи видими неосъзнатите от протагониста отношения; да 

насочва протагониста в решаването на проблеми и конфликта; да 

се помогне на протагониста при неговия преход от драматичното 

действие към реалния живот. 4. Зрители – останалите членове на 

групата, които не взимат непосредствено участие в 

психодраматичното действие, но обсъждат ситуацията след 

нейното завършване не само по отношение на протагониста и 

участниците в психодрамата, но и по отношение на самите себе 

си. 5. Сцена — мястото, в рамките на което се разгръща 

психодраматичното действие, житейското пространство. 

Процесът на П. включва три основни фази: инициална или 

подготвителна („разгрявка”): същинско драматично действие; 

обсъждане (предоставяне на обратна връзка /обратная связь/ и 

емоционален обмен). При инициалната фаза се избира 

протагонист, получава се диагностичен материал, предварително 

се обсъждат проблемите и самата ситуация с протагониста, той и 

другите участници се подготвят, организира се пространство за 

психодраматичното действие. Обикновено в инициалната фаза се 

провежда загрявка, задачата на която е да стимулира 

спонтанността на участниците, да се отслабят страха, тревогата и 

безпокойството, да се снемат защитите, да създаде съответната 

емоционална атмосфера. За тази цел се използват различни 

спомагателни прийоми: дискусия, „живи скулптури” («живые 

скульптуры»), импровизации, разиграване на приказки или на 

фантастични ситуации и пр. Втората фаза обозначава 

разиграване на ролеви ситуации или т.н. психодраматично 

действие. По време на тази втора фаза пациентът може да 

достигне до катарзис и да осъзнае истинските си чувства, 

отношения, нагласи, проблеми и конфликти. Редица прийоми 

спомагат да се облекчат тези процеси: такива са „огледало” 
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(зеркало), „двойници” (двойники), „другите Аз” (другие Я), 

монолог (монолог), диалог (диалог), построяване на бъдещето 

(построение будущего), тестване на реалността (проба реалности) 

и др. Третата фаза е фазата на обсъждането или на интеграцията 

– това е завършителната фаза. По своята същност, тази фаза се 

състои в предоставянето на протагониста на обратна връзка от 

два типа – ролева и идентификационна. Първата представлява 

обратна връзка „от гледна точка на ролята” (из роли). При нея 

протагонистът получава информация за това какво са чувствали 

неговите непосредствени партньори, за какво са си мислили, 

какво им се е искало да направят или да кажат на протагониста и 

пр. по време на разиграването на психодраматичната ситуация. 

Така протагонистът има възможност да погледне на самия себе си 

от позицията на партньора си – така например жената, която в 

ролята на протагонист разиграва ситуацията на разговор със 

сина си, когото убеждава, че му е време да стане възрастен и 

самостоятелен, може да се види от позицията на своя син. Тук 

нейните изказвания и поведение, самата ситуация на разговора, 

цялата обстановка свидетелства, че нейното искрено желение е 

да не пусне сина си да направи и крачка сам. Един участник в 

групата, който изпълнява ролята на сина, в процеса на ролева 

обратна връзка, ù казва, че цялото ù поведение, всичко онова, 

което тя говори, предизвиква противоположен ефект, създава му 

такива комфортни условия, че на него никак не му се иска да 

променя своя живот, а точно обратното – предизвиква желание да 

си остане малко момченце. Така ролевата обратна връзка 

позволява на протагониста да види своите собствени 

противоречиви потребности, желания и чувства.  

Идентификационната обратна връзка се основава на възможната 

идентификация с протагониста или с неговите партньори 

зрители, т.е. с онези членове на групата, които не взимат 

непосредствено участие в разиграването на психодраматичната 

ситуация. Тук членовете на групата, които наблюдават ролевата 

игра, говорят за това какво чувстват самите те, какви 

преживявания, мисли, спомени, асоциации са възникнали у тях. 

Така при приведения по-горе пример един от участниците в 

групата разказва за това как той е възприемал прекалената 

опека на своята майка, какви чувства това предизвиква у него и 

как той е успял да преодолее своята собствена зависимост от 

родителите си. Друга участничка в групата говори за това колко 

трудно ù е било да преживее порастването на нейната дъщера и 

какво ù е помогнало да се справи с този проблем., Така 

идентификационната обратна връзка на първо място предполага 

по-активно въвличане на всички участници в групата в работата 

над собствените им проблеми и на второ – предоставя на 

протагониста подкрепа и му позволява да почувства, че неговите 

проблеми и преживявания не са чужди на другите хора, а също 
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така може да му помогне да види и други възможности за 

преодоляване и за разрешаване на съществуващите проблеми и 

конфликти. Понякога третата завършителна фаза на 

психодрамата може да съдържа и същински анализ и 

интепретация на психодраматичното действие. При наличието на 

качествена ролева и идентификационна обратна връзка това 

става излишно. 

Методът П., нейните различни прийоми и процедури се 

използват не само в рамките на психоанализата (психоанализ) и 

на генетично свързаните с тях концепции, доколкото 

интерпретацията на материала, а също така цели отделни 

процедури и ролеви игри могат да се обединяват с различни 

теоретични ориентации. В частност, психодраматичните 

процедури достатъчно широко се прилагат при провеждането на 

хуманистично-ориентирана психотерапия, гещалт-терапия 

(гештальт-терапия), на тренинови методи.  

Съществува опит в използването на различни варианти на 

П., които се отличават от класическата процедура, дори в 

рамките на работата на една психотерапевтична група 

(психотерапевтическая группа), като при това във всеки 

конкретен период на групова психотерапия П. изпълнява 

различни функции. Един от тези примери се явява опитът в 

работата в клиниката за лечение в рамките на клиниката по 

неврози към Института по психиатрия и неврология във 

Варшава. В началото на работата на групата, още в рамките на 

първото занимание, на пациентите се предлага да разиграят 

ролева ситуация на тема: „Разговор със значим за мен човек”  

(«Разговор со значимым для меня человеком»). П. изпълнява 

преди всико диагностична функция: групата получава първа 

информация за сферата и за характера на трудностите на 

пациента, за начина, по който той ги преживява. Самият пациент 

има възможност да се запознае с метода, често прилаган и в 

бъдеще, и получава от групата първа обратна връзка за 

особеностите на неговото поведение, за установените трудности в 

неговата комуникация. По-нататък в развитието на групата П. 

започва да решава по-задълбочени задачи и се приближава до 

своя класически вариант, който предполага изследването на 

проблеми, постигане на инсайт и катарзис. На последния етап от 

психодраматичната работа П. има по-скоро тренингов харакер и 

целта му е да подпомогне участниците в нея да влязат в реални 

житейски роли и ситуации. 

Най-успешно П. може да се използва комплексно с други 

методи за групова психотерапия (в частност, с груповата 

дискусия/групповая дискуссия и психогимнастиката/ психогим-

настика), доколкото тя възпрепятства излишната 

рационализация и интелектуализация и помага на пациента да 

изрази трудните за вербализиране емоции и способства за 
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постигането на осъзнаване (осознание).  

П. като съставна част на груповата психотерапия се 

използва широко при лечението на болни с нервно-психични 

разстройства и с психосоматични заболявания, включително в 

психотерапията на деца и подрастващи, а също и в семейната 

психотерапия (семейная психотерапия).  

 

ПСИХОИМАЖИНАТИВНА ТЕРАПИЯ НА ШОР // 

ПСИХОИМАЖИНАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ШОРРА 

 

Мисленото възпроизвеждане на вътрешните конфликти на 

човека и отреагирането на потиснатите му емоции, особено на 

чувството за вина чрез опосредствани образи. 

Веднага след като пациентът определи своята зона на 

конфликт, той несъмнено се обръща към специфичен 

психотравмиращ опит. На него му се налага да се сблъска с 

несъзнаваната стратегия, използвана от значими за него хора, и 

със собствената му психична защита (психологическая защита). 

Последната особено силно се проявява, когато човек си спомня 

психотравмиращи ситуации като „срамен ден в предишния 

живот” («день стыда в предыдущей жизни»). Шор (Шорр, Shorr J.) 

твърди, че докато чувствата не са отреагирани в безопасната 

атмосфера на психотерапевтичното занимание, личностният ръст 

се задържа.  

Въпросът на психотерапевта „По какъв повод изпитвате 

чувство за вина?” («По поводу чего вы испытываете чувство 

вины?») изисква от пациента определена концентрация. Човекът 

се научава да преживява вина във връзка с определени 

стандарти на поведение; с времето това чувство става фиксирано. 

Ако в детството например детето пита майка си защо получава 

толкова продължителна ерекция, а в отговор майката го 

засрамва, то в зрелия живот на момчето чувствто за вина при 

него в голяма степен ще бъде свързано със секса. 

Фокусирайки своите чувства, пациентът трябва да ги 

отреагира с помощта на своето въображение. Ето няколко 

примери за това: 

1. Невъзможен вопъл – да кажеш онова, което искаш, като 

вложиш каквото искаш емоция (психотерапевтът разрешава 

всички емоции) на значимо лице в твоя живот. 

2. „Аз не … съм Аз…!” – проективна методика, която 

позволява на пациента да си представи персона, с която той е в 

конфликт и да отстоява своите права („Аз не съм животно, а 

човек, който изисква към него да се прояви уважение!”). 

3. „Твоето лице в моите длани – моето лице в твоите длани” 

– пациентът бива стимулиран да си представи лицето на човек, 

който предизвиква у него напрежение (често това са майка му 

или баща му), след което да му каже нещо и да получи отговор. 
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По своите методически прийоми П. И. Т. Н. Ш. е близка до 

гещалт-терапията (гештальт-терапия).  

 

ПСИХОКАТАРТИЧЕН МЕТОД НА БРОЙЕР // 

ПСИХОКАТАРСИЧЕСКИЙ МЕТОД БРЕЙЕРА 

 

Бройер (Брейер, Breuer J., 1842-1925), известен виенски 

лекар, използва хипнозата (гипноз) за лечение на 

моносимптомите при истерия – разстройствата на движенията, на 

речта, на зрението, на паметта и др. Докато пациентът се намира 

в състояние на хипнотичен сън, му се предлага да си спомни за 

онези събития, които вероятно са предизвикали един или друг 

симптом. Бройер изхожда от тезата, че афективно окрасените 

впечатления, макар и по някаква причина изтласкани от 

съзнанието, продължават да оказват влияние върху човека и 

могат патологично да изменят неговото поведение. За да се 

достигне до лечебен ефект е нужен хипнотичен сън, по време на 

който е възможно спящият да се освободи от травмиращите 

емоции по пътя на катарзиса (катарсис). Определени мисли 

или импулси се оказват неприемливи за индивиди и техни 

заместители стават истеричните симптоми. Ако на тези мисли 

или импулси се даде възможност отново да се появят в 

съзнанието, настъпва облекчение и заменящите ги симптоми или 

изчезват, или стават по-малко изразени. Бройер нарича 

феномена на избавяне от симптома при припомняне на 

психотравмиращата ситуация в състояние на хипнотичен сън с 

древногръцкия термин „катарсис”  

(«катарсис») (при емоционалното възприемане на трагическите 

спектакли на сцена).  

Според Фройд (Фрейд, Freud S.) Бройер му е дал ключ към 

разбирането на истерията, съобщавайки за работата му с Анна О, 

която страда от истерично разстройство. В състояние на 

хипнотичен сън тя си спомня всичко, което не помни в състояние 

на бодърстване. След като болната „разплита в обратна посока 

нишката” («разматывала нить в обратном направлении»), 

симптомът изчезва, доколкото той бива отреагиран, по думите на 

Бройер и Фройд. Бройер обобщава подобни на случая на Анна О. 

в книгата „Изследване на истерията” («Исследование об 

истерии»), написана съвместно с Фройд, която излиза през 1895 г. 

Прието е, че тази книга поставя началото на историята на 

психоанализата. 

 

ПСИХОКИБЕРНЕТИКА //  

ПСИХОКИБЕРНЕТИКА 

 

Терминът е предложен от Малц (Мальц, Maltz M.), за да 

обозначи психотерапевтичен подход (който самият автор нарича 
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телеологичен), насочен към промяна на възприятието за самия 

себе си. Методиката, от гледна точка на автора, се явява аналог 

на „целенасоченото поведение на механичните системи” и 

представлява само по себе си вариант на програма за 

автотренинг. Тази терапия се провежда най-вече под формата на 

убеждение (убеждение) в съчетание с релаксационни 

упражнения. Теоретична основа на концепцията за П. е 

постулатът, съгласно който във всеки човек е заложена 

„творческа система за управление”, която може да бъде 

използвана като „механизъм на успеха” (механизм успеха), а не 

като „механизъм на неуспеха” (механизм неудачи). Новите 

стереотипи на мислене, на формиране на представи и на спомени 

могат да бъдат получени с помощта на „вградените 

сервомеханизми”  («встроенные сервомеханизмы») на нервната 

система. Пациентът бива насочван към това да размишлява за 

дадена достижима цел. Очакваните в процеса на решаване на 

проблема грешки, както и при всички други механични системи, 

сигнализират за необходимостта да се промени линията на 

поведение, което не трябва обаче да се съпровожда от съществени 

съзнателни усилия: процесът трябва да протича по-скоро 

непроизволно. Пациентът трябва да използва своето 

въображение в продължение на 30 минути, в самота, без външни 

дразнители, докато се намира в състояние на мускулна 

релаксация (мышечная релаксация), със затворени очи и да си 

представя сцени на „адекватни, успешни, идеални действия и 

реакции”. Предполага се, че по-късно тази друга линия на 

поведение обичайно ще се пренесе в реални проблемни ситуации 

„без активно старание” от страна на пациента. Релаксационните 

упражнения в процеса на визуализация трябва да помогнат на 

пациента да се „дехипнотизира” от неверните представи за своята 

непълноценност в сравнение с с другите или за своето 

превъзходство над другите. Авторът смята, че няма причини, 

поради които човек да не може да реализира „силата на разума, 

дадена му от Бога” («сила разума, данная ему Богом») с цел да 

измени дисфункционалните когниции и дезадаптивното 

поведение, дори ако последното е детерминирано от несъзнавани 

механизми. Грешките, извършени в миналото и настоящето, 

трябва произволно да бъдат прогонени от паметта и да бъдат 

заменени със спомени за успешно поведение. Необходимо е да се 

анализират причините, които предизвикват угризения на 

съвестта и занижена самооценка, те да бъдат разкрити и да се 

подчертае тяхната абсурдност. „Глупавите” мисли и чувства 

трябва да бъдат отхвърляни. Борбата с лъжливите представи и 

заменянето им с разумни такива се явява от съществено значение 

за адаптацията. На пациента се препоръчва в рамките на 

работния ден да си намира време, през което да се разположи 

удобно на стола си и детайлно да спомни усещшанията, 
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възникнали у него по време на предходните 30-минутни сеанси. 

Релаксационните упражнения се съпровождат от стандартни 

формули за самовнушение (самовнушение). Смята се, че 

пациентът придобива навикада получава удоволствие от своите 

систематични размишления за приятни неща. Заданията могат 

да имат характера на пряко самовнушение, като например: всяко 

утро, докато си завързва връзките на обувките, човек да си 

внушава необходимостта да започне деня си с оптимизъм; да се 

държи по-весело и дружелюбно, да предвкусва своя успех. 

Формулите на самовнушението по правило включват приемане 

на самия себе си, на своите несъвършенства и недостатъци и в 

същото време стремеж към усъвършенстване. Малц разработва 

формули за внушение (внушение), специално ориентирани към 

преодоляване на умората, на вредните привички, към потискане 

на чувството на самота и към постигане на вътрешен душевен 

покой. Авторът твърди, че при достатъчно систематично 

използване на методиката могат да се очакват положителни 

резултати до три седмици (след началото на терапевтичния курс 

– бел. прев.). 

 

ПСИХОЛИЗА //  

ПСИХОЛИЗ 

 

Психотерапевтичен метод, разработен от Лойнер (Лейнер, 

Leuner H., 1962). Предназначен е за активизране и 

психотерапевтична преработка на неосъзнатите от пациента 

преживявания, които лежат в основата на заболяването му.  

В основата на П. лежи интоксикирането на пациента с 

халюционогени (психодислептици, например ЛСД-25). За 

разлика от психеделичната психотерапия (психоделическая 

психотерапия), която също се основава на прилагането на това 

средство, в П. се използва многократна (обикновено до 50-кратна) 

интоксикация с нарастващи дози на препарата (от 25 до 200 

грама).  

По време на сеанса пациентът се намира в тихо, затъмнено 

помещение и е сам. Под влиянието на препарата протича 

активизиране и повторно преживяване на емоционално 

значимите събития от неговия живот („активизация на 

трансфеноменалните динамични системи”/ «активизация 

трансфеноменальных динамических систем», по Лойнер), 

отслабват защитните механизми на психиката, облекчават се 

актуализиране, осъзнаването (осознание) и отреагирането на 

изтласканите психотравмиращи впечатления. В хода на курса се 

актуализират все по-ранни преживявания […]. 

Има данни за ефективността на П. при лечението на 

неврозите. 
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ПСИХИЧНА ЗАЩИТА //  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

 

Понятието П. З. вече е придобило съществено значение във 

всички направления на психологията и психотерапията. 

Развитието на заболяванията с биологически механизми инаги се 

разглежда като резултат от действието на вредоносни фактори и 

на механизми на „физиологична защита”, насочени към 

възстановяване на нарушената хомеостаза на организма. 

Аналогично може да се разглеждат и механизмите на П. З. 

Възпалението и болката, от една страна, се явяват адаптивни 

физиологични реакции, а от друга — включвайки се в 

патогенезата на болестта, те играят и вредоносна роля (Иовлев Б. 

В., 1974). Механизмите на П. З. са също така адаптивни и 

предпазват съзнанието на болния от болезнените чувства и 

спомени – в процеса на психотерапевтична работа обаче те 

създават определени пряпятствия, определена съпротива 

(сопротивление) пред преработването на психотравматичното 

съдържание на преживяването.   

Представите за П. З. първоначално се формират в рамките 

на психоанализата (психоанализ). Концепцията за П. З. в 

рамките на класическия психоаналитичен подход е представена 

от А. Фройд (А. Фрейд, Freud А.) в книгата „Егото и защитните 

механизми” («Эго и механизмы защиты», 1936). Съгласно 

разработената от Фройд (Фрейд, Freud S.) структура на 

личността, П. З. се разглеждат като несъзнавани, придобити в 

процеса на развитие на личността начини за постигане от Аза на 

компромис между противодействащите сили То или Свръх-Аз, а 

съшо така и с външната действителност. Механизмите на П. З. са 

насочени към намаляване на тревогата, предизвикана от 

вътрепсихичен конфликт и представляват сами по себе си 

специфични несъзнавани процеси, с помощта на които Азът се 

опитва да запази интегритета и адаптивността на личността. 

Тази концепции бива подложена на определени изменения в 

рамките на психоанализата. Според съвременния психоаналитик 

Бренер (Бреннера/ Brenner Ch., 1981), П. З. се явява определен 

аспект на мисленето, който отразява взаимовръзката между Аз и 

То. В зависимост от особеностите на конфликтната ситуация 

(различното ù разположение по оста „удоволствие – 

неудоволствие”), Азът може да прилага защитните механизми 

като защита при случаите на натиск от страна на влеченията, 

както и за тяхното удовлетворяване. Азът използва с цел защита 

всяка една нагласа, всяко възприятие, отвличане на вниманието, 

изместване на подбудите за дадено поведение, изобщо „всичко, 

което има под ръка”.  

В основата на съвременните представи за механизмите на 

П. З. лежат преимуществено познавателните теории на 
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Гжеголовска (познавательные теории Гжеголовской/ 

Grzegolowska H., 1981). Тези механизми се определят като 

защитни преоценки (реинтерпретации), които се характеризират 

с промяна на значението на факторите на емоционална опасност, 

на собствените черти и ценности. В основата на защитната 

дейност, целта на която е да се намали тревогата (на психичния 

дискомфорт) или да се повиши самооценката, лежи защитата на 

Аза посредством изопачаване на процеса на подбор и 

преобразуване на информацията. Благодарение на това се 

запазва съответствието между наличните у болния представи за 

обкръжаващия го свят, за самия него и за постъпващата 

информация. 

В родната психология и психотерапия понятието П. З. се 

разглежда като много важен тип реагиране на съзнанието на 

индивида на дадена психична травма (Бассин Ф. В. и др., 1975). 

Има се предвид преди всичко защитното преизграждане, 

протичащо в системите на взаимосвързаните психични нагласи и 

отношения, в субективната йерархия на ценностите, която е 

насочена към намаляване на патогенното емоционално 

напрежение, което спомага лечебния процес, макар и временно, и 

предотвратява по-нататъшното развитие на психични и 

физиологични нарушения.  

В личностно-ориентираната (реконструктивна) 

психотерапия на Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-

ориентированная (реконструктивная) психотерапия 

Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) П. з. се разбира като 

система от адаптивни реакции на личността, насочена към 

защитно изменение на значимостта на дезадаптивните 

компоненти на отношенията — на когнитивните, емоционалните, 

поведенческите такива — с цел отслабване на тяхното 

психотравматично въздействие върху Аз-концепцията на болния. 

Негативни чувства като тревога, страх, гняв, срам и др., самата 

болест като емоционален стрес, предизвикват в личността 

адаптивни процеси на преоценка на значението на ситуацията, 

отношенията, представите за себе си с цел намаляване на 

психичния дискомфорт и запазване на съответното ниво на 

самооценка. Този процес протича, по правило, в рамките на 

неосъзнатата дейност на психиката с помощта на набор от 

механизми на П. З., едни от които действат на ниво възприятие 

(например изтласкване), други — на ниво транформация 

(изопачаване) на информацията (например рационализацията). 

Устойчивостта, честото използване на ригидността, тясната 

връзка с дезадаптивните стереотипи на мислене, преживяване и 

поведение, включването в системата на сили на противодействие 

спрямо целите на лечението правят подобни защитни механизми 

патологични. Тяхна обща черта се явява отказът на личността от 

дейността, предназначена да разреши ситуацията или проблема, 
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които предизвикват отрицателни, мъчителни за индивида 

преживявания. 

Най-разпространените и важни механизми на П. З. могат 

да бъдат представени в няколко групи. Първата група е 

съставена от защитните механизми, обединени от отсъствието на 

преработка на съдържанието на онова, което се полага на 

изтласкване, потискане, блокиране или отричане. Изтласкването 

е активно недопускане в сферата на съзнанието или 

отстраняването от него на болезнени, противоречиви чувства и 

спомени, на неприемливи желания и мисли. Това е най-малко 

диференцираният и често най-слабо ефективният начин за 

защита, но в една или друга степен той се присъединява към 

действието на всички други защитни механизми. Човек лесно 

може да забравя някои неща, особено онези, които намаляват 

неговото чувство за личностна значимост. По-често този 

механизъм се проявява при хора с незряло Аз, с истерични черти 

на характера, при деца. За близки до описания начин за защита 

се смятат механизмите на перцептивна защита (автоматични 

реакции на невъзприемане при наличие на болестно 

разминаване между постъпващата и наличната информация), на 

потискане (по-съзнателно, отколкото при изтласкването, 

избягване на тревожещата информация, отвличане на 

вниманието от осъзнаваните афектогенни импулси и конфликти), 

на блокиране (задържане – обикновено временно – на емоции, 

мисли или действия, които предизвикват тревога), на отричане 

(непризнаване, отхвърляне на ситуации, конфликти, игнориране 

на болезнената реалност, на дадени факти).  

Втората група механизми за П. З. е свързана с 

преобразуването (изопачаването) на съдържанието на мислите, 

чувствата, поведението на болния. Механизмите на 

рационализация се проявяват в псевдообясняване от страна на 

болния на неговите собствени неприемливи желания, убеждения 

(убеждение) и постъпки, на развиване на собствени 

интерпретации (интерпретация) на различни личностни черти 

(агресивността се интерпретира като активност, безразличието 

като независимост, скъперничеството като пестеливост и т.н.) с 

цел оправдаване на самия себе си, доколкото осъзнаването 

(осознание) на тяхното истинско съдържание може да доведе до 

намаляване на чувството за собствена ценност, до повишаване на 

тревогата и до други отрицателни преживявания. При защитните 

механизми от типа на интелектуализацията влиза в ход 

контролът над емоциите под формата на преобладаване на 

размислите, разсъжденията по техен адрес вместо 

непосредственото им преживяване. Характерен признак на това 

се явява „обективното” отношение към ситуацията, прекалено 

разсъдливият начин, по който те биват представяни и опитите за 

разрешаване на конфликтните теми, без да се отдава внимание 
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на свързаните със ситуацията афекти. Близък до описания начин 

на защита е механизмът на изолация, който представлява 

интелектуално-емоционална дисоциация, отделяне на емоциите 

от конкретното психично съдържание, в резултат на което 

представата или емоциите се изтласкват или емоцията се свързва 

с друга, по-малко значима проява, като така се постига 

намаляване на емоционалното напрежение.  

Следващият в тази група защитни механизми – 

формирането на реакция – се характеризира с това, че 

справянето с неприемливите импулси, емоции, личностни 

качества се извършва чрез заместването им с противоположни 

(например пациент с изтласкана враждебност по отношение на 

околните неосъзнато приема нагласата и поведението на 

послушен и отстъпчив човек). Механизмът на изместване се 

проявява в това, че реалният обект, към който могат да бъдат 

насочени негативни чувства, се заменя от по-безопасен такъв 

(например сдържаната агресия на болния по отношение на 

авторитетно лице се премества към други, зависими от него хора). 

В случая на защитния механизъм проекция протича приписване 

на болния на непризнаваните от него самия собствени мисли, 

чувства и мотиви на други хора. За разлика от механизма на 

изместване, при идентификацията болния отъждествява себе си с 

по-силна личност, като в частност имитира агресивен или 

дружелюбен стил на поведение в зависимост от свързаните с този 

човек чувства на страх или на любов. 

П. З. е съставена от механизми за разреждане на 

отрицателното емоционално напрежение. Към тях се отнасят 

защитният механизъм на реализация в действие (аcting out), при 

който афективното разреждане се осъществява посредством 

активирането на експресивното поведение. Този механизъм може 

да изгражда основата на развитието на психична зависимост от 

алкохол, наркотици и лекарства, а също така и да води до 

суицидни опити, до хиперфагия, агресия и др. Защитният 

механизъм на соматизация на тревогата или на някой друг 

отрицателен афект се проявява в психовегетативни и 

конверсионни синдроми по пътя на трансформирането на 

психоемоционалното напрежение в сензорно-моторни действия. 

Някои автори включват в защитната дейност на личността и 

механизма на сублимацията, който преобразува енергията на 

инстинктивните влечения в социално приемлива активност.  

Към четвъртата група могат да бъдат отнесени 

механизмите на П. З. от манипулативен тип. При защитния 

механизъм на регресия протича завръщане към по-ранни, 

инфантилни личностни реакции, които се проявяват в 

демонстрирането на безпомощност, на зависимост, на детско 

поведение с цел намаляването на тревогата и бягство от 

изискванията на реалната действителност. С помощта на 
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механизма на фантазиране […] се повишава чувството за 

собствена ценност и за оказване на контрол върху собствения 

живот, повишава се чувството за собствена ценност и за контрол 

върху обкръжението. Известен също така е защитният механизъм 

на бягство в болестта, при формриането на който болният се 

отказва от отговорността и от самостоятелното решение на 

проблема, оправдава болестта си със своята несъстоятелност, 

търси опека и признание, играейки ролята на болен. 

Към днешна дата не съществува общоприета класификация 

на механизмите на П. З., като списъкът им може да бъде 

продължен. Тук бяха представени най-разпространените от тях. 

Защитните механизми в известна степен спомагат за 

стабилизиране на Аза на личността на болния, но водят и до 

неадаптивна ригидност на неговото поведение, ограничават 

възможностите за разкриване и разрешаване на 

вътреличностния му конфликт. В системата от адаптивни 

реакции на пациента механизмите на П. З. са тясно свързани с 

копинг-механизмите (копинг-механизмы, механизмы 

совладания) като активни, преимуществено съзнателни усилия 

на болния, насочени към овладяване на дадени ситуация или 

проблем. 

Познанията за механизмите на П. З. и тяхното отчитане са 

необходими за провеждане на личностно-ориентирана 

психотерапия с цел повишаването на нейната ефективност. Тези 

механизми се разкриват при изучаване на стратегиите на 

поведение на пациента във връзка с болестта, в трудните 

ситуациия в неговия живот. 

При диагностицирането на механизмите на П. З. през 

последните години широко се използва експериментално-

психологическата методика („Индекс на жизнения стил”, «Индекс 

жизненного стиля» (LSI — Lifestyle index), разработена от 

Плучик, Келерман, Конте (Плучик, Келлерман, Конте/ Plutchik 

R., Kellerman H., Conte H.). Този въпросник, адаптиран в 

Института „В. М. Бехтерев”, позволява да се оцени честотата на 

използване от индивида в неговия всекидневен живот на един 

или друг защитен механизъм и да се разкрие свойствената за 

него структура на защитно реагиране. Въпросникът определя 

изразеността на осем основни механизми за защита на Егото: 

изтласкване (вытеснение), отричане (отрицание), проекция 

(проекция), интелектуализация  (интеллектуализация), 

формиране на реакция (реактивное образование), регресия 

(регрессия), компенсация (компенсация), заместване 

(замещение). Примери за твърдения от въпросника: „Аз не 

изпитвам предубеждения към никого” (отричане); „Аз не се боя от 

старостта, защото тя се случва на всеки” (интелектуализация); 

„Порнографията е нещо ужасно (формиране на реакция). 

Особеностите на П. З. се проявяват в периода на 
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интензивна психотерапевтична работа при обсъждането на 

проблема на болния, при анализа на самооценката му, при 

изясняването на неотчетливо изразените от пациента емоции, 

при конфронтация (конфронтация = съпоставяне и 

демонстриране на болния на неговите противоречиви изказвания 

и поведение), при осъзнаването на вътрешния му конфликт в 

хода на общуването с психотерапевта. Защитните механизми на 

пациента представляват сами по себе си един от източниците на 

съпротива в процеса на психотерапия. Съпротивата отразява 

наличието на противоречива мотивация към лечението от една 

страна, съзнателният стремеж към оздравяване, а от друга — 

неосъзнатата потребност в поддържането на заболяването, т.н. 

„условна желателност на болестта” («условная желательность 

болезни»). Пациентътт оказва съпротива в определени моменти 

от психотерапевтичния процес, като използва типичния за него 

стил на защита, с помощта на който той избягва болезнените 

преживявания. 

Най-важното правило на психотерапевтичната тактика при 

работа със защитните механизми на болния се явява 

признаването от страна на лекаря на известното положително 

значение на П. З., демонстриране на уважение към личността на 

пациента, която осъществява централна регулираща функция в 

системата на психична адаптация. Също така важно правило се 

явява постепенната работа по разкриването, осъзнаването и 

тълкуването на защитния механизмъм. В моментите на изразена 

съпротива на пациента към психотерапията, психотерапевтът 

може да демонстрира очевидността на това защитно 

противодействие, а болният да се окаже в състояние да осмисли и 

признае факта на действие на тези неосъзнавани от него преди 

това сили. Единствено след като се случи това, може да се 

пристъпи към тълкуване на механизма на проява на конкретния 

начин за осъществяване на психична защита, на неговите 

адаптирвни и дезадаптивни функции.  

Психотерапевтичното въздействие при наличие на П. З. 

може да се осъществява на различни нива. Конструктивната 

промяна на психотравмиращата житейска ситуация, 

симптоматичното снижаване на тревогата, укрепването на Аза и 

повишаването на самооценката спомагат за намаляването на 

дезадаптивната зашитна дейност на пациента. Емпатичното 

общуване (съпреживяването и емоционалната подкрепа/ 

эмоциональная поддержка) с болния също така води до 

намаляване на неговата защитна съпротива. При целенасочена 

работа с механизмите за П. З. протича промяна на нарушените 

отношения на личността, а също така осъзнаване и разрешаване 

на психичния конфликт. Психотерапията тук следва да е 

насочена към замяна на примитивните, незрели защитни 

реакции на изласкване с по-избирателни и осъзнати адаптивни 
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начини за потискане и справяне. Така се постига вербален 

контрол, а пациентът започва да се използва по-съвършени 

съзнателни механизми за П. З. Разкриването и преработката на 

едни защитни механизми (заместване, идентификация) се 

провежда с цел укрепване на Аза на пациента, на други 

(рационализация, интелектуализация, фантазиране, реализация 

в действие, изтласкване) с цел обучаването на пациента да ги 

контролира и управлява, а при трети (бягство в болестта, 

регресия) работата е насочена към отстранянето им.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА КОРЕКЦИЯ // 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

 

Насочено психологическо въздйствие върху определени 

психични структури с цел обезпечаване на пълноценното 

развитие и функциониране на индивида. 

Терминът „психична корекция” («психологическая 

коррекция») получава разпространение през 70-те години на 20-

ти век. През този период психолозите започват да работят 

активно в областта на психотерапията, преди всичко на 

груповата такава. Продължителните дискусии относно това може 

ли психологът да се занимава с лечебна (психотерапевтична) 

работа, имат предимно теоретичен характер, поради което на 

практика психолозите не просто са искали, могли и успешно са 

реализирали тази възможност, но и предвид базовото си 

психологическо образование се оказват по-подготвени за такъв 

тип дейност, в частност в областта на груповата психотерапия 

(групповая психотерапия). Психотерапията обаче се явява 

лечебна практика, която по закон може да се упражнява 

единствено от лица с висше медицинско образование. Поради 

това терминът П. К. в известна степен цели да се преодолее тази 

ситуация: лекарят се занимава с психотерапия, а психологът – с 

П. К. Въпросът за отношението между понятията „психотерапия” 

и П. К. остава отворен и до днес и в тази връзка могат да се 

посочат две основни гледни точки. Една от тях се заключава в 

признаването на пълната идентичност между понятията П. К. и 

„психотерапия”, като обаче не се отчита, че П. К. като насочено 

психологическо въздействие се реализира не само в медицината 

(където могат да се посочат три основни области на нейното 

приложение: психопрофилактика (психопрофилактика), 

същинско лечение – психотерапия и рехабилитация), но и в други 

сфери на човешката дейност, например в педагогиката. Дори 

обичайното, всекидневно човешко общуване може да съдържа в 

по-голяма или по-малка степен целенасочено използвана П. К. 

Другата гледна точка се основава на това, че П. К. е 

призвана преимуществено да решава задачи, свързани с 

психопрофилактиката във всички нейни етапи, особено при 
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осъществяването на вторична и третична профилактика. Такова 

категорично ограничаване на сферите на приложение на П. К. в 

известна степен обаче е изкуствено. На първо място, в областта на 

неврозите е невъзможно напълно да се разграничат понятията 

„психична корекция” и „психотерапия”, „лечение” и 

„профилактика”, доколкото неврозата е заболяване в динамика, 

при което невинаги може да се отдели доболестното състояние от 

същинската болест, а самият процен на лечение в значителна 

степен включва в себе си и вторичната профилактикар На второ 

място, понастоящем в системата на възстановителното лечение 

при различни заболявания все по-широко се реализира един 

комплексен подход, който отчита наличието в етиопатогенезата 

на болестта наличието на биологичен, психичен и социален 

фактор, като всеки един от тях се нуждае от лечебно или 

коригиращо въздействие, което съответства на неговата природа. 

Ако психичният фактор при едно или друго заболяване встъпва 

като един от етиологичните такива, то неговата корекция в 

значителна степен съвпада със съдържанието на психотерапията 

– с един от компонентите на лечебния процес.  На практика е 

невъзможно да се определи общата схема на съотношението 

между П. К. и психотерапията извън конкретната нозология. 

Значението на психичния фактор в етиопатогенезата на едно или 

друго заболяване обуславя насочеността на методите за П. К. към 

решаването на същинските лечебни – психотерапевтични – 

задачи и позволява методите за П. К. да се разглеждат като 

психотерапевтични такива. Задачите на П. К. могат съществено 

да варират от насочени към вторичната и третичната 

профилактика на основното заболяване и насочени към 

първичната профилактика на вторичните невротични 

разстройства при соматични патологии до практически пълната 

им идентичност със задачите на психотерапията при неврозите (в 

рамките на личностно-ориентираните системи за психотерапия). 

Съпоставянето на понятията П. К. и „психична намеса” 

(психологическое вмешательство) установява очевидното 

сходство между тях, доколкото целта и на психичната намеса е 

осъществяването на целенасочено психично въздействие, 

намесата се реализира в различни области на човешката 

практика и се осъществява с психологически средства. П. К. в 

медицината може да бъде насочена към решаване на 

профилактични, лечебни (психотерапевтични) и 

рехабилитационни задачи. Както П. К., така и психичната 

намеса, използвани с лечебна цел, играят психотерапевтична 

функция. Очевидно е, че по същество тези понятия съвпадат. 

Вероятно най-точен и адекватен би бил терминът „психична 

намеса” с цел П. К., макар и това да звучи твърде гръмко. Можем 

да кажем единствено, че в родната литература по-разпространено 

е понятието П. К., а в чуждоезичната – „психична намеса”. 
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Следва също да се подчертае, че както психотерапията, така и 

психопрофилактиката не ограничават своята практика 

единствено с методите за П. К., което още веднъж подчертава 

многопластовия, динамичен характер на съотношението между 

задачите и методите на П. К. и психотерапията, които се пресичат 

взаимно, без да се изчерпват една друга напълно. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ  

НА ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Развитието на съвременната научна психотерапия се 

осъществява на основата на различни теоретични подходи, на 

базата на анализ и обобщение на резултатите от емпиричните 

изследвания на клиничните, психофизиологични, психологичес-

ките, социално-психологичните и други аспекти в изучаването на 

механизмите и ефективността на психотерапев-тичните намеси 

(психотерапевтические вмешательства). Без да се подценява 

значението на клиничните основи на психотерапията, трябва да 

се подчертае, че психологичните основи на психотерапията имат 

особено значение, доколкото и обектът на нейното въздействие 

(психиката) и средствата за въздействие (клинико-

психологичната намеса) представляват сами по себе си 

психологически явления, т.е. психотерапията използва 

психологически средства за въздействие и е насочена към 

постигане на определени психични изменения. 

Значимостта на теоретичните и, преди всичко, на 

психологичните основи на психотерапията, също така се определя 

от разпространението през последните години на множество най-

разнообразни методи, които достатъчно широко се използват в 

психотерапевтичната практика, но при това невинаги имащи 

съответна теоретична база. Дори при налична обосновка на 

метода с определена теоретична концепция, тя невинаги се 

осознава напълно от професионалните психотерапевти. 

Именно теоретичните представи, които разкриват 

съдържанието на понятието „норма” и „отклонение” („дефект”, 

„патология”), определят обаче характера и спецификата на 

психотерапевтичните въздействия и позволяват тяхното 

целенасочено и осъзнато осъществяване, а също така създават 

база за професионалната подготовка на психотерапевтите. В 

медицината съществува ясно съответствие между представите за 

норма и патология и системата за въздействие (лечение), която 

логично произтича от тези представи. В психотерапевтичната 

практика обаче такова съответствие не се наблюдава винаги, а в 

същото време единствено разбирането на общите подходи, 

наличието на точни представи за теоретичната основа, на базата 
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на която се осъществяват психотерапевтичните въздействия, 

създават условия за ефективна психотерапевтична практика. И 

това е един от най-съществените проблеми на съвременната 

психотерапия в Русия, доколкото тази ситуация възпрепятства 

както създаването на ефективна система за подготовка на 

психотерапевтите, така и осъществяването на психотерапев-

тичната практика.  

Психотерапията като научна дисциплина трябва да има 

свои теория и методология, собствен категориален апарат и 

терминология, всичко онова, което характеризира една 

самостоятелна научна дисциплина. Разнообразието от 

направления и терчения, на школи и конкретни 

психотерапевтични методи, основани на различни теоретични 

подходи, води обаче до това, че понастоящем не съществува дори 

дно единно определение (за психотерапия – бел. прев.), а броят на 

психотерапевтичните методи надхвърля 500. Едни от тях ясно 

определят психотерапията като сфера на медицината, други 

акцентират вниманието на психологическите аспекти. При това 

следва да се отбележи, че в родната традиция психотерапията се 

определя преди всичко като метод за лечение, а в 

чуждестранната в по-голяма степен се подчертават нейните 

психологични аспекти. В качеството на пример за медицинския 

подход към разбирането на психотерапията може да се приведат 

следните определения, които задължително включват понятия 

като лечебни въздействия, болен, здраве или болест. Тук 

психотерапията се разбира като „система от лечебни въздействия 

върху психиката и чрез психиката на човешкия организъм” 

(«система лечебных воздействий на психику и через психику на 

организм человека») „специфична ефективна форма на 

въздействие на психиката на човека с цел осигуряване и 

запазване на неговото здраве” («специфическая эффективная 

форма воздействия на психику человека в целях обеспечения и 

сохранения его здоровья»), „процес на лечебно въздействие върху 

психиката на даден болен или на група болни, който обединява 

лечение и възпитание” («процесс лечебного воздействия на 

психику больного или группы больных, объединяющий лечение и 

воспитание») и т.н. 

Определенията, които в голяма степен се фокусират върху 

психологическите подходи, включват понятия като 

междуличностно взаимодействие, психологически средства, 

психични проблеми и конфликти, когнитивни процеси, 

отношения, нагласи, емоции, поведение и др. Психотерапията е 

„особен вид междуличностно взаимодействие, при който на 

пациентите се оказва професионална помощ чрез психологически 

средства при решаването на възникващи у тях проблеми и 

затруднения с психичен характер” („особый вид межличностного 

взаимодействия, при котором пациентам оказывается 
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профессиональная помощь психологическими средствами при 

решении возникающих у них проблем и затруднений 

психологического характера”), „средство, което използва вербални 

методики и междуличностни взаимоотношения с цел да помогне 

на човека в модифицирането на отношенията и поведението му, 

които интелектуално, социално или емоционално се явяват 

негативни („средство, использующее вербальные методики и 

межличностные взаимоотношения с целью помочь человеку в 

модификации отношений и поведения, которые интеллектуально, 

социально или эмоционально являются негативными”), 

„персонализирана техника, която представлява нещо средно 

между техника за планирана промяна на отношенията, чувствата 

и поведението на човека и познавателен процес, който за разлика 

от всеки друг поставя човека лице в лице с неговите вътрешни 

конфликти и противоречия” («персонализованная техника, 

которая представляет собой нечто среднее между техникой 

планируемых изменений отношений, чувств и поведения 

человека и познавательным процессом, который в отличие от 

любого другого ставит человека лицом к лицу с его внутренними 

конфликтами и противоречиями») и т.н. В качеството му на 

определение, което е достатъчно общо, но в известна степен 

обединява тези два подхода, може да се приведе определението 

на Кратохвил (Kratochvil S.): „Психотерапията представлява сама 

по себе си целенасочена оптимизация на нарушената дейност на 

организма с психологически средства” («Психотерапия 

представляет собой целенаправленное упорядочение нарушенной 

деятельности организма психологическими средствами»). 

В определенията, които условно можем да наречем 

медицински, психотерапията се разглежда като форма на 

въздействие върху психиката (и чрез психиката на организма), 

т.е. подчертава се обектът на въздействие. Психологическият 

подход, от своя страна, акцентира вниманието не толкова върху 

обекта, колкото върху средствата за въздействие. И двете 

позиции са обясними. От една страна, психотерапията дословно 

означава лечение на душата (от гръцки език psyche — душа, 

therapeia — лечение), което посочва обекта на нейното 

въздействие. От друга страна, в руския език сходните по 

словообразуване термини (например физиотерапия, 

фарамакотерапия и пр.) обръщат внимание не на обекта, а на 

средствата за въздействие (фармакотерапията е лечение с 

медикаментозни средства). В този случай терминът 

„психотерапия” означава лечение чрез психологически средства. 

Остава да се надяваме, че процесът на разивтие на 

психотерапията като научна дисципллина ще позволи да се 

уточни и нейното определение. Трябва да се обърне внимание 

обаче, че понятието „въздействие” неизменно присъства в най-

разнообразните определения на психотерапията. 
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Психотерапевтичното въздействие е вид клинико-

психологична намеса (интервенция), което се характеризира с 

определени цели, със съответстващи на тези цели средства за 

въздействие (методи), функции, теоретична обосновка, 

емпирична проверка и професионални действие. Очевидно е, че 

теоретичната обоснованост е основна характеристика на клинико-

психологическата (психотерапевтична) интервенция, доколкото 

именно теоретичният подход определя целите и средствата, 

характера и спецификата на психотерапевтичното въздействие.  

В качеството на теоретична основа на психотерапията 

встъпва научната психология, психологическите теории и 

концепции, които разкриват психологическото съдържание на 

понятията „норма” и „патология” и формиращи определена 

система от психотерапевтични въздействия. Концепцията за 

нормата е представа за здравата личност, т.е. психологическа 

концепция, която определя основните детерминанти на 

развитието и функционирането на човешката личност. 

Концепцията за патологията е концепция за личностните 

нарушения, концепция за произхода на невротичните 

разстройства, която ги разглежда в рамките на съответстващите 

им представи за нормата.  

При цялото това разнообразие от психотерапевтични 

подходи се разграничава три основни направления в 

психотерапията — психодинамично, поведенческо и „опитно” 

(опитное) и съответно три основни направления в психологията 

(психоанализа, бихевиоризъм и екзистенциално-хуманистична 

психология), като всяко от тях се характеризира със свой собствен 

подход към разбирането на личността и на личностните 

нарушения, както и на логически свързаната с тях система на 

психотерапевтичните въздействия. Различните направления в 

психотерапията не са просто различни модели на психологическа 

намеса, но и различни психологически теории, различни 

концепции за личността, които бидейки основани на определени 

философски подходи със свой собствен възглед за природата на 

човека и пътя за нейното разбиране, оказват влияние не само на 

психотерапевтичната практика, на практиката на психичната 

намеса, но и на други видове човешка дейност  (вж Динамично 

направление в психотерапията/ Динамическое направление в 

психотерапии, Поведенческа психотерапия/ Поведенческая 

психотерапия, Хуманистично (екзистенциално-хуманистично, 

опитно) направление в психотерапията/ Гуманистическое 

(экзистенциально-гуманистическое, опытное) направление в 

психотерапии). 

Психодинамично направление (Психодинамическое 

направление). В рамките на психодинамичния подход, 

изхождайки от представите за организацията и за механизмите 

на функциониране на психиката и на възникване на неврозите, е 
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разработен лечебен метод, в който се съблюдава ясното 

съответствие не само между психологическата концепция на 

психоанализата и теориите за психоаналитичната психотерапия, 

но и по отношение на практиката на психоанализата. 

Психологическата концепция, концепцията за личността в 

психоанализата представлява сама по себе си реализация на 

психодинамичния подход, който предполага разглеждане на 

психичния живот на човека и на неговата психика от гледна 

точка на динамиката (взаиимодействия, борби, конфликти) на 

нейните компоненти (различни психични феномени, различни 

аспекти на личността) и тяхното влияние върху психичния живот 

и поведението на човека. В качеството на основна детерминанта 

на личностното развитие и поведение тук се разглеждат 

несъзнаваните психични процеси, които встъпват в качеството им 

на движещи сили, определящи и регулиращи поведението и 

функционирането на човека. Като цяло, психичният живот на 

човека се разглежда като израз на несъзнаваните психични 

процеси. Несъзнаваното съдържа в себе си инстинктивните 

желания, първичните, вродени, биологични влечения и 

потребности, които заплашват съзнанието и се изтласкват в 

областта на несъзнаваното. Инстинктите се разбират като 

подбудителни, мотивационни сили на личността, като 

психически израз на импулсите и стимулите, произхождащи от 

организма (и в този смисъл биологични), като психичен израз на 

състоянието на организма или на потребностите, които са го 

довели до неговото състояние. Целта на инстинкта е да отслаби 

или да отстрани възбудата, да удовлетвори потребностите чрез 

определено съответстващо на тази цел поведение. Тази вътрешна 

стимулация според Фройд (Фрейд, Freud S.) е източник на 

психична енергия, която обезпечава психичната активност на 

човека (в частност неговата поведенческа активност). Поради 

това инстинктивните желания на човека се разглеждат като 

мотивационни сили, т.е. мотивацията на човека е насочена към 

удовлетворяване на потребностите на организма, към 

намаляване на напрежението и възбудата, породени от тези 

потребности. 

Разглеждайки проблема за организацията на психиката и 

този за личността, Фройд създава два модела: топографски 

(топографическая модель) (нива на съзнанието/уровни сознания) 

и структурен модел (структурная модель) (личностни 

структури/личностные структуры). Според топографския модел в 

психичния живот на човека могат да се разграничат три нива: 

съзнание (това, което се осъзнава от човека в даден момент), 

предсъзнателно (това, което не се осъзнава в дадения момент, но 

много лесно може да бъде осъзнато) и несъзнавано (това, което не 

се осъзнава в дадения момент и практически не може да бъде 

осъзнато от човека самостоятелно, то включва инстинктивните 
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импулси, преживявания, спомени, изтласкани в несъзнаваното 

като заплащващи съзнанието). По-късен модел на на 

личностната организация е структурният. Според този модел 

личността включва три структури, три инстанции: Ид (То/Оно), 

Его (Аз/Я) и Супер-Его (Сверх-Я). Ид се явява източник на 

психична енергия, той действа в несъзнаваното и включва 

базалните инстинкти, първичните потребности и импулси. Ид 

действа според принципа на удоволствието, т.е. се стреми към 

незабавно намаляване на напрежението. Егото (разумът) насочва 

и контролира инстинктите, осъществява анализ на вътрешните 

състояния и на външните събития и се стреми да удовлетвори 

потребностите на Ид, като отчита изискванията на външния свят. 

Супер-Егото е моралният аспект на личността, съвестта и 

идеално Аз. Той се формира в процеса на възпитание и на на 

социализация на индивида чрез интернализация на социалните 

норми, на ценностите, на стереотипите на поведението и 

осъществява контрол върху поведението на човека (самоконтрол). 

По този начин Ид се стреми към незабавно отслабване на 

напрежението и не е съгласуван с реалността, Супер-Егото 

възпрепятства реализацията на тези желания и се стреми да ги 

потисне (съгласно морално-етичния принцип), а Егото, обратно, 

способства за осъществяването на желанията на Ид, но се стреми 

да ги съгласува с реалността,  с изискванията и ограниченията на 

социалната среда (съгласно принципа на реалността), като така 

става свооебразна арена на борба на първичните потребности 

(Ид) и моралните норми, правила, изисквания, забрани (Супер-

Его). Следствие от силния натиск на Егото е тревогата като 

сигнал за опасност, който съпровожда определено ниво на 

напрежение. Тя е функция на Егото и го предупреждава за 

надигащата се опасност, за заплаха, тя помага на личността да 

реагира в подобни соитуации по безопасен, адаптивен начин. 

Фройд разграничава три типа тревога: обективна или 

реалистична (свързана с въздействието на външния свят), 

невротична (свързана с въздействията на Ид) и морална 

(свързана с въздействията на Супер-Егото). Невротичната 

тревога по своята същност е страх от наказание за 

неконтролируемото проявление на потребностите на Ид и 

възниква в резултат на въздействието на импулсите на Ид и на 

опасността, че те ще бъдат осъзнати, но няма да могат да бъдат 

контролирани. Тревогата предизвиква и активизира защитните 

механизми — определени прийоми, използвани от Егото и 

насочени към снижаване на напрежението и тревогата. 

Функцията на защитните механизми се заклюючава в това да не 

се допусне осъзнаване на инстинктивните импулси, да се 

предпази Егото от тревогата. Те са неосъзнати и пасивни, в 

значителна степен изкривяват реалността и са насочени навътре 

— към намаляване на тревогата. Като цяло, действието на 
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защитните механизми е неефективно, тъй като те са насочени не 

към активното преобразуване и към преработката на 

конфликтите и проблемите, а единствено към тяхното 

изтласкване в несъзнаваното, към „изтриването” им от 

съзнанието. Затова тревогата намалява само за кратко и 

поддържането на тревожността може да доведе до развитие на 

невротично състояние. 

Централното съдържание на общата концепция за 

психичния произход на неврозите в рамките на психоанализата 

се явява представата за невротичния конфликт. Фройд разглежда 

невротичния конфликт като „преживяване, възникващо в 

резултат на сблъска в крайна сметка на две несъвместими 

тенденции, които действат едновременно като мотиви, които 

определят чувствата и поведението”. Според Фройд по своята 

същност неврозата е конфликт между несъзнаваното и 

съзнанието. „От самото начало ние забелязваме, че човек се 

разболява заради конфликта, възникващ между изискванията на 

инстинкта и вътрешното съпротивление, което се поражда вътре 

против този инстинкт”. Съзнателните компоненти — това са 

нормите, правилата, забраните, които съществуват в обществото и 

които се явяват елементи на Супер-Егото. Несъзнаваният 

компонент — това са първичните, инстинктивни потребности и 

влечения, които съставляват съдържанието на Ид. Изтласкани в 

несъзнаваното, те не губят своя енергетичен потенциал, а 

напротив — запазват го и дори го усилват, а по-късно се 

проявяват или в социално приемливи форми на поведение (чрез 

сублимация), а ако това е невъзможно или недостатъчно — то под 

формата на невротични симптоми. Така неврозата се явява 

следствие на конфликта между несъзнаваното (което се образува 

от изтласканите под влиянието на моралните норми, правила, 

забрани, изисквания първични биологични потребности и 

влечения, преди всичко със сексуален и агресивен характер) и 

съзнанието. Трябва да се отбележи обаче, че различните 

представители на психоанализата по различен начин разбират 

несъзнаваното и следователно — съдържателната страна на 

невротичния конфликт. 

Изхождайки от такова разбиране на природата на 

невротичните разстройства, основната задача на психотерапията 

в рамките на психоанализата се състои в осъзнаването на 

несъзнаваното. Задачата на психотерапевта-психоаналитика е да 

разкрие и да преведе в съзнанието несъзнаваните тенденции, 

влечения и конфликти, да способдства осъзнаването. На тази 

задача е подчинен и самият ù метод. Психоаналитикът изгражда 

процеса така, че да облекчи проявата и разбирането на 

несъзнаваното, като се основава на теоретичните представи на 

психоанализата за начините и пътищата за неговото изразяване. 

Това и определя съдържанието на процеса, степента на неговата 
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структурираност, стратегията и тактиката на психотерапевта, 

неговата роля, позиция, ниво на активност, интензивност, честота 

на сеансите и др. Според психологическите представи на 

психоанализата, несъзнаваното намира своя израз в свободните 

асоциации (свободные ассоциации), в символните прояви на 

несъзнаваното, в преноса (перенос) и съпротивата 

(сопротивление). За да спомогне за достигането на осъзнаване 

(осознание), психоаналитикът подлага на анализ именно тези 

психични феномени. Поведението на психоаналитика е 

детерминирано също така от теоретичните представи за преноса 

(като проекции) и за неговата роля в процеса на психоанализа 

(като начин за проектиране на миналите значими отношения на 

пациента в плоскостта на психотерапевтичното взаимодйствие). 

Именно тези психологически представи определят особеното 

внимание на психоанализата към преноса. За да създаде условия 

за пренос, психоаналитикът се придържа към определена 

стратегия на поведение: държи се емоционално неутрално, 

създавайки така условия за проекции. 

Изброените психични феномени (свободни асоциации, 

символни прояви на несъзнаваното, пренос и съпротива) се 

подлагат на анализ в процеса на психотерапия. Терминът анализ 

предполага редица процедури (конфронтация, изясняване/ 

прояснение, интерпретация и преодоляване/ преодоление), 

централна от които е интерпретацията. Останалите процедури 

или водят към интерпретацията, или са насочени към това да я 

направят по-ефективна. В най-общ вид можем да орпеделим 

психоанализата като интерпретиращ (тълкувателен) анализ на 

различни компромисни образувания на съзнанието. За Фройд 

само по себе си осъзнаването на причините на заболяването 

изпълнява особено важна терапевтична функция. Съществена 

също се явява обаче и интеграцията в Аза на всичко онова, което 

по-рано е било изтласкано и след това се осъзнава в процеса на 

психоанализа. 

Така основното съдържание на психоанализата като 

психотерапевтична система е извеждането от несъзнаваното и 

осъзнаването (на неговия материал – бел. прев.) чрез анализ на 

неговите символни прояви, свободни аспциции, пренос и 

съпротиви. За тази цел психоанализата нагледно демонстрира 

обосноваността на всяка стъпка на психоаналитика с определени 

теоретични представи. 

Поведенческо направление. Поведенческото направление в 

психотерапията е основано на психологията на бихевиоризма 

(бихевиоризм) и използва принципа на ученето (научение) за 

промяна на когнитивните, емоционалните и поведенческите 

структури. Развитието на методическите подходи в това 

направление в голяма степен е свързано с удложняване на 

традиционната бихевиористка схема «стимул—реакция» чрез 
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въвеждане на междинни променливи — процеси, опосредстващи 

влиянието на външните дразнители върху поведението на 

човека, и отразяващи еволюцията на целите на поведенческата 

психотерапия от външно към вътрешно учене: от методи, 

насочени към изменение на отворените форми на поведение, на 

непосредствено наблюдаваните поведенчески реакции (основани 

преимуществено на класическото обуславяне (классическое 

обусловливание) и на оперантното обуславяне (оперантное 

обусловливание) до методи, насочени към изменение на по-

дълбоките, затворени психични образувания (основани на 

теорията за социалното учене, на моделирането и когнитивните 

подходи). Поведенческата психотерапия, по своята същност, 

представлява клинично използване на теориите за ученето, 

формирани в рамките на бихевиоризма. 

Бихевиоризмът, явявайки се психологическа основа на 

поведенческата психотерапия и на поведенческото направление в 

медицината,, фокусира своето внимание върху поведението като 

единствена психична реалност, което и определя подхода на това 

направление към проблема за здравето и болестта. Здравето и 

болестта са резултат от онова, на което човек се е научил и от 

онова, на което не се е научил, като тук под личност се разбира 

придобитият от човека житейски опит. Нормата в рамките на 

този подход е адаптивното поведение, а клиничните симптоми 

или личностните разстройства се разбират като неадаптивно 

поведение, като усвоена неадаптивна реакция. В центъра на 

вниманието се оказва не толкова болестта, колкото симптомът, 

който се разбира като нарушение на поведението. Така Волпе 

(Вольпе, Wolpe J.) определя невротичното поведение като навик 

за неадаптивно поведение у физиологично нормален иначе 

организъм; Айзенк (Айзенк, Eysenck H. J.) и Рахман (Рахман, 

Rachman S.) — като усвоени образци на поведение, които по 

някаква причина са неадаптивни. Адаптацията е основна цел на 

поведението, затова поведението, което не я осигурява, се явява 

патологично. Нарушенията на поведението в рамките на 

поведенческото направление са придобити, т.е. представляват 

сами по себе си неправилна реакция, която не осигурява 

необходимото ниво на адаптация. 

В съответствие с тези представи за нормата и патологията, 

основна цел на психологическите намеси, на психотерапията в 

рамките на поведенческия подход се явява ученето, т.е. замяната 

на неадаптивните форми на поведението с адаптивни (еталонни, 

нормативни, правилни). Методически ученето се базира на 

основните психологически модели за ученето, разработени от 

бихевиоризма. Различните методи на поведенческата 

психотерапия концентрират въздействието върху отделни 

елементи и комбинации в рамките на традиционната 

бихевиористка схема „стимул-междинни променливи-реакция”. В 
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съответствие с това в рамките на поведенческата психотерапия 

могат да се разграничат три подхода, свързани с три модела на 

учене. 

Първият подход методически се основава на класическата 

парадигма на И. П. Павлов, на класическото обуславяне и 

използва схемата „S->R» и систематичната десенсибилизация 

(систематическая десенсибилизация) или други прийоми за 

редукция на симптома. В класическата схема на Павлов 

реакциите възникват единствено в отговор на определен стимул, 

т.е. на безусловен или условен дразнител. Формирането на 

условен рефлекс протича в условията на […] повторения. 

Експериментаторът въздейства върху организма с условен 

дразнител и го подкрепя безусловно. След редица повторения 

реакцията се асоциира с новия стимул, преди всичко неутрален 

безусловен стимул предизвиква условна реакция. Резултат от 

ученето в тази схема е поведението на отговор  — поведение, 

предизвикано от определен стимул. Подаването на подкрепление 

(подкрепление) в този случай е свързано със стимула (S), поради 

което този тип поведение, в процеса на който се образува връзка 

между стимулите, се обозначава като тип S учене. Като пример за 

такъв методически подход може да послужи методът на 

класическата систематична десенсибилизация на Волпе (метод 

классической систематической десенсибилизации Вольпе). Могат 

да се изброят и други феномени, свързани с името на И. П. 

Павлов, които се използват в поведенческата психотерапия: 

генерализация на стимулите, различаване на стимулите 

(различение стимулов (стимульная дискриминация), угасване. 

Вторият подход методически се основава на оперантната 

парадигма на Скинър (Skinner B. F.) и използва схемата  «R->S» и 

различните видове подкрепления. Скинър, един от най-видните 

представители на бихевиоризма, показва, че въздействието на 

заобикалящата среда определя поведението на човека, като той 

разглежда в качеството на главен фактор за фомирането на 

човешкото поведение културата, чието съдържание се изразява в 

определен набор комплекси от подкрепления. С тяхна помощ 

може да се създава и модифицра човешкото поведение в нужното 

направление. На това разбиране се основават методите за 

модификация на поведението, които се използват не само в 

психотерапевтичната практика, но и например в практиката на 

възпитателното въздействие. Термините „инструментално учене” 

(инструментальное научение) и „оперантно обуславяне на 

поведението” (оперантное обусловливание поведения) означават, 

че реакцията на организма, която се формира по метода на проба 

и грешка, се явява инструмент за получаване на поощрение и 

предполага опериране със средата, т.е. поведението е функция на 

неговите последици. Съгласно принципа на оперантното 

обуславяне поведението се контролира от неговия резултат и 
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последици. Модификацията на поведението се осъществява чрез 

повлияване на резултатите и последиците от него. В съответствие 

със схемата на оперантното обуславяне, експериментаторът, 

наблюдавайки поведението, фиксира случайни прояви на 

желателните реакции и веднага ги подрепя. Така стимулът 

следва поведенческата реакция, като се използва директно 

подкрепяне чрез поощрение и наказание. Резултат от такова 

учене е оперантното учене (оперантное научение) или оперант. 

Тук подкрепа получава не стимулът, а реакцията на организма 

(R), именно тя предизвиква подкрепящия стимул, ето защо 

такова учене се обозначава като учене от тип R. Оперантното 

поведение (тип R поведение) е поведение, предизвикано от 

подкреплението, следващо поведението. Пример за такъв 

методичен подход могат да служат методи на поведенческата 

психотерапия като „жетонна система” (жетонная система), а 

също така някои видове тренинг (тренинг).  

Третият подход в методическо отношение е основан на 

парадигмата на ученето по модели, на социалното учене 

(социальное научение) и използва разнообразни системи от 

директивната психотерапия (директивная психотерапия), 

целта на които се явява промената на многочислените 

психологически параметри, разглеждани като междинни 

променливи. Като цяло този тип учене е основан на представите, 

съгласно които човек се обучава в ново поведение не само на 

основание на собствения си непосредствен опит (както е при 

класическото и оперантното обуславяне), но и на основата на 

чуждия опит, наблюдавайки другите хора, чрез процесите на 

моделиране. Ето защо този тип учене се нарича също и 

моделиране или учене по модели. Ученето по модели предполага 

учене чрез наблюдаване и имитация на социалните модели на 

поведение. Това направление е свързано преди всичко с името на 

американския психолог Бандура (Бандура, Bandura А.), 

представител на медиаторния подход. Ученето по моделите 

протича по следния начин: а) наблюдателят вижда ново 

поведение, което по-рано не е било в неговия репертоар; б) 

поведението на модела усилва или отслабва съответното 

поведение на наблюдаващия; в) поведението на модела 

притежава функцията възпроизвеждане, т.е. може да бъде 

усвоено от наблюдателя. Наблюдаването на модела способства за 

изработването у наблюдателя на нови реакции, облекчава 

реализирането на придобити преди това реакции, а също така 

модифицира вече съществуващото поведение. Бандура 

разграничава три основни регулаторни системи на 

функциониране на индивида: 1) предшестващи стимули (в 

частност поведението на другите, което се подкрепя по определен 

начин; 2) обратна връзка (обратная связь) (най-вече под 

формата на подкрепления на последиците от поведението) и 3) 
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когнитивните процеси (човек представя външните влияния и 

ответната реакция на тях под формата на „вътрешен  модел на 

външния свят”), които осъществяват контрол върху стимула и 

подкрепленията. Ако отново се обърнем към основната формула 

на бихевиоризма S->r->s->R, (където r-s или r-s-r-s ... -r-s се 

разглеждат като междинни променливи), то очевидно, че тук 

решаващата роля в процеса на научаване принадежи не на 

подкрепянето на стимула или на реакцията на организма, а на 

въздействието върху междинните (медиаторни) променливи. 

Ученето в този случай е насочено към промяна на по-дълбоките, 

на скритите психично образувания. В зависимост от това какви 

психични процеси се разглеждат в качеството им на медиатори 

(това са преимуществено когнитивни и мотивационни процеси) се 

определят и психотерапевтичните мишени. Понастоящем голяма 

популярност и разпространение придобиват когнитивните 

подходи, които в качеството им на междинни променливи, които 

играят важна роля в развитието на нарушенията, се разглеждат 

когнитивните процеси. В качеството на пример за подобни 

подходи могат да се посочат Бек (Бек, Beck А. Т.) и Елис  (Эллиc, 

Ellis A.). 

Така Бек смята, че психичните проблеми, емоционалните 

реакции и клиничните симптоми възникват от изопачаването на 

реалността, което е резултат от погрешни предпоставки и 

обобщения, т.е. между стимула — S (ситуация, външно събитие) и 

реакцията — R (неадаптивно поведение, емоции, симптоми), а в 

качеството на междинна променлива встъпва когнитивния 

компонент (съзнателната мисъл). При емоционалните 

разстройства причината за продължителните емоции се явява 

когнитивният поток, който е основан не на реалността, а на 

субективната оценка. Резултат от това са хипотезите, които не 

подлежат на никаква критична проверка и се възприемат като 

аксиоми, формирайки неправилни представи за света и за самия 

себе си — неадаптивни когниции или автоматични мисли, които 

изкривяват реалността повече от обичайното мислене и по 

правило човек не разбира тяхното съдържание и въздействието 

им на емоционалното състояние. Автоматичните мисли 

изпълняват регулираща функция, но, доколкото самите те 

съдържат значителни изкривявания на реалността, то те не 

могат да осигурят адекватна регулация на поведението, което 

води до дезадаптация. В качеството на най-типични 

изкривявания или грешки на мисленето се посочват 

филтрирането, поляризирането на оценките, свръхмерната 

генерализация, обобщението, персонализацията, погрешната 

представа за контрола и редица други. Подчертава се, че 

автоматичните мисли имат индивидуален характер, но също така 

съществуват и специфични за определени разстройства 

автоматизирани мисли. Така депресията е свързана с 
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песимистичния възглед за себе си и за бъдещето, за околния свят, 

с мисли за загуби в личностната сфера, тревогата — с мисли за 

опасност и заплаха, с това, че другите ще отхвърлят, унижават 

тревощия се, фобиите — с мисли за опасни събития, които трябва 

да се избягват, с невъзможността за общ контрол на ситуацията и 

т.н. Автоматичните мисли са специфични и дискретни, те са 

своего рода стенограма и са представени в съзнанието на човека в 

сбит вид. Задачата на когнитивната психотерапия е в това да 

намери и да разкрие изопаченото мислене и да го поправи. 

Човекът може да бъде обучаван да се съсредоточава върху 

интроспекцията и да определя как мисълта свързва ситуацията и 

обстоятелствата с емоционалния отговор. 

Според Елис между стимула и реакцията също така се 

съдържа когнитивен компонент — системата от убеждения на 

човека. Той разграничава два типа когниции — дескриптивни, 

или описателни (информация за това, което човек възприема в 

околния свят, — чиста информация за реалност), и оценъчни 

(отношението към тази реалност, изразяващо се в нейната 

обобщена оценка, — оценъчна информация за реалността). 

Дескриптивните когниции са свързани с оценъчните, но връзките 

между тях могат да бъдат с различна степен на твърдост. 

Гъвкавите връзки между дескриптвините и оценъчните когниции 

формират рационалната система от нагласи (убеждения), а 

твърдите — иррационалната. Нормално функциониращият 

индивид се характеризира с рационална система от нагласи — 

със система от гъвкави емоционално-когнитивни връзки, която 

има вероятностен характер, която изразява по-скоро пожелание 

или предпочитание. На рационалната система от нагласи 

съответства умерена сила на емоциите. И макар понякога те да 

имат интензивен характер, те не държат дълго човека и не 

блокират неговата дейност, като така не възпрепятстват 

постигането на целите. Ирационалните нагласи са твърди връзки 

между дескриптивните и оценъчните когниции, които имат 

абсолютистки характер (от типа на предписания, изисквания, 

задължителни заповеди, при тях няма изключения). 

Ирационалните нагласи не съответстват на реалността както по 

сила, така и по качество на това предписание. Невъзможността 

да се реализират ирационалните нагласи предизвиква 

продължителни, неадекватни на ситуацията емоции, които 

възпрепятстват нормалното функциониране на индивида. 

Позицията на Елис е, че емоционалните разстройства са 

обусловени именно от нарушения в когнитивната сфера — от 

ирационални убеждения или ирационални нагласи.  

Така всички съществуващи методи на поведенческата 

психотерапия се явяват непосредствено свързани с определени 

психологически теории за ученето и представляват сами по себе 

си тяхното практическо приложение. Поведението на 
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психотерапевта в този случай също се определя напълно от 

теоретичната му ориентация: ако задачата на психотерапията се 

състои в ученето, то ролята и позицията на психотерапевта 

трябва да съответства на ролята и позицията на учителя или на 

техническия инструктор, който активно въвлича пациента в 

съвместна работа. Основната функция на психотерапевта се 

състои в организирането на един ефективен, научно-обоснован 

процес на учене.  

Хуманистично (опитно) направление. Това направление в 

психотерапията е твърде нееднородно, което намира израз и в 

разнообразните термини, които се използват за обозначаването 

му, и е свързано с традиционното включване в това направление 

на най-разнообразни психотерапевтични школи и подходи, които 

са обединени от общо разбиране за целите на психотерапията и 

за пътищата за постигането им. При всички тези подходи 

личностната интеграция, възстановяването на целостността и на 

единството на човешката личност се разглеждат като основна цел 

на психотерапията, която може да бъде постигната чрез 

преживяване, осъзнаване, приемане и интеграция на собствения 

субективен опит и на новия опит, получен в хода на 

психотерапевтичния процес. Далеч обаче невинаги тези подходи 

отчетливо приемат за своя основа хуманистичната психология. 

Отчитайки обаче утвърдената традиция и изразената в по-малка 

или по-голяма степен връзка на повечето подходи в това 

направление с хуманистичната психология, е целесъобразно да се 

използва названието „хуманистично направление”. 

В основата на хуманистичната психология лежат 

философията на европейския екзистенциализъм и 

феноменологичният подход. Екзистенциализмът привнася в 

хуманистичната психология интереса към проявите на човешкото 

битие и към изграждането на човека, феноменологията — 

описателния подход към човека, без предварителни теоретични 

построения, интереса към  субективната (лична) реалност, към 

субективния опит, към опита на непосредственото преживяване 

(„тук и сега”/ «здесь и теперь») като основен феномен в 

изучаването и разбирането на човека. Може също така да се 

открие и известно влияние на източната философия, която се 

стреми към обединяване на душата и тялото в единството на 

човешкото духовно начало. Предмет на хуманистичната 

психология е личността като уникална цялостна система, която е 

просто невъзможно да бъде разбрана по пътя на анализа на 

нейните отделни прояви и компоненти. Именно цялостният 

подход към човека като уникална личност е едно от 

фундаменталните положения в хуманистичната психология. 

Основните мотиви, движещи сили и детерминанти на 

личностното развитие са специфичните човешки свойства — 

стремеж към развитие и осъществяване на своите потенциални 
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възможности, стремеж към самореализация, себеизразяване, 

самоактуализация (самоактуализация), към осъществяване на 

определени жизнени цели, към разкриване на смисъла на 

собственото съществуване. Личността се разглежда като 

постоянно развиваща се, като стремяща се към своето 

„пълноценно функциониране” (полное функционираование), не 

като нещо дадено ù по-рано, а като възможност за 

самоактуализация. 

Основните принципи на хуманистичната психология могат 

да бъдат формулирани по следния начин: признаване на 

цялостния характер на природата на човека, на ролята на 

съзнателния опит, свободната воля, спонтанността и творческите 

възможности на човека, на неговата способност да изразства 

личностово. Най-важните понятия на хуманистичната 

психология са самоактуализация (самоактуализация, процес, 

същността на който се състои в най-пълното развитие, 

разкриване и реализация на способностите и възможностите на 

човека, актуализиране на неговия личностов потенциал), опит 

(опыт) (личният свят на човешките преживявания, съвкупнността 

на неговия вътрешен и външен опит, на онова, което човек 

преживява и „изживява’), организъм (като съсредоочение на 

целия опит от преживяванията), Аз-концепция (Я-концепция, 

самовъзприятие, повече или по-малко осъзната устойчива 

система от представи на индивида за самия него, която включва 

физически, емоционални, когнитивни, социални и поведенчески 

характеристики, конгруентност— неконгруентност (конгруэнт-

ность — неконгруэнтность) (степента на съответствие между 

възприеманото Аз и актуалния опит от преживяванията, между 

субективната реалност на човека и външната реалност, между 

Аз-реално и Аз-идеално). Важно условие за успешната 

реализация на потребността от самоактуализация е наличието на 

адекватен и цялостен Аз-образ, който отразява истинските 

преживявания и потребности, свойства и стремежи на човека и се 

формира в процеса на приемане и осъзнаване на цялото 

многообразие на собствения опит (отвореност към опита, 

«открытость опыту»). Често обаче човек се сблъсква с такива 

преживявания и опит, които могат в по-голяма или по-малка 

степен да се разминават с представите му за него самия. 

Способността или неспособността на човека да преработва новия 

опит и да го интегрира е свързаа с особеностите при формирането 

на Аз-концепцията му в процеса на възпитание и на 

социализаиця, в частност с потребността му да бъде положително 

приет (внимание). Отсъствието на безусловно приемане от страна 

на родителите формира изопачена Аз-концепция, която не 

съответства на онова, което се съдържа в опита на човека. 

Неустойчивият и неадекватният Аз-образ прави човека 

психически уязвим към изключително широк спектър на 
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неговите собствени прояви, които също така не се осъзнават 

(изопачават се или се отричат), което задълбочава 

неадекватността на Аз-концепцията и създава почва за 

нарастване на вътрешния дискомфорт и на тревогата, които 

могат да станат причина за повишена психична уязвимост или за 

различни психични разстройства, в частност невротични 

нарушения 

Така в рамките на този подход в най-общ вид невротичните 

разстройства се разглеждат като резултат от блокирането на 

специфични човешки потребности, например от 

самоактуализация, от невъзможността да се разкрие смисълът на 

собственото съществуване, от отчуждението на човека от самия 

него и от света. 

Разнообразните подходи в рамките на хуманистичното 

направление се обединяват в своята идея за личностната 

интеграция, за възстановяването на целостността и на единството 

на човешката личност. Тази цел може да бъде достигната чрез 

преживяване, осъзнаване, приемане и интеграция на 

съществуващия опит и на новия опит, получен в хода на 

психотерапевтичния процес. Съществуват обаче различни 

представи за това по какъв начин в хода на психотерапията 

протича преживяването и осъзнаването на опита, които 

способстват за личностната интеграция. В съответствие с това  в 

опитното („опитное”) направление понякога се обособяват три 

основни подхода.  

Основание за отнасянето на една или на друга конкретна 

школа към едно от разклоненията на „опитното направление” по 

същество се явяват представите за начините и за пътищата за 

интеграция на опита. Основното понятие в този контекст е 

„срещата” (встреча/ encounter) като докосване до други светове: 

среща с други хора, среща със самия себе си, среща с Висшето 

начало. Теоретична основа на първия подход е самата 

хуманистична психология. В качеството на основна цел на 

психотерапията се разглежда помощта на човека в изграждането 

на самия него като самоактуализираща се личност, в 

разкриването на смисъла на неговото собствено съществуване, в 

постигането на автентичност (аутентичность). Това се случва 

чрез развиване в процеса на психотерапия на адекватен Аз-образ, 

на разбиране за самия себе си и по пътя на усвояването на нови 

ценности. Поради това целта на психичната намеса е създаването 

на условия, които помагат на човека да преживее нов опит, който 

способства неговата личностова интеграция, да приеме и осъзнае 

себе си в цялото свое многобразие, да преодолее 

неконгруентността, да постигне ръст на автентичността и 

спонтанността си, да освободи скрития си творчески потенциал и 

способностите си за саморазвитие.  

Необходимостта от създаване на условия, в рамките на 
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които човек получава най-добри възможности за придобиване и 

за преработка на опита и за неговата интеграция, определя и 

специфичните особености на поведението на психотерапевта. 

Психотерапевтът от това направление последователно релаизира 

в хода н своята работа с пациента три основни преоменливи на 

психотерапевтичния процес: емпатия (эмпатия), безусловно 

положително отношение към пациента и собствена 

конгруентност. Емпатията се разбира като способността на 

психотерапевта да се постави на мястото на пациента, да се 

„вчувства” в неговия вътрешен свят, да разбере неговите 

изказвания по начина, по който пациентът прави това. 

Безусловното приемане предполага отношение към пациента 

като към личност, която притежава безусловна ценност, 

независимо от това какво поведение демонстрира последният, как 

то може да бъде оценено, независимо от това какви качества 

притежава той, независимо от това дали той е болен или здрав. 

Собствената конгруентност или автентичност на психотерапевта 

означаа истинност на поведението на психотерапевта, поведение, 

което съответства на тов какъв е той всъщност. Тези три 

параметра, описани в литературата под названието „триада на 

Роджърс” («триада Роджерса») са отчетливо свързани с 

психологическата концепция и по същество представляват сами 

по себе си „методически прийоми”  («методические приемы»), 

които спомагат в изучаването на пациента и в постигането на 

необходимите изменения. Хуманистичната психология под 

влиянието на феноменологичната традиция разглежда 

опознаването на другия човек единствено като процес на 

непосредствено обръщане към неговия субективен опит. Това 

определя и ролята на емпатията като метод за разбиране на 

другия човек. Няма смисъл да се изучават различните отделни 

елементи, а е необходимо да се опита да се разбере човека като 

някаква цялостност. Емпатията като „вчувстване” във вътрешния 

свят на пациента, като потапяне в неговия субективен свят, в 

субективния му опит, представлява сама по себе си необходим 

способ („метод”) за опознаване на пациента. Безусловното 

положително отношение към пациента от страна на 

психотерапевта компенсира дефицита на безусловно приемане от 

страна на родителите (факторът, възпрепятстващ формирането 

на цялостен, адекватен Аз-образ и предизвикващ 

несъгласуваност между Аз-концепцията и опита) създава 

перспектива за развитие на адекватен Аз-образ. Автентичността 

или конгруентността на психотерапевта показва на пациента 

преимуществата на откритостта, спонтанността, искреността, 

помагайки му да се освободи от „фасадите”. Такива отношения с 

психотерапевта пациентът възприема като безопасни, намалява 

усещането за заплаха, постепенно изчезва защитата, вследствие 

на което пациентът започва открито да говори за своите чувства, 
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Изкривеният по-рано от защитните механизми опит сега се 

възприема по-точно, пациентът става в по-голяма степен „отворен 

към опита”, който се асимилира и интегрира от Аза, което 

способства за увеличаването на конгруентността между опита и 

Аз-концепцията. Нараства положителното отношение на 

пациента към самия него и към другите, той става по-зрял, по-

отговорен и психически приспособен. В резултат на тези 

изменения се въстановява и придобива възможност за по-

нататъшно развитие на способността към самоактуализация, 

личността започва да се приближава към своето „пълноценно 

функциониране” («полное функционирование»). Така в рамките 

на същинския хуманистичен подход преживяването, 

осъзнаването и интеграцията на опита, които способстват 

личностното развитие, се случват в междуличностните 

отношения, в процеса на взаимодействие (срещи) с 

психотерапевта (или с психотерапевтичната група 

(психотерапевтическая группа).  

В рамките на втория подход интеграцията на опита 

протича във взаимодействието (срещите) със самия себе си, с 

различни аспекти на собствената личност и актуално състояние. 

Тук се използват както вербални, така и многочислени 

невербални методи, които използват концентрацията на 

вниманието и осъзнаването на различни аспекти на («части”) на 

собствената личност, емоциите, телесните стимули и сензорните 

отговори. Също така тук акцентът се поставя върху двигателните 

методики, които спомагат за освобождаването на потиснатите 

чувства и за тяхното по-нататъшно осъзнаване и приемане. 

В рамките на третия подход, интеграцията на опита 

протича в приобщаването (срещите) с Висшето духовно начало. В 

центъра на вниманието тук е утвърждаването на Аза като 

трансцендентален или трансперсонален опит, разширяването на 

опита на човека до космическо ниво, което в крайна сметка, по 

мнение на представителите на този подход, води към 

обединяване на човека с Вселената (Космоса). Това се постига с 

помощта на медитацията (медитация, например 

трансцендентална медитация) или чрез духовен синтез, който 

може да се осъществява чрез различни прийоми за 

самодисциплина, трениране на волята и практики за 

деидентификация. 

Така опитният подход обединява представите за целите на 

психотерапията като личностна интеграция, възстановяване на 

целостността и единството на човешката личност, което се 

постига в преживяването, осъзнаването, приемането и в 

интеграцията на опита. Тук поведението на психотерапевта, 

използваните от него прийоми също се определят напълно от 

теоретичните представи за норма и патология и от съответните 

им цели на психотерапията. 
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В подкрепа на представите за приемствеността между 

личностната концепция, концепцията за патологията и 

същинската психотерапевтична работа като условие за развитие 

и за разпространение на една или друга психотерапевтична 

система, може да се обърнем и към още една система за 

личностно-ориентирана (реконструктивна) психотерапия (вж 

Личностно-ориентирана (реконструктивна) психотерапия на 

Карвасарски, Ташликов, Исурина/ Личностно-

ориентированная (реконструктивная) психотерапия 

Карвасарского, Ташлыкова, Исуриной), която представлява сама 

по себе си разновидност на психодинамичното направление. Тя е 

основана на психологията на отношенията (концепция за 

личността) и на патогенетичната концепция за неврозите 

(биопсихосоциална концепция за невротичните разстройства). В 

рамките на този подход личността се разглежда като система от 

отношения на индивида със заобикалящата го среда. 

Централно място в това определение заема понятието 

„отношение” („отношение”), което се разбира като вътрешно 

субективно отношение. Неврозата в този смисъл представлява 

психогенно разстройство, възникващо в резултат на нарушаване 

на особено значими за личността отношения. Нарушенията на 

отношенията могат в най-общ вид да се охарактеризират като 

изкривявания на когнитивния компонент вследствие на неговата 

неосъзнатост или на недостатъчната му осъзнатост и 

извънредното преобладаване на емоционалния компонент, което 

води до неадекватност на отношението и до неговата неспособност 

да осигурява оптимална регулация на функционирането на 

личността. Разбирането на неврозата като психогенно 

заболяване, т.е. като заболяване, в етиопатогенезата на което се 

проследява психологически разбираема връзка между 

възникването на нарушението, клиничната картина и нейната 

динамика, от една страна, и особеностите на системата от 

отношения, личностните особености и характерът и динамиката 

на психотравмиращата патогенна ситуация, от друга, определят 

ориентацията на психотерапевтичното въздействие към корекция 

на личността и към реконструкция на нарушените отношения. 

В рамките на трите основни направления в психотерапията 

съществува  разнообразие от школи, но основните теоретични 

подходи във всеки един от тях са общи. Едиинствено познаването 

на общите подходи, наличието на ясни представи за тяхната 

теорична основа, за психологическите концепции за норма и 

патология, на базата на които се осъществява 

психотерапевтичната намеса, могат да гарантират ефективната 

психотерапевтична практика и да помогнат в овладяването на 

основните методи и навици за практическа работа. 

Приемствеността между концепциите за личността и за 

патологията, от една страна, и същинската психотерапевтична 
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практика, от друга, се явява задължително условие за теоретична 

обосновка на психотерапевтичните подходи. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ // 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Оказване на професионална помощ на пациента в 

търсенето на решение на проблемна ситуация. 

Професионално консултиране могат да провеждат 

психолози, социални работници, педагози или лекари, 

преминали специална подготовка. В качеството на пациенти 

могат да встъпват здрави или болни хора, заявяващи проблеми, 

свързани с екзистенциални кризи, междуличностни конфликти, 

семейни затруднения или с професионалния избор. Във всички 

случаи пациентът се възприема от консултанта като дееспособен 

субект, отговорен за разрешаването на своите проблеми. В това се 

състои основната разлика между П. и психотерапията. П. К. се 

отличава от „приятелския разговор” по неутралната позиция на 

консултанта в него. Ако иползваме транзакционната 

терминология, „приятелският разговор” се провежда в позицията 

Дете-Дете (Ребенок—Ребенок), психотерапията — Родител-Дете 

(Родитель—Дете), а П. К. — в позицията Възрастен — Възрастен 

(Взрослый—Взрослый). Съвременната тенденция е към 

изтриване на границите между психотерапията и П. К. През 40-

50-те години на XX век професионалното консултиране се 

заражда и разпространява благодарение на социалната заявка, 

обусловена от психологическото просвещение, от 

психотерапевтите, като най-застъпени са психодинамичните 

направления в П. К., а в практическо отношение опора е опитът 

от психотерапевтичната работа (най-вече клиент-центрираната 

психотерапия, клиент-центрированной психотерапии). През 

последните години партньорският подход и опитът в 

консултирането обогатява психотерапията. 

Изграждането на П. К. протича на практика едновременно 

във всички икономически развити страни, поради което е трудно 

да се изброят първопроходците в него. Отчетливо обаче се 

разграничават три основни подхода в П. К.: 

1. Ориентирано към проблема консултиране (проблемно-

ориентированное консультирование, consulting), 

насочено към анализ на същността и на външните 

причини за проблемите, към търсене на пътища за 

тяхното разрешаване. Подходът е аналогичен на 

поведенческата психотерапия (поведенческая 

психотерапия) и често предполага включване в 

консултирането на членовете на семейството на 

пациента и организационна помощ за него и семейството 

му. 
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2. Ориентирано към личността консултиране (личностно-

ориентированное консультирование, counseling), 

центрирано на анализа на индивидуалните причини за 

проблемите, на генезата на деструктивните личностни 

стереотипи, на предотвратяването на подобни проблеми 

в бъдеще. Подходът е аналогичен на психодинамичната 

психотерапия, консултантът по принцип се въздържа от 

съвети и организационна помощ. 

3. Ориентирано към решенията консултиране (solution 

talk), центрирано на откриването на ресурсите за 

решаване на проблемите. Най-ярък пример за подобен 

подход е краткосрочната позитивна психотерапия 

(краткосрочная позитивная психотерапия). 

 

Независимо от гореизброените концептуални ориентации, 

може да се разграничат следните основни цели и задачи на П. К. 

и алгоритъмът на техническите етапи: 

Цели и задачи на П. К.: 

1) емоционална подкрепа и внимание към преживяванията 

на пациента (эмоциональная поддержка и внимание к 

переживаниям пациента);  

2) разширяване на осъзнаването и повишаване на 

психологическата компетентност (расширение сознания и 

повышение психологической компетентности); 

3) промяна на отношението към проблема (изменение 

отношения к проблеме/ (от безизходица към избор на решение/ от 

«тупика» к «выбору решения»); 

4) повишаване на стресовата и кризисната толерантност 

(повышение стрессовой и кризисной толерантности); 

5) развитие на реалистичност и плураличстичност на 

светогледа (развитие реалистичности и плюралистичности 

мировоззрения); 

6) повишаване на отговорността на пациента и изработване 

на готовност за творческо опознаване на света (повышение 

ответственности пациента и выработка готовности к творческому 

освоению мира). 

Техническите етапи на П. К. : 

1) Установяване на контакт на професионално 

консултиране; 

2) предоставяне на пациента на възможност да се изговори 

(в редица случаи хората, които за първи път са получили 

възможност да разкажат за своя проблем, говорят 

безспирно, задават безкрайни въпроси, но сами в процеса 

на разговора започват „да виждат проблема по друг 

начин, както и възможностите за неговото решение” 

(видеть проблему по-другому и возможности ее решения), 

могат дори да спрат консултирането на този етап, 
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бидейки удовлетворени от неговите резултати: 

3) предоставяне на пациента на емоционална подкрепя и 

инфорирането му за позитвните аспекти на неговата 

проблемна ситуация; 

4) съвместно преформулиране с пациента на проблема; 

5) сключване на динамичен договор (обсъждане на 

организационните аспекти и на степента на отговорност 

на пациента и на консултантна, изява и корекция на 

нереалистичните очаквания на пациента); 

6) формиране на регистър от възможни решения на 

проблема (консултантът предлага своя професионален и 

житейски опит, едва след като пациентът е формулирал 

2-3 решения; 

7) избор на оптимално от гледна точка на пациента 

решение от посочения регистър; 

8) закрепване на мотивацията и планиране на 

реализацията на избраното решение, които могат да се 

осъществяват както с директна подкрепа, така и 

парадоксално — чрез „критиката и съмненията” на 

консултанта; 

9) завършване на консултирането с предоставяне на 

пациента на правото да се обърне отново към 

консултанта в бъдеще или назначаване на 

катамнестична, поддържаща среща. 

Опитът показва, че такава програма може да бъде 

реализирана в течение на една среща с продължителност 2-3 

часа или в рамките на курс от 2-5 срещи по 1 часа с почивка от 1 

ден до 2-3 седмици. 

Може да се предлага и семейно консултиране (семейное 

консультирование), аналогично на семейната психотерапия 

(семейная психотерапия). В този случай цялото семейство се 

разглежда в качеството му на пациент, проблемът се приема за 

колективен, а решенията се взимат, като се отчита мнението на 

всички негови членове. Основните изисквания към консултанта 

са да запази неутралност, независимост от различните семейни 

групировки.  

П. К. може да се провежда дистанционно с помощта на 

технически средства за връзка (телефонно консултиране/ 

телефонное консультирование). В повечето случаи заявяваният 

проблем се маскира от индивидуална или семейна криза на 

пациента, която става обект на психологическа корекция 

(психологическая коррекция), като се изисква отчитане и 

развитие на светогледа на клиента (кризисна психотерапия/ 

кризисная психотерапия). 

 

ПСИХООРТОПЕДИЯ //  

ПСИХООРТОПЕДИЯ 
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Понятието П. се среща за първи път в родната литература у 

В. А. Гилярский (В. А. Гилярский, 1926) във връзка със 

създаването на психоортопедично отделение в Донската 

невропсихиатрична лечебница (Донская невропсихиатрическая 

лечебница Москвы). 

Психоортопедичното отделение обединява няколко групи 

болни от неврози, като за всяка група е разработен особен режим, 

при който вниманието на пациента е заето през целия ден и 

който трябва да спомогне за разкриване на най-здравите страни в 

личността на болния и да неутрализира всичко болестно. 

Щателното формиране на групите удовлетворява и друго 

психотерапевтично изискване – да се създаде подходяща среда на 

болния, доколкото прогресът в нагласата към болестта при 

индивидуалната работа на лекаря с пациента може да бъде 

затруднен от неподходящи впечатления или от разговори на 

болния с други болни. Ето защо в психоортопедичното отделение 

се лекуват единствено предварително изследвани клинично 

болни, при които не се откриват невротични прояви под формата 

на изразени припадъци или значителна емоционална 

неустойчивост. Стилът на работа в психоортопедичното отделение 

трябва да способства постигането на максимална нагласа към 

здраве, поради което лечебният режим напомня възможно най-

малко за болестта. Пациентите биват предупреждавани, че макар 

лекуващият им лекар да им оказва цялото необходимо внимание, 

те при все това ще бъдат смятани за здрави, т.е. обичайните 

визитации с разпитване за болестта и изслушване на 

оплакванията са изключени, Лекарите от това отделение 

действително отделят на болните много внимание, присъствайки 

в стационара през значителна част от деня, но за разговори за 

своята болест пациентът може да ползва единствено онези часове, 

които са предназначени за индивидуални психотерапевтични 

беседи (психотерапевтические беседы). През останалото време 

болните са заети с ръчен труд, физкултура, включително 

ритмична гимнастика (эвритмическая гимнастика), с общи беседи 

с лекарите на различни теми, свързани с нервно-психичното 

здраве и др.  

По този начин денят на болните е запълнен с различни 

занимания, което дава възможност не само те да се отвлекат от 

мислите с болестен характер, но и да им се създаде бодро 

настроение, да се разкрият най-здравите страни на всеки 

индивид и да се изработят навици за самодисцип;лина. Работата 

с пациентите, както отбелязва В. А. Гиляровский (В. А. 

Гиляровский) изисква превъзпитание, своего рода П., поради 

което се смята за необходимо да се измени съзнанието на болния, 

неговите психични нагласи по отношение на околните, да се 

потисне всичко болезнено в него и то да бъде заменено от с един 
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по-здрав светоглед. Във връзка с това, съществено значение се 

придава на внедряването в съзнанието на пациентите на такива 

представи, които биха могли да укрепят техния стремеж към 

здрав, действен живот. Това придава голямо значение на 

четенето на жизнеутвърждаваща литература, В частност, на 

болните се препоръчва да учат стихотворения наизуст, „доколкото 

красивата поетична форма облекчава усвояването на облечените 

в нея образи, а проникващите цялото произведение настроения 

също така без съмнение носят полза”. Болните назовават тези 

стихотворения „ободряващи” («бодрящие»). Освен на 

съдържанието, се придава значение и на ритмичната форма на 

произведенията. 

Така всички тези компоненти изграждат един режим, който 

не просто изключва възможността за каквито и да било вредни 

въздействия, но и се явява много важен фактор в общата работа 

по П. Създаването на повече или по-малко еднородни колективи 

от болни с неврози при значителна. Създаването на повече или 

по-малко еднородни колективи от болни с неврози при 

осъзнаването им като цялост и при наличието в по-голяма част от 

случаите на напълно определена нагласа да се приемат именно 

за членове на колектив, води естествено до необходимостта от 

реализация, освен на принципа на „колективната 

индивидуализация” («коллективная индивидуализация»), така 

също и на принципа за активното въвличане в работата по П. на 

всички болни, вече като част от колектива.  

По същото време в психоортопедичното отделение на 

Донската невропсихиатрична лечебница, под ръководството на В. 

А. Гиляровский се разработва и методиката за колективна 

психотерапия (коллективная психотерапия) на болните от 

неврози (Озерецковский Д. С., 1927). 

 

ПСИХОПАНТОМИМА //  

ПСИХОПАНТОМИМА 

 

Метод, основан на невербалната активност на пациентите. 

П. предполага себеизразяване на пациентите и тяхното 

взаимодействие с другите без използване на думи, а чрез 

движения, жестове, мимика, докосвания. Съчетаването на 

движения, жестове, мимики и осезнание предоставя по-широки 

възможности за изразяване и за предаване на собствените 

усещания и намерения без думи. Пантомимичните техники 

помагат на пациента да опознае самия себе си, своите мотиви и 

особеностите на своето поведение, съдържанието и 

интензивността на собствените му емоционални преживявания, 

начините, по които реагира в различни ситуации, а също така 

спомага той да се обучи в нови форми на поведение, особено в 

областта на невербалното изразяване на емоциите. Тези прийоми 
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също така задълбочават възприятието на пациентите за 

невербалното поведение на другите хора. П. се оказва особено 

ефективна, ако човек изпитва трудности в това да вербализира 

(вербализация) и да осъзнае (осознание) собствените си емоции, а 

също така, когато човек е склонен към прекалена 

интелектуализация. Често пантомимични техники се използват в 

качеството им на невербална обратна връзка (обратная связь), 

която предоставя на пациента непосредствена, несъдържаща 

интерпретация (интерпретация) информация за това как го 

възприемат другите (прийомът невербално огледало в 

психодрамата/психодрама например) и как реагират те на 

неговото поведение. П. като вид колективно взаяимодействие 

може да спомогне за формирането на групова сплотеност, за 

създаването на топлота в групата, на разкрепостяваща атмосфера 

на взаимно приемане. В П. се прилагат различни технически 

прийоми; моделиране на ролите и на позициите в различни 

ситуации (в група, в най-близкото обкръжение, в семейството, в 

ситуаици на конфликт, при напрегнатост, неопределеност и др.); 

пантомимичните портрети на други хоа, семейният портрет, 

автопортретът, огледалото, изразяването на различни емоции, 

разрешаването на конфликти с помощта на невербални средства, 

невербалната ролева игра и др. П. техники широко се използват в 

процеса на групова психотерапия (групповая психотерапия) и 

изграждат съдържателната част на психогимнастиката 

(психогимнастика). При това пантомимичните прийоми имат 

изключително разнообразен характер (конкретни, абстрактни, 

фантастични) и обхващат тематично следните области: типични 

битови ситуации, общочовешки конфликти (външни и вътрешни), 

специфичната проблематика на отделните пациенти и 

междуличностните отношения в групата. Освен за целите на 

груповата психотерапия, П. се прилага и в качеството ù на 

спомагателен прийом в други психотерапевтични направления и 

методи (психодрама, гещалт-терапия/ гештальт-терапия, 

групи за срещи/ группы встреч, семейна 

психотерапия/семейная психотерапия, психотерапия на деца и 

юноши и др.) 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА //  

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

 

Област на психиатрията, по данни на някои автори – 

раздел на общата профилактика. Разработва и внедрява в 

практиката мерки по предотвратяването на психичните 

заболявания и тяхната хронизация, спомага за рехабилитацията 

на психично болните. Понятието П. е тясно свързано с понятието 

психохигиена (психогигиена), като разграничаването им (особено 

това между психохигиената и първичната П.) е много условно. 
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Основна разлика между тях, по мнение на някои автори (Рохлин 

Л. Л., 1976), е различната насоченост на тези две дисциплини: 

ако „главната цел на психохигиената е да запазва, укрепва и 

подобрява психичното здраве по пътя на организирането на 

надлежна природна и обществена среда, която съответства на 

режима и на начина на живот на конкретен човек, то П. е 

насочена към предотвратяване на психичните разстройства”. 

Други автори смятат, че психохигиената и П. се различават 

основно по обекта на техните изследвания и по своето 

практическо приложение: психохигиената е насочена към 

запазването на психичното здраве, а П. „обхваща областта на 

субклиничните и клиничните нарушения” (Мягер В. К., 1976). 

На проблемите на П., в една или друга степен, се отделя 

внимание още от далечни времена – началото обаче на 

систематичната психопрофилактична дейност в родната 

психиатрия обикновено се свързва с името на И. П. Мержевский 

(И. П. Мержеевский), който на I конгрес на психиатрите повдига 

въпроса за „социалната етиология” на психичните заболявания. 

Той посочва, че нервните и психичните болести в повечето случаи 

са следствие от неблагоприятни социални условия като войни, 

икономически кризи, банкрути, ниска култура, прекомерни 

изисквания в училище, злоупотреба със спиртни напитки и др. С. 

С. Корсаков издига идеята за „държавната психиатрична 

профилактика”, която смята за раздел на обществензта 

психиатрия и предлага програма за провеждането ù, която 

включва борба с епидемиите, с алкохолизма и наркоманиите, 

опазване на здравето на децата и беременните, разработване на 

законодателство, което регулира времето за труд на работещия, 

правилно възпитание и др. Прогресивните идеи на изтъкнатите 

родни психиатри е актуален и днес. П. поставя все нови и нови 

задачи и привлича към тяхното решаване учени и практици 

(Немчин Т. А., 1983; Курпатов В. И., 1994; Литвак М. Е., 1993; 

Ульянов И. Г., 1996). 

Съгласно класификацията на Международната здравна 

организация (ВОЗ), се разграничават първична, вторична и 

третична П. Първичната П. включва мероприятия, които 

предотвратяват възникването на нервно-психични разстройства, 

вторичната П. обединява мероприятията, насочени към 

профилактика на неблгоприятната динамика на вече 

възникналите заболявания и тяхната хронизация, към 

намаляване на патологичните прояви, към облекчаване на 

протичането на болестта и към подобряване на нейния изход, а 

също така към нейната ранна диагностика. Третичната П. 

спомага за предотвратяване на неблагоприятните социални 

последици от заболяванията, на рецидивите и дефектите, които 

възпрепятстват трудовата дейност на болния. Робъртс (Робертс/ 

Roberts С., 1968)) смята, че първичната П. е изградена от общи 
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мероприятия, насочени към повишаване на нивото на психично 

здраве на населението, и от специфична част, която включва 

ранната диагностика (първично ниво), от намаляване на броя на 

патологичните нарушения (вторично ниво) и от рехабилитация 

(третично ниво). Съществуват и други гледища за П. 

Подобно на психохигиената, П. се намира в тясна 

взаимовръзка с други медицински и немедицински дисциплини. 

В психопрофилактичната дейност влимат участници 

представители на най-различни професии –  лекари, психолози, 

педагози, социолози, юристи. Привличането на едни или други 

специалисти в разработката и осъществяването на 

психопрофилактични мероприятия и техният принос зависят от 

вида П. Така за първичната П. са особено значими 

психохигиената и широките социални мероприятия по нейното 

обезпечаване: борбата с инфекциите, травмите, патогенните 

въздействия на заобикалящата среда, предизвикани от едни или 

други нарушения на психиката. Към задачите на първичната П. 

се отнася също и определянето на рисковите фактори – групи 

лица в повишена опасност от заболяване или ситуации, също 

носещи в себе си заплахата от такава вследствие на повишения 

психичен травматизъм, и съответно организирането на 

психопрофилактични мерки по отношение на тези групи и 

ситуации. Тук важна роля играят такива дисциплини, като 

мединцинска психология, педагогика, социология, юридическа 

психология и др., които позволяват да се осъществяват 

превантивни мерки по отношение на семейните конфликти, 

правилното възпитание на децата и подрастващите, да се 

осъществяват организационни и психотерапевтични мероприятия 

в остроконфликтни ситуации (кризисна психотерапия/кризисна 

психотерапия), профилактика на професионалните вредности, 

правилна професионална ориентация и професионален подбор, 

прогнозиране на възможни наследствени заболявания (медико-

генетично консултиране/ медико-генетическое консультиро-

вание). Водеща роля във вторичната П. играе комплексната 

фармако- и психотерапия. При третичната П. основно значение 

придобива социалната рехабилитация. 

Като втори важен момент в диференциацията на задачите и 

методите на П. могат да се разглеждат особеностите и видът на 

психичните разстройства, по отношение на които се провежда 

психопрофилактична работа: преимуществено функционалната 

или органична природа на психичната патология; реактивната 

или процедуалната форма на нейното протичане; обратимостта 

на болестните явления; водещето значение на биологичния или 

на социалния фактор. Отчитането на изброените моменти 

изисква диференцирана П., която обръща внимание на 

нозологията на психичните разстройства. Л. Л. Рохлин (Л. Л. 

Рохлин) смята, че най-важна роля при последното има 
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определянето на съотношението и на водещото значение на 

биологичното и социалното при всяко психично заболяване. 

Други изследователи (Мягер В. К., 1985) подчертават 

неспецифичността на първичната П., при която навременното 

въздействие върху психиката има значение за предотвратяване 

на всяко едно заболяване, в произхода на което съществена роля 

играе емоционално-афективното пренапрежение. 

При предотвратяването на разстройствата на психичната 

дейност, т.е. в рамките на комплекса от психопрофилактични 

мерки, следва да се отчитат както фактори на заобикалящата 

среда, така и етиологични и патогенни фактори, съществуващи в 

самия човек, обусловени от неговата конституция и преморбидни 

личностни особености. Тук трябва да се имат предвид 3 аспекта: 

а) личностен; б) характерът на междуличностно взаимодействие, 

в) ситуационен – в тяхната взаимовръзка. При разработването на 

психопрофилактични мерки трябва да се отчитат и впоследствие 

при осъществяването им да се използват защитните сили на 

самия организъм, запазените страни на психиката, които следва 

да бъдат стимулирани, да се засилва съпротивата на организма и 

на личността към болестта и да се компенсират нейните 

последици.  

Важна роля в развитието на П. играят усъвършенстването 

на структурата и увеличаването на броя на практическите 

психиатрични учреждения, преди всичко на такива като 

дневните стационари, нощните профилакториуми, лечебно-

производствените и трудотерапевтичните студия, на 

психиатричните отделения в соматичните болници, на 

психотерапевтичните кабинети (психотерапевтические 

кабинеты) в поликлиниките, консултациите по въпросите на 

семейството и брака, кризисните центрове, психологическите 

служби по телефона, различните форми на клубна работа с болни 

след преживяване на нервно-психично заболяване, кабинетите за 

психична и психофизиологична релаксация и кабинетите за 

професионален подбор и професионална ориентация в 

производствените предприятия. Голямо значение също така 

оказва и усъвършенстването на методите за диагностика и 

лечение на болни с начални, леки, ларвирани форми на 

психични разстройства.   

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕН МЕТОД  

ЗА ОБЕЗБОЛЯВАНЕ НА РАЖДАНЕТО // 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  

МЕТОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ 

 

Представлява сам по себе си система от предупредителни 

мерки против появата и развитието на болки при раждането. За 

първи път този метод е представен на медицинската 
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общественост от И.З. Велвовски и неговите колеги през 1949 г. 

Водещо звено в тази психопрофилактична система е 

предотвратяването и отстраняването на причините, които 

предизвикват нарушения на физиологичното равновесие между 

висшите отдели на нервната система, при които възниква болка. 

Разглеждайки бременността и раждането в светлината на 

нервизма, авторите ги представят като актове, които определят 

веригата от безусловни рефлекси, усложнени от инстинктивната, 

а по-късо и от условно-рефлекторната дейност и ръководени от 

кората в нейните сложни отношения с подкорието. Родовата 

болка от позицията на кортиковисцералното направление може 

да бъде два вида. Болката като сигнал на ноцицептивното, т.е. на 

вредоносно свойство, условно наречена „органогенна”. 

Раздразненията, които се явяват подпрагови, но при известни 

обстоятелства стават болкови (дори при отсъствието на сигнали 

на периферна органна ноцицептивност, т.е. когато процесите се 

развиват във „физиологичния диапазон” («физиологическом 

диапазоне»), условно получават названието „кортикогенна болка” 

(кортикогенная боль). Кортикогенната болка възниква при 

определено функционално състояние на кората, особено в 

случаите, когато тонусът на кората се променя и в нея възникват 

хипноидни фазови състояния, особено на парадоксални и 

ултрапарадоксални фази. Изхождайки от това, авторите правят 

един важен за профилактичните системи извод относно това, че 

раждането като физиологичен акт и като невродинамика не 

създават индукционни отношения, които неизбежно 

предизвикват преживяване на болка, т.е. болката при раждането 

може да бъде предотвратена. В качеството на основна задача се 

издига отстраняването на причините (отклоненията или 

нарушенията на нормалното физиологично протичане на 

бременността и раждането), наличието на което може да 

способства за възникването на болка. За да не се допусне 

„озвучаването на болката” от подпраговите неболкови сигнали, 

техният преход в надпрагово положение и особено с цел да се 

потиснат болковите сигнали, по мнение на авторите, е 

необходимо кората да се намира в състояние на бодърстване, в 

добър тонус, да е способна активно да включи механизмите на 

потискане. Такава позиция към използването при 

психопрофилактиката (психопрофилактика) на болката в 

раждането на закономерностите на бодрото, а не на потиснатото 

състояние на кората (което се използва при хипносугестия), 

определя преместването на акцента върху въвеждането на кората 

в активно състовния, повишаване на прага на възбудимост, 

използване на упражнения за тренировка на активното 

потискане. Това е коренна промяна – от по-ранното прилагане на 

хипносугестивни методи към използване на цялото многообразие 

от психотерапевтични прийоми за въздействие в условията на 
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бодро състояние на кората на пациента. ака основната разлика 

между системата от прилагани в акушерството и гинекологията 

хипносугестивни и медикаментозни методи за обезболяване на 

раждането се явява нейният психопрофилактичен характер. 

Системата за психопрофилактично обезболяване на 

раждането предполага комплекс от мерки и прийоми, насочени 

към постигане на следните цели: 

1) предотвратяване на нарушенията във физиологичното 

протичане на бременността, ранното им диагностициране и 

своевременно лечение; 

2) максималното освобождаване на жените от лъжливите 

тревоги, страхове и свързаните с тях отрицателни емоции; 

 3) запознаване с основните физиологични закономерности 

на родовия акт на разбираем за родилките език; 

4) обучение на тази основа в прилагането на мерки, които 

спомагат за физиологичното родоразрешаване и за активното 

поведение на жените в родовия процес; 

5) преизграждане на традиционните възгледи и представи 

за неизбежността на страданията при раждане. 

За тази цел се използват следните медицински и 

обществено-просветителски методи и мероприятия: 1) методика 

за психопрофилактична подготовка на бременната в женската 

консултация за раждането, по възможност от първото посещение 

на жената с непременното засилване на подготовката с всяка 

изминала седмица; 2) специални форми на патронажа, насочени 

към създаването на благоприятни психични условия в най-

близката социална среда (мъж, майка и др.); 3) определена 

психологическа тактика за водене на бременните в женската 

консултация и особено на родилките в стационара; 4) специална 

тактика за поведение на персонала при управление на 

родоразрешаването в стационара, основана на съчетаването на 

съвременните методи в акушерството с оглед на психо- и на 

невродинамичните закономерности на родовия акт; 5) 

възпитаване на персонала в учрежденията в подпомагане на 

раждането в духа на „стерилност на думи и поведение” и 

построяване на режима в тези учреждения на основа на 

съчетаването на принципи за активиране и стимулиране на 

личността на родилките с принципа за защита от ятрогении; 6) 

осъществяване на целенасочено санитарно просвещение в 

обществото. 

Така в системата за психопрофилактика на обезболяването 

на раждането са тясно свързани и преплетени акушерско-

гинекологичните и общомедицинските мероприятия с 

психопрофилактичните и психохигиенните, а също така с 

педагогическите и просветителските такива. Най-специфичен 

елемент в тази система се явяват заниманията, насочени към 

психопрофилактичната подготовка на бременните, които да 
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направят бъдещото раждане разбираемо за тях. Придобитите 

знания ше предотвратят възникването на свръхмерни 

ориентировъчни реакции по време на раждането и свързаните с 

тях тревога, страх, паника. По време на заниманията бременните 

се подготвят за това как да се държат и какви прийоми те да 

използват по време на раждането (техника за засилване на 

контракциите, прийоми за обезболяване и др.). Когато в 

системата за психопрофилактика на обезболяването на 

раждането става дума за управляване на родилката, то на първо 

място се има предвид управление на нейните емоции и 

поведение. Първостепенно се явява обучаването на родилката в 

способите за стимулиране на тонуса на кората на главния мозък 

по пътя на използването на възбуждащите импулси. Авторите 

предлагат редица двигателни прийоми, които действат в 

качеството на сензомоторни дразнители и в съзнанието на 

жените могат да бъдат свързани с родовия акт и със 

стимулирането на динамичните структури, отнасящи се до него. 

П. М. З. О. Н. Р. сами по себе си представляват обучение в 

нови навици, осъществявани под формата на занимания, лекции, 

беседи с всички атрибути на учебно-лекционния педагогически 

процес: таблици, рисунки, схеми, фотографии и други нагледни 

пособия. Занятията трябва да започнат от първото посещение на 

консултацията, а след това, от 32-ра седмица на бременността, се 

провеждат веднъж седмично. Обучението завършва 7-14 дни 

преди термина. Подготовката включване по-малко от шест 

занимания. Учебното занимание не само по своето съдържание, 

но и по начина, по което последното се излага, трябва да 

съответства на образователното ниво и на общото развитие на 

бременната жена. 

Първото занимание се провежда поотделно с всяка 

бременна. Индивидуалният му характер е свързан с 

необходимостта да се съберат анамнестични данни. Останалите 

занимания се провеждат в групи от 5-6 човека с приблизително 

еднакво ниво на общите им знания, като заниманията се 

провеждат по следния план: второ занимание – описание на 

доносената бременност; определяне на основните фази на 

раждането; обясняване на причините, които предизвикват болка 

при раждането и способите за тяхното отстраняване; трето – 

подготовка за първия период на раждането (разясняване на 

протичането и на същността на раждането и на поведението на 

родилката); четвърто – подготовка за втория и третия период на 

раждането (разясняване на протичането и същността на 

раждането, на поведението на родилката); пето – обобщаване на 

материала от третото и четвъртото занимание и трениране на 

навиците за правилно поведение по време на раждането; шесто – 

запознаване с процедурите и порядките в родилните домове, с 

правилата за отклоняване на редица физиологични потребности 
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при раждането. При повишена тревожност у бременната е 

необходимо да се увеличи количеството на знанията. За 

бременните с функционални нарушения на нервната система, със 

съпътстващи заболявания на сърцето и бъбреците, се предлага 

индивидуална тактика и специфика на заниманията при 

придържане към общата, изложена по-горе стратегия. 

В системата за психопрофилактично обезболяване на 

раждането включват и психотерапевтичните методи, но смятат, 

че е нужно те да се прилагат единствено при наличие на 

патологични състояния, които се проявяват в процеса на 

психопрофилактичната подготовка на бременната за раждането. 

Подчертава се, че психотерапията се включва в системата за 

психопрофилактика не с цел „лечение на болката при раждането” 

(«лечения болей в родах»), а като «всяка друга терапия се прилага 

за лечение на онези болезнени състояния, които, предшествайки 

или съпътствайки раждането, създават патофизиологичните 

предпоставки както за тяхното утежнено протичане, така и за 

възникването на болезнени усещания при раждането”. С други 

думи, психотерапията се използва в рамките на системата не за 

лечение на болката, а за нейното предотвратяване. 

П. М. З. О. Н. Р. (Вельвовский И. З., 1963) намира широко 

приложение не само в Русия, но и отвъд нейните предели. 

 

ПСИХОПУНКТУРА НА КАЛЕР //  

ПСИХОПУНКТУРА КАЛЕРА 

 

Методът е разработен от немския психиатър и 

психотерапевт с индонезийски произход Калер (Калер, Calehr H.). 

П. Н. К. има двойствено значение. От една страна, методът 

предполага въздействие върху психиката („инжекция”) по пътя 

на лечението на тялото, на соматотерапия, например с помощта 

на акупунктурата. От друга страна, тази намеса в душата 

(атма/атма) или сърцето е предизвикана от катарзиса (катарсис) 

(отреагиране), което опосредства Основният Емоционален 

Структурен Тест (Эмоциональный Структурный Тест/ Basic 

Emotional Structuring Test), съкратено BEST, който играе важна 

психотерапевтична роля. BEST, по Калер, разкрива е 

изключително перспективен по отношение на диагностиката и 

психотерапията, той разголва дълбоко лежащия в човека 

конфликт, такъв, какъвто той съществува във всекидневието на 

нашето фокусирано върху постиженията общество. 

П. Н. К. включва в себе си широко разпространени знания 

по транскултурната психотерапия в съчетание с акупунктурата, а 

също така методи като традиционна китайска медицина, 

аюрведа, йога (йога), медитация (медитация), психоанализа 

(психоанализ), хомеопатия, хербология (лечение с треви), 

психофармакология, биоритмология, антропософия, 
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етнопсихиатрия, музикотерапия (музыкотерапия), арт-

терапия (арттерапия), флауъртерапия (лечение цветами), 

литотерапия (лечение с минерали), астрологична терапия, 

парапсихология и др. в интегрираната холистична концепция. 

Съвременните психосоматични изследвания в медицината 

са насочени към решаването на естествено-научни задачи. За 

използването на най-изчерпателната терапия на психогенните 

болести, ориентирани напълно към човека, за разбира на 

взаимоотношенията между психиката и тялото, между тялото и 

психиката като хармония и порядък – принципът на Тао, Ведите 

и Суфи – се оказва нов и важен както за езотерично-духовния, 

така и за естествено-научния аспект на психосоматичната 

медицина. Физическият, психичният и биографичният опит на 

пациента, страдащ от психогенно заболяване, се обогатява, когато 

в него се включват знания за психосоматичното изследване. 

Резултат на това са новите подходи в психотерапевтичното, 

соматотерапевтичното (акупунктура), медикаментозното лечение, 

арт-терапията на т.н. психогенни болести. 

Психопунктурната терапия използва класическата 

акупунктурата като соматотерапия в съчетание със Суфи-

медитацията като психотерапия. Така пациентът получава двоен 

ефект от лечението още по време на първия сеанс. Дори при 

отсъствие на ефект от акупунктурата психопунктурната терапия 

може да даде положителен резултат. По Калер, в този случай 

психопунктурата може да оказва терапевтичен ефект чрез 

психоимунната система на пациента, […] като се подаде мантра 

(ключова дума), в подбора на която Суб-Егото на индивида играе 

главна роля. Специално подбрана фонова музика се въвежда в 

заниманието като неделима част от лечението на пациента – т.е. 

като музикотерапия. Важна роля според Калер тук играе Супер-

Егото. 

По данните на Калер, разработеният от него метод може да 

се използва при психози, неврози, граничен синдром, 

токсикомании. Прилаганият в лечението психодиагностичен тест, 

създаден от автора, е прост, икономичен и ефективен. Неговата 

същност на „проникващо в душата емоционално-когнитивно 

въздействие го прави по-предпочитан тест в психодиагностичната 

и терапевтична практика от редица други известни такива” 

(Калер, 1994). 

 

ПСИХОСИНТЕЗ //  

ПСИХОСИНТЕЗ 

 

Началото на концепцията за П. е заложено в тезите на 

Асаджоли (Ассаджиоли, Assagioli R.); авторът я представя през 

1910 г. за придобиване на научна степен доктор на науките по 

психоанализа (психоанализ). Той развива своите идеи и 
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обединява в практическата си дейност различни 

психотерапевтични процеси, представя своите възгледи в лекции, 

публикува ги в статии и брошури, една от която е издадена на 

английски език през 1927 г, под названието „Новият метод за 

лечение – психосинтез” («Новый метод лечения — психосинтез») 

През 1926 г. в Рим Асаджоли основава Институт по 

психосинтез (Институт психосинтеза). Втората световна война 

прекъсва неговата дейност, но от 1946 г. лекциите по П. се четат в 

Италия, Швейцария и Англия. През 1957 г. в САЩ е основана 

Асоциация за изследване на психосинтеза, а във Флоренция 

(Италия) възобновява своята дейност Институтът по психосинтез. 

През 1959 г. е създаден Центътр по психосинтез в Париж, а през 

1865 г. Индийски институт по психосинтез. 

Думата П. и изразът „умствен синтез”, се използват от 

много психолози и психиатри. В областта на психианализата 

трябва да се отдели Жане (Жане, Janet P.), който говори за 

ментален синтез (synthese mentale). Начав с рассмотрения 

явлений психологического автоматизма, он обнаружил, что 

существует много видов психической деятельности, протекающей 

независимо от сознания пациента. Други изследователи, 

включително Фройд (Фройд, Freud S.), също отбелязват 

синтезиращата функция на Аза. Те обаче използват този термин 

единствено в плана на лечението на функционалната 

дисоциация, т.е. на възстановяването на състоянието, 

съществуващо преди дисоциацията, която се явява последица на 

психичната травма или на силен конфликт. Юнг (Юнг, Jung С. 

G.) споменава синтеза във връзка с неговата трансценденталната 

му функция, а Кречмер (Кречмер, Kretschmer W.) и др. използва 

думите „синтез” («синтез»), „психосинтез” («психосинтез»), „синтез 

на битието” («синтез бытия»), „синтетична психотерапия”  

(«синтетическая психотерапия») в по-дълбок и по-широк смисъл 

– като развитие на цялостна и хармонична личност. Главна цел 

на П. се явяват хармонизацията и обединяването в единно цяло 

на всички качества и функции на човека, което изисква 

конструктивно използване на всички освободени и активизирани 

подбуди на личността. Това на свой ред поражда много проблеми 

и поставя много психосинтетични задачи, свързани с 

междуличностните отношения и специалната интеграция (П. на 

мъже и жени, П. на човека с различни групи хора, П. между 

групите, П. между нациите, П. на цялото човечество). 

П. се разработва и използва най-вече в психотерапията, но 

неговите принципи и методи могат да се прилагат и в други 

области, най-вече в психологическата или психичната хигиена за 

предотвратяване на невротичните и психични нарушения, в 

областта на образованието. Особено полезно е прилагането на П. 

в обучението на надарени и свръхнадарени деца, при които 

свръхсъзнателните функции са се пробудили или се пробуждат и 
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тяхната активност е необходимо да се насочва и интегрира с 

действието на други функции. Още една сфера на прилагане на 

П. са междуличностните и междугруповите отношения, които 

изискват регулиране и хармонизация. И накрая, П. може да се 

използва от отделния човек за себевъзприятие, за ускоряване на 

вътрешния ръст и на самоактуализацията (самоактуали-

зация), което трябва да бъде цел, вътрешна потребност, житейска 

екзистенциална необходимост на всеки човек. Така като П. 

трябва да се занимава или най-малкото да се опитва да се 

занимава сериозно всеки лекар, обществен работник и педагог 

(включително родителите).  

В основата на П. лежи съзнателното и целенасочено 

използване на самоидентификацията (дезидентификация). П. 

започва със създаването на динамичен център, върху който е 

основан целият процес на синтез на психичното многообразие в 

органично цяло. Самоидентификацията се явява ефективно 

средство за управление на различни елементи на личността и е 

основана на фундаменталния психологичен принцип: „Над нас 

доминира всичко, с което нашето Аз е идентифицирало себе си. 

Ние сме управлявани от всичко, с което сме се идентифицирали”. 

Интересно е това, че всеки човек има определен тип 

самоидентификация, и в същото време много малко хора някога 

са се запитвали какво означава всъщност тя, как най-осъзнато да 

се осъществи тя и какви са последиците от това. 

„Самоидентификацията” (самоидентификация) или 

„автоидентификацията” (аутоидентификация) е достатъчно неоп-

ределен термин, поради което следва да се разграничават три 

негови значение. 

Първо значение: индивидът идентифицира себе си с онова, 

което за него е най-висша ценност и на което той придава най-

голямо значение. Този тип самоидентификация може да бъде, от 

една страна, доминираща функция или фокус на съзнанието, а от 

друга — основна функция или роля, изпълнявана в живота. 

Например, когато едно момиче участва в конкурс за красота, то 

идентифицира себе си със своето тяло и неговото съвършенство. В 

това е и нейният фокус и точка на самоидентификация, тя полага 

всевъзможни усилия за това да подобрява и да пази своето тяло. 

Спортсменът също се идентифицира себе си със своето тяло, но в 

друг аспект – по отношение на неговата сила и управляемост. 

Групата на интелектуалците идентифицира себе си с ума, с 

мощта на своя мозък и разглежда себе си основно като група, 

съставена от мислители. У други хора е по-забележима 

самоидентификацията с дадена роля. Много жени например 

идентифицират самите себе си с ролята на майката, след което 

действат и живеят единствено като майки. Този тип 

самоидентификация не дава възможност за преживяване на 

чистото Аз. Последното, чувството за собствена личност, е тясно 
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свързано и почти се слива с фокуса върху оценката или ролята. 

Това води до тежки последици. 

1) индивидът не познава себе си и не се реализира 

същински; 

2) идентификацията с една част от личността му изключва 

или значително намалява способността му към 

самоидентификация с друг части и представлява препъни камък 

в П.; 

3) отношение както към ролевия, така и към доминантния 

тип самоидентификация; самият житейски процес прави 

поддържането им невъзможно, например стареенето на една 

прекрасна жена, загубата на сили у атлета, разрушаването на 

ролята на майката, остаряването или смъртта на децата. 

Всичко това може да доведе до сериозна криза: индивидът 

да се почувства изгубен и това е трагедия на много хора, която 

често води до крайно самоотричане — до самоубийство. 

Второто значение, което придават на термина 

„самоидентификация” е вътрешно усещане за чисто самосъзнание 

независимо от което и да било съдържание или функции на егото 

в смисъла му на личност. Преживяването на чистия Аз, 

осъзнаването на собствената личност, независима от всичко 

външно, не възниква спонтанно, а се явява резултат на 

определено вътрешно експериментиране.  

Третото значение на „самоидентификацията” е 

осъществяване на висшето, или на духовното Аз. То се отличава 

от преживяването на чистия Аз, но не е напълно отделимо от 

него, доколкото съществува един Аз. Разграничават се единствено 

различни нива на самоосъществяване. Между нормалното ниво 

на самосъзнание и пълното духовно самоосъществяване се 

разполагат междинни стадии или нива. 

Процесът на постигане на чисто самосъзнание на ниво 

личност не е пряк. Тук през цялото време присъства Аза, но 

липсва пряко осъзнаване на неговото присъствие. Затова е 

необходимо да се отстранят всички частични идентификации. 

Тази процедура може да се изрази с една дума  — интроспекция, 

което означава насочване на умозрението към света на 

психичните факти, психичните събития, които ние можем да 

осъзнаем. 

С помощта на интроспекцията ние придобиваме по-

фокусирано, по-ясно осъзнаване на това, което Джеймс (Джеймс 

(James W.) назовава потока на разума, непрестанно течащ в нас. 

Това се обозначава също и като позиция на вътрешния 

наблюдател. 

Първата област на вътрешно наблюдение, или на 

интроспекция са усещанията, възникващи в тялото, втората — 

калейдоскопът от емоции и чувства; третата — сферата на 

умствена дейност, на умствено съдържание. 
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На практика съществува постоянно взаимодействие между 

усещанията, емоциите и умствената дейност. Различието е 

обусловено единствено от фокусирането на вниманието на 

наблюдателя. Съществува разлика между тези три 

взаимосвързани области на психологическата дейност и между 

наблюдателя като такъв. Обективното наблюдение е спонтанно и 

неизбежно предизвиква чувството за себеидентификация, 

провокирана от което и да било съдържание на тези области. 

Обратно, осъзнава се стабилността и неизменността на 

наблюдателя, който започва да разбира, че той може не само 

пасивно да следи, но и в различна степен да влияе на спонтанния 

поток, на последователността на различните психични състояния. 

Така той осъзнава себе си като обособен, дезидентифициран от 

психичното съдържание. С други думи, човек трябва активно да 

различава съдържанието на полето на съзнанието и неговия 

център, онова, което го създава – т.е. Азът. Тук е необходимо да се 

използва методът на последователната дезидентификация от 

различните групи или слоеве на това съдържание — физически, 

эмоционални и ментални — с отчитане на адаптирането на 

терминологията и езика на метода към културното ниво на 

пациента. 

При лечението самоидентификацията трябва да бъде 

използвана както се може по-рано, доколкото това облекчава 

прилагането и усилва действието на всички останали прийоми. 

Методите на самоидентификация се явяват основни не само в 

лечението на П.; в образованието и интеграцията на личността те 

могат да играят ролята на защитен механизъм против 

постоянния излишен поток от влияния, вътрешни и външни, 

които се опитват да въздействат на Аза и изискват 

идентификация.  Тези прийоми се разглеждат също като част от 

всекидневната духовна хигиена, ето защо се препоръчва 

самоидентификацията да се използва в психотерапията колкото 

се може по-често, минимум един път на ден.  

П. може да стане: 1) метод за психично развитие и за 

осъществяване на истинското Аз (самоактуализация) за онези, 

които отказват да бъдат роби на своите вътрешни илюзии или на 

външните влияния, които не искат пасивно да се подчиняват на 

играта на психичните сили и са решили да поемат управлението 

на собствения си живот: 2) метод за лечение на психичните и 

психосоматичните нарушения, когато причина за безпокойството 

му е бурният и усложнен конфликт между съзнателните и 

несъзнаваните сили, или когато нарушенията са обусловени от 

дълбинни и мъчителни кризи (не напълно разбиран от самия 

пациент), често предшестващи фазата на самоактуализацията; 3) 

метод за интегрално обучение, който не само благоприятства 

развитието на способностите на детето или на подрастващия, но и 

му помага да разкрие и осъзнае своята истинска духовна природа 
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и да създаде на нейната база една хармонична, живееща 

целесъобразно личност.  

П. се разглежда и като индивидуален израз на един по-

широк принцип — на общия закон за междуличностния и 

космическия синтез. От една по-изчерпателна, всеобхватна 

гледна точка животът в глобален аспект сам по себе си е борба 

между разнообразието и единството — той е придобиване на сили 

и стремеж към единение. 

Разграничават се личностен П. (личностный П.) и духовен 

П. (духовный П.). Личностният П. помага на човека да се избави 

от излишъка на енергия, която се освобождава при изследването 

на безъзнателното, и служи за управление на излишъка от 

емоционална енергия, която при много хора е съставна част от 

тяхнат априрода. Такава П. за много пациенти се явява 

изключително желателно и напълно удовлетворяващо ги 

постожение, което ги превръща в хармонични личности, които 

подреждат своя вътрешен свят и отношенията си с обществото от 

хора, към което те принадлежат и на което те принасят полза. 

Духовният П. е по-широк и висш тип П. в сравнение с 

личностния и е ориентиран към хората, които не се задоволяват с 

постигането на последния, макар и другите да наричат това 

значителен успех. 

В нашата страна П. доскоро на практика не се прилагаше 

като метод за лечение и за профилактика на нервно-психичните 

разстройства, подобно на други психодинамично-ориентирани 

психотерапевтични методи. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТ //  

ПСИХОТЕРАПЕВТ 

 

Това е подготвен специалист, който умее да диагностицира 

и да лекува заболявания преимуществено с психогенен произход, 

като използва насочено психично въздействие в качеството на 

лечебно средство. Поради спецификата на психотерапията той в 

една или друга степен привнася в лечебния процес своеобразието 

на своята личност, собствената си ценностна система, 

предпочитаните теоретични ориентации и психотерапевтични 

технологии. За различните направления на психотерапията са 

характерни различни акценти при оценка на значимостта на 

личностните качества на П. или на психотерапевтичните 

прийоми за ефективността на лечението. Това различие се 

установява при съпоставяне на клиент-центрираната, 

поведенческата, рационално-емоционалната, психодинамичната 

психотерапия. 

В клиент-центрираната психотерапия (клиент-

центрированная психотерапия) П. е искрен, истински 

(автентичен), стреми се да запази безусловно положителна 
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позиция по отношение на болния, приема го с уважение като 

личност, която има отделни слабости и недостатъци. При това П. 

трябва да бъде емпатичен, способен да почувства вътрешния свят 

на пациента, да улови и вербализира онези емоции, които 

последният едва започва да осъзнава. Разбира се, това е идеален 

модел на поведение на специалиста, в действителност по-често се 

наблюдава единствено приближаване до нея. Голямо значение се 

придава на по-пълния израз на чувствата на П. в лечебния 

процес като фактор, който усилва неговата ефективност. 

Повишаването на личностната включеност в процеса на 

взаимодействие с пациента е важна задача на П. 

Противоположно се явява поведението на П. в хода на 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия). В 

този случай лекарят, по правило, директивно управлява 

лечебния процес и постига желаните от него цели, като използва 

определени психотерапевтични прийоми. Важни свойства на П. 

са професионалното манипулиране на процеса на 

взаимодействие с пациента, умението му да поощрява и подкрепя 

неговите полезни реакции, да убеждава и прави скрити 

внушения. Той дава не само инструкции, но и съвети и 

препоръки на пациента, встъпва в ролята на учител. 

Стилът на работа на П. в хода на рационално-

емоционалната психотерапия (рационально--эмоциональной 

психотерапии) се определя от необходимостта от активно 

сътрудничество с пациента от партньорски тип на всички стадии 

на психотерапията. За установяване на оптималното 

взаимодействие спомагат характеристики на П. като способността 

му за емпатия (эмпатия), дозираната откритост, умението да се 

концентрира върху определен проблем и да не избягва 

конфронтацията (конфронтация) при необходимост. 

Взаимоотнпшенията понякога могат да придобиват 

образователен характер от типа на обучителния съюз „учител—

ученик”.  

Особеностите на личностно-ориентираната 

(реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликов (личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапии Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) диктуват 

стила на поведението на П. като активен, но гъвкав, преди 

всичко с емпатичен подход, чрез който се избягват успешно 

крайностите на директивния и недирективния стил. 

В психодинамичната психотерапия в съответствие с 

особеностите на аналитичната ситуация, П. съблюдава 

емпатична обективност, сдържаност и неутралитет. Терминът 

„неутралитет” не предполага безразличие и пасивност, а се 

използва, за да опише общото отношение на П. и включва в себе 

си професионалния кодекс, т.е. уважението към 

индивидуалността на пациента, към неговото право да бъде 
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стопанин на собствения си живот, да не допуска предпочитанията 

и потребностите на аналитика да нахлуват в него или да го 

нарушават  (Greenson R. R., 1965). В хода на класическата 

психоанализа (класический психоанализ) поведението на П. се 

определя от твърдението на Фройд (Фрейд/ Freud S.), че 

аналитикът е подобен на екран или на огледало по отношение на 

пациента, той отразява неговите прояви и не внася собствените 

си чувства и личностни ценности, а също така съблюдава 

„технически неутралитет” („технический нейтралитет”), за да 

предотврати възможността от преносни еротични желания към 

него от страна на болния. Контрапреносът (контрперенос) 

включва собствените чувства на аналитика, неговото отношение 

към желанията на пациента и се явява според Фройд пречка в 

практическата работа на П., бидейки проява на неговите 

несъзнавани потребности и конфликти. По мнение на 

съвременните психоаналитици, контрапреносът е полезен 

практически инструмент за анализ и за осъзнаване (осознание) от 

страна на П. на неговите реакции, той осигурява на П. 

допълнителни възможности за разпознаване на несъзнаваните 

процеси у пациента. В психоаналитичната психотерапия 

(психоаналитическая психотерапия) от лекаря се изисква 

създаването на лечебен алианс, или работен съюз, с пациента, 

който отразява техните реални рационални и нерегресивни 

отношения. В аналитичната психология (аналитическая 

психология) решаваща роля в успеха на психотерапията играят 

не само тясноспециализираните знания на П., доколкото 

степента на неговото развитие като личност. По тази причина 

Юнг (Юнг, Jung C. G.) първи въвежда задължителния учебно-

тренировъчен анализ за всички желаещи професионално да се 

занимават с аналитична психология. Той настоява на 

необходимостта от рационален, разумен контакт между 

аналитика и пациента. Лекарят, който се стреми към разбиране 

на болния, обаче се движи в процеса на анализ към своето 

собствено несъзнавано и се сблъсква с това, което го превръща в 

„ранен лечител”. Юнг е един от първите, който използва 

контрапреноса като терапевтичен инструмент, той го смята за 

важен източник на информация за П. Аналитикът е способен да 

се настрои към вътрешния свят на пациента в такава степен, че 

да започне да чувства или да се държи по един начин, който по-

късно може да се осъзнае като продължение на вътрепсихичните 

процеси на последния, проектирани върху него. 

П. е необходимо да познава своите комуникативни 

особености, начините за преодоляване на трудностите в живота 

си, своите проблеми. Често несъзнаваната потребност на лекаря 

от подчинение и одобрение от страна на пациента, прекомерният 

стремеж да го ръководи и опекунства, нетърпимостта му към 

противодействие, негативните реакции или агресивността на 
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болния затрудняват установяването на необходимия контакт. 

Отрицателно върху протичането на психотерапията може да 

влияе завишената самооценка на П., неувереността, пасивността, 

търсенето на признание. Освен това, самият процес на 

психотерапия може да бъде източник на психичен дискомфорт за 

специалиста. От една страна, той не трябва да се въвлича 

емоционално в преживяванията на болния, за да оцени 

обективно ситуацията, а от друга — следва да бъде отворен за 

неговите чувства, за да го разбере. Лекарят трябва да запази 

самообладание при отрицателни реакции на пациента по 

отношение на него. П., както допускат психоаналитиците, може 

да се освободи от собствените неадекватни емоционални реакции 

и от неосъзнатата тенденция да удовлетворява своите 

фрустрирани потребности (например трудностите в изразяването 

на своята агресия, потребността от признание, от 

удовлетворяване на сексуалните си импулси и т.н.) в общуването 

на пациентите единствено с помощта на дълъг аналитичен 

тренинг в качеството му на пациент. 

В други направления на психотерапията широко 

признание са получили различни тренингови методи за 

подготовка и усъвършенстване на П. Интерперсоналният 

вариант на тренинга (тренинг) за П. е ориентиран преди всичко 

на задълбочаването на осъзнаването при всеки един участник по 

пътя на формирането и развиването на групата, на неговото 

собствено функциониране в него, на особеностите в 

емоционалната му комуникация с други хора, а при необходимост  

— и към изменение на съответните аспекти на неговото 

възприятие, преживявания и поведение. Терапевтичният 

тренинг се явява форма на кратковременна групова 

психотерапия (групповая психотерапия), която предоставя на 

участниците възможност за анализ и корекция на собствените 

емоционални проблеми, за усвояване при решаването на тези 

проблеми на отделни психотерапевтични прийоми. В 

балинтовските групи (балинтовские группы) П. изяснява 

собствените си чувства, стереотипите си на поведение и „белите 

петна” („белые пятна”), които възпрепятстват и му пречат да 

разбира и разрешава сложната ситуация при лечението на 

пациента, да установи ефективна комуникация с него. При тази 

форма на тренинга става дума не за промяна на личността на П., 

а за необходимата трансформация на неговото професионално 

„Аз”. Тези цели могат да се достигнат чрез котерапевтичния 

(съвместна психотерапия с опитен П.) и супервизорския (надзор 

на опитен П.) модел на подготовка на П. В процеса на тренинга 

съществено място заемат дисциплини като психиатрия и 

медицинска психология. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА БЕСЕДА // 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 

 

Основен метод за получаване (и за обмен) на информация, 

източник и способ за познаване и за осъзнаване на психичните 

явления на основата на вербалното (словесното) общуване между 

психотерапевта и пациента. 

П. Б. в съответствие с поставените задачи изпълнява 

различни функции: комуникативна, диагностична, 

информативна и лечебна. П. Б. може да бъде по своята 

насоченост на съдържанието свободна (от типа на изповед) и 

струтурирана, с конкретни задачи. 

П. Б. има редица стадии: установяване на контакт, 

събиране на анамнестични сведения и диагностика, определяне 

на динамиката на проявление на болестта в процеса на лечение, 

психотерапевтично въздействие, оценка на успешността на хода 

на психотерапията и изводи относно поставените и решени в 

беседата задачи. Още по време на първата беседа е важно 

пълното емоционално положително приемане на пациента, 

внимателното и търпеливо изслушване на всичко онова, което 

той казва. Ако пациентът изказва погрешни съждания, не следва 

да се демонстрира явно несъгласие или веднага те да бъдат 

опровергавани. Психотерапевтът следва да остане искрен, но да 

не се опитва да заставя пациента веднага да приеме неговата 

гледна точка. Емпатичният подход на психотерапевта позволява 

на пациента да се почувства свободен, в него се появява доверие 

към лекаря и усещане за това, че той е разбран, пациентът по-

непринудено изказва своите преживявания, съмнения и мисли, 

без да се бои от критики и осъждане. 

Психотерапевтът се явява най-важният източник на 

сведения, нужни на болния, особено на първия етап от лечението. 

Тези сведения се отнасят до характера, причините и прогнозата 

на заболяването, относно методите на лечение и перспективите за 

оздравяване. За психотерапевта е особено съществено колкото се 

може по-рано да изясни всички особености на собствената 

„концепция”  за болестта на пациента, представите на последния 

за нейните причини и влиянието ù на житейската му ситуаця. 

Отчитайки тези данни и особеностите на личността на болния, 

психотерапевтът излага пред пацента своето разбиране за 

болестта и обсъжда с него методите за лечение. Ефективността на 

П. Б. може да намалее вследствие на това, че предоставеният на 

пациента материал е твърде сложен, за да бъде разбран от него. 

Пациентът запомня единствено част от съдържанието на беседата 

и често я интерпретира неправилно. Понякога начинът на 

поставяне на въпросите към пациента е такъв, че в самия въпрос 

се съдържа внушавания отговор, или болният съобщава 

единствено онези сведения, към които го насочва със своите 

директни въпроси неговия лекар и в резултат на това остават 
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неизяснени съществени области от преживяванията на пациента. 

П. Б. е клиничен метод в и същото време има експериментален 

аспект.  

По време на беседата психотерапевтът прави за себе си 

определени предположения, а след това ги проверява въз 

основата на анализ на получения материал, въздействайки на 

пациента и отчитайки неговите реакции на отговорите. За 

психотерапевта е важно по пътя на обратната връзка (обратная 

связь) да постигне съгласувана насоченост, взаимно разбиране в 

обсъжданите въпроси. 

Следващият елемент на П. Б. е обсъждането на динамиката 

в проявите на болестта, корекция на неадекватната „концепция” 

за болестта на самия пациент, помощ в разбирането на връзката 

между психогенните фактори и проявите на болестта, усилване 

на мотивацията към активно участие в психотерапията. След 

изясняване на болния на връзките между симптоматиката и 

психичните фактори, участващи в развитието на заболяването, в 

съдържанието на беседата протичат съществени изменения. 

Техен предмет стават вече не симптомите, а психичните 

проблеми, преживявания и отношения в личността. Особеностите 

на отношението на пациента към психотерапевта и неговото 

поведение по време н П. Б. могат да станат психотерапевтична 

„мишена” (мишень) за модификация на някои конкретни 

дезадаптивни стереотипи в общуването на болния с други хора. 

Съществен елемент на П. Б. е обсъждането с пациента на 

неговите усилия, трудности и успехи в поетапното (в съответствие 

със съгласуваните задачи) изменение в предишните болестни 

начини за преживяване и поведение.  

По-горе бяха описани най-общите особености (функции, 

структура, елементи) на П. Б., независимо от конкретната форма 

на психотерапия. Съществуват обаче специфични черти на П. Б. 

според нейната насоченост, в частност при психоаналитичната 

психотерапия (психоаналитическая психотерапия) и при 

клиент-центрираната психотерапия (клиент-центрированная 

психотерапия) като най-типични форми на „психотерапия чрез 

беседа” (психотерапия беседой). Своеобразието на П. Б. в рамките 

на психоанализата (психоанализ) се определя от съблюдаването 

от психоаналитика на правилата за „емоционална неутралност” 

(„эмоциональный нейтралитет», т.е. избягване на влиянието от 

своя страна върху емоциите на пациента, запазване на 

позицията на „огледало пред очите на пациента"), използване на 

свободните асоциации (свободные ассоциаций) при получаването 

на материал за анализ, неговата интерпретация 

(интерпретация), а също така и на явленията съпротива 

(сопротивление), пренос (перенос) и контрапренос 

(контрперенос) във взаимоотношенията лекар и пациент.  

Основна задача на психоаналитика в П. Б. е изяявяването 
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на преживяванията, изтласкани в несъзнаваното и оказване на 

помощ на пациента в тяхното осъзнаване, изострено внимание 

към несъзнаваното, преди всичко към сексуалното (и 

агресивното) и „инфантилното” (инфантильное) в съдържанието 

на беседата.   

При клиент-центрираната психотерапия П. Б. протича в 

атмоферата на дълбок личен контакт при съблюдаване от страна 

на психотерапевта на конкретни условия („триада на Роджърс”, 

триада Роджерса): безусловно положително приемане, емпатично 

разбиране и конгруентност в отношението към пациента. При 

това по време на беседата пациентът бива поощряван към все по-

свободно изразяване на неговите преживявания, към тяхното 

пълно осъзнаване и включване в Аз-концепцията с цел нейната 

реконструктивна реорганизация. Съществено се явява също така 

по-пълното изразяване на чувствата от самия психотерапевт, 

неговата личностна въвлеченост в П. Б. 

Заключителен стадий на П. Б. е обобщаването. Важно е 

точно да се формулира постигнатото и да се отбележат задачите 

на следващите етапи на лечение, като се конкретизира участието 

на пациента. 

Степента на адекватност на самовъзприятието на 

психотерапевта влияе на това как психотерапевтът възприема и 

оценява П. Б. като цяло. Съгласно Съливан (Салливан/ Sullivan, 

H. S.), психотерапевтът като „участващ наблюдател” 

(участвующий наблюдатель) е длъжен постоянно да осъзнава 

влиянието на своето поведение върху целия ход на П. Б. За 

ефективно управление на П. Б. е важно психотерапевтът не само 

да отчита собствените комуникативни стереотипи и потребности, 

но и да разбира и да контролира своите чувства, възникващи в 

процеса на общуване с пациента. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА //  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

Малка целева група, която включва немногобройна 

общност от пациенти, намиращи се в непосредствено лично 

общуване и взаимодействие помежду си, създадена за постигане 

на определени психотерапевтични цели (психотерапевтические 

цели). 

На практика броя на членовете на П. Г. се колебае от 3 до 

30 човека. Възможно е създаването на малки П. Г. (до 10 човека), 

средни (от 11 до 20 човека) и големи (от 21 до 30 човека). 

Класическата П. Г. се намира на границите на малката и 

средната група и обичайно наброяват от 8 до 12 участника. 

Класифицирането на П. Г. най-често се основава на 

критерия състав на групата. Отчита се не само ю (и не само) 

численият състав на групата, колкото принципът на еднородност-
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нееднородност (хомогенност-хетерогенност) (однородность—

неоднородность (гомогенность — гетерогенность). Проблемът за 

еднородността-нееднородността обхваща параметри като 

нозология, пол, възраст, образование, социокултурно ниво, 

синдромология, личностни особености, основни типове конфликт 

и пр. Понастоящем е голям броят на поддръжниците на 

еднородността на групата по нозология. Същевременно с това е 

наличен голям обем от данни, които свидетелстват за 

неефективността на нееднородните в нозологично отношение на 

П. Г.  

Проблемът за еднородността – нееднородността на други 

променливи широко се дискутира в литературата. 

Привържениците на нееднородността на състава на П. Г. 

твърдят, че в такава група е възможно да бъде осъществена по-

дълбинна психотерапия, доколкото една от най-важните ù задачи 

се заключава в конфронтацията (конфронтация) с пациента, 

който има тесен диапазон от поведенчески и емоционални 

стереотипи, с алтернативни поведения и реакции. 

Разнородността на групата спомага за осъществяването на 

сблъсък с много способи на реагиране, дава възможност на 

пациента да се научи да различава оттенъците в 

противоположните реакции, да се почувства безопасно в 

непривична среда, сред други хора. Отбелязват се и други 

преимущества на разнородните групи като по-ефективното учене 

(научение), всестранната „проверка чрез реалност” («проверка 

действительностью»), бързото формиране на групов „пренос” 

(перенос), облекчаването на процеса по създаване на групата. 

Привържениците на еднородните групи отбелязват такива 

техни особености като по-бързата взаимна идентификация, като 

ускоряването на инсайта (инсайт); намаляването на 

продължителността на лечението; бързото възникване на 

взаимна емпатия (эмпатия), катарсис (катарзис), намаляват 

съпротивите (сопротивление) и проявите на деструктивно 

поведение, по-рядко се формират подгрупи. Подчертава се, че 

оптилният състав на П. Г. трябва да бъде такъв, че нейните 

членове, независимо от различията помежду си, могат да водят 

дискусия помежду си. Като цяло, може да се каже, че по-

задълбочената психотерапия предполага по-голямо разнообразие 

в състава на групата. Така при лечението на болни от невроза се 

оказват особено ефективни групите, разнородни по пол, възраст, 

симптоматика, личностни проблеми, конфликти и ред други 

характеристики. При лечението на крайно възрастни 

контингенти, групите, по правило, са еднородни (деца, 

подрастващи, стари хора). 

П. Г. се подразделят на отворени и затворени групи, т.е. на 

периодично обновяващи се или на такива с постоянен състав 

участници. 
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В груповата психотерапия (групповая психотерапия) П. Г. 

– това е малка група, в която груповата динамика (групповая 

динамика) се използва за психотерапевтични цели.  

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА  

(ПСИХОАНАЛИТИЧНА) НЕУТРАЛНОСТ // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  

(ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ) НЕЙТРАЛЬНОСТЬ 

 

Една от нагласите на психоаналитика в процеса на лечение 

е задължението му да запази неутрално отношение към 

религиозните, нравствените и социалните ценности, без да се 

ръководи в лечението от каквито и да било идеали, да се 

въздържа от съвети (Лапланш Дж., Понталис Дж. Б., 1996). 

Доколкото психоаналитичната техника изисква отказ от методите 

на внушение (внушение), които предполагат осъзнато влияние на 

лекаря върху пациента, тя трябва да се основава на принцпа на 

П. (П.) Н. Думата „неутралност” (нейтральность) и концепцията 

за психоаналитичната неутралност съдържат  в себе си 

амбивалентност от самото зараждане на психоанализата. Фройд 

(Фрейд, Freud S., 1914) допуска, че най-наголямата заплаха пред 

научната природа на психоанализата (психоанализ) произтича 

от контрапреноса (контрперенос) („Ние не трябва да се отказваме 

от неутралността (индиферентността/ индифферентность) към 

пациента, която ние сме постигнали, сдържайки 

контратрансфера”). В това предупреждение против 

контрапреносната реакция от 1914 г., Фройд използва за първи 

път немската дума „Indifferenz” (безразличие), което Страхи 

(Strachey J.) превежда на английски език като „неутралност” 

(нейтральность). Фройд се придържа към разбирането на 

науката, характерно за емпирицизма на XIX век. Той следва 

„позитивистката философия” (позитивиская философия). 

Съгласно последната, придобиването на знания трябва да бъде 

свободно от субективни фактори, трябва да я има увереността, че 

допусканията съответстват на „външната реалност” (внешная 

реальность). Следователно една от целите на тази неутралност 

(Indifferenz) е гарантирането на обективността на анализа. 

Целият този лозунг е невъзможно да бъде въплътен, както и 

изискването аналикът, стремейки се към обективност, да остане 

неутрален (безразличен). Каплан (Kaplan H., 1982)  показва, че 

дори самият Фройд не следва този идеал и често прави 

нормативни утвърждения (Томэ X., Кёхеле Х., 1996). 

Призивът към неутралност се отнася към различни области 

от дейността на психоаналитика: при работа с материал, 

предложен от пациента, не следва да търси преимущества за себе 

си; за да избегне удовлевтоворяване на терапевтичните амбиции, 

трябва да се откаже от сугестивните техники; при решаване на 
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проблеми, не се препоръчва да се следват собствените ценности 

при поставянето на цели; и, накрая, при контрапренос 

аналитикът трябва да се откаже от каквото и да било скрито 

удовлетворение на собствените инстинктивни желания (Томэ X., 

Кёхеле X., 1996). 

Фройд (Фрейд, 1913) установява зависимост между 

трансфера и П. (П.) Н.: „Може да се развали и първия постигнат 

успех, ако от самото начало не се заеме позицията на 

благожелателно съчувствие, ако се впуснем в морализаторство 

или започенм да представяме себе си за представители или за 

упълномощени от някоя партия”. 

Свойството П. (П). Н. определя психоаналитика не като 

реален човек, а по-скоро неговата роля, като онзи човек, който 

построява разбирането и служи за опора на трансфера; който е 

длъжен да бъде неутрален, или иначе казано, да не се намесва в 

процеса на психоанализа в качеството си на психосоциален 

индивид; неутралността е по-скоро идеал, някакво пределно 

изискване (Лапланш Дж., Понталис Дж. Б., 1996). 

Значителната роля на теорията за защитите и конфликтите 

в психоанализата придава на психоаналитичната неутралност 

съответното значение. А. Фройд (А. Фрейд, Freud A., 1937) 

формулира класическото определение на психоаналитичната 

неутралност: задачата на аналитика е да приведе в съзнанието 

онова, което се явява несъзнавано, независимо от това към коя 

психична структура то принаджлежи; той насочва своето 

внимание в равна степен и обективно към несъзнаваните 

елементи на всичките три структури. С други думи, 

пристъпвайки към тази работа, аналитикът се намира в точка, 

разположена на еднакво разстояние от Ид, Его и Супер-Его. Това 

важно определение на психоаналитичната неутралност не 

определя ясно реалността извън вътрепсихичния конфликт. А. 

Фройд говори тук единствено за „обективността” 

(„объективности”) на аналитика. 

По-нататъшното допълване на психоаналитичната теория 

от теорията за нагоните, приложима както към психоаналитика, 

така и към пациента, изисква съответна ревизия на концепцията 

за аналитичната неутралност. Хофер (Хоффер, Hoffer A., 1985) 

предлага да се разшири интрапсихичното определение за 

неутралността, като се включи неутралността в отношението към 

интрапсихичния конфликт на психоаналитика и към 

междуличностния конфликт на различни нива на аналитичните 

отношения. Хофер разглежда концепцията за неутралността в 

следните нейни аспекти: 

1. Неутралността в отношенията към конфликта е 

оптимална позиция, от която аналитикът събира своите 

данни от аналитичното поле, като използва метода на 

свободните асоциации (свободные ассоциаций). В същото 
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време, доколкото свободните асоциации са процес, 

посредством който аналитикът изследва аналитичното 

поле, неутралността се явява позицията, от която се 

провежда изследването. Тази позиция определя и 

ограничава аналитичната гледна точка. Неутралността е 

полезно да се разбира по отношение на значителния 

брой конфликти, които пациентите привнасят в анализа. 

Аналитикът може да извлече ползи от концепцията за П. 

(П.) Н., като си зададе ясно въпроса: „П. (П. ) Н. към 

какъв конфликт?” или по-точно: „Какъв конфликт в 

момента аз идентифицирам, който ме засяга или ме 

оставя негов наблюдател?”. Така аналитикът може да 

повиши своето осъзнаване (осознание) не само за 

личните си пристрастия, но също и своите теоретични и 

технически предпочитания. Аналитикът може да 

отговоря на такива въпроси от позицията на определени 

конфликти във всеки момент от анализа. 

2. Неутралност към чувствата или към външните прояви. 

3. Неутралност към властта, могъществото, влиянието. 

            Препоръките, свързани с П. (П.) Н., макар и невинаги да 

се изпълняват, обикновено не се оспорват от психоаналитиците. 

И все пак дори психоаналитиците с традиционна ориентация 

могат да се сблъскат с такива особени случаи (например с детски 

страхове, психози, някои разновидности на перверзиите), при 

които абсолютната П. (П.) Н. съвсем не е желателна (Лапланш 

Дж., Понталис Дж. Б., 1996). 

Хофере (Хоффере, 1985) допуска, че неутралността на 

аналитика по отношение на конфликта може да не се наблюдава 

при ситуации, които аналитикът смята за:  а) опасни за пациента 

— суицидальност, психоза, състояние на интоксцикация и т.н.; б) 

опасни за някого, който може да пострада от пациента, например 

децата на анализирания; в) опасни за аналитика в случай на 

физическа или на психична заплаха, включително паника или 

отчаяние или заплаха за неговата самооценка или цялостност. От 

гледна точка на П. (П.) Н. по отношение на конфликта е много 

важно аналитикът ясно да знае, когато той не съблюдава 

неутралността и защо е възникнало това положение. Тук 

възниква област на противоречие в психоаналитичната теория и 

практика, свързана с това, че един аналитик може да определи 

една ситуация като такава, а друг  — не. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА СИСТЕМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

БОЛНИ ОТ НЕВРОЗА ПО КРАТОХВИЛ // 

 ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ ПО КРАТОХВИЛУ 

 

Кратохвил (Кратохвил, Kratochvil S., 1964) e известен 
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чешки психотерапевт, ръководител на създаденото от него 

психотерапевтично отделение по неврозите в Кромержиж 

(Кромержиж, Чехия). Разработената от него система включва 

следните основни терапевтични фактори: комплексното 

въздействие на терапевтичния колектив върху интелектуалната 

сфера на болния (осъзнаване/ осознание от пациента на 

значението на психогенните гактори и на неговата собствена 

роля за възникването на конфликти, като в някои случаи се 

включва и анализ на преживяванията от неговото ранно детство), 

на емоционалната му сфера (емоционално отреагиране, подкрепа 

от страна на групата и емоционална корекция на отношенията на 

пациента) и в областта на поведението (релаксация/релаксация 

под формата на автогенна тренировка/аутогенная тренировка, 

трениране в навици за по-адекватно междуличностно поведение 

и в упражняване на контрол върху отделните симптоми). Освен 

това се подчертава ролята на сугестивните фактори, които се 

проявяват както косвено – по пътя на влиянието на очакванията 

на пациентите относно атмосферата в отделението с нейния 

климат и ритуали, така и непосредствено – чрез използване на 

отделни колективни сеанси на внушение (внушение) в състояние 

на бодърстване или на хипноза, насочено към закрепване на 

постиженията на патогенетичния анализ по директно към 

отстраняване на симптомите. В създаденото от Кратохвил 

отделение лечението на 28 болни с неврози (мъже и жени) 

продължава 6 седмици; всяка седмица се изписват 4-6 пациенти 

и се приемат същото количество нови такива. Контактът на 

болните с външния свят, особено с привичната за тях среда, се 

ограничава, за да се стимулира бързото им включване в 

колектива. От сутрин до вечер отделението работи в организиран 

режим, груповата терапия (групповая терапия) се осъществява 

в условията на съвместна дейност, в която влизат труд, спортни 

занимания и приложни изкуства, развлечения и др. Самата 

групова психотерапия се провежда всекидневно по час и 

половина: в работните дни — в две отделни групи по 14 болни, в 

събота и неделя — с всички пациенти заедно. По време на 

груповата психотерапия се обсъжда поведението „тук и сега”, 

неговите естествени последици понастоящем и връзката с „там и 

тогава” в живота на пациента. Специални занимания с 

използване на психодрама (психодрама), психопантомима 

(психопантомима), проективна арт-терапия (арттерапия) и 

др. допълват дискусионните форми. 

Щатът на отделението се състои от лекар, психолог, среден 

медицински персонал (пет жени и двама мъже) и от арт-терапевт. 

От организираното по този начин терапевтично общество се 

очаква всеки пациент, включен в него, да постигне инсайт 

(инсайт), по възможност да придобие корективен емоционален 

опит (коррективный эмоциональный опыт) и да изпитва и 
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тренира нови, по-адаптивни форми на поведение. 

Бидейки известен теоретик и практик в областта на 

груповата психотерапия и едновременно с това специалист в 

областта на хипнозата (гипноз), Кратохвил не изключва 

прилагането в допълнение към груповата психотерапия на 

индивидуална хипнотерапия (гипнотерапия). Анализът на този 

материал обаче показва, че традиционната хопноза трудно се 

вписва в системата на личностно-ориентираната психотерапия. 

Пациентите, получаващи индивидуална хипнотерапия, 

обикновено преустановяват влагането на усилия в групата, 

очаквайки терапевтичен ефект по-скоро от хипнотичните 

въздействия и от хипнотерапевта, отколкото от самите себе си, 

което рязко намалява тяхната активност в заниманията. Освен 

това, по-малко подготвените за груповите занимания нейни 

членове разглеждат хипнотерапията като метод, предоставян 

единствено на „привилегированите” пациенти и изразяват 

желание и те също да получат такова лечение. В случай на отказ 

те се чувстват отхвърлени, лишени от важно лечебно средство и 

оставени сами на себе си. Това противоречи на основния 

теоретичен принцип на терапевтичното общество, в рамките на 

което от пациента се очаква да мобилизира собствените си усилия 

и да си сътрудничи с останалите участници, за да постигне по-

добро разбиране за себе си и за своите междуличностни 

отношения. Ето защо обикновено индивидуалната хипнотерапия 

се изключва от системата за лечение. 

Възниква въпросът за разработването на хипнотерапев-

тични прийоми, които биха били съвместими с принципите на 

груповата психотерапия и същевременно достъпни за всички 

членове на групата, без да нарушават нейната сплотеност, а 

напротив – биха способствали за нейното постигане. При 

провеждане на такива занимания възникват два проблема: 1) 

групата се състои от пациенти с различна податливост на 

хипноза, поради което заниманията трябва да бъдат интересни и 

полезни не само за хипнабилните, но и за по-слабо хипнабилните 

болни; 2) в групата влизат пациенти с различни симптоми и 

проблеми, и формирането на лечебните внушения трябва да бъде 

адекватно за всички участници. 

Такава обща цел съответства на разработената от 

Кратохвил методика за групова хипнотерапия с прилагане на 

стимулиращи въображението терапевтични внушения. 

Курсът хипнотерапия се състои от 3-4 занимания на 

седмица с продължителност всяко по 30 минути, отворени за 

всички членове на двете психотерапевтични групи, които 

преминават през втората половина на срока на тяхната 

хоспитализация. В течение на 6-седмичното лечение се 

провеждат 10 хипнотерапевтични сесии. Пациентите, седящи в 

гръг, както и при обичайната групова психотерапия, биват 
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помолени да насочат погледа си към фиксационна точка, ролята 

на която се изпълнява от малка ярка топка, поставена в центъра 

на нивото на главите на пациентите. Хипнотерапевтът, стоящ зад 

кръга, провежда серия от внушения, които подканват пациентите 

да се отпуснат, да затворят очи, да достигнат състояние на 

хипнотична хипервнушаемост. Тези, чиито очи не са се затворили 

спонтанно, биват помолени да ги затворят волево. След това се 

преминава към терапевтични внушения, които включват 

приятни сцени на символично освобождаване от симптомите. 

Всеки участник може или да изпадне в състояние на хипнотичен 

транс, или преднамерено да следва внушенията, като използва 

своето въображение. 

За да се поддържат привлекателността и интереса към тази 

процедура, за всяко едно занимание е разработена серия от сцени 

за осъществяване последователно на поредица от внушения: 

„Оставете симптомите под дървото”, „Хвърлете симптомите долу 

от кулата”, „Разтворете симптомите в чаша вода”, „Удавете 

симптомите в реката”, „Изгорете симптомите в огъня”. По-долу в 

качеството на примери ще приведем две сцени: 

1. „Оставете симптомите под дървото”. Сега ще започнем 

една интересна, приятна разходка. Вие отивате в гората. 

Оглеждате се наоколо, наблюдавате птиците. Можете да видите 

катеричка или заек. Изпитвате спокойствие и удоволствие. Най-

накрая сядате под дървото и си почивате. Чувствате се добре, 

удобно Ви е, мислите с оптимизъм за бъдещето си. 

И на Вас Ви идва наум, че можете да оставите всички 

невротични симптоми, които Ви безпокоят в последно време тук, 

в гората, под това дърво. Вие започвате да изчиствате тялото и 

съзнанието си от тях. Ви виждате дупката между корените на 

дървото, където можете да ги напъхате. Започвате да слагате там 

всички Ваши неприятни симптоми, от които бихте искали да се 

избавите. Взимате тези симптоми в ръце. Отнемате ги от всички 

части на тялото си и от главата си. Отнемате си всички Ваши 

болки, тревоги, депресии, неудобни навици или позиции и ги 

слагате там. А след това усещате пълната си свобода от тях. Вие 

се отпускате за известно време, след което се готвите да се 

върнете от гората. Оставили сте симптомите си под това дърво и 

вървите бавно, връщайки се в своето отделение с удивително 

настроение, заредени с енергия, с увереност в себе си, във Вашето 

щастливо и успешно бъдеще. Готови сте да се върнете към своето 

нормално състояние. Чувствате значително подобрение — 

усещате свежест, прилив на сили и на оптимизъм. 

2. „Удавете симптомите в реката”. В този случай на Вас Ви 

предстои приятна разходка в лодка по реката. Лодката е 

надеждна, реката е спокойна, времето е отлично. Вие сядате в 

тази примамлива лодка и бавно гребете по посока брега. Лодката 

леко се поклаща и това Ви носи чувство за покой и комфорт. 
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Наслаждавате се на слънцето и на цветовете на околността. 

Усещате свобода от всички свои тревоги и грижи. И тогава 

решавате да снемете от тялото и съзнанието си всички остатъци 

на Вашите невротични симптоми и да ги хвърлите във водата. 

Започвате да правите това решително и активно. Хвърляте във 

водата всичко, което още Ви безпокои, предизвиква у Вас 

напрежение и дискомфорт. Седейки в лодката, наблюдавате как 

течението отнася Вашите симптоми. Те отплават все повече и 

повече, изчезвайки в далечината. Те никога няма да се върнат. 

Те потъват в реката. А Вие се връщате на брега освежени и 

силни. Имате чувството, че сега държите уверено живота в ръцете 

си, че сте победили, че задължително ще победите Вашите 

симптоми и глупави привички, Вашата невроза. С всеки изминал 

ден се чувствате все по-добре и по-добре. 

Предлаганите от Кратохвил прийоми са сходни с 

„умствените игри” (умственные игры) (Masters R., Houston J., 

1972) и с внушаемите образи, които описват Крогер и Фецлер 

(Крогер и Фецлер, Kroger W. S., Fezler W., 1976). Между тях обаче 

има и значителни разминавания. Първите двама автори 

използват директивната хипнотична фантазия или насоченото 

въображение, за да придобият опит, който разширява диапазона 

на мисленето им, а вторите двама – за трениране на специфични 

физически усешания, което може да влияе положително на някои 

симптоми в хода на индивидуалната психотерапия 

(индивидуальная психотерапия). Кратохвил ги прилага и за 

символично отстраняване на симптома с активното участие на 

фантазията на пациента. 

По мнение на Кратохвил, груповите хипнотерапевтични 

прийоми спомагат за това пациентите да постигнат 

удовлетворение от лечението, за по-бързото намаляване на 

симптомите и за нарастване на тяхната готовност за 

самостоятелна възпитателна и терапевтична работа без да се 

нарушава основния групов терапевтичен процес. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ТРИАДА НА БЕХТЕРЕВ // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТРИАДА БЕХТЕРЕВА 

 

Метод за лечение на болни от алкохолизъм, който включва 

убеждаване (убеждение), хипнотерапия (гипнотерапия) и 

самоутвърждаване. Терминът П. Т. Н. Б. е предложен от Г. В. 

Зеневич и С. С. Либих (Г. В. Зеневич и С. С. Либих, 1965). В. М. 

Бехтерев смята, че „лечението едновременно чрез убеждаване, 

хипнотично внушение и себеутвърждаване води до най-добър 

резултат без каквито и да било други лечебни процедури”. 

Предложената от тях форма на масово лечение на алкохолиците 

се състои в следното. Хора, страдащи от алкохолизъм, се събират 

в уречено време в зала и се разпределят да седнат на кресла и 
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пейки, поставени така, че между тях да може свободно да се 

преминава за проверка на хипнотичното състояние на 

пациентите. След това болните по възможност сбито, в чрез ярки 

образи, с използване на рисунки и таблици описват всички вреди, 

които носи злоупотребата със спиртни напитки на психичните и 

телесните сфери на организма, посочват обшото понижаване на 

жизнената дейност на организма, която води до съкращаване на 

живота. След  това, по думите на В. М. Бехтерев, убедително 

наставление (а то трябва да е именно убедително, защото иначе 

няма да въздейства върху слушателите), той се обръща към 

пациентите със следните думи: „ако сте дошли тук, за да се 

избавите от своя болестен недъг и сега, когато си представихте 

цялата вреда, която ви носят спиртните напитки, вие все повече 

затвърждавате мисълта си, че е необходимо да се откажете 

завинаги от алкохола”, след което им внушава увереност, че те 

могат да възстановят здравето си, но за тази цел е необходимо да 

прекратят напълно употребата на спиртни напитки. Последното 

се постига с помощта на хипнотичното внушение. След като В. М. 

Бехтерев разяснява същността на хипнозата, той моли всички да 

си затворят очите и да си мислят съсредоточено за сън. Следва 

общо внушение, насочено към настъпване на лечебен сън. За да 

провери хипнотичното състояние, В. М. Бехтерев преминава 

между редиците от пациенти, предизвиква каталепсия у всеки 

отделен болен и оставя в каталептично състояние пациентите по 

време на целия сеанс, докато се провежда общо внушение срешу 

пиянството. При събужането на пациентите, вече в бодро 

състояние, им се дава съответната инструкция как да осъществят 

самовнушение (самоутвърждение), което е необходимо да се 

провежда многократно вкъщи вечер преди заспиване в легнало 

положение със затворени очи, а също така сутрин преди ставане 

от леглото.С това завършва сеансът, а следващият се провежда 

след седмица. В рамките на всеки сеанс, продължаващ 20-30 

минути, участват 50-100 човека, страдащи от алкохолизъм.  

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ЦЕЛ // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

 

Целта е такъв мотивационен фактор, при който се осъзнава 

резултатът от поведението. За да постигне П. Ц., психотерапевтът 

трябва всеки път да се убеждава в наличието у пациента на 

мотивация, ясно да формулира П. Ц., да анализира причините, 

които подбуждат пациента към лечение, да владее 

психотерапевтични методи, да нанася корекции в 

психотерапията. Организацията и ефективността на 

психотерапията зависят, освен от първоначалното състояние на 

пациента, от съвпадението между неговите цели и тези на 

лекуващия го лекар. Строгото определяне на целите на 
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психотерапевтичното въздействие (защо и за какво е нужно то) 

спомага за подбирането и за изграждането на съдържание 

(нещо), за организиране на психотерапевтичната помощ (как), за 

осъществяване на избор на метод (с помощта на какво). Ако се 

вземе под внимание това, че в логически смисъл средствата за 

постигане на целта могат да бъдат определени като достатъчни, 

излишни или като противоречиви и че не приемат друга форма, 

то у психотерапевта могат да възникнат проблеми по следните 

причини: 1) някои от средствата, необходими за достигането на П. 

Ц. отсъстват, вследствие на което провеждането на психотерапия 

се оказва невъзможно на дадения етап (например отсъства 

мотивация или нисък интелект при провеждане на групова 

психотерапия/групповая психотерапия); 2) използваният 

психотерапевтичен прийом се явява излишен, поради което 

затруднява търсенето на средствата, необходими и достатъчни за 

постигане на П. Ц. (например използването на конфронтация/ 

конфронтация през първата фаза на груповата динамика/ 

групповая динамика) или на автогенна тренировка (аутогенная 

тренировка) при пациенти с хипохондричен синдром); 3 

избраните психотерапевтични методи включват в себе си 

логически противоречия, които блокират пътищата за постигане 

на П. Ц. (например използването на хипноза/ гипноз при 

пациенти с органични поражения на централната нервна 

система). 

Така, само по себе си, определянето на П. Ц. я прави по-

разбираема и ефективна. Анализ на П. Ц. се провежда преди 

всичко в рамките на когнитивната психотерапия (когнитивная 

психотерапия). 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ЕКСПЛОРАЦИЯ // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭКСПЛОРАЦИЯ 

 

Това е действие, чрез което пациентът в хода на 

психотерапията съобщава за себе си нещо, за което, по правило, 

иначе мълчи, изявява обичайно скривани отношения. П. Е. 

представлява сама по себе си комплекс от целенасочено 

себеразкриване на много нива (проявяване на себе си, 

самодемаскиране (самопроявления, самодемаскировки), което се 

нарича също транспарентизация (транспарентизация, англ. 

transparent — ясный, отчетливый). 

Основният и най-лесен тип себеразкриване е излагането на 

фактическа информация за себе си: описването на личните 

преживявания, на спомени или на собствен анализ. В зависимост 

от тона на изложението, понякога се различават „история от 

живота”, излагана безличностно, рационално, с известно 

отчуждение, и „случай от живота”, разказан с чувство, с акцент 

върху емоционалната страна на преживяното. В 
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психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа) 

тази първа фаза на себеразкриване се явява необходима 

предпоставказа провеждане на всяка динамично-ориентирана 

психотерапия, има формата на т.н. биографична трибуна: една 

среща, едно занятие на групата може да бъде посветено на 

събития от живота на един пациент. 

Границите на безболезненото себеразкриване са различни 

за различните хора. На единия полюс се намира човекът, който 

излага подробности за своя личен живот дори пред случаен 

спътник във влака, а на другия — строго контролиращият себе си 

интроверт, на който му прилошава дори при въпрос за възрастта 

или професията му. В хода на психотерапията тези граници 

постепенно се преместват, пациентът с облекчение се 

освобождава от своите „тайни” една по една. Записките в 

дневниците на пациентите, преминаващи психотерапия, 

свидетелстват за това, че след анализа на биографичния 

материал те изпитват чувство на спокойствие, на освобождаване, 

а понякога забелязват и някои положителни изменения. 

Следващата стъпка по пътя към П. Е. може да бъде 

откровеният разказ за вътрешните позиции, за отношението към 

разбирането на самия себе си, за емоциите, фантазиите, 

сънищата, плановете за бъдещето (при някои пациенти тези 

области могат да бъдат съставна част от заявения от тях 

проблем). Обикновено оголването на сферите на вътрешния свят 

е съпроводено от силно чувство за плахост, срам, отколкото самото 

съобщение за фактите на външния живот. Преодоляването на 

страха от себеразкриване и преживяването на неговите 

последици може да породи силно чувство за освобождаване, което 

е част от терапевтичната ценност на процеса на П. Е. Друг важен 

елемент е факторът обективизация. При себеразкриването в 

процеса на психотерапия поредицата от моменти може да бъде 

точно формулирана за първи път, след което да бъде осъзната и 

преживяна вътрешно. В хода на обективизацията пациентът 

разглежда поредицата от моменти през погледа на 

психотерапевта (или на участниците в психотерапевтичната 

група), чрез призмата на предметното описание, т.е. без 

кататимно отстраняване на техните значения (кататимен — 

свързан със състояние, при което се отбелязва преобладаване на 

нисши, по-елементарни функции, съчетано обикновено със 

забавяне на речта). Някои автори изказват тезата, че извън П. Е. 

изобщо не съществува друг път към себепознанието, освен 

разкриването на самия себе си пред друг човек. 

Основното съдържание на П. Е. представлява т.н. „област 

на проблема” (область проблем). Към нея се отнася онова, което 

причинява на човека болка, което не е разрешено до край, 

преживяванията, свързани с чувстото на вина, фактите, от които 

човек се срамува, онова, което го измъчва, провокира в него 
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чувство за неувереност, онова, от което той се бои, т.е. всичко 

онова, което психотерапевтът (за разлика, да кажем, от 

невролога) вижда зад невротичното разстройство или 

нарушенията на поведението, които се смятат за психогенни. 

Съществува широк спектър от подобни проблеми — от 

натрапливи идеи до трудности в отношенията със съпругата 

(съпруга). На практика всеки човек се сблъсква с проблеми от 

такъв род, но се отбелязват разлики по отношение на тяхната 

интензивност, както и в това, доколкото лесно се удава на даден 

човек да говори за тях в хода на терапията. Себеразкриването 

протича, по правило, по система, която наричат „чистене на лук” 

(«чистка луковицы»:): от външните и по-малко гнетящи 

субективни проблеми към по-горещите точки. Вече самият факт, 

че някои проблеми се смятат за толкова интимни, че да се говори 

за тях е трудно, свидетелства за тяхната сериозност и ключова 

роля в общото състояние на човека (проблеми, разположени по-

близко до центъра на „луковицата”). 

Понякога е трудно за страничния наблюдател да разбере 

защо с дадени обстоятелства са свързани такива емоционални 

натоварвания и защо е толкова нелеко да се разказва за тях. В 

това е и различието между преживяването и погледа отстрани и 

се заключава и една от причините, поради която за бъдещия 

психотерапевт е важно да изпита основните психотерапевтични 

методи върху себе си. Процесът на себеразкриване представлява 

първостепененен елемент на всички динамично-ориентирани 

психотерапевтични системи; очистващият и освобождаващ ефект 

на себеразкриването е основа на психотерапевтичната роля на 

религиозната изповед. Потребността от избирателно 

себеразкриване изпитва на практика всеки човек. Тя се проявява 

например в желанието да имаш приятел, на когото да се 

довериш, в необходимостта да споделяш пред някой в кризисни 

житейски периоди. Себеразкриването в психотерапевтичната 

група е по-трудно, затова пък неговото освобождаващо действие е 

по-отчетливо, а П. Е. е по-съвършена, отколкото в 

индивидуалната психотерапевтична беседа (психотерапев-

тическая беседа), при която откровеността е адресирана към едно 

лице, което живее в друг свят и се отнася често към друго 

поколение. Понякога транспарентизацията се смята за схема на 

поведение, присъща на здравата личност, а способността към нея 

влиза в онези изисквания, на които трябва да отговаря добрият 

психотерапевт. Нещо подобно се съдържа и в акцентираната вече 

конгруентност на психотерапевта в концепцията на Роджърс 

(Роджерс, Rogers С. R.) — да бъдеш себе си, в различни ситуации 

да постъпваш последователно и автентично. Така понякога 

транспарентизацията става противоположна на 

неавтентичността, на ригидността на социалните роли, на позите, 

на стремежа да импонираш, тя компенсира чувството за 
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непълноценност. Никой не изисква от терапевта да разказва на 

всеки за своите дълбоки лични проблеми, но той трябва да може 

да говори за тях и да говори така, че неговата тревога, породена 

от себеразкриването, да бъде колкото се може по-малко 

забележима. За това е необходимо определено доверие в себе си. 

По този въпрос има спорове и в психоанализата (психоанализ) 

например задължителен е един съвършено различен модел на 

психотерапевта — той трябва да бъде по-скоро сдържан, 

отколкото спонтанен и открит (вж Себеразкриване на 

психотерапевта пред пациента/ Самораскрытие психотерапевта 

перед пациентом). Що се отнася до изискванията за П. Е. на 

пациента в хода на психотерапията, то то е очевидно и безспорно. 

Някои автори виждат причинна връзка между неврозата и 

нарушената способност към себеизразяване: пациентите — това 

са хора, които не са се разкрили пред своето обкръжение по 

оптимален начин. Здравата личност притежава способност към 

транспарентизация поне по отношение на един близък човек. 

Основното терапевтично въздействие на П. Е. се свежда до 

катарзиса (катарсис), съдържащ се в самия факт на откровения 

разказ и в обективизацията, която съпътства структурирането на 

излагания материал, който изгражда основата на съобщението за 

самия себе си. Освен това, достойнство на П. Е. като процес е това, 

че тя води до развитие на личността по посока на 

автентичността (аутентичность), повишава прага на 

ранимост. Човекът, който се е научил да разбира себе си, 

получава на разположение енергия, която по-рано е била 

изразходвана за създаване на представа за него самия (която би 

трябвало другите да имат за него), а също така и енергия, 

погълната до този момент от самоконтрола (самоконтрол). П. Е. 

в групата носи на всички нейни членове облекчаващо 

преживяване на универсалност — осъзнаване (осознание) на това, 

че тайните и проблемите, които ме безпокоят, са присъщи и на 

останалите. Себеразкриването се явява задължително 

предварително условие за провеждане на всяка една динамично-

ориентирана психотерапия.  

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ НА  

МОЛИТВАТА //  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

МОЛИТВЫ 

 

Молитвата представлява обръщане на вярващия към Бога. 

Думата „обръщане”, на гръцки език — „койнония” (койнониа), 

предполага определени отношения между две или няколко лица. 

Молитвата изразява междуличностните отношения на човека с 

Бога и е диалогична по своята същност и форма, в което е и 

коренното ù отличие от медитацията (медитация), с която тя 
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има сходство в организацията на вниманието, в неговата 

концентрация. Структурно молитвата включва в себе си 

предписаните от религиозните учения вербални и невербални 

действия, а също така необходимите за тях съответни настройка и 

нагласа, т.е. това е многопластов процес, в който участват заедно 

духът, душата и тялото. Към действието на молитвата е 

необходимо да се отнесат желаните и възможни изменени 

състояния на молещия се, неговото субективно соматично и 

психично състояние в контекста на постиганата трансформация 

на личностните му себеусещане и светоглед. От тази гледна точка 

молитвата, според авторитетния изследовател на „умното 

делание” (умное делание), център на което е молитвата, 

архимандрит Киприян (архимандрит Киприан, Керн), се оценява 

като „терапия и хигиена на душата” («терапевтика и гигиена 

души», 1996). 

Самото понятие „молитва”, което може да бъде 

характеризирано като един от най-солидните и многостранни 

актове в религиозния живот, се актуализира в научно-

практическата психотерапия предвид необходимостта да се 

отчитат и да се използват целесъобразно и в най-голяма степен 

всички фактори, които влияят на психичните и на 

психосоматичните процеси. В методологичен план молитвата е 

основното звено, което свързва психотерапията и богословието; от 

гледна точка на практиката — тя е звеното, което свързва 

психотерапевтичните и сотериологичните задачи (сотериология – 

богословско учение за изкуплението и спасението на душата, бел. 

прев.), които се решават в условия, при които поне един от 

участниците в психотерапевтичния процес се явява адепт на 

монотеистична религия и вследствие на това обичайната 

комуникативна диада „лекар-психотерапевт — пациент” се 

преобразува в триада: „лекар-психотерапевт — Бог — пациент”. 

Изменена по този начин, структурата на психотерапевтичното 

взаимодействие насочва вниманието към посоката и характера 

на явните или скрити допълнителни комуникации с преди 

всичко молитвено съдържание. 

Най-пълно учението за молитвата и сведенията за нея се 

разглеждат в творбите и трудовете по аскетика, които са в 

съгласие с фундаменталните положения на църковната 

антропология и мистичното богословие. Най-пълна информация 

по отношение на христианската молитва се съдържа в 

Добротолюбието (Добротолюбие, т. 1-5, 1992) и в „Сборника за 

молитвата Иисусова” (Сборнике о молитве Иисусовой (1994)), в 

които компилативно и със строга методологична практичност са 

използвани творенията на Йоан Касиан Римлянин (Иоан 

Кассиан Римлянин) и Ефрем Сирин (Ефрем Сирин) (IV в.), на 

Марк Подвижник и Йоан Лествичник (Марк Подвижник и 

Иоанна Лествичник (V в.), на Максим Изповедник и Исаак 
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Сирин (Максим Исповедник и Исаак Сирина (VII в.), на Симеон 

Нови Богослов и Григорий Палама (Симеон Новий Богослов и 

Григорий Палама (XII в.), на Теофан Затворник и Игнатий 

Брянчанинов (Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов (XIX 

в.), на много други велики подвижници, които са преживели и 

тълкували целителната сила на действената и на съзерцателната 

молитва. В основата на целия аскетичен опит, за чийто връх се 

признава духовният опит, свързан с молитвата, се явяват 

свещените текстове със заповеди и други предписания, които 

засягат еднакво сферата на сакралното (богослужения с акцент 

на устремеността към Бога) и поведенческата, когнитивната и 

емоционалната сфера. Реализмът на религиозната ортодоксия се 

отразява в протичането  и действията в подвижническия живот. В 

монотеистичните религии (юдаизъм, християнство и ислям) 

вътрешният смисъл на духовното подвижничество „произхожда 

от молитвата — най-важният двигател на творческото 

преобразяване на човека” (Шукуров Ш., 1997). 

В най-голяма степен адаптирани към психотерапевтичния 

речник са такива определения на молитвата като „обръщане” 

(обращение), „беседа” (беседа), „общуване” (общение) и „диалог” 

(диалог). Всички те подчертават характера на молитвата като 

лично и междуличностно общуване, а насочеността на молитвата 

към Бога като към Личност изразява неповторимостта на това 

общуване. Речникът на исихастката антропология (Словарь 

исихастской антропологии, 1995), изграден върху анализа на 

„умното делание” (умное делание), център на което се явява 

построената по особен начин молитва, определя, че молитвата е 

отговор на съзнанието на присъствието или на волята Божия — 

разбира се, такова съзнание, в което са впечатани това 

присъствие и тази воля”. По-нататък се изреждат особеностите на 

молитвеното общуването, че това е взаимен, двупосочен процес, в 

който ние предполагаме, че ще получим и отклик, отговор. Но ако 

адресатът в Бог, то получаването от него на отговор не е нищо 

друго, освен удвояването на Неговата енергия, получаването на 

Неговата благодат, мистичен акт, крайно отличаващ се от онова, 

което обикновено се разбира под диалог”. 

Благодатта е извъннаучно понятие, но житейски факт, 

реално субективно чувство на божествена помощ, оказвана към 

молещия се, потвърждавано в продължение на векове от 

многочислени свидетелства. В религиозната традиция, 

включително и в тази на християнството, силата на частния 

пример (изцеление, чудо, житие) има предимство пред 

уравняващата неповторимата личност статистика, която не се 

вписва в концепцията на пастирска грижа. Практиката на 

молитвата и нейната ефективност се предават чрез властта на 

благочестието от бащите към децата, от пастиря към следващите 

го под формата на учене и наставления. 
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Пример за подобно предаване на фундаменталната истина 

„за връзката между болестта, молитвата и медицинските 

професии”, по думите на католическия свещеник Бенедикт Херон 

(Бенедикт Херон, М. Benedict Heron), се явява старозаветното 

свидетелство от 38 глава на книгата на Исус, син Сирахов (Иисус, 

сына Сирахова: „В своята болест не бъди небрежен, а се моли на 

Господ, и Той ще те изцели”, „Остави грешния живот и вдигни 

ръце, от всякакъв грях очисти сърце”, „Отвори място на лекаря, 

защото той е създаден от Господ”, „В друго време и в техните (на 

лекарите) ръце се постига успех; защото и те се молят на Господа, 

за да им помогне Той да донесат на болния облекчение и 

изцеление”. В книгата на отец Бенедикт Хирон „Молитва за 

изцеление” (Молитва об изцеление, 1994) е изложен 

практическият опит в съвместното молитвено служение между 

духовници, лекари и миряни от католическото движение 

„Харизматично възраждане” (Харизматическое возрождение), 

приведени са доказателства за молитвена помощ.  

Коректното отношение към религиозността на човека 

задължава психотерапевта да взима под внимание религиозната 

норма, която предписва молитва, да отчита потенциалът на 

молитвата като духовно делание, да разбира възможните 

противоречия между лечебната психотехника и молитвените 

правила, да спомага за хармонизирането на психичното 

състояние на пациента, без да игнорира неговия положителен 

духовен опит, който се опира на опита на учителите и 

наставниците му. Има различни варианти на типологии на 

молитвата, но в основата им винаги лежат структурата на 

източника на молитвата и векторът на нейната насоченост. 

„Молитвата е теоцентрично устройство на душата” (Флоровский 

Г., 1972). Разграничават се множество видове молитва според 

движещите я подбуди и настройки, според степените в нея, 

разбирани като степени на един духовен процес, според нейните 

действия, когато се оценява силата ù да води към изцеление, 

преображение и обожение. В духовно-аскетичната писменост, 

както в образната, така и в метафоричната ù форма, са отразени 

всични назовани страни на молитвата. За оценка на 

ефективността на психотерапия (оценка эффективности 

психотерапии), на специалиста му предстои да мобилизира 

своето изкуство на тълкуванието и разбирането си за 

комуникацията между пациента и Бога, която може да бъде не 

само демонстрирана, но и препоръчителна, като вземе предвид 

мобилизацията на участващите в нея сили.  

„Молитвата е като всеобхватно задължение, така и 

вседействено средство”. Чрез нея истините на вярата се 

отпечатват в ума, добрите нрави — във волята, но най-вече тя 

спомага чувствата да оживят сърцето. Когато последното го има, 

се проявявят и първите две. Ето защо образованието в молитва 
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трябва да започне преди всички други и да продължава 

постоянно, неуморно, докато Господ не даде молитва на молещия 

се. Наченките на молитвата се полагат в самото обръщане, 

защото молитвата е устременост на ума и сърцето към Бога” – 

наставлява епископ Теофан (Феофан) (Говоров) (1962), опитен 

педагог и психолог. Същият автор определя също, че първата 

степен на молитвата е телесната такава, наричана още 

действена, тя се състои в четене, стоене, поклони. За нея могат да 

бъдат свойствени недостатъчната концентрация на вниманието, 

известната безчувственост, слабостта на желанието и тя се 

постига с труд, търпение и самопринуда. Втората степен на 

молитвата се определя като внимателна или умствена; умът 

започва да се концентрира в установения час за молитва и 

човекът я произнася съзнателно, като вниманието прониква в 

написаното молитвено слово и го изговаря като свое. Третата 

степен е молитвата на чувствата, или сърдечната молитва, от 

„внимание сърцето се сгрява, и онова, което е в чувствата, тук 

става чувство. Там словото е съкрушително, а тук е съкрушение; 

там е прошка, а тук чувство на нужда и потребност. Който е 

преминал към чувствата, той се моли без думи, защото Бог е Бог 

на сърцето. Ето това е и границата на молитвеното възпитание – 

молейки се, да преминаваш от чувства към чувство. Тогава може 

и четенето да се прекъсне, както и мисленето, и да остане само 

пребиваването в чувствата с известни молитвени „знаци”. 

Последната степен, постигана при молитва — това е духовната 

молитва, когато молитвеното чувство не прекъсва, тази молитва е 

дар на Духа Божий, молещ се за нас. 

По своето действие подвижническата молитва може да се 

разглежда от три гледни точки, класифицирани от архимандрит 

Киприан (Киприан, Керн 1996) „преди всичко като начин да се 

освободиш от страстите, така да се каже, да изкупим греха, да се 

помолим да се освободим от страстите; след това молитвата се 

явява средство за успокоение на душата, за разширяване на 

вътрешния свят, средство, което води до съвършен покой, или 

исихия; и накрая — молитвата е и някакъв метод за познаване 

на Бога, за приближаване до Източника на Светлината, до самия 

Бог”. Следователно трябва да се отбележи, че подвижничеството 

изобщо и молитвата в частност се явяват комплекс от 

коригиращи, предупредителни, възпитателни и целителни 

средства. Това сближава мотлитвата и психотерапевтичните 

задачи.  

В образна форма в подвижническите думи и аскетични 

опити резултатите и възможностите на молитвата: „обучението на 

сърцето, укротяването на надменността, очистването от 

злопаметността, поправяне на безбожието; тя е крепостта на 

тялото, благоденствието на дома; оръжието на пътуващия, 

благонадеждността на бодърстващия, утехата на скърбящия, 
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ободрението на плачещия (Ефрем Сирин, 1994), «утверждение 

мира, примирение с Богом, умилостивление о грехах, мост для 

перехождения искушений, стена, защищающая от скорбей; 

источник добродетелей, виновница дарований, невидимое 

преуспеяние, пища души, просвещение ума, секира отчаянию, 

указание надежды, уничтожение печали» (Иоанн Лествичник, 

1994). 

За да може молитвата да води до резултати, необходимо е 

да се следват учението и наставленията. Съвременният 

подвижник архимандрит Софроний (Сахаров) (Софроний 

Сахаров), следвайки своите предшественици, открито очертава 

две условия: „Първото условие е вярата в Христа, като в Бог-

Спасител; второто е осъзнаване на себе си като смъртен грешник. 

Подобно осъзнаване може да достигне до такава дълбочина, че 

човек да се почувства по-слаб от всички други; това му изглежда 

като очевидно не поради външните извършени актове, а поради 

това, че е отделен от Бога и е потенциален носител на всякакво 

зло. Колкото повече ние се смиряваме в болезненото си покаяние, 

толкова по-бързо нашата молитва достига до Бога. Когато ние 

губим смирението си, тогава и никакви подвизи няма да ни 

помогнат. Действието на гордостта в нас, осъждането на нашите 

братя, чувството за превъзходство и неприязънта към ближния 

ни отблъскват далеч от Господа” (Софроний Сахаров, 1994). 

В молитвата се реализира една сплав на цялото същество: 

на ума, сърцето и тялото; постига се цялостност в противовес на 

раздора между духовността, душевността и телесността. 

Невъзможно е да се обхванат видовете молитви, те са 

многочислени, както и човешките състояния, подложени са и на 

качествена промяна, „някой се моли за веселие, друг когато е 

отегчен, когато носи бремето на печал и отчаяние; един, когато 

укрепи своите духовни успехи, друг, когато се е свил при 

нападенията на врага; някой, когато моли да му бъдат опростени 

греховете, а друг, когато иска да придобие благодат, някаква 

добродетел или да унищожи някакъв порок в себе си” (Йоан 

Касиан Римлянин/ Иоан Кассиан Римлянин, 1993). 

В изложението на апостол Павел е приведена следната 

типология на молитвата, прошката, молението, благодарение 

(молитва, прошение, моление, благодарение). При такова 

деление е важно да се отбележи, че има молитва и моление, 

докато прошението и благодарението имат буквално значение. 

Така молитвата представлява омилостивяване за греховете, 

посредством което каещият се човек моли за прошка за настоящи 

или за минали свои беззакония. Молението, от своя страна, 

съответства на обещанието, обета, заричането. 

Известно е също така делението на молитвеното делание на 

външно и на вътрешно, първото от които е действено, знаково, 

упражнително или е израз на ритуално задължение, т.е. 
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умствено-телесно, а второто — сърдечно, съкрушено, покайващо 

се, свързано с ума-сърцето (умосердце), с пребиваването вътре-в-

нас. Важно е да се отбележи, че умът-сърце е структура, на базата 

на която става възможно образуванието на други енергийни 

структури, които движат напред човека. За това свидетелства 

светият Теофан Затворник (Феофан Затворник, 1994): 

„Необходимо е да свържете ума със сърцето и ще получите рул за 

управление на кораба на душата — лоста, чрез който ще 

започнеш да задвижваш целия си вътрешен свят”. Свеждането на 

ума до сърце не се явява психотехника, не се постига чрез 

обичайни човешки действия, то предполага участието на 

благодатта. И този фактор вече принципно не подлежи на 

контрол, не се регламентира и не може да бъде обезпечен от 

никаква програма на действия. Усилията на молещия са са 

насочени към придобиване на благодат, той се готви за нейното 

приемане, очаква да получи отговор свише. Самото пребиваване-

вътре-в-себе си се постига чрез свеждане на ума до сърцето и 

концентрирането там на напрежението на всички сили на 

душата и тялото. Събирането на ума в сърцето е внимание, 

събирането на волята е бодрост, събирането на чувствата — 

трезвост; на вниманието — обръщане на очите навътре; на 

бодростта — напрежение на мускулите. Състоянието на 

пребиванване-вътре-в-себе си (внутрь-пребывания) е условие за 

господство на човека над самия себе си, за истинска свобода и 

разумност, за съединяване на силата на волята с волята Божия. 

Молитвата и нейните качества са разгърнат фактор, който 

съпътства терапията и я регулира. Научният интерес е насочен 

към методиката на умното делание, но Божията помощ не е в 

разработването на технология за извикване на името Исусово в 

регламентирана концентрация на вниманието и съответна поза, 

а в съкрушението на сърцето, в състоянието на вътрешен покой, в 

следването на учението, в наличието на вяра, в диалога с Бога. 

Препоръчително е встъпващият в попрището на борбата за 

молитвата да започне с устната молитва, докато тя не бъде 

усвоена от тялото: от езика, сърцето, мозъка. Известно време 

практиката на молитвата може да бъде свързана с 

психосоматичната техника, т.е. да носи характера на ритмично 

или неритмично произнасяне на молитвата от ума посредством 

вдишване в първата част от молитвата и посредством издишване 

във втората. Такова делание може да бъде полезно, ако не се 

забравя фактът, че призоваването на името Исусово е свързано с 

Него. Ако молитвата се превърне в техническо упражнение, тя се 

превръща в грях. 

Психотерапевтът не е призван да диагностицира нивото на 

молитвата по нейните степени: устна, умствена, умствено-

сърдечна, самодвижна, благодатна. Той като лекар може да 

отчита религиозните чувства на пациента и да ги приеме като 
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действено средство за комуникация на пациета с Бога, да го 

подкрепя в това и да му съдейства според неговото духовно 

състояние и светоглед. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ  

В ПСИХОЛОГИЯТА НА ЗДРАВЕТО // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

В ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ 

 

През последните години в нашата страна и в чужбина се 

формира ново научно направление — „психология на здравето” 

(психология здоровья). Този отрасъл на знанието представлява 

свообразен синтез между психологията и валеологията. 

Валеологията се явява наука за индивидуалното здраве на 

човека и се състои от две основни части: валеософия (валео — 

здоровье/ здраве, софия — мъдрост/ мудрость) — теория за 

здравето, и валеометрия — наука за измеренията на здравето 

(Петленко В. П., 1996). Психологията на здравето встъпва в 

качеството на опора, на фундамент на валеологията, 

придържайки се към основния си принцип: „човеко, познай и 

създай себе си” („человек, познай и сотвори себя”). 

            Това научно направление все още се изправя на крака, ето 

защо на специалистите им предстои да установят неговите 

дефиниции, предмет, цели, задачи, да класифицират методите 

му и т.н. Но е ясно едно — че психологията на здравето е понятие 

значително по-мащабно, да кажем, от психохигиената 

(психогигиена) или психопрофилактиката (психопрофилак-

тика), чията задача е предупреждават за възникването на 

психичните разстройства. Психологията на здравето се опира на 

теорията и практиката по предупреждаването за развитие на 

различни заболявания, както нервно-психични, така и на 

соматични, като не се ограничава с това, доколкото включва в 

себе си мероприятия по фасилитация, по създаване на личностни 

условия за индивидуално развитие, по компенсация и адаптация 

(в необходимите случаи) към изискванията на житейската среда; 

обезпечават психичната адаптация на личността към обществото, 

с цел на която се развиват личностни качества, които са нужни на 

всекии индивид за установяване на хармонични социални 

връзки; способства за самореализацията на човека, за 

повишаване на качеството на неговия живот и в това число 

оказва психологическа помощ при завършването на житейския 

път и раздялата с живота. Общи за психохигиената и за 

психологията на здравето се явяват: междудисциплинарният 

характер, т.е. фактът, че призвани да участват в подобни 

мероприятия са както психолозите и лекарите, така и педагозите, 

социалните работници, социолозите и др.; неспецифичността на 

целите, динамичността на методите, тяхната връзка със задачите 
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на съвременността, за разлика от стабилността на методите за 

профилактика на инфекциозните заболявания (Мягер В. К., 

1985). И все пак психологията на здравето има все по-широко 

поле от теоретични и практически задачи и включва в себе си не 

само предупреждение за развитие на психична и соматична 

патология. 

            Психологията на здравето е наука за психичните причини 

за здравето, за методите и средствата за неговото запазване, 

укрепване и развитие. Така, за разлиа от медицинската 

парадигма: движението от патология към здраве, валеологичната 

такава формира обратен курс: от здраве към здраве, по-скоро от 

„нормата за здраве” към „нормата за болестта” („Нормалните 

болести” — това са естествени за възрастта болести, например 

климакс, болести в старостта (Дильман В. М., 1987). Медицината 

се опира на тактически задачи — това е ретроспективна наука, 

която търси причините за вече съществуващата болест. 

Валеологията, обратно, е проспективна наука, която се опира на 

стратегическите задачи, на укрепването и развитието на 

здравето. 

           Обект на психологията на здравето е, с известна степен 

условност, „здравата” (здоровая), а не „болната” (больная) 

личност, от което следва, че психологията на здравето вижда в 

качеството на своя задача това как да направи неболните хора 

здрави. „Като опростявам малко, мога да кажа, че Фройд (Freud 

S.) ни представя болната част от психологията и ние сме длъжни 

сега да я допълним здравата част”, — призовава Маслоу (Maslow 

A. H.). 

Целта на психологията на здравето не може да бъде 

окончателно определена (защото да се определи значи да се 

установят граници, предели, да се вмести в някакви рамки), 

доколкото самият процес на усъвършенства може видимо 

единствено да бъде насочван, като се установяват граници на 

самото „русло” на течение на безкрайното обновление на човека, 

който познава и сътворява себе си. В задачите на психологията на 

здравето влизат запазването, укрепването и цялостното развитие 

на всички съставни части на здравето  — духовна, психична, 

социална и соматична. Целта на психологията на здравето 

излиза извън рамките единствено на запазването на здравето, 

т.е. представлява сама по себе си някакво „надхвърляне” 

(запредельность). В такъв случай самото здраве се разгледжда от 

психологията на здравето в качеството му на оптимална 

предпоставка (условие) за изпълнение от човека на набелязаните 

от него житейски цели и задачи, на неговото предназначение и в 

крайна сметка – на неговото самоосъществяване на Земята. 

Основният принцип на развитието на здравето не е в това просто 

да имаш крепко здраве, а в това, да реализираш чрез това здраве 

своята мисия. Така днес в понятието „здраве” (здоровье) се 
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включват и конкретни форми на поведение, които позволяват да 

се подобрява качеството на нашия живот, правят го по-

благополучен, позволяват да се достигне до висока степен на 

самореализация. Психологията на здравето в своето развитие се 

опира на холистичния подход към науката за човека, което се 

подчертава от важността на хармоничността на всички съставни 

части на човека за постигането от него на пълно благополучие. 

Реализирането на подобен подход се свързва с разгръщането на 

потенциала на човека. 

Комплексната валеологична програма за развитие на 

човека – „Разцъфтяването на потенциала” (цвет потенциалов) – 

включва в себе си основните задачи и методи на психологията на 

здравето. Програмата е органично-цялостна система от 

теоретико-практически представи, свързани между себе си с общ 

смисъл, цели и технологии. Програмата символично се представя 

под формата на цвете, седем листенце на което формират 

взаимосвързаните потенциали, които отразяват различни 

аспекти на душевното, телесното и социалното здраве на човека. 

Всеки потенциал е важен сам по себе си и влияе на всички 

останали. Нито един от тях не трябва да бъде пренебрегван, ако 

човек се стреми към здраве и благополучие. Целта на 

практическата работа в психологията на здравето е 

максималното разкриване на всеки един от тези потенциали, а 

също така обучаването на човека самостоятелно да използва 

отделни методи за саморазвитие, за самоусъвършенстване. 

1) Потенциал на разума (интелектуален аспект на здравето) 

– способността на човека да развие интелекта си и да умее да го 

използва. Методи: развиващи стратегии по отношение на 

обучението и концентрацията на вниманието, 

невролингвистично програмиране (нейролингвистическое 

программирование), методи, насочени към преустановяване на 

вътрешния диалог (медитация/ медитация) и др. 

2) Потенциал на волата (личностен аспект на здравето) – 

способността на човека за самореализация: умение да си поставя 

цели и да ги постига, избирайки адекватни средства за това. 

Методи: хуманистично-ориентирана психотерапия, групи за 

личностен ръст, модели за поставяне и реализиране на цели и за 

тяхното преформулиране;  

3) Потенциал на чувствата (емоционален аспект на 

здравето) – способността на човека да изразява конгруентно 

своите чувства, а също така да разбира и безоценъчно да разбира 

чувствата на другите. Методи: сензитивен тренинг, гещалт-

терапия (гештальт-терапия), групи за личностен ръст.  

4) Потенциал на тялото (физически аспект на здравето) – 

способността на човека да развива физическия компонент на 

своето здраве, да „осъзнава” (осознавать) и усъвършенства 

собствената си „телесност”  (телесность) като свойство на своята 
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личност. Методи: телесно-ориентирана психотерапия (телесно-

ориентированная психотерапия), биосинтез, „дихателни”  

(«дыхательные») практики, методи за саморегулация: автогенна 

тренировка (аутогенная тренировка), саморегулация по Х. М. 

Алиев (Х. М. Алиев) и др.  

5) Обществен потенциал (социален аспект на здравето) – 

способността на човека да се адаптира максимално към 

социалните условия: стремежът му постоянно да повишава своето 

ниво на комуникативна компетентност. Методи: социално-

психологически тренинг (социально-психологический тренинг), 

тренинг (тренинг) в професионално общуване, съпружеска, 

семейна психотерапия (семейная психотерапия), 

приказкотерапия за деца и други групови форми на 

психотерапевтична работа; 

6) Креативен потенциал (творчески аспект на здравето) – 

способността на човека да извършва съзидателна дейност, 

умението му да се изразява творчески в жизнената си дейност, 

като излиза извън рамките на ограничаващите го знания. 

Методи: арт-терапия (арттерапия), изобразителна терапия, 

музикотерапия, танц-терапия, пърформанс, тренинги по 

креативност. 

7) Духовен потенциал (духовен аспект на здравето) – 

способността на човека да развива своята духовна природа, да е 

носител и изразител на висши ценности. Методи: 

трансперсонална психотерапия (трансперсональная 

психотерапия), разтърсваща психотерапия на Ананиев 

(потрасяющая психотерапия Ананьева), медитация. 

Към задачите на психологията на здравето се отнасят 

следните: повишаване на нивото на психологическа култура, под 

което се разбира степента, до която е усъвършенствано 

владеенето на отрасъла от психологически знания и психична 

дейност; повишаване на нивото на култура на общуването, 

степента, до която е усъвършенствана вътрешната и външната 

комуникация; определянето на пътищата и условията за 

самореализация, самоосъществяване, разкриване на собствените 

творчески и духовен потенциал. Всики тези три задачи се 

интегрират в процесите на развитие и на „обогатяване” 

(обогащение) на личността и могат да се разрешават чрез работа 

в три направления: самопознание, самовъзпитание, 

самоосъществяване. 

Наличието на психичен компонент във всички области на 

профилактичната медициа определя мащаба на мероприятията в 

областта на психологията на здравето. Векторът на нейните 

изследвания може да бъде насочен към частни области на 

запазването и развитието на индивидуалното и общественото 

здраве. Най-важните от тях са: 

1) запазване на психичното здраве; 
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2) физическо здраве; 

3) профилактична наркология; 

4) психосоматична медицина; 

5) хранене; 

6) семейно здраве; 

7) сексуално здраве; 

8) перинатално и полово възпитание; 

9) образование и просвещение; 

10) труд и отдих; 

11) национално здраве; 

Разграничават се следните направления на изследвания в 

областта на психологията на здравето: 

1) ролята на психичните фактори за запазването, 

укрепването и развитието на здравето (роль 

психологических факторов в сохранении, укреплении и 

развитии здоровья); 

2) вътрешна картина на здравето (внутренная картина 

здоровья); 

3) методи за психично въздействие в укрепването и 

развитието на здравата личност (методы 

психологического воздействия в укреплении и развитии 

здоровой личности); 

4) обучение в здраве.  

Психологията на здравето включва в себе си практики по 

поддържане на здравето на човека от неговото зачатие до смъртта 

и представлява сама по себе си психологическа база на 

първичната и вторичната профилактика, както и на 

рехабилитацията. Психологията на здравето в своето изграждане 

продължава набелязаният от хуманистичната психология 

принципиално различен път на развитие на психологическата 

наука — път, който води към познаване не на абстрактното и на 

изкуствено конструирания човек, а на реалния, истински човек, и 

следователно, към създаване на нова наука — „психология с 

човешко и човечно лице” („психология с человеческим и 

человечным лицом”). Така жизнеспособността на психологията на 

здравето вероятно се определя не толкова от задълбочения 

анализ на човешкото поведение, отколкото от изучаването на 

висотите, които всеки отделен човек е способен да достигне 

(Маслоу). 

Класификация на методите за развитие на личността. 

Методите за психично въздействие в областта на развитието, на 

усъвършенстването на човека условно се диференцират в 

психологията на здравето в зависимост от нивото на съзнанието, 

на което се провеждат позитивните изменения. Най-приемлива 

за психологията на здравето е класификацията, основана на 

модела „Спектър на съзнанието” на Уилбър (Спектр сознания, 

Уилбер, Wilber K., 1980). „Спектърът на съзнанието” е 
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многомерен подход към човешката личност. Нивото на 

съзнанието се простират това на Върховната Личност (Верховная 

Личность), съотносима с космическото Съзнание (Сознание) до 

силно свитата идентификация, асоциирана с Его-нивото. 

Усъвършенстването на нивото на Егото (Усъвършенстване 

на ниво на Егото/ Совершенствование на уровне Эго). 

Дезадаптацията на това ниво възниква тогава, когато образът за 

самия себе си подлага на изопачаване и се изобразява (тълкува) 

неточно. Това може да бъде резултат от разрушаването на 

връзките между съзнанието и несъзнаваното и тогава 

усъвършенстването ще се заключава във възстановяването на 

точния и, следователно на реалния, приемлив образ за самия 

себе си. Ако човек отчуждава определени слоеви от своята 

личност, той лъже себе си, изопачава своя образ. Отхвърлените, 

изтласкани аспекти (т. е. все още „неосъзнаваната сянка на 

персоната”/  «неосознаваемая тень персоны») все още му 

принадлежат и с помощта на механизмите на психологическа 

защита (психологическая защита) например могат дасе 

разкрият например под формата на проекция на тези сенчести 

страни върху другите хора. Резервите на личностния ръст 

включват контакт със „сянката”, осъзнаване (осознание) на тези 

аспекти и приемането им, което разширява чувството за 

идентификация. Така човек придобива точен и приемлив образ 

за сами себе си, запълва се празнотата между „персоната” 

(персона) и „сянката” (тень). Личността се извисява на нивото 

„разбирам и приемам себе си с всички мои достойнства и 

недостатъци”. 

Усъвършенстване на екзистенциално ниво (Совершенство-

вание на экзистенциональном уровне). Целта на тези методи не 

се състои в това да пресъздадат един точен образ на цялостния 

организъм, а в това да превърнат организма в цялостен такъв. 

Терапията е насочена към актуализиране на цялостното, 

напълно реализирано битие на човека, което не е разпокъсано на 

части. На това ниво основната грижа на усъвършенстването се 

състои в преодоляването на дълбинната двойственост: субект-

обект (субъект—объект), живот-смърт (жизнь—смерть). Повечето 

от методите на екзистенциално ниво се обръщат към цялостния 

психосоматичен организъм и към кризите, които той може да 

преживее. В тази група методи влизат преимуществено онези, в 

чиято основа лежи ноетичния подход (ноэтический подход), 

например екзистенциалната психология, гещалт-терапията, 

логотерапията (логотерапия), хуманистичната психология и 

др.  

Усъвършенстване на биосоциалния слой (Совершенство-

вание биосоциального слоя). Този слой се отнася до горната 

граница на екзистенциалното ниво. Той съдържа в себе си обемен 

масив от информация, извлечена от културното наследство на 
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човека. Формираните поведенчески патерни на този слой оказват 

всепроникващо влияние както на характера на мислителния 

процес, на структурата на Егото, така и на общото поведение на 

човека. При възприемането и описването на света човекът 

използва филтри, с помощта на които сортира своята 

информация за реалността. Филтрите могат да бъдат обусловени 

от физиологични, социални и индивидуални особености на 

конкретния човек. Този опит, който не успява да премине през 

филтрите, остава извън пределите на съзнанието. Оттук и светът 

се възприема и репрезентира по своему и се явява в истинския 

смисъл на думата уникален за всеки отделен човек. 

Осъзнаването на реалността налага нейното описване с помощта 

на езика, но всеки вижда света по свой начин, следователно и го 

репрезентира по свой начин, на своя език (независимо дали това 

е словесен език или език на образи или на символи). Така езикът 

и логиката на човека могат да изменят и изопачат процеса на 

осъзнаване. Поради което методите за развитие на личността 

естествено се насочват към по-„дълбокото” ниво, а не просто към 

индивидуалните отклонения, изтласквания и т.н. Методите на 

това ниво повечето от тези на другите равнища са насочени към 

социалния контекст на отклоненията. Към тях се отнасят всички 

междуличностни методи, които, както се изразява Уилбер, „се 

занимават с игрите, в които играе Егото”  («заняты играми, в 

которые играет Эго») – примери за такива методи са семейната 

терапия, невролингвистичното програмиране и др.  

Усъвършенстване на трансперсоналния слой 

(Совершенствование трансперсонального слоя). Този слой 

включва сам по себе си онези нива на съзнанието, които по 

природа са свръхиндивидуални. На това ниво човек не е 

ограничен от условните предели на своя организъм. Особена роля 

играят „първообразите” («первообразы»), „колективното 

несъзнавано – архетипите” («коллективное бессознательное — 

архетипы»). Тук човек се примирява със своята двойственост, 

сключва се „примирие” между персоната („персона”) и сянката 

(„тень”). Извисяването на човека в надличностния слой, извън 

пределите на неговото индивидуално битие, в метапозицията на 

наблюдателя, способства за справянето му с редица 

дезадаптации: страхове и тревоги, натрапливости и депресии, 

доколкто Азът става „свидетел” на тези състояния, вместо да е 

участник в тях, както до този момент. Този свръхиндивидуален 

свидетел е способен да наблюдава потока на случващото се, хода 

на събитията, протичащи във вътрешното и външното 

пространство на психосоматичния организъм, като остава 

съзерцателно непричастен, като не се намесва и не се 

отъждествява с този поток. Тази позиция е основа на началната 

будистка практика. Към този слой могат да се отнасят методи, 

насочени към разширяване на съзнанието; холотропното дишане, 
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психосинтез (психосинтез), медитация чрез самонаблюдение, 

разтърсваща психотерапия на Ананиев (потрясающая 

психотерапия Ананьева), арт-терапия и др. Именно 

благодарение на такива преживявания, човек може да се докосне 

до света на метамотивациите, на трансцендентните ценности – с 

други думи, да навлезе в духовните области на трансперсоналния 

слой. 

Усъвършенстване на нивото на съществуване 

(Совершенствование уровня существования, MIND). Ако на 

нивото на трансперсоналния слой все още съществува фина 

разграничителна линия между свидетеля и свидетелстващия, то 

на ниво MIND тази фина граница се размива, т.е. остатъчните 

следи от действителността напълно се изтриват. На това ниво 

свидетелят и свидетелстваното стават едно и също: „Добиться, 

чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, 

стало подобно созерцаемому, и стяжать ту совершеннейшую 

жизнь, которую боги предложили нам как цель на эти и будущие 

времена». И така, в първия случай (трансперсоналния слой) 

човек свидетелства за реалността (същността), а на второто ниво 

(нивото MIND), той е реалността (същността). Методите на това 

ниво се опитват да избавят човека от дуализма субект-обект, в 

резултат на което той става способен да взаимодейства с 

извънпространствения свят на космическото Съзнание. 

Извисяването до нивото MIND се достига с помощта на 

специфични техники, включени в някои форми на религиозен 

мистицизъм като будизма махаяна (буддизм махаяны), даоизма 

(даосизм), ведантизма (ведантизм), индуизма (индуизм), сухизма 

(суфизм), православния психазъм (православный исихазм) и 

други. 

Към описаните по-горе класификации на методите се 

отправят редица забележки. На първо място, всички нива на 

спектъра на съзнанието, както и при всеки друг спектър, плавно 

преминават един в друг и по никакъв начин не могат да бъдат 

отделени едно от друго. Причисляването на различни 

психотерапевтични школи към едно от нивото или към един от 

слоевете представлява груба апроксимация (приближение). На 

второ място, психотерапевтичните школи, разбира се, включват в 

себе си работа и на другите нива. На трето място, за да се 

пристъпи към работа на което и да било от нивата, 

патологичният опит на по-ниското ниво трябва да бъде отстранен. 

На четвърто място, промяната в спектъра на съзнанието е 

свързана с отказа от отъждествяването на организма с Космоса, 

като така съзнанието се освобождава от всички блокиращи го 

идентификации. На пето място, доколкото всяко ниво има свое 

усещане за тъждественост, то има и особености, които 

произхождат от това. Т.е. на различните нива съответстват 

различни психосоматични феномени: специфични сънища, 
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потребности, симптоми и пр., поради което внасянето на 

изменения е необходимо да се случва по различен начин. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

 

П. К. се явява основно структурно подразделение на 

психотерапевтичната служба, тя е форма на организация на 

психотерапевтичната помощ.  

В условията на етапната (степенувана) психотерапевтична 

помощ за болните с погранични нервно-психични разстройства, 

П. К. се организира на базата на лечебно-профилактичните 

учреждения, изполняващи функции на различни етапи от 

оказването на психотерапевтичната помощ. П. К. се организира 

на основание Предписанията относно психотерапевтичния 

кабинет, определени в Заповедта на Министерството на 

здравеопазването на Русия от 30.10. 95 № 294 „За 

психиатричната и психотерапевтичната помощ” („О 

психиатрической и психотерапевтической помощи”) в състава на 

териториалните поликлиники, поликлиничните отделения на 

централните районни болници, непосредствено обслужващи не 

по-малко от 25 000 човека възрастно население, поликлиничните 

отделения на областните (окръжните, републиканските, 

разпределените в отделните краища на страната) болници, 

психоневрологичните диспансери (диспансерно отделение), в 

специализираните профилни центрове (отделения), водещите 

амбулатории с кардиологичен, гастроентерологичен, 

пулмонологичен, онкологичен, неврологичен профил, центровете 

за СПИН-патологии, стационарите с капацитет не по-малък от 

200 легла. 

Първично звено на психотерапевтичната служба се явява 

П. К. в териториалните поликлики, участковите болници, 

специализираните лечебно-профилактични учреждения. В 

задачите на П. К. в поликлиниките влизат: провеждането на 

консултативни мероприятия по направление от участковите 

лекари и лекарите-специалисти в поликлиники, избор на 

пациенти за психотерапевтично лечение в условията на П. К. на 

пациенти с неусложнени форми на неврози, с други погранични 

състояния, с психични заболявания в стадий на ремисия и с 

психосоматични заболявания при създаването на комплексни 

терапевтични и рехабилитационни програми; насочване на 

болните за лечение в П. К. на психоневрологичните диспансери 

или на други специализирани учреждения. Едновременно с това 

П. К. осъществява внедряване на принципите на медицинската 

деонтология, психохигиена (психогигиена) и психопрофилактика 

(психопрофилактика) в работата на целия персонал на лечебно-

профилактичното учреждение. 
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П. К. като второ звено на психотерапевтичната помощ 

традиционно се създават в районните, градските и областните 

психоневрологични диспансери. Понастоящем функцията на 

втория етап от психотерапевтичната помощ се осъществява от 

специализираните психотерапевтични кабинети на 

териториалните психотерапевтични центрове (психотерапев-

тический центр). Те имат широка специализация, оказват 

помощ на пациентите, насочени от териториалните поликлиники 

и специализираните лечебно-профилактични учреждения. В П. 

К. на това ниво в условията на динамично наблюдение се 

осъществява по-щателна диагностика и диференциална 

диагностика на неврозите и на други форми на граничните 

състояния, на инициалните форми на психичните заболявания, 

лечение на психичните заболявания в стадия на ремисия. Тук се 

прилагат практически всички необходими методи и форми на 

психотерапия на болните, страдащи от тежки и продължителни 

форми на неврози с изразени психопатологични нарушения, 

осъществява се поддържаща психотерапия (поддерживающая 

психотерапия), мероприятия по ресоциализацията и по 

адаптацията на болните, страдащи от други гранични състояния 

и психични заболявания. 

Според щатните нормативи на Заповедта на 

Министерството на здравеопазването на Русия от 30.10.95 № 294 

„За психиатричната и психотерапевтичната помощ” (О 

психиатрической и психотерапевтической помощи) в П. К. се 

предвиждат медицински длъжности (лекар-психотерапевт, 

медицинска сестра при разчет по една длъжност на 25 000 души 

възрастно население) и други (клиничен психолог, социален 

работник също при разчет 1 длъжност на 25 000 души възрастно 

население. П. К. техническата възможност за провеждане на 

необходимите диагностични и терапевтични мероприятия. За 

тази цел материално-техническото обезпечаване на П. К. 

предполага наличието на специално оборудвани помещения, 

прибори и апарати, на медицински инструментариум, на 

предмети за грижа за пациента, на медицински и битови мебели 

(Заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 

30.10.95 № 294 „За психиатричната и психотерапевтичната 

помощ” (О психиатрической и психотерапевтической помощи). За 

извършване на дейността, в П. К. се отделят три помещения: 

кабинет за организация на приема с квадратура 14-20 кв.м., 

кабинет за индивидуална психотерапия и групова психотерапия 

с квадратура 30-40 кв.м., помещение за клиничния психолог и за 

социалния работник с квадратура 22-35 кв. м. Оформлението на 

помещенията се съобразява с особеностите на контингента болни, 

с психичното въздействие на елементи на дизайна, с цел да се 

създаде непринудена обстановка, уют и комфорт. При 

оформлението на кабинета се препоръчва да се използват 
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картини, декоративни растения, средства, допълнително 

осветление и пр. Целесъобразно е П. К. да се разполага в отделни 

помещения, пространствено отделени от останалите територии на 

лечебно-профилактичното учреждение, в чиято база работи 

психотерапевтичната служба. Организацията на психотерапев-

тичния прием значително се облекчава от отделните вход и 

изход, което спомага да се обезпечи анонимността на 

посещенията. В обезпечението на П. К. влизат също 

аудиокомплекс, мултимедиен проектор със стенен екран, 

компютър с печатащо устройство, меки кресла с високи облегалки 

(15 броя), психоаналитична кушетка (кресло-функционално) и др. 

Добрите условия на работа в кабинета се обезпечават от 

такава организация на територията, при която в П. К. има 

отделна приемна. Провеждането на различни мероприятия в П. 

К. в различни помещения позволява да се осъществи 

пространствено разделение на различните форми на работа, 

което значително увеличава тяхната ефективност. Собствената 

приемна позволява на пациента от първите минути на 

пребиваване в П. К. да се настрои за друг, в сравнение с 

общомедицинския, характер на отношенията между посетителите 

и медицинските работници. Създаването на общ контекст в 

началото на психотерапевтичното въздействие се подпомага от 

специалното оформление на приемната, в която могат да се 

намират книга за отзиви от пациенти, завършили лечението, 

квалификационни удостоверения на психотерапевтите, цитати, 

откъси от популярна психологическа литература и др. В кабинета 

за прием, в който започва общуването, се попълва първичната и 

друга медицинска документация, уточняват се очакванията на 

пациента по отношение на лечението с методите на 

психотерапията. Тук може да се намира работното място на 

средния медицински работник, който оказва помощ на лекаря в 

оформянето на медицинската документация. Преминаването в 

другото помещение за провеждане на индивидуална и групова 

психотерапия се подчертава от смяната на обичайния стил на 

медицинската лекарска приемна със стила на 

психотерапевтичното взаимодействие. Разделянето на 

помещенията в П. К. на кабинет за прием и кабинет за 

психотерапевтична работа става все по-актуално предвид 

ориентацията към съвременните, хуманистични варианти на 

психотерапия, които предполагат партньорски отношения между 

пациента и лекаря-психотерапевт. Това е особено важно в 

началните етапи на лечение, когато се решава въпроса за избора 

на модели на психотерапия, на стил на поведение на лекаря. 

Наличието на отделен кабинет или на зона за групови 

занимания отразява тенденциите в съвременната психотерапия, 

които предполагат съчетаване на различни методи и форми на 

взаимодействие, а в условията на поликлиниката способстват за 
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интензивификация на лечебния процес. Особено важно е 

разделението на помещенията или обособяването на специална 

зона в П. К. за симптоматична психотерапия (симптомати-

ческая психотерапия) (сугестивна, поведенческа и др.), която по 

силата на своята специфичност предполага усилване на 

терапевтичния резултат с помощта на косвено внушение чрез 

всевъзможни ефекти (цвето-, аудио-, видеовъздействие и др.). 

Такива кабинети или зони допълнително могат да бъдат 

оборудвани с осветление с променливи цвят и интензивност, със 

стеореофонични аудиосистеми за създаване на необходимия 

звуков фон (специално разработени програми с класическа и 

„трансова” музика, звуци от природата), мултимедийни 

проектори за демонстрация на изображения, видеосистеми. През 

последното десетилетие в кабинетите по психотерапия намират 

приложение лазерни устройства, различни имитационни 

прибори за кодиране, различни въздействия на централната 

нервна система. Най-ярко отражение на тази тенденция се явява 

създаването на кабинети, оборудвани с т.н. пулт на 

психотерапевта — център за управление на основата на 

персоналните компютри. 

Организацията на работа на П. К. се определя от условията 

на дейност на лечебно-профилактичното учреждение, в рамките 

на чиято база функционира първият. Най-честата форма на 

организация на потока на пациенти е чрез листи за 

самозаписване или чрез талонна система, като в някои случаи 

записването става по телефона. Определя се време за работа с 

първични пациенти и за повторни срещи. Технически 

документацията се води от средния медицински рбаотник. 

Приетите в поликлиничната мрежа на основание на Заповедта 

на Министерството на здравеопазването на РСФСР № 903 

нормативи за прием на 2,5 човека в час в наши дни се 

преразглеждат, като стремежът е да се увеличи времето за прием 

на един човек. Препоръчителното време за индивидуален прием 

е 50 минути с технологична почивка 10 минути, за групова и 

семейна психотерапия – 1,5 часа с технологична почивка 15 

минути. От деонтологично съображение и с цел да се обезпечи 

анонимността на посещенията, се създава и собствена картотека 

от лични документи (амбулаторни карти, амбулаторна история 

на болестта и др.). 

П. К., създадени в базите на профилните лечебно-

профилактични учреждения, оказват специализирана помощ – 

П. К. в кардиологичните диспансери например и в центровете за 

оказване на помощ на болните със сърдечно-съдова патология, П. 

К. в гастроентерологичните центрове – на болни с патологии на 

храносмилателния тракт, П. К. в рамките на физкултурните 

диспансери осъществяват психологическа подготовка на 

спортисти, а в П. К. в наркологичните диспансери се провежда 
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анонимно лечение на зависимости от алкохол, тютюн и токсични 

вещества.  

При организацията на психотерапевтичната помощ 

понастоящем се наблюдава тенденция към разширяване на 

възможностите на психотерапевтичните и медико-

психологичните служби по пътя на създаване на П. К., които не 

са част от държавната и общинската система за здравеопазване. 

Организацията и методиката на работа на традиционните П. К. в 

санаториумите практически не се отличава от тази в общинските 

учреждения. Расте броят на П. К. в образователните учреждения, 

в промишлените предприятия и т.н. Разновидност на П. К. в 

промишлените предприятия са кабинетите за психична 

релаксация (кабинеты психологической разгрузки), работата на 

които в голямата си част е ориентирана към решаване на 

психохигиенни задачи. Наблюдава се и увеличаване на броя на 

П. К. на практикуващите лекари на частна практика. Още една 

съвременна тенденция може да се проследи в примерите за 

обединение на П. К. на териториалните психотерапевтични 

диспансери и на психотерапевтичните центрове, които 

възприемат функцията за координация на дейността на 

психотерапевтичната служба и на П. К., работещи в рамките на 

базите на различни лечебно-профилактични учреждения. 

Позитивна страна на процеса на интеграция на П. К. в 

центровете се явява възможността да се оказва по-

квалифицирана помощ от колектив от психолози и 

психотерапевти, а също така специализацията на П. К. и 

създаването например на детски П. К., юношески П. К., П. К. за 

стари хора, за семейно-съпружеска психотерапия, за групова 

психотерапия и др. В психотерапевтичните центрове има по-

добри условия за повишаване на квалификацията на работещите 

в тях.  

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН КЛУБ // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КЛУБ 

 

Във връзка с това, че в продължение на 1-2-месечното 

обичайно пребиваване на пациента в специализирано отделение 

по неврози (гранични състояния) невинаги се разрешава успешно 

целия комплекс от лечебно-рехабилитационни задачи, 

съществуват различни форми на поддържаща психотерапия 

(поддерживающая психотерапия) след изписване на болния от 

стационара. Това могат да бъдат групи за амбулаторна 

поддържаща психотерапия в рамките на същото отделение или 

учреждение, в което е бил настанен за лечение болният от 

невроза. Една от тези форми на поддържаща психотерапия е 

„клубът на бивщите пациенти” («клуб бывших пациентов»). 

Задачата на „клуба на бившите пациенти” е да продължи 
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започналата в стационара психотерапевтична работа с цел 

възможно по-пълната социално-трудова рехабилитация на 

болните. В условията на клуба се запазва тесният контакт между 

болните и лекаря-психотерапевт, който осъществяват всички 

необходими мероприятия, насочени към разрешаването на 

наличните трудности у пациентите, на конфликтните ситуации, 

към преизграждането на нарушените отношения на личността, 

продължавайки тази работа с отчитане на клиничните 

особености, патогенезата, целите и задачите, а също така и 

резултатите на психотерапията, провеждана на предходните 

етапи на лечението. 

В „клуба на бившите пациенти” (клуб бывших пациентов) в 

зависимост от характера и клиничната картина на заболяването 

могат да се прилагат различни психотерапевтични методики: 

рационална психотерапия (рациональная психотерапия) в 

цялото многообразие на нейните форми и прикоми, 

активизираща психотерапия, хипнотерапия (гипнотерапия), 

автогенна тренировка (аутогенная тренировка), различни 

форми на групова психотерапия (групповая психотерапия), а 

също така общооздравителни мероприятия като дихателна 

гимнастика, културно-масова работа и др. Членовете на „клуба 

бившите пациенти” избират съвет на клуба, който оказва помощ 

на психотерапевта в провеждането на всички реадаптационни 

мероприятия. Заниманията с болните се провеждат в 

извънработно време 1 път седмично. По данни на В. А. Кисельов 

(В. А. Киселев, 1974), ефективността на подкрепящата 

психотерапия в условията на „Клуба на бившите пациенти” се 

потвърждава от значителното съкращаване на периода на 

временна нетрудоспособност поради невротично заболяване сред 

членовете на клуба (с повече от една трета), а също така от 

намаляването на броя на посещенията на психотерапевтичния 

кабинет (психотерапевтический кабинет) на лекаря. „Клубът 

на бившите пациенти” може да се разглежда като звено в 

социално-трудовата рехабилитация на болните от неврози и 

други гранични състояния, което се използва единствено за 

определено време, което обхваща момента от изписванто на 

пациента от стационара до стабилизирането на нервно-

психичното състояние и пълното възстановяване на 

трудоспособността. „Клубът на бившите пациенти” представлява 

интерес и като център на психопрофилактичната, медико-

педагогическа работа не само с болните от гранични състояния, 

но и с тяхното обкръжение. Участието на болните в работата на 

„клуба на бившите пациенти” се осъществява в рамките на 

период (от няколко месеца до година), определен от 

психотерапевта на основата на клиничните особености на 

заболяването и възможностите за реадаптация. Самото название 

„клуб на бившите пациенти” съдържа психотерапевтичен 
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компонент, като същевременно се подчертава, че става дума за на 

практика здрави хора, а не за болни, не за лечение, а за 

закрепване на резултатите от лечебно-възстановителната 

терапия, проведена по-рано. 

Психотерапията в психиатричните клубове е неделима част 

от поддържащото лечение също и на психично болните. Тези 

клубове осъществяват своята работа на основата на 

взаимодействието си с други учреждения, което се изразява в 

последователното провеждане на психофармакотерапия и други 

видове биологична терапия и в систематичната поетапна психо- и 

социотерапия, насочени както към самия пациент (оказване на 

емоционална подкрепа/ эмоциональная поддержка, 

поощряването му да вербализира (вербализация) своите емоции, 

намаляването на тревогата и напрегнатостта му, повишаване на 

социалния му опит и др.), така и към хармонизацията за средата, 

която заобикаля болния – семейните отношения, условията на 

бита и производството. 

Клубовете могат да се организират към различни 

психотерапевтични учреждения, психоневрологични диспансери 

или в рамките на психиатричния стационар. В терапевтичните 

клубове за психично болни се осъществяват различни видове 

индивидуална (рационална психотерапия, поведенчески 

прийоми) и групова психотерапия. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН КОНТАКТ // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ 

 

Всички психотерапевтични направления подчертават 

значението на П. К. между лекаря и болния, не само за 

създаването на оптимални условия за лечение, но и като 

инструмент за психично влияние, което е способно да доведе до 

положителни промени в чувствата, отношенията и поведението 

на пациента. 

П. К. съдържа следните лечебни компоненти: 

удовлетворение на очакванията и на потребностите, изслушване 

(отреагиране или „вентилация” (вентиляция) на емоционалното 

напрежение), емоционална поддръжка (эмоциональная 

поддержка), обратна връзка (обратная связь) при разкриване на 

мисли, преживявания и поведение. П. К. се формира на основата 

на развитие на взаимно разбиране в комуникацията между 

психотерапевта и пациента. Най-важната задача на лекаря при 

това се явява създаването на устойчиви доверителни отношения с 

болния. Психотерапевтът проявява уважение към пациента като 

личност, приема го без морални оценки и критики, проявява 

желание да му помогне. 

Взаимното разбиране между психотерапевта и пациента, 

необходимо за оптималния П. К, се достига чрез двустранни 



 

 
~993~ 

вербални и невербални средства за комуникация. Невербалното 

поведение на лекаря (мимика, жестове, интонация) често се 

оказва за пациента по-значима, отколкото неговите изказвания. 

За разбирането на невербалното поведение важно значение има 

отчитането на негови признаци като дистанцията между 

събеседниците, насочеността на корпуса на тялото, степента на 

контакт с очи и др. Топлото, емпатично отношение на 

психотерапевта към пациента се изразява в малката дистанция 

между тях, в прекия контакт, в погледа, усмивката, обърнатостта 

на позата към пациента, в свободното и ненапрегнато положение 

на ръцете, в доброжелателнатата и уверена интонация на гласа и 

др. Сдържаното, неутрално в емоционално отношение, а понякога 

и „хладно” (холодное) отношение на психотерапевта към 

пациента се проявява в насочеността на погледа и на корпуса 

встрани, в небрежността на позата, в наличието на „прегради” 

(преграды) (маси) между тях, в отсъствието на усмивка, в 

сковаността на положението на тялото и на ръцете (барабани с 

пръсти по масата), в неизразителната и официална интонация на 

гласа и др. Аналогични признаци на невербалното поведение се 

отбелязват у пациента при неговото положително или 

отрицателното отношение към психотерапевта. При добър П. К. 

пациентът в невербалната си връзка се стреми към синхронност: 

движенията на тялото на болния, положението на ръцете му, 

кимванията с глава, движенията на клепачите, дишането и т.н. 

се координират със звуците и със съдържанието на речта на 

психотерапевта. Продължителността, темпото и силата на речта, 

честотата на паузите също се синхронизират с вербалното 

поведение на психотерапевта. Невербалният акомпанимент на 

открития словесен израз неутрализира или подчертава 

емоционалното отношение на единия към другия или може също 

така да окаже противоположно въздействие.  

В различните психотерапевтични направления се 

отбелязват своеобразни аспекти на основния лечебен механизъм 

на П. К. В психоанализата (психоанализ) централен механизъм 

на П. К. се явяват преносът (перенос) и контрапреносът 

(контраперенос) като проявление на активизираните в 

психоаналитичната ситуация на детските и на неизживяните 

емоционални отношения към родителите. Предполага се, че 

пациентът отново изпада в зависимост, този път вече от 

психоаналитика в резултат на преработката на възникналата 

преносна невроза се освобождава от тази зависимост. В клиент-

центрираната психотерапия (клиент-центрированная 

психотерапия) създаването на емпатична комуникация 

позволява да се избегне преносът и благодарение на особените 

терапевтични условия на П. К. (триада на Роджърс/ триада 

Роджерса) се появява възможност за ново разбиране за себе си и 

за собствения живот, за отговорното и самостоятелно решение на 
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възникващите проблеми. Лечебният механизъм на П. К. при 

провеждането на личностно-ориентираните (реконструктивна) 

(личностно-ориентированная/ реконструктивная) 

психотерапии на Карвасарский, Исурина, Ташликов 

(личностно-ориентированная психотерапия Карвасарского/ 

Исурина/ Ташлыкова, се явяват проявата и анализът, в 

условията на доверителност, на емоционално, топло общуване, на 

основния стереотип в системата от отношения на личността на 

пациента, който нарушава неговата самооценка и 

междуличностно функциониране. Със своеобразие се отличава 

подходът към разбирането на П. К. на основата на транзактния 

анализ (трансактный анализ). Поведението на пациента 

отразява във всеки един момент от общуването с психотерапевта 

една от страните на неговия Аз: възрастния Аз, родителския Аз и 

детския Аз. Така, ако психотерапевтът вместо да търси 

причините за това пациента да нарушава лечебните 

предписания, се ограничава с критика или с морализаторстване, 

пациентът реагира със страх и покорност или се възмущава от 

„наставленията” на психотерапевта. В този случай изграждането 

на П. К. следва отношенията от типа „родител-дете”. 

След като се установи първоначалният П. К. между 

психотерапевта и пациента, процесът на общуване води до 

създаването на определени взаимоотношения, които се запазват в 

хода на психотерапията или се променят на различни нейни 

етапи. В. А. Ташликов (В. А. Ташлыков, 1984) разграничава два 

основни типа ролево взаимодействие в П. К.: ръководство и 

партньорство. Ръководството като израз на авторитета (властта) 

на специалиста отразява традиционния медицински модел на 

отношенията „лекар-пациент”, при които лекарят доминира, 

заема водеща, активна позиция, поема върху себе си 

отговорността за решаването на основните задачи в периода на 

лечение, а пациентът остава подчинен, сравнително слабо 

активен, пасивен, обект на терапията. На този тип психотерапевт 

се приписват „магически” качества и болните са особено 

възприемчиви към неговото сугестивно влияние. Този тип 

контакт е полезен, особено в първия етап на лечение при 

социално незрелите пациенти с изразена зависимост и слаба 

мотивация за лечение. В амбулаторни условия, при отказ на на 

психотерапевта от това да ръководи отношенията с този тип 

болни, те се стремят да прекъснат лечението и да намерят друг 

лекар, който удовлетворява тяхната потребност от зависимост. 

Психотерапевтът при тези пациенти прилага методи за 

психотерапевтично въздействие като успокоение, разяснение, 

убеждение, внушение, вдъхва им надежда, дава съвети и 

препоръки. П. К. отразява не толкова социалната (ръководство и 

партньорство), но и емоционалната дистанция (емпатичен и 

емоционално неутрален подход). Психотерапевтичното 
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ръководство в съчетание с емоционалната подкрепа позволява на 

пациентите посредством подражание и идентификация, по-добре 

да приемат въздействието на психотерапевта и така сами да си 

изработват по-адекватни нагласи и форми на поведение. 

Недостатък на този тип П. К. се явяват ниската активност и 

отговорност на болния, а също така често и зависимостта от 

психотерапевта (зависимость от психотерапевта). Най-голяма 

неудовлетвореност и съпротива (сопротивление) оказва 

ръководството при емоционално неутрален подход на лекаря. 

Партньорството като модел за неавторитарно сътрудничество, 

лечебният съюз предполага активното участие на болния в 

психотерапевтичния процес, развитие на отговорност и 

самостоятелност, умение да се прави избор между алтернативни 

решения. Психотерапевтът със своя емпатичен подход създава 

безопасна атмосфера на общуване, в която пациентът може 

свободно да говори за тягостните си преживявания и да изразява 

своите чувства. 

Отрицателните резултати от психотерапията, нейната 

неефективност, отдръпването на болния от психотерапевта често 

е обусловено от неправилния избор на П. К., от ригидното 

поведение на лекаря и неговата психотерапевтична 

некомпетентност, от личната несъвместимост между пациента и 

психотерапевта, от отсъствието на съгласие и разбиране между 

тях, от неизпълнението от страна на болния на препоръките 

относно лечебния режим и начина на живот и т.н. От тази гледна 

точка, психотерапевтичният договор (психотерапевтический 

контракт) представлява най-гъвкавият сред различните типове 

П. К., доколкото в неговата основа лежи взаимно съгласуваните 

между психотерапевт и пациент разбирания за болестта и 

лечението.  

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ДОГОВОР //  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ 

 

В различните модели на взаимоотношенията между 

пациента и психотерапевта намират отражение особеностите на 

социалното взаимодействие между хората в един или друг период 

на общественото развитие и в частност – на такива техни 

съдържателни характеристики като доминиране—подчинение, 

независимост—зависимост, дружелюбност—враждебност, степен 

на отговорност и на самостоятелност и др. В зависимост от 

задачите на лечението, от комуникативните стереотипи на 

лекаря и болния, от потребностите на пациентите и от 

възможностите на лекаря, се формират основните модели на 

психотерапевтичния контакт (психотерапевтический 

контакт) – контакт от ръководен тип (авторитарно 

сътрудничество/ авторитарное сотрудничество) или от 
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партньорски тип (неавторитарен терапевтичен съюз/ 

неавторитарный терапевтический союз). 

В условията на платена медицинска помощ нарастват 

очакванията и изискванията на пациента, а някои параметри на 

посочените модели на взаимоотношения, в частност 

отговорността, директивността, емпатичността, искреността на 

психотерапевта, са подложени на определени изпитания. За 

оптималното решаване на тези проблеми и за 

индивидуализацията на психотерапията е възможно 

сключването на т.н. П. Д., или „контрактен (договорен)” модел на 

взаимоотношенията между психотерапевта и пациента. От една 

страна, П. Д. съответства на духа на частното предприемачество, 

на пазарните отношения на търсене и предлагане, на покупко-

продажбената етика, а от друга – той позволява да се структурира 

и контролира лечебния процес от неговите две страни. Понатието 

„договор” и „лечебно изкуство” изглеждат несъвместими. 

Структурата на П. Д. обаче може да бъде изпълнена с духовно, 

творческо, личностно-интимно съдържание. 

Психотерапевтът и пациентът могат с голямо 

удовлетворение и мотивация да пристъпят към лечение на 

основата на съглашение (контракт, договор) относно общото 

разбиране за болестта и за стрегията на лечение. Това 

съглашение нерядко се определя още по време на първата беседа, 

дори и то да не се изразява изрично, като това съгласие се отнася 

до вида и въпросите, свързани със структурата на договора: 

степента на подчинение на пацента на психотерапевта и 

характерът на емоционалната дистанция между тях. Лекарят с 

оглед потребностите и възможностите на болния, а също така и 

на задачите на терапията, прогнозира изразеността на 

емпатичната комуникация, а също така определя оптималното 

ниво на своята власт в отношенията с болния, т.е. какъв обем от 

отговорност за хода и за резултатите от лечението ще поеме всеки 

един от тях. 

В условията на платено лечение пациентът, избирайки 

психотерапевт, в известен смисъл го „наема”. Пациентът смята, 

че сключването на договор му гарантира квалифицирана помощ, 

удобство и достъпност (ясно разписание на посещенията), правото 

да прекъсне курса на лечение и да си намери друг психотерапевт, 

и очаква, че терапевтът ще съгласува с него най-важните стъпки 

в хода на лечението. Последният предявява на пациента 

изискването да сътрудничи в процеса на терапия, да изпълнява 

съответните лечебни рекомендации и правила, да води 

здравословен начин на живот. 

При партньорския тип поведение на психотерапевта от 

пациента се очаква активно участие в психотерапията, 

отговорност, самостоятелност, докато при авторитарен стил 

ръководство – участието на пациента в планирането на лечението 
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вече е ограничено. Между тем П. к. требует согласования с 

пациентом лечебного плана, обсуждения и принятия общего 

понимания болезни, целей терапии, ее методов, частоты 

посещений, длительности и предполагаемых результатов 

лечения. Пациентът има възможност да съвмести условията на 

лечението, очакваните резултати и стойността на терапията, да 

вземе решение за това дали да „сключи договор”. 

Психотерапевтът, изхождайки от своите възможности и 

предпочитания, от прогнозата относно успешността на терапията, 

стига до решението да приеме пациента за лечение, той може да 

предложи на пациента да сключи договор за 3-5 посещения, след 

което при наличие на взаимна удовлетвореност, лечението може 

да продължи. 

П. Д. може да се разглежда с оглед оценката на неговата 

психотерапевтична полезност. Основните сфери на действие на 

неговите лечебни механизми са когнитивна, емоционална и 

мотивационно-поведенческа. В когнитивната сфера е важно да се 

предостави на пациента информация, необходима за неговото 

съзнателно и активно участие в терапията. Една от причините за 

недостатъчното доверие на болния може да бъде игнорирането от 

психотерапевта на неговата концепция за болестта, отсъствие на 

съгласуваност в техните представи за нея. При ръководния стил 

психотерапевтът задава много директни въпроси, не дава 

възможност да се изкаже докрай, прекъсва го; при П. Д. в 

случаите на партньорско разделение на отговорността 

психотерапевтът предоставя на пациента възможност за това (за 

активно участие в процеса на терапия – бел. прев.). Що се отнася 

до отчитането при П. Д. на лечебните механизми в 

емоционалната сфера, то пациентът често се нуждае не толкова 

от конкретна помощ и от душевна опора, но и от своеобразно 

приятелско отношение. Необходимо е терапевтът да умее да 

слуша пациента, за да разбере кое е най-същественото, за което 

последният би искал да говори, какво го тревожи най-силно в 

конкретния момент. Взаимното разбиране между психотерапевта 

и пациента, което е особено важно за оптималния П. Д., се 

постига чрез съвместното влияние на вербалните и невербалните 

средства за комуникация. Невербалното поведение на 

психотерапевта (мимика, жестове, интонация на гласа 

обикновено влияе на пациента не по-малко отколкото неговите 

думи. Има ли истинска емпатична комуникация при П. Д.? 

Паицентът се стреми да определи дали психотерапевта наистина 

работи със сърце своята работа, искрено ли желае да му помогне. 

Неувереността на пациента може да бъде предизвикана отчасти 

от съществуващото неравенство дори при партньорския тип 

взаимоотношения. Психотерапевтът като специалист притежава 

по-голям авторитет (власт), отколкото пациента, което му 

предоставя възможност и за злоупотреба с нея. Ето защо лекарят 
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трябва да притежава творчески авторитет, да формира 

атмосфера, при която всяка асиметрия във взаимоотношенията 

няма да е в ущърб на болния, а ще му предоставя възможност да 

си изработи конструктивни навици за уверено общуване с 

авторитетни лица. Психотерапевтът регулира 

взаимоотношенията така, че контактът да е тесен и топъл 

емоционално, без да има симбиотичен или фамилиарен характер. 

Обединяването на понятията договор (контракт, съглашение, 

покупко-продажба) и емпатична комуникация може да 

предизвика съмнение. В хода на разгърнатата систематична 

подготовка и на тренинга (тренинг)  в областта на 

психотерапията, подобно ролево поведение в условията на 

платена медицинска помощ става част от личността на 

психотерапевта. Лечебните механизми на П. Д. в мотивационно-

поведенческата сфера се заключават в изясняване на 

очакванията на пациента относно лечението, характера на 

мотивацията за лечение, на отношението му към методите за 

лечение. Обсъждането и съгласуването с пациента на задачите 

на психотерапията позволява да се оптимизира неговата 

мотивация за лечение.  

Психотерапевтът може да предложи три целеви стратегии 

на психотерапия: 1) реконструкция на вътрешния свят на 

личността на пациента – корекция на неадекватните, 

самофрустриращи стереотипи на преживяване и поведение, а 

също така изработване на нови, по-зрели и конструктивни 

способи за възприятие, преживяване и поведение; 2) 

реконструкция на връзките на пациента с най-близкото му 

социално обкръжение, решаване на актуалния му житейски 

конфликт, подобряване на междуличностното му 

функциониране; 3) непосредствено въздействие върху болестните 

симптоми с помощта на сугестия и тренинг. Ако първата 

стратегия изисква продължителна, задълбочена и трудна, но 

даваща кардинални и стабилни резултати психотерапевтична 

работа, то третата стратегия може да се осъществи за кратко 

време и достатъчно ефективно, но тя често води до временен и 

нестабилен резултат. При П. К. пациентът трябва да има правото 

самостоятелно да вземе решение как да прекарва своето време и 

да избере с помощта на психотерапевта стратегия на 

психотерапия, да определи съвместно с терапевта как и какви 

сили и пари да вложи в борбата с болестта. 

Лекарят следва да познава и да контролира своите 

комуникативни особености, начините си за справяне с 

трудностите в живота, своите потребности и проблеми. 

Неосъзнатата потребност на психотерапевта от одобрение от 

страна на пациента, прекаленият стремеж да го ръководи и да 

опекунства над него, нетърпимостта му към противодействие, 

негативните реакции, критиките и агресивността от страна на 
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болния затрудняват установяваването на необходимия контакт. В 

условията на платена медицинска помощ,  при сключването на 

П. Д. някои пациенти могат пряко или косвено да заявят пред 

психотерапевта, че вложените в лечението парични средства не 

съответстват на резултатите от него. Лекарите, които притежават 

изразена изразена потребност от това да получат признание за 

тяхното съвършенство и „всемогъщество” („Аз трябва да 

излекувам всеки пациент”), които не я осъзнават и контролират, 

могат да изпитват хроничен стрес и да фрустрират себе си и 

пациентите.  

П. К. е насочен към повишаване на ефективността на 

лечението, към постигане на творчески ръст на психотерапевта, 

на по-голяма свобода на пациента в избора му на терапевт, към 

повишаване на престижа на здравето. В условията на действие 

на новите механизми на управлението на здравеопазването в 

нашата страна вече е необходим ефективен контрол на 

стойността и качеството на психотерапевтичната помощ. 

Механизмите на подобен контрол могат да действат чрез 

болничните каси. Независимите асоциации на психотерапевтите 

трябва да спомагат за усилването на контрола по съблюдаването 

на лекарската етика и качеството на работата.  

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

Специализирано учреждение (функционално подраздление 

на клинична психиатрична болница, на центъра за психично 

здраве), главно учреждение на психотерапевтичната служба на 

определена територия, предназначено да организира 

психотерапевтична помощ, да провежда консултативно-

диагностични мероприятия в рамките на психотерапевтичната 

служба, да организира и окаже специализирано 

психотерапевтично лечение. 

Към момента в Руската федерация функционират 17 П. Ц. 

Формите на организация на П. Ц. са различни и се определят от 

конкретните условия на развитие на психотерапевтичната 

служба на региона, от модела на организация на психиатрична 

помощ и от системата за опазване на психичното здраве на 

дадената територия. Съществуват две основни форми на П. Ц. – 

като самостоятелно лечебно-профилактично учреждение и като 

функционално подразделение на лечебно-профилактичното 

учреждение, включено в системата за опазване на психичното 

здраве. П. Ц. като функционални подразделения по-често се 

организират в рамките на областните, градските психиатрични 

болници, към крупните психоневрологични диспансери и 

значително по-рядко в общосоматичните стационари. 

П. Ц. встъпва в качеството на водещо звено в постепенната 



 

 
~1000~ 

система за оказване на психотерапевтична помощ. Задачите на 

П. Ц. най-често са: 

— организационно-методически функции (координация на 

работата на психотерапевтичните подразделения – кабинети и 

отделения, анализ на работата на психотерапевтичната служба, 

мероприятия по развитие и усъвършенстване на 

психотерапевтичната помощ, взаимодействие с учрежденията на 

психотерапевтичната служба, с органите за управление на 

здравеопазването и с други заинтересовани организации, 

провеждане на мероприятия по обучение на специалисти, заети в 

психотерапевтичната помощ, внедряване на нови методи за 

психотерапия в клиническата практика); 

— консултативно-диагностични функции (провеждане на 

консултативни мероприятия в подразделенията на 

психотерапевтичната служба, свързани с организацията на 

лечебния процес, с воденето на конкретни пациенти, супервизия 

(супервизия) и провеждане на мероприятия по обмен на 

професионален опит между лекари-психотерапевти и други 

специалисти, заети с оказването на психотерапевтична помощ, 

провеждане на консултации със специалисти от сродни 

специалности, осъществяване на задълбочена психологическа 

диагностика и др.); 

— лечебни мероприятия (организация и провеждане на 

специализирана психотерапевтична помощ на пациенти с 

усложнени форми на гранични психични разстройства, с 

психични заболявания в състояние на терапевтична ремисия, с 

психосоматични заболявания в различни възрастови групи, 

провеждане на различни форми на психотерапия (индивидуална, 

семейно-съпружеска, групова), организиране на 

психотерапевтична среда). 

В съответствие с целите и задачите на П. Ц. се определя и 

структурата му. В нея могат да се разграничат: 

— организационно-методическо подразделение, чиито 

функции са аналогични от тези на подразделенията на 

психиатричната служба; 

—  амбулаторно психотерапевтично подразделение (в него 

могат да се обединяват психотерапевтичните кабинети 

(психотерапевтические кабинеты), разкрити в общосоматичните 

поликлиники и в други лечебно-профилактични учреждения. 

Съществува практика, според която в редица големи градове в 

структурата на П. Ц. се предоставят психотерапевтични кабинети 

на други лечебно-профилактични учреждения, което обезпечава 

приемствеността и по-добрата координация на работата. При този 

модел териториялно психотерапевтичните кабинети се запазват в 

структурата на лечебно-профилактичните учреждения, но 

персоналът на кабинетите е включен в щата на П. Ц.; 

— отделение за специализирана психотерапевтична помощ. 
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В рамките на щатното разписание на П. Ц. могат да се създават 

специализирани психотерапевтични кабинети: например за 

групова психотерапия (групповая психотерапия), за семейно-

съпружеска психотерапия, за детска психотерапия (детская 

психотерапия), за юношеска психотерапия, за психотерапия на 

стари хора, за арт-терапия (арттерапия), телесно-

ориентированная психотерапия (телесно-ориентированная 

психотерапия), за хипнотерапия (гипнотерапия) за 

видеотренинг и др. 

— в структурата на П. Ц. често се включват подразделения 

по кризисна психотерапия (кризисная психотерапия), кабинет 

за социално-психологическа помощ (кабинет социально-

психологической помощи, кризисен телефон („Телефон на 

доверието”); 

— лаборатория по клинична (медицинска) психология, в 

рамките на която се организира работа в различни направления 

на психодиагностиката; 

— отделение по психопрофилактика (психопрофилактика) 

за оказване на психологическа помощ на здрави хора, тренингови 

лаборатории, клубове на бившите пациенти, групи от 

специалисти, които реализират различни проекти в областта на 

психопрофилактиката и др. 

— в някои случаи П. Ц. включва в своята структура 

стационар и кризисен стационар (вж Психотерапевтично 

отделение/ Психотерапевтическое отделение). 

Понастоящем няма общоприета единна структура на П. Ц., 

доколкото все още се обобщава опита в организирането на такива 

центрове. Същевременно като форма на организация на 

психотерапевтичната помощ П. Ц. получават все по-голямо 

признание, доколкото тяхното създаване позволява да се 

оптимизират материално-техническите ресурси на 

психотерапевтичната служба, да се подобри координацията на 

психотерапевтичната работа в границите на обслужваната 

територия и чрез обединяването на специалистите, оказващи 

психотерапевтична помощ в рамките на едно учреждение, да се 

създадат условия за професионален ръст, за провеждане на 

специализирани форми на психотерапевтична помощ, за 

внедряване на постиженията на психотерапията в 

здравеопазването. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА НАМЕСА //  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

 

Вид (тип, форма) психотерапевтично въздействие, което се 

характеризира с определени цели и с избор на съответстващи им 

средства за въздействие, т.е. методи. 

Терминът П. Н. може да обознаава конкретен 
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психотерапевтичен прийом (разясняване, уточнение, стимулация, 

вербализация/вербализация, интерпретация/интерпретация, 

конфронтация/ конфронтация, учене/ научение, тренинг/ 

тренинг, съвет и др.), а също така обща стратегия на поведение 

на психотерапевта, тясно свързана с теоретичната му ориентация 

(преди всичко с разбиранията му за природата на едно или друго 

разстройство и за целите и задачите на психотерапията). 

Александрович (Aleksandrowicz J. W.) приема понятието П. 

Н. като една от плоскостите на термина „психотерапевтичен 

метод” («психотерапевтический метод»). Наред с разбирането на 

метода като конкретен психотерапевтичен прийом (беседа, ролева 

игра, тренинг и пр.), като условия, в които протича процесът на 

психотерапия (психотерапия) (амбулаторни, стационарни, 

семейни методи), като един или друг инструмент за въздействие 

(индивидуални и групови методи), той също така разглежда 

психотерапевтичният метод на П. Н. както в параметрите на 

стила (директивен и недирективен), така и в параметрите на 

теоретичния подход, който и определея характера на тези намеси 

(интерпретация, учене, междуличностно взаимодействие). 

Интерес буди съотношението между понятията 

„психотерапевтична намеса” („психотерапевтическое 

вмешательство») и „психологическата (клинико-

психологическата) намеса” («психологическое /клинико-

психологическое/ вмешательство)». Медицината и психологията 

използват различни видове намеси (интервенции). Всички 

намеси, осъществявани в медицината, могат да бъдат 

подразделени на четири групи: медикаментозни 

(фармакотерапия), хирургически, физикални (физиотерапия) и 

психологически (психотерапия). Психологическите интервенции, 

на свой ред, се осъществяват преди всичко в педагогиката 

(педагого-психологически намеси); в сферата на организацията 

на труда (производствено- и организационно-психологическа 

намеса) и в медицината (клинико-психологическа намеса). Така 

психотерапевтичните намеси представляват сами по себе си 

психологически интервенции в медицината или клинико-

психологически интервенции. Терминът „клинико-

психологическа намеса”  («клинико-психологическое 

вмешательство»), от гледна точка на редица автори, се явява по-

широк от „психотерапевтична намеса” («психотерапевтическое 

вмешательство»). Така Шмидхен и Бастин (Шмидхен и Бастин, 

Schmidtchen St., Bastine R.), разграничавайки три основни цели 

на клинико-психологическите интервенции в съответствие с 

различни фази на развитие на психичните разстройства 

(профилактика, терапия и рехабилитация), смятат, че клинико-

психологическата интервенция, осъществявана за целите на 

терапията и рехабилитацията, се явява психотерапевтична 

интервенция и съответства на термина „психотерапия” 
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(„психотерапия”). Сходна гледна точка поддържат Пере и Бауман 

(Перре и Бауманн/ Perrez M., Baumann U.), като те също 

разграничават основните характеристики на клинико-

психологическите интервенции: 1) функции – развитие, 

профилактика, лечение, рехабилитация: клинико-

психологически интервенции, които изпълняват функцията на 

лечение (терапия) и отчасти на рехабилитация и които се явяват 

по своята същност психотерапевтични интервенции, 2) методи – 

психологическите средства, които психотерапевтът избира: те 

могат да бъдат вербални или невербални, ориентирани в голяма 

степен към когнитивните, емоционалните или поведенческите 

аспекти и реализиращи се в контекста на взаимоотношенията и 

взаимодействието между пациента или пациентите (тези, които 

се нуждаят от помощ) и психотерапевта (този, който оказва 

помощ); типични психологически средства са беседата, 

тренировката (упражнения) или междуличностните 

взаимоотношения като фактор на влияние и въздействие; 3) цели 

– целева ориентация към постигане на определени изменения; 

клинико-психологичните интервенции могат да бъдат насочени 

както на по-общи, по-далечни цели (макрорезултат), така и на 

конкретни, по-близки цели (микрорезултат), макар че във всички 

случаи психологичните средства за въздействие трябва да 

съответстват точно на целите на въздействието; 4) теоретична 

обоснованост – обоснованост на клинико-психологическите 

интервенции от гледна точка на определени психологически 

теории, на научната психология; 5) емпирична проверка, особено 

по отношение на изучаването на ефективността; 6) 

професионални действия – клинико-психологическите 

интервенции трябва да се осъществяват в професионалните 

рамки, т.е. от професионалисти. Авторите подчертават, че трите 

последни характеристики се явяват съществени за 

разграничаването на клинико-психологическите интервенции и 

на другите съществуващи понастояшем видове въздействия, 

които или се базират на житейската психология, или не съдържат 

в основата си никаква теория, а също така не се подлагат и на 

емприрична проверка. 

Изхождайки от разбирането за П. Н. като за обюа стратегия 

на поведение на психотерапевта, непосредствено свързана с 

теоретичната му ориентация, могат да се разграничат три 

основни нейни типа, които съответстват на основните 

направления в психотерапията: психоаналитичен, поведенчески 

и опитен (хуманистичен), като всеки един от тях се 

характеризира със собствена концепция за здравето и болестта, 

със свои терапевтични цели, с плоскост на намесата и със 

съответни прийоми и средства за нейното осъществяване. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО ОПОСРЕДСТВАНЕ  
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И ПОТЕНЦИОНИРАНЕ НА  

БИОЛОГИЧНАТА ТЕРАПИЯ // 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ  

И ПОТЕНЦИРОВАНИЕ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

В широк смисъл това означава усилване на ефективността 

на биологичната терапия, към която на първо място се отнасят 

фармакологичните средства, физиотерапията и други физико-

химични фактори, които имат за цел осъществяването на 

непосредствено въздействие върху мозъчната тъкан (ЕКТ и др.). 

Сложността на въпроса за П. О. И. П. Н. Б. Т. се определя от 

степента, до която е решен един от най-трудните проблеми на 

съвременната психотерапия и психологията като цяло – 

съотношението между психичното и биологичното в човека. Както 

е известно, съвременното състояние на психичните, философските 

и медицинските науки не дава отговор на този въпрос. 

В механизмите на П. О. И. П. Н. Б. Т. са представени 

психични явления на различно ниво. Към тях на първо място се 

отнасят макропсихичните процеси и процесите на масовата 

комуникация. Това са тенденции в общественото съзнание, 

културни особености, колективни и групови вярвания, а също 

така такива явления като модата и психологичните аспекти на 

въздействието, оказвано чрез средствата за масова информация. 

В последно време все по-активно в процеса на лечението се 

намесва рекламата и нейното въздействие не бива да се 

пренебрегва. 

Освен макропсихични такива, върху П. О. И. П. Н. Б. Т. 

влияят също и микросоциални процеси, отнасящи се до малките 

групи, на първо място реални процеси, в които е включен 

пациентът. На това ниво особено значение придобива характерът 

на взаимодействието в терапевтичната диада „лекар-болен”  

(«врач—больной»). Сложността и многоплановостта на процеса на 

терапевтична комуникация са добре известни. Така например 

обсъждането с пациента на планираното лечение в значителна 

степен повишава неговата ефективност и намалява честотата и 

изразеността на негативните ефекти на биологичната терапия. 

Индивидуално-психичните ефекти на П. О. И. П. Н. Б. Т. са 

до голяма степен изучани в съвременната психотерапия и се 

описват на първо място чрез процесите на косвено (опосредствано, 

въоръжено) внушение и чрез плацебо-ефектите. 

П. О. И. П. Н. Б. Т. обаче може да се разглежда и като 

самостоятелен психотерапевтичен подход. А. Т. Филатов (А. Т. 

Филатов, 1975) посочва неговите основни принципи: отчитането 

на съжденията на болния за лечението, което лекарят 

възнамерява да му назначи; отчитането на мнението на 

пацивента за конкретния препарат; формирането на 
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положително емоционално отношение у болния към 

предстоящото му лечение; формирането на реакция на очакване 

на лечебното действие на препарата; потенциониране на 

лечебния ефект както от лекаря, така и от останалия медицински 

персонал, който взима участие в лечението на болния; 

дезактуализация на възможните странични явления, свързани с 

приема на препарата; аксиологичната преориентация на 

значимостта за болния на страничните действия на препарата; 

корекция на ятрогенията; формирането на лечебна перспектива 

по отношение на провежданата терапия.  

В трудовете на И. З. Велковски (И. З. Вельковский, 1966) и 

на Д. А. Бершадски (Д. А. Бершадский, 1971) са приведени 

обосновки и конкретни методики за опосредстване и 

потенциониране на лечебните въздействия, на първо място 

физиотерапия, балнеотерапия, лечебна физкултура в санаторно-

курортни условия. 

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ /  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Специализирано учреждение (подразделение на 

стационара), предназначено за провеждане на лечение предимно 

с използване на психотерапевтични методи. 

П. О. се организира в краевых, областните, градските 

психиатрични болници, в рамките на големите 

психоневрологични диспансери и психотерапевтични центрове и 

по-рядко – в общосоматичните стационари. Тези отделения 

встъпват в качеството им на едно от звената в организираната в 

степени система за оказване на психотерапевтична помощ. По 

своята организацията и цели П. О. се характеризира с режим, 

който не повтаря режима на „спокойните” отделения на 

психиатричните болници и е предназначено да оказва помощ на 

болните от неврози и от други гранични състояния. На основание 

на Заповедта на Министерството на здравеопазването на Русия 

от 30.10.95 № 294 „За психотерапевтичната и психиатричната 

помощ” («О психотерапевтической и психиатрической помощи») 

П. О. се създават от органите за управление на здравеопазването 

на Руската Федерация по предложение на главния психиатър и 

на главния психотерапевт в републиканските, окръжните, 

краевых, областните административни центрове, а също така в 

градовете с население не по-малко от 200 000 души. 

Основните задачи при организирането на П. О. се явяват 

следните: 

— оказване на стационарна лечебно-диагностична помощ 

при неврози, при други нервно-психични и психосоматични 

разстройства, на болни с психични заболявания в ремисия, извън 

острата фаза при изразена нужда от стационарна помощ; 
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— оказване на лечебна помощ в зависимост от показанията 

под формата симптомоличностна и социоцентрирана 

психотерапия в съчетание с медикаментозни и други видове 

лечение. Психотерапията се провежда в индивидуална, семейно-

съпружеска и групова форма; 

— организиране на стационарна психотерапевтична помощ 

на населението; 

— внедряване в психотерапевтичната практика на най-

новите достижения в областта на психотерапията. 

Основният контингент на П. О. са пациентите с изразени 

невротични, невровегетативни разстройства, с тежки форми на 

неврози с хронично протичане, с усложнения от други патологии, 

болни, за които всекидневното им социално обкръжение се явява 

постоянен източник на декомпенсация, което прави 

провеждането на амбулаторна психотерапия (амбулаторная 

психотерапия) трудно или дори невъзможно (Карвасарский Б. Д., 

1990). На практика П. О. са схоодни по контингента, който 

обслужват, с т.н. отделения за гранични състояния, в които също 

се провежда лечение на пациенти с невротични състояния и 

други гранични разстройства. Организирането на П. О. е 

достатъчно сложно, доколкото се изисва съблюдаване на редица 

условия, без които е невъзможно да се реализират задачите на П. 

О.  

— в П. О. трябва да работят специалисти и персонал, които 

имат добра психотерапевтична подготовка (лекари-

психотерапевти, клинични психолози, социални работници и др.), 

а също така с опит във взаимодействие с други специалисти при 

реализиранет5о на психотерапевтични програми;  

— в  П. О. постъпват пациенти, които са мотивирани с тях 

да бъде провеждана психотерапия, които не отричат, че 

основната причина за тяхното заболяване са психичните 

фактори. За решаването на въпроса за хоспитализирането на 

пациента в П. О. факторът мотивация за участие в 

психотерапията се явява не по-малко важен от клиничните 

показания – в противен случай реализирането на 

психотерапевтичната програма ще стане невъзможно поради 

соматоцентричната ориентация на вътрешната картина на 

болестта при пациентите и актуализирането на психичните 

защити, включително и под формата на манипулативни 

тенденции; 

— задължително условие за работата на П. О. се явява 

методичната и последователна организация на 

психотерапевтичната среда, като в противен случай е възможно в 

психотерапевтичното отделение да се формира социално-

психологически климат с „антитерапевтична” насоченост (Р. К., 

Исакова С. И., 1997), който не позволява активна разкриваща 

психотерапия поради манипулативното поведение на болните; 
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— за анализа на микросоциалните явления, за 

преодоляване на „синдрома на емоционалното прегаряне” 

(«синдром эмоционального сгорания») на специалистите, за 

разрешаване на трудностите, през които преминават пациентите 

и персонала, трябва редовно да се провеждат специални 

мероприятия, насочени към преодоляване на тези явления. В 

качеството им на такива мероприятия могат да се използват 

всекидневните срещи на сътрудниците в отделение с цел анализ 

и управление на микросоциалните явления и за разработване на 

стратегии на поведение на всички сътрудници, а също така 

редовни групови обсъждания на психотерапевтичното водене на 

пациентите и на терапевтичните групи. 

По-долу са представени разликите между П. О. и 

отделенията по гранични състояния (табл. 7). 

 
Таблица 7: Различия между П. О. и отделенията по гранични 

състояния 

Класификационни 

принципи 

Отделение за 

гранични състояния 

Психотерапевтично 

отделение 

Контингент 

пациенти 

Гранични състояния Гранични състояния 

 

Отношение на 

пациентите към 

собственото им 

заболяване 

В качеството им на 

причини за 

заболяването се 

разглеждат 

външните по 

отношение на 

личността 

биологични фактори, 

външната ситуация и 

пр. 

 

В качеството им на 

причини за 

заболяването се 

разглеждат 

вътреличностни 

причини – 

интрапсихичен 

конфликт, 

неадаптивни 

психични стереотипи, 

психофизичен 

инфантилизъм и пр. 

 

Отношение на 

пациента към 

лечението 

Лечението се 

осъществява от 

лекаря 

Лечебните 

мероприятия се 

явяват инструмент за 

осъзнаване на 

причините за 

заболяването и 

съответно за тяхното 

отстраняване 

Цели на терапията Определят се от 

лекаря 

Определят се от 

пациента с помощта 

на лекаря 
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Мотивация за 

участие в лечението 

Пасивна (лекуват ме, 

а аз единствено 

участвам в 

лечението) 

 

Активна (аз 

опознавам причините 

за заболяването ми и 

се уча да ги 

преодолявам, 

лечебните 

мероприятия в 

отделението 

единствено ми 

помагат в това) 

 

Хоспитализацията 

се осъществява при 

Насочване от страна 

на лекаря на 

пациента с оглед 

клиничното му 

състояние 

 

С решение на 

комисия, която 

избира пациентите, 

като отчита 

клиничните 

показания и 

мотивацията им за 

участие в 

психотерапевтичния 

процес. 

Основни лечебни 

фактори 

Основна се явява 

биологичната 

терапия, 

психотерапевтичните 

и 

социотерапевтичните 

мероприятия имат 

допълнителен 

характер. 

 

Психотерапията и 

социотерапевтичните 

фактори са основни, а 

биологичното 

лечение е 

спомагателно. 

 

Терапевтичен 

потенциал на 

средата 

Използва се пасивно 

(например чрез 

дейностна терапия) 

 

Използват се активно 

(например с 

практикуване на 

терапия чрез среда, 

на социотерапия) 

 

Управление на 

съдържанието на 

психотерапевтичния 

процес и на 

взаимодействието 

между 

специалистите 

 

Осъществява се от 

лекуващия лекар и 

от ръководителя на 

отделението 

 

Осъществява се от 

целия екип на 

отделението 

(терапевтично 

общество) на 

специални срещи, 

които позволяват да 

се анализира 

реализиацията на 

индивидуалните 



 

 
~1009~ 

терапевтични 

програми, 

микросоциалните 

явления, 

междуличностните 

трудности в средата, 

които срещат 

пациентите, 

специалистите и 

персонала. 

 

Мероприятия, 

насочени към 

анализ и 

управление на 

микросоциалните 

процеси 

 

Отсъстват Провеждат се 

редовно 

 

Месторазположението на П. О. се определя от спецификата 

на насочваните за лечение пациенти. Така в П. О. в соматичните 

клиники основна част от пациентите са лица, страдащи от 

соматични заболявания, обикновено в резултат на 

„функционални наслоявания” («функциональние наслоения»), а 

на П. О. при психиатричните болници – хора с вялопротичащи 

форми на психична патология, с неврозоподобни форми на 

органична патология на ЦНС. Вариант на П. О. се явяват 

отделенията, които се специализират в оказването на помощ при 

т.н. психосоматични заболявания, макар и те да не са особено 

разпространени засега. Стационарната психотерапия в условията  

на П. О. се отличава от амбулаторната със свои специфични 

особености, сред които могат да се разграничат следните. 

Контингентът на болните определя доминиращото значение на 

личностно-ориентираната (реконструктивна) психотерапия на 

Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-ориентированная 

(реконструктивная) психотерапия Карвасарского, Исуриной, 

Ташлыкова). В този основен метод са интегрирани необходимите 

симптомо- и соматоцентрирани мероприятия, насочени към 

смекчаването и ликвидирането на симптоматиката. Тази 

ориентация на стационарната психотерапия е продиктувана от 

самата логика на подбора на пациентите и от преобладаването на 

болни с тежки форми на невротични и други гранични нервно-

психични разстройства. Условията на специализираното 

отделение предоставят възможност за значителна 

интензификация на лечебния процес в сравнение с 

амбулаторните такива: в рамките на едно денонощие тези 

условия позволяват така да се организира деня, че всички 
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провеждани мероприятия да притежават психотерапевтичен 

потанциал. В П. О. се размива границата между 

психотерапевтичните и социотерапевтичните въдействия, 

максимално се стимулира активността на самите пациенти, 

повишава се ефективността както на специфичните, така и на 

неспецифичните видове психотерапия чрез формиране на 

подходящ пдихотерапевтичен климат. П. О. се изграждат на 

принципите на терапевтичните общества – те са особен социум, 

ориентиран към решаването на терапевтични задачи. 

Положителният ефект се постига благодарение на максималното 

използване на терапевтичната роля на междуличностното 

взаимодействие между персонала на отделението и болните, 

включително чрез организиране на елементите на 

самоуправление на пациентите („съвети от болните”/ «советов 

больных» и т. п.), което спомага за въвличането на максимален 

брой болни в дейност, насочена към активното преодоляване на 

заболяването им. Създаването на психотерапевтична среда в П. 

О. е възможно обаче единствено при условие, че медицинският 

персонал притежава допълнителна подготовка за извършването 

на тази дейност.  

Още един фактор, който значително засилва ефективността 

на психотерапията в П. О., е използването на специализирани 

режими. При условие, че състоянието на болния значително се е 

подобрило, с цел пробно практическо разрешаване на актуалните 

производствени и битови проблеми, набелязани в процеса на 

психотерапия, той бива приведен в по-свободен режим на 

лечение. Своевременната промяна на режима на пребиваване на 

пациента в П. О. способства за възстановяване на загубените в 

периода на болестта и пребиваване в стационара социални 

връзки и служи за профилактика на явлението „хоспитализъм” 

(госпитализм). 

Спецификата на П. О. може да бъде реализирана напълно 

при наличието на необходимата материално-техническа база. В 

съществуващите П. О. е предвидено да се разположат 45-60 

легла. Отделението се обслужава от опитни лекари-

психотерапевти, от клинични (медицински) психолози, социални 

работници, специалисти по арт-терапия (арттерапия), по 

лечебна физкултура  и др., от среден и младши медицински 

персонал.  

В съответствие със Заповедта на Министерството на 

здравеопазването на Русия от 30.10.95 № 294 „За психиатричната 

и психотерапевтичната помощ” («О психиатрической и 

психотерапевтической помощи») в щата на П. О, се предвижда 

длъжност лекар-психотерапевт – 1 щатна длъжност на 15 легла, 

клиничен (медицински) работник и социален работник – по 1 

щатна длъжност на 20 легла. Щатните нормативи на средния и 

младшия персонал са определени на основание на Заповедта на 
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Министерството на здравеопазването на Русия от 13.02.95 №27. 

Желателно е П. О. да се разполагат отвъд границите на 

основните корпуси на лечебно-профилактичните учреждения, по 

възможност извън града. В допълнение към помещенията с 

терапевтична насоченост (кабинети за индивидуална 

психотерапия/ индивидуальная психотерапия, стаи за 

провеждане на поведенческа и групова психотерапия/ групповая 

психотерапия, кабинет за психодиагностика, ателиета за арт-

терапия, видеолаборатория), в П. О., както и в санаториумите-

профилакториуми трябва да са предвдени неголеми стаи с всички 

битови удобства, актова и спортна зала, библиотека, кафене, 

помещение, в което пациентите да общуват. Важен неспецифичен 

фактор на психотерапията се явяват интериорният дизайн и 

функционалното използване на територията около отделението. 

В съответствие със Заповедта на Министерството на 

здравеопазването на Русия от 30.10.95 № 294 „За психиатричната 

и психотерапевтичната помощ” («О психиатрической и 

психотерапевтической помощи») примрен списък на оборудването 

на П. О. е представен в списъка с необходимото оборудване на 

рехабилитационните отделения на психиатричните болници, 

като към този списък може да се добави и допълнително 

оборудване, което включва в себе си, в частност, помещение за 

групова психотерапия с площ 30-40 кв. м., помещение за 

хипнотерапия (гипнотерапия) с площ 30-35 кв. м., помещение за 

арттерапия с площ 30-40 кв. м., помещение за клуб на 

пациентите с площ 30-40 кв. м., конферентна зала с площ 50-70 

кв. м. Отделението допълнително се оборудва също и с 50 меки 

кресла.  

В качеството на вариант за организиране на стационарната 

психотерапевтична помощ може да встъпи полустационарното 

отделение в две форми: дневен и нощен стационар (дневной и 

ночной стационары). Те се отличават от П. О. по режима за 

частична хоспитализация, което предполага насочването към тях 

на пациенти с по-леко протичане на заболяванията. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ  

 

От гр. ез. psyche — душа и therapeia — лечение. 

Понастоящем не се явява еднозначно рабиана област на 

научни знания и практически подходи, а представлява 

единствено съчетание и частично взаимодействие между тях. 

Отличава се с различни психологични, медицински, 

антропологични, социоикономически, екологични и философски 

нагласи и изключително широк спектър на приложение. Най-

общо Бастин (Bastine R., 1982) определя П. като особен вид 

междуличностно взаимодействие, при което на пациентите се 
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оказва професионална помощ с психологически средства при 

решаване на възникващите у тях проблеми или затруднения с 

психичен характер. Подчертавайки многоплановостта на П., 

Ледер (Ледер, Leder S., 1993) посочва възможните представи за 

психотерапията: 

1) като метод за лечение, който влияе на състоянието и на 

функционирането на организма в сферата на психичната 

и соматичната дейност; 

2) като метод за оказване на влияние или въздействие, 

който води до развитие на процеса на учене (научение); 

3) като комплекс явления, които протичат във 

взаимодействието и общуването между хората. 

Първото определение се основава на медицинския модел, 

второто е свързано с психологически концепции, третото — 

със социологически, а четвъртото — с такива от 

философията. 

Терминът П. е въведен за първи път в края на XIX век от 

Тюк (Тьюк, Тuke D. H.). В публикуваната от него през 1872 г. 

книга „Илюстрации на влиянието на разума върху тялото” 

(Иллюстрации влияния разума на тело», едната от главите в 

книгата е назована именно така: „Психотерапия” (Психотерапия). 

Общоупотребяван термин П. става чак през 90-те години на XIX 

в. във връзка с развитието на техниката на хипнозата (гипноз). 

П., разглеждана като част от медицината, предендира разходите 

по лечението на болните да се заплащат от органите по 

здравеопазването и от медицинските застрахователни компании.  

Резултат от това разбиране на П. в съвременната 

немскоезична литература е често използваното определение, 

дадено от Щроцка (Штротцка, Strotzka Н. Н., 1982): 

„Психотерапията — това е взаимодействие между един или 

няколко пациенти и един или няколко психотерапевти 

(преминали съответното обучение и подготовка) с цел лечение на 

нарушенията на поведението или на болестните състояния 

(преимуществено с психосоциална природа) с психологически 

средства (включително по пътя на комуникацията, както 

вербална, така и невербална), с прилагане на достъпни за болния 

прийоми с напълно определена цел и на основата на теорията за 

нормалното и аномалното поведение”. В англоезичната 

литература терминът П. също има медицинско, но значително по-

тясно значение. Това понятие се използва за обозначаване на 

методите на лечение, които не използват прийомите на 

психоанализата и които се отличават от психоаналитичните 

терапевтични прийоми със своя отказ от изследване на 

дълбинните слоеве на психиката на болния. За П. с прилагане на 

техники и прийоми на работа с дълбинните слоеве на психиката 

се използва терминът „психоанализа” (психоанализ).  

Терминът П. обаче не успява да стане чисто медицинско 
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понятие. Психотерапевтите, който не са лекари по образование 

или тип извършвана дейност, очертават друг — философски и 

психологичен — модел на П., който е основан на първичното 

значение на тази дума — изцеление с душа («исцеление душой»). 

Основната цел на този подход не е лекуването на психичните 

разстройства, а оказването на помощ в процеса на изграждане на 

съзнанието и на личността, при който психотерапевтът 

представлява спътник на болния, негов приятел и наставник. 

Условията, необходими за успешната дейност на психотерапевта, 

са не толкова наличието у него на специално (медицинско) 

образование, което му позволява да поставя правилна диагноза и 

да назнчава един или друг метод на лечение, а по-скоро 

безоценъчното отношение към пациента и приемането му такъв, 

какъвто той е, състраданието и съчувствието към него, а също 

така исреността и честността на поведението му. Вследствие на 

това разбиране на П. нейните методи се разпространяват в 

различни области — в педагогиката, социалната работа, 

приложната психология и др. 

За това свидетелства съдържанието на Декларацията по П., 

приета от Европейската асоциация по психотерапия в Страсбург 

на 21.10.1990 г. Съгласно тази декларация: 

1) П. се явява особена дисциплина от областта на 

хуманитарните науки, практикуването на която 

представлява свободна и независима професия; 

2) психотерапевтичното образование изисква високо ниво 

на теоретична и клинична подготовка; 

3) гарантирано е разнообразието на психотерапевтичните 

методи; 

4) достъпът към такова образование е възможно при 

условие, че е налице широка предварителна подготовка, 

в частност в областта на хуманитарните и обществените 

науки. 

Трудностите при определянето на предмета на П. изискват 

от авторите да опишат границите на това понятие чрез външни 

признаци на психотерапевтичния процес. Под последното се 

разбира например осмисленото, планирано и отличаващо се с по-

рано зададена структура действие, при което, благодарение на 

целенасочените усилия на психотерапевта и пациента, трябва да 

настъпят конструктивни промени в процеса на преживяване на 

събитията, в поведението и социалните контакти на пациента. 

Разглеждана по този начин, П.  се отличава от другите методи на 

лечение най-малко по три особености: 1) при нейното провеждане 

се прилагат психологически средства за изменение на личността, 

свързани с използването на основите на психологията (за разлика 

от използването на основите на медицината, фармакологията, 

педагогиката, социологията и юриспруденцията); 2) тези средства 

и методи се прилагат професионално, т.е. от подготвени 
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специалисти и персонал, който действа осъзнато и целенасочено, 

умее научно да обосновава своите действия, работейки и 

оценявайки в хода на П. различни пациенти; 3) с помощта на П. 

се лекуват лица, които страдат от разстройства на психиката 

(Bastine R., 1978; Linsenhoff A., Bastine R., Kommer D., 1980). 

В рускоезичната литература по-широко прието е 

определението на П. като система за лечебно въздействие върху 

психиката и чрез психиката на организма на болния. И 

следователно, бидейки метод за лечение, П. традиционно е част 

от компетенциите на медицината  (Карвасарский Б. Д., 1985). 

Разработвайки съдържанието и границите на П., различни 

автори подчертават интегративния ù характер, включването в 

нейния научен и практически апарат и методология на 

съвременните постижения преди всичко на психологията и 

медицината, но и на философията и социологията. 

Психотерапевтичното лечение е специфично, основано е на 

психичните (психологични) методики за въздействие върху 

клиничните феномени и в частност – върху страданието, ето защо 

то става точка на пресичане на редица области на знанието: 

медицина, психология, социология, педагогика и др. П. 

преживява експанзия извънклиничната среда (реадаптация и 

реабилитация след пребиваване в лечебно учреждение, 

кабинети за социално-психологическа помощ/ кабинеты 

социально-психологической помощи и за подкрепа на семейните 

отношения и др.). П. намира все по-голямо признание в общата 

медицина. В същото време (фактически в условията на 

превръщането ù в самостоятелна дисциплина) в нея, както чесо се 

наблюдава в историята на науката, практиката изпреварва 

теоретичното знание. 

Психологическите методи на въздействие на П. включват 

на първо място езиковото общуване, което, по правило, се 

реализира по време на социално организираните срещи на 

психотерапевта с пациента или групата пациенти. През последно 

време голямо значение се отделя и на средствата за невербална 

комуникация. Най-общо в психологически инструментариум на 

П. влизат средства и форми на въздействие, които могат да 

влияят на интелектуалната дейност на пациента, на неговото 

емоционално състояние и поведение. 

Отчитайки цялото разнообразие от концепции, подходи, 

методи, организационни модели, социокултурни феномени, може 

да се говори за съществуването на П. в три основни форми на 

общественото съзнание: 1) академична, която предполага 

разработването на научно-основани подходи на базата на 

научния светоглед; 2) алтернативна, която се основава на 

различни исторически обусловени езотерични учения и 

религиозни системи; 3) интуитивна, която се явява резултат от 

влиянието на първите две върху обичайното съзнание на голяма 
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част от обществото и се изразява в проявите на психологическа 

култура по отношение към съществуващата практика за оказване 

на психотерапевтична помощ, в общественото мнение, а също 

така в практиката на житейската психология и в оказването на 

помощ за решаването на психични затруднения. Съществуването 

на П. в трите посочени сфери определя процесите на нейното 

научно и практическо развитие, при това, ако П. в академичната 

и алтернативните сфери е доставчик на модели, концепции, 

практически подходи, то П. в интуитивната сфера на 

общественото съзнание определя признаването на тази или на 

друга концепция в обществото, формулира обществения ред, 

стимулира развитието на някои неща и забавя развитието на 

други (вж Понятие за прогрес в психотерапията// Понятие 

прогресса в психотерапии). Така съчетаването на редица 

социокултурни фактори способства за активното разпространение 

на психоанализата в Европа в края на XIX — началото на XX в., 

а също така нарастването на интереса към П. в алтернативната 

сфера. Алтернативната психотерапия (альтернативная 

психотерапия) също така е способна да формира течения и 

методи (например активно развиващото се в последно време 

направление на християнската П., П. основана на практиката 

дзен и др.), а също така на прийоми за практическа работа.  

Съществуването на различни модели в П. се определя от 

въздействието на разнообразни социокултурни, икономически и 

други фактори, които оказват влияние на развитието на П. в 

съвременния свят и повдига въпроса за социалната релевантност 

на целевите нагласи в П., за нейния нормативен аспект. 

Развивайки се, основните модели на П. повлияват създаването на 

нови и усъвършенстването на съществуващите 

психотерапевтични методи, методически прийоми и форми на 

организация на П. Проблемът за професионалната отговорност 

на психотерапевта, осъществяващ комплекс от диагностични, 

психотерапевтични, психопрофилактични и психохигиенни 

мероприятия, става особено актуален във връзка с 

разширяването на мрежата от психотерапевтични кабинети 

(психотерапевтические кабинеты), привличането в тази работа 

на все по-голям брой специалисти. Независимо от очевидния 

интердисциплинарен характер на П. (интердисциплинарный 

характер П., Карвасарский Б. Д., 1982; Hidas G., 1976; Kratochvil 

S., 1976; Katzenstein A., 1980, и др.), тя, разбира се, е лечебна 

медицинска дисциплина, а отчитането и разработването на 

нейните клинични основи придобива и днес е от първостепенно 

значение. Това не изключва обаче използването на 

психотерапевтични методи (модифицирани по съответния начин) 

за решаване на психохигиенни, психопрофилактични, 

психокорекционни и други задачи. 

Една от косвените причини за съществуването на различни 
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модели и методи в П. е отсъсътвието на достатъчно убедителни 

критерии за голямата ефективност на едни методи в сравнение с 

други. Диапазонът на методите е много голям: разговорна П. 

(разговорная П.) и други психотерапевтични методи с 

хуманистична ориентация,  голям брой поведенчески прийоми, 

психодрама (психодрама), различни психоаналитични школи и 

т.н. Понастоящем могат да бъдат изброени повече от 500 

самостоятелни методи на психотерапия. Ако те претендираха да 

лекуват единствено определени патологични състояние, това 

щеше да е приемливо — те щяха да се допълват един друг. За 

съжаление това не е така — всеки психотерапевтичен подход 

претендира да е ефективен при лечението на почти всички 

области на психопатологията, независимо че методите му често са 

несъвместими с теоретичните обяснения на редица патологии. 

Неповторимата за системата на практическото здравопазване 

ситуация по отношение на П. се състои в това, че болният се 

обръща към лекаря за помощ, а изборът на терапия зависи не от 

диагнозата или от други обективни характеристики на 

състоянието на пациента, а от това към коя школа се причислява 

психотерапевтът и ако този метод се окаже неефективен, 

пациентът не се прехвърля към психотерапевт с друга 

ориентация. Във връзка с това голямо значение на съвременния 

етап на развитие на психотерапията има търсенето, изследването 

на общите фактори на психотерапевтичното въздействие, което 

позволява да се достигне до едно истинско определение на 

ефективността на психотерапевтичните методи, което е 

приложимо при повечето от тях, които към настоящия момент 

или не са изследвани по отношение на ефективността им или тя 

не е доказана. В този смисъл представлява интерес опитът за 

определяне на общите фактори на П. (общие факторы). 

Основните от тях според Мармор (Мармор, Marmor J., 1978) 

отнася: 

1) добрите отношения и сътрудничеството между 

психотерапевта и пациента — изходна предпоставка, на 

основата на която се изгражда П.; 

2) отслабване на напрежението на началния стадий, 

основано на способността на пациента да обсъжда своя 

проблем с лице, от което то се надява да получи помощ; 

3) познавателно обучение чрез получаване на информация 

от психотерапевта; 

4) оперативна промяна на поведението на болния, основана 

на одобрението или на неодобрението от страна на 

психотерапевта и повтарящия се корективен 

емоционален опит в отношенията с лекаря; 

5) придобиване на социални навици, следвайки модела на 

психотерапевта; 

6)  убеждение и внушение (убеждение и внушение), явни 
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или скрити; 

7) усвояване и тренировка в по-адаптивни начини за 

поведение в условията на емоционална подкрепа 

(эмоциональная поддержка) от страна на 

психотерапевта. 

При съвременното ниво на развитие на медицината, за 

широкото използване на П. в соматичните клиники определящ 

става принципът на интеграция на същинско 

психотерапевтичните, психологичните, социотерапевтичните и 

биологичните въздействия в системата за лечение на болния. 

Единствено отчитането на тази тенденция осигурява адекватното 

по-нататъшно развитие на теорията и практиката на П. като 

общомедицинска специалност. 

Водещите тенденции в развитието на П. напълно отразяват 

общонаучното съдържание на понятието интеграция. От една 

страна, това е тенденция към обособяването на П. като 

самостоятелна област на медицината, преди всичко на 

психиатрията, а от друга — интегративните тенденции, 

активното използване в работата […] не само на медицински, но 

и на педагогически и други науки, а също така интегрирането в 

лечебната практика на различни психотерапевтични 

направления, подходи, методи и технически прийоми. 

Основната трудност на интегративното движение в П. се 

заключава в особеностите на нейното развитие в съвременността. 

Докато в клиниките по вътрещни болести, хирургията и други 

области на медицината, диференциацията се случва на база вече 

изградени в теоретично и практическо отношение медицински 

дисциплини, в П. тя се основава на тепърва започващото 

развитие на нейните научни основи (методи, механизми, лечебно 

действие, ефективност и др.). 

Без да е успяла все още да се оформи като самостоятелна 

област на медицината, П. практически вече се е разпаднала на 

много подспециалности. 

С оглед основните фактори, повлияващи върху П., извън 

нейните конкретни направления и форми, могат да се посочат 

формиращите се модели на интегративна П.: хуманистична 

(гуманистическая), инструментално-интеракционна 

(инструментально-техническая) (Ташлыков В. А., 1992). В 

хуманистичния модел на интегративната П., за решаващ фактор 

на нейното действие може да бъде призната емпатичната 

комуникация „психотерапевт-пациент” (психотерапевт-пациент). 

В инструментально-интеракционния модел, предпочитание също 

така се отдава на техническите прийоми, а използването на 

взаимоотношенията „психотерапевт-пациент” (психотерапевт-

пациент), макар че психотерапевтът заема тук по-активна 

позиция и поема върху себе си определена част от отговорността и 

инаициатива. Инстументално-техническият модел на П. от 
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интегративен тип, в сравнение с предишния, се характеризира с 

постепенно нарастване на активността на психотерапевта във 

взаимоотношенията с пациента, с по-структуриран процес на П., 

като в нея съществено значение се отдава на използването на 

разнообразни технически прийоми и методи на П. В този случай с 

пациента се обсъждат алтернативни форми на лечение, 

съгласуват се целите на П. и нейните методи, лечебният план, 

продължителността и предполагаемите резултати от терапията 

(вж Интегративна психотерапия/ Интегративная 

психотерапия). 

Изборът на конкретен метод на П., поставянето и 

реализирането на психотерапевтичните цели (психотерапев-

тические цели) и задачи в нейния медицински модел се 

определят от взаимното влияние на конкретни клинични 

показатели на болния и болестта, от особеностите на неговата 

личност и други психични характеристики, от нивото на 

социално-психологическа адаптация на пациента, синтезирани в 

многомерна диагноза, а също така от структурно-организацион-

ната формa на провеждане на П.  

Значителен е броят на методите и методиките за П., 

разнородни са принципите за класификация, многозначността на 

понятията затруднява оценката на ефективността на нейните 

методи, определянето на показанията и противопоказанията за 

П., съоотношението между П.и другите видове лечения. 

Общопризнато е прилагането на П. при широк кръг разстройства. 

На първо място това се отнася до невротичните състояния и други 

гранични разстройства с психогенна етиология, до някои форми 

на психосоматични нарушения, реакции на дезадаптация, 

кризисни състояния. П. се прилага също така при пациенти с 

личностни нарушения, психични разстройства на етапите на 

формиране на медикаментозна ремисия, при алкохолни и други 

форми на зависимост. Макар П. да се използва при широк кръг 

заболявания, етиопатогенетично значения тя придобива 

преимуществено при психогении, възникването и течението на 

които се обуслява от психични (психологични) фактори. В тази 

група заболявания П. може да встъпи като единствен метод на 

лечение или да се включи в системата на комплексното лечение. 

В рускоезичната литература все по-голяма популярност по 

отношение на назначаването на П. завоюва представата за три 

нива на нейното провеждане: 1) професионалната 

(профессиональная) психотерапия се осъществява от лекар-

психотерапевт, който се явява лекуващ лекар и самостоятелно 

ръководи пациента; 2) П. като спомагателен метод може да се 

провежда както от психотерапевта-професионалист, така и от 

друг тесен специалист; 3) П. в общомедицинската практика се 

провежда от всички лекари, което позволява да се реализира 

биопсихосоциалния подход в медицината. Ясното определяне на 



 

 
~1019~ 

нивото на провеждане на П. спомага за обоснованото 

формулиране на нейните цели и задачи, доколкото както 

подценяването, така и надценяването на възможностите на П. се 

отразява негативно на ефективността от лечението и на имиджа 

на психотерапевта в психотерапевтичната служба. 

В академичната П. е разпространено гледището за 

целесъобразността на разграничаването на цялото това 

многообразие на методи за психотерапия. При това, както 

посочва Ледер, се използват такива термини като сдържаща и 

освобождаваща, поддържаща и интегративна, симптоматична и 

каузална, повърхностна и дълбинна, познавателна и 

емоционална, механистична и хуманистична, динамична, 

поведенческа, емпирична П. и др.  

Не съществува единна общоприета класификация  на 

методите за П. Опит да се нализира цялото многообразие от 

нейни значения, в които се използва понятиято метод на П., 

прави Александрович (Александрович/ Aleksandrowicz J.W., 

1979): 

1) методи, които имат характера на техники (методы, 

имеющие характер техник); 

2) методи, определящи условията, които способстват за 

постигането и оптимизирането на целите на П. (методы, 

определяющие условия, которые способствуют достижению и 

оптимизации целей П.); 

3) методи, в смисъл на инструменти, които ние ползваме в 

хода на психотерапевтичния процес (методы в значении 

инструмента, которым мы пользуемся в ходе 

психотерапевтического процесса); 

4) методи, в смисъл на терапевтични интервенции (намеси) 

(методы в значении терапевтических интервенций 

(вмешательств). 

Различават се методи на П., които разкриват причините за 

конфликтите, и методи, които не ги разкриват (имат се предвид 

различните позиции на психотерапевтите по отношение на 

неосъзнатите комплекси и конфликти) —- методите, които 

разкриват причините за конфликтите, като цяло са идентични на 

психоанализата или методи, ориентирани към психоанализата; 

според тях важна роля играе несъзнаваният компонент на 

личността. Широко разпространено е разграничението между 

„голяма” (большая) и „малка” (малая) П. Към първата се отнасят 

методите на психоанализата и на близките до нея школи, а към 

втората — рационалната (рациональная) П. (беседа с болния), 

както и начините за въздействие, основани на внушение и 

релаксация (релаксация). В зависимост от условията, в които се 

провежда П., и от лечебната подготовка на психотерапевта, се 

различават П., провеждана от лекар-специалист, и П., 

осъществявана от личния лекар и от интерниста с общ профил, а 
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освен това се различават П., провеждана в амбулаторни условия 

и П., осъществявана в условията на стационара (последната 

предполага характерни условия на лечение и прилагане на 

определени методи за въздействие). За практиката има значение 

също така разграничаването между групова (групповая) П. и 

индивидуална (Исурина Г. Л., 1995), доколкото всяка от тях е 

свързана с определени предпоставки по отношение на 

показанията за провеждането, подготовката на психотерапевта и 

техниките за провеждане на сеансите (вж Класификация на 

психотерапевтичните методи, Классификация методов 

психотерапии). 

Нито един от съществуващите методи не е най-добър, 

различните методи преследват различни цели и са приложими 

не при всички болни, а при определени групи пациенти. 

Избирането на някой от тях зависи от психотерапевта — от 

неговата личност, ниво на подготовка и теоретична ориентация. 

В родната литература използването на понятията метод, 

методика, форма, прийом, техника на П., има преимуществено 

субективен характер, което може да не се отрази на тяхната 

систематика. Положението (в миналото – бел. прев.) се 

влошаваше от слабата информираност и идеологичната 

ориентация на родната П., ето защо в класификационните схеми 

не се включваха много методи, широко прилагани в цял свят. В. 

Е. Рожнов (В. Е. Рожнов, 1983) разделя П. на обща и на частна 

или специална. Общата П. включва комплекс от психични 

въздействия върху болния, насочени към повишаване на 

неговите сили в борбата с болестта, към създаване на 

възстановителен режим, който изключва психичната 

травматизация и ятрогенията. П. в този контекст се явява 

спомагателно средство, което създава общ фон, на който се 

прилагат други видове лечения (медикаментозно, 

физиотерапевтично и пр.). През 1985 г. Б. Д. Карвасарски (Б. Д. 

Карвасарский) П. на: 

1) методи на личностно-ориентираната П. (методы 

личностно-ориентированной П.); 

2) методи на сугестивната П. (методы суггестивной П.); 

3) методи на поведенческата П. (методы поведенческой 

(условно-рефлекторной) П. 

Независимо от различните класификационни деления, е 

прието П. да се разглежда като симптомо- и личностно-

ориентирана. Към първата традиционно се отнасят 

хипнотерапията (гипнотерапия, автогенната тренировка 

(аутогенная тренировка), различните видове внушание и 

самовнушения (самовнушение) и др. Психотерапията, 

ориентирана към значителни личностни изменнеия, се основава 

на основните течения в съвременната психология и съответно 

според тях се разграничават динамично (динамическое), 
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поведенческо (поведенческое) и хуманистично (гуманистическое, 

экзистенциально-гуманистическое, опытное, Динамическое 

направление в психотерапии, Поведенческая психотерапия) 

направление 

В последно време в Русия се отбелязва все по-голяма 

интеграция на П. в здравеопазването, формират се основните 

системи за оказване на психотерапевтична помощ, което включва 

развитието на три основни форми на организация на 

психотерапевтичното обслужване: 

1) психотерапевтичен кабинет (психотерапевтический 

кабинет), 

2)психотерапевтично отделение (психотерапевтическое 

отделение); 

3) психотерапевтичен център (психотерапевтический 

центр). 

Предполага се, че оказването на психотерапевтична помощ 

ще се усъвършенства предвид разработването на специални 

медицински технологии, които позволяват с привличането на 

гъвкава управленска структура и координация значително да се 

повиши качеството на психотерапевтичното обслужване, да се 

преодолее свойствената за организацията на П. раздробеност и 

деизнтегрираност между учрежденията и лекарите, оказващи 

психотерапевтична помощ (Назыров Р. К., 1995; Ересько Д. Б., 

Кондинский А. Г., 1995). Системата на последните обаче се 

нуждае от добре подготвени специалисти – ето защо през 1995 г. 

(за първи път в Русия) Федералният център по П. към 

Министерството на здравеопазването разработва образователни 

изисквания, в които се определят минималните срокове на 

установените видове подготовка и на супервизия (супервизия), с 

преход на психотерапевтите в системата на образованието от 

преимуществено информационно обучение към по-

усъвършенствани форми; обучение в навици; обучение на ниво 

клинично прилагане на П.; обучение, отчитащо индивидуалните 

особености на личността на психотерапевта. 

Постиженията на психотерапевтичната наука са очевидни. 

Като най-важни събития в областта на П. в Русия за последните 

две десетилетия можем да посочим преодоляването на 

собствената ни ограниченост и началото на активно 

сътрудничество с психотерапевтични центрове от много страни. В 

дейността на руските психотерапевти на практика в пълен обем 

влязоха всички известни в световната П. методи и подходи; 

активно се усъвършенства психотерапевтичната наука, 

отбелязаха се първите и много отчетливи крачки в развитието на 

други (освен санктпетербургската) школи по П., със собствена 

методология и практика. Несъмнен успех в областта на П. е 

въвеждането на психотерапията и медицинската психология в 

края на 90-те години като дисциплини в медицинските ВУЗ-ове, 
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стремежът към усъвършенстване на П. с използване на екипи за 

терапевтична помощ с участието на лекар-психиатър, лекар-

психотерапевт, медицински психолог и специалист по социална 

работа. Важно събитие е и възникването на голям брой 

професионални общества на лекарите-психотерапевти. Актуални 

задачи пред П. са по-нататъшното развитие на образованието в 

тази област, въвеждане на бариера пред проникването в П. на 

неподготвени специалисти, създаване на условия за 

сътрудничество между представителите на лечебната и на 

психологическата П. при сериозните и фундаментални 

разработки в П.  и сродните с нея научни области. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА ЗАВИСИМОТО ПОВЕДЕНИЕ 

ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ // 

 ПСИХОТЕРАПИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ПОДРОСТКОВ 

 

Между състоянието на пълно здраве и на инвалидност 

лежи широк спектър от преходни състояния. Този спектър се 

отличава от непрекъснатост в следния ред: пълно здраве (норма) 

и варианти на нормата — функционални отклонения — 

неспецифични синдроми и гранични състояния — хронична 

болест — декомпенсация (загуба) на функции — инвалидност. 

Психичните и поведенческите разстройства вследствие 

употребата на психоактивни вещества също така се разполагат в 

следния континуум: зависимо (адиктивно поведение – преходен 

стадий на наркоманията при подрастващите, който се 

характеризира със злоупотреба с едно или няколко психоактивни 

вещества в съчетание с други нарушения на поведението) – 

употреба с вредни последици  – злоупотреба на психоактивни 

вещества  – зависимост. 

Адиктивното поведение в психичен план е своеобразна 

регресивна форма на психична защита, а в по-широк клиничен 

аспект може да бъде отнесено към явленията на психичнь 

дизонтогенеза поради своето диспропорционално […] развитие. В 

последно време се увеличава броя на синдромите, отнасящи се до 

адиктивното и компулсивното поведение. Под компулсивното 

поведение се подразбира поведениетоо или действието, 

предприемано с цел интензивна възбуда или емоционална 

разрядка, което трудно се контролира от личността и 

впоследствие предизвиква дискомфорт. Подобни патерни на 

поведение могат да бъдат вътрешни (мисли, образи, чувства) или 

външни (работа, игра). Компулсивното поведение предоставя 

възможност за имитация на добро състояние за кратък период от 

време, през който не се разрешават вътреличностните проблеми. 

Към импулсивното поведение се отнасят следващите му 

разновидности: компулсивно преяждане, компулсивен стремеж 
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към намаляване на теглото, компулсивен стремеж към риск и 

стрес, компулсивна потребност да бъдеш зает („работохолизъм”), 

компулсивен стремеж към постижения, компулсивна потребност 

от физически упражнения, компулсивен стремеж към смяна на 

сексуалния партньор, компулсивна потребност от изолация, 

компулсивна потребност да се купуват или придобиват вещи и, 

накрая, компулсивен стремеж към различните игри (хазартни, 

компютърни). Подобно поведение може да се смята за 

патологично, ако то се явява единствен начин за справяне със 

стреса (копинг-поведение) или за получаване на удоволствие. 

Тези видове поведения могат да предшестват или да съпътстват 

адиктивното поведение. В психоанализата подобен тип поведение 

се орпеделя като защитен механизъм – т.н. „действие покрай/ 

извън” (acting out). 

Разделянето на психоактивните вещества на наркотични, 

токсични и алкохолни, се явява изкуствено, поради това че 

предвид полинаркотизма на подрастващите, те се използват на 

различни етапи изолирано или в комбинации. Доколкото 

употребяващите тези вещества биват обединени от своята 

заисимост от тях, е напълно оправдано самия проблем за 

зависимостта или за адиктивното поведение (addiction-

пристрастеност, addict-наркоман, токсикоман, алкоголик) без 

разграничение. 

Целта на психотерапията е да се създадат на 

подрастващите условия за трениране на механизмите за 

овладяване, за разрешаване на вътре- и междуличностните 

конфликти. Психотерапията на наркоманията у подрастващите 

представлява значителна трудност и най-често се състои от 

комбинация между групова и семейна психотерапия (семейная 

психотерапия). Груповата психотерапия (групповая 

психотерапия) решава следните задачи: повишаване на 

самооценката; трениране на механизмите за справяне (копинг-

механизмите); увеличаване на чувството за отговорност за 

собственото поведение; търсене на пътища за семейна 

реадаптация; разширяване на времевата перспектива, 

разрушаване на инфантилните психични защити, 

предотвратяване на десоциализацията на подрастващите. С 

други думи, целта на груповата психотерапия е да научи 

подрастващия да възприема зряло заобикалящия го живот и 

пътищата за неговото развитие. През последните години 

краткосрочната групова психотерапия се използва като етап на 

семейната психотерапия. 

Смята се за неизбежен фактът, че почти всички 

подрастващи зависят от своите семейства. Сред етиологичните 

условия на адиктивното поведение дисфункцията на семейната 

система заема едно от първите места. Свързани със семейството 

фактори като злоупотребата с алкохол или наркотици, дефекти 
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във възпитанието, нарушенията на комуникативния стил, 

хроничният съпружески конфликти — всички те увеличават 

риска от възникване на зависимост от психоактивни вещества 

при подрастващите. Ето защо, ако не се  въвлече семейството в 

лечението и рехабилитацията, процентът на рецидивите ще е 

висок, доколкото дори след успешно проведеното лечение 

подрастващият отново ще се върне в предишната семейна 

система. 

Семейната психотерапия на наркоманията при 

подрастващите е недостатъчно разработена в Русия, макар във 

всички западни страни тя да обхваща значителен дял от 

задължителната рехабилитационна програма. През 1983 г. по 

заявка на Националния институт за изследване на 

наркоманиите (Национальный институт исследования 

наркомании, NIDA) се разработват изслледователски проекти, 

озаглавени „Подходи за семейна психотерапия в лечението на 

наркомании у подрастващите” («Подходы семейной психотерапии 

в лечении наркомании у подростков»), което отразява началото 

на една нова епоха за семейната психотерапия, а също така едно 

ново направление в лечението на наркоманиите чрез използване 

на стратегии за намеса, основани на семейните модели. По 

инициатива на NIDA се провеждат 3 изследователски проекта: 

The Purdue Brief Therapy Project, The Adolescent Drug Treatment 

Program в Тексаския Университет и The Adolescent Families 

Project в университета на Сан-Франциско. Те доказват, че 

моделите за рехабилитация, основани на въвличането на 

семейството в лечението, могат да задържат юношата и неговото 

семейство в терапията, като същевременно се характеризират със 

значително по-малки сривове в катамнезата, отколкото 

изолирането назначаване на групова психотерапия. 

Сред най-често прилаганите подходи за терапевтична 

работа са семейната психотерапия, функционалната семейна 

психотерапия, стратегическата семейна психотерапия, докато 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) 

вече се използва по-рядко. В Русия се използва системната 

семейна психотерапия (системная семейная психотерапия). 

В рамките на структурния подход юношата се разглежда 

като „носител на симптома” (носитель симптома), а семейството 

като пациент. Целта на структурните намеси е да се промени 

структурата на семейството с цел подобряване на 

функционирането на всички негови членове и създаване на по-

балансирана структура. В ригидното семейство например могат 

да се организират по-открита комуникация и преговори, на 

хаотичното семейство може да се помогне да си изгради 

йерархична структура, което ще доведе до родителски алианс и 

до сътрудничество в съпружеската подсистема и ще обезпечи 

подходящото ръководство на семейството и на възпитанието на 
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децата. В разпокъсаната (разобщенная) система психотерапевтът 

може да подпомогне обединяването на семейството, като оказва 

помощ на „идентифицирания пациент” («идентифицированной 

пациент») и чрез изясняване на възможните ползи от терапията 

за всички членове на семейството. Важно е да се отбележи, че 

постаавените цели, насочени към промяна на семейните 

структури, трябва да съответстват на темпа на семейството. Често 

дисфункционалните семейства дейстат по правилото „всичко или 

нищо” (все или ничего), когато разглеждат възможните промени. 

Нерядко те се опасяват, че ако в семейството настъпят промени, 

то те ще бъдат крайни по своя характер. Делегирането на 

отговорността на юношата в една „объркана система” (запутанная 

система) може например да бъде затруднено от страха на майката 

детето ù да не се отдели напълно от семейството и от опасенията 

ù да не се сблъска със съпружески проблеми. 

Функционалната семейна психотерапия е друг, основан на 

използването на семейния модел подход, който е разработен за 

лечение на подрастващите с делинквентно поведение, но може да 

се използва и в лечението на наркомании, предвид високата 

коморбидност на последните с нарушенията на поведението. 

Функционалната семейна психотерапия включва принципи, 

приложими към всяко едно семейство, като техниките и 

прийомите се индивидуализират за отделните семейства. 

Терапията се състои от 5 основни етапа. На всеки етап целите се 

развиват и разширяват. В началото психотерапевтът създава 

положителни очаквания за промени във всеки един член от 

семейството, анализират се афективните, поведенческите и 

когнитивните очаквания. Определя се кои семейни процеси могат 

да бъдат изменени. В семейства, в които има подрастващ-

наркоман, психотерапевтът се стреми да намали негативните 

нагласи и възприятия на всички членове на семейството по 

отношение на този проблем, да подобри вътресемейното 

функциониране и да усили семейните копинг-механизми. За да 

има шанс намесата да е успешна, се предполага поне минимална 

въвлеченост на членовете на семейството в нея.  

В стратегическата семейна психотерапия основно значение 

се придава на неконкруентността на семейната йерархия. 

Стратегията, използвана в рамките на този психотерапевтичен 

подход, е основана на манипулацията чрез власт. Иначе казано, 

психотерапевтът преразпределя властта между членовете на 

семейството. Смята се, че злоупотребата с наркотици и други 

поведенчески отклонения поставят младия човек на по-висока 

позиция в сравнение с родителите му в семейната йерархична 

стълбица. Последната се определя като една неизменно 

повтаряща се последователност, чрез която даден член на 

семейството съобщава на друг какво трябва да прави последният. 

Поредицата от съобщения, при които родителите казват на 
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децата какво трябва да изпълнят последните, се среща 

съществено по-често в семействата, отколкото противоположното 

протичане на съобщенията (от децата към родителите – бел. 

прев.). Психотерапевтичните намеси (психотерапевтические  

вмешательства), прилагани от тази школа, служат за 

установяване на йерархия в семейството, при което родителите 

започват да заемат по-висока позиция по отношение на техните 

деца. Съдържанието на комуникацията между родители и деца 

включва съобщения относно родителските очаквания,  насочени 

към децата, а също така относно правилата, на чието изпълнение 

разчитат възрастните и, накрая, относно мерките, които се явяват 

последици от нарушаването на установените правила. Когато 

детето загуби властта си над родителите, то започва да се държи 

нормално и става независимо. Повееденчески насочената 

семейна психотерапия е основана на принципите на теорията за 

ученето (научение). Използват се прийоми и методи на 

класическото, оперантното и други видове учене (договори, 

жетонна система/ жетонная система, тренинг/ тренинг в 

родителска компетентност, проблемно-разрешаващ подход). 

При събирането на семейната анамнеза се обръща 

внимание на изучаването на следната информация. Пита се 

семейството какъв проблем стои пред тях, как те го виждат, какво 

обяснение имат за неговото възникване. Пита се също какво е 

правил всеки член от семейството, когато проблемът е възникнал 

остро. Какво е било предприето, за да се избави то от проблема. 

Какви са били отношенията в семейството преди той да възникне, 

след неговата поява и преди да бъде потърсен специалист за 

разрешаването му? Свързан ли е предявяваният проблем или 

оплаквания на членовете на семейството с нарушенията на 

вътресемейната система? Какви събития са протекли неотдавна в 

семейството, които са повлияли негативно на неговото 

функциониране? Как какво работи или в кой клас учи? Добре 

или зле вървят работата и ученето? Отличава ли се семейството с 

някакви особени обстоятелства и безпокойства? Защо семейството 

се обръща към психотерапевт сега? Кой се разстройва най-много 

от възникналия проблем, кой е обхванат от печал, тревога, гняв, 

смущение или обърканост? Кой от членовете на семейството е 

страдал или страда от подобни проблеми? Кой на кого прилича в 

семейството? Кой от роднините е част от проблема и по какъв 

начин? Прилича ли конкретният член на семейството, който е 

носител на проблема, на някого от тези родннни и не съвпада ли 

неговият проблем с онова, което те преживяват? Кой от 

семейството е стана по-близък с носителя на проблема 

благодарение на последния и кой се е отдалечил по същата 

причина? Какво трябва да се промени, за да изчезне проблемът? 

Според това как членовете на семейството отговарят на тези 

въпроси, ще се изяснят и други моменти – в частност към кого е 
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адресирана защитата (опеката, помощта) от страна на „носителя 

на симптома”, кой получава междуличностна „изгода” от 

симптома и какви са неговите мотиви. Пред лекаря ще се разкрие 

и системата от взаимодействия (циркулярна последователност на 

комуникацията), възприети в семейството, комуникативната 

метафора на симптома или на поведението. 

Ще представим най-типичните проблеми при родителите на 

подобни юноши, получени при събирането на семейната 

анамнеза: стремеж техните юноши да изпълняват множество 

задачи още от детска възраст и изискване те да бъдат 

самостоятелни в юношеството; страх от това да се делегира 

отговорността на подрастващия, желание да се контролира всяка 

негова крачка; нарушаване на границите между „Аз и другия”, 

изискване на проява на уважение към тях и отказ от проява на 

уважение към подрастващия; неумение да играят, отсъствие на 

емоционалност, самозабрана да изразяват редица положителни и 

отрицателни емоции; собствен еталон за „зряло поведение” 

(взрослое поведение), който се натрапва на юношата; проекция 

върху детето на собствените нежелани качества, сравняването на 

неговото развитие със собствения житейски път; страх от 

неизвестното; непознаване на основните права на личността, 

които спомагат за неговата самоувереност, подкрепа 

(подкрепление) на агресивния или пасивен способ на поведение у 

подрастващия; стереотипно общуване с подрастващия от типа 

„родител-дете” (родитель-ребенок) с чести фразеологизми от типа 

„длъжен си”, „защо”, които предизвикват протестна реакция на 

юношата; стремеж да реализират чрез детето собствените си 

непостигнати цели; отсъствие на система от правила в 

семейството, което води до пълна дезориентация при избора на 

житейски път; внушаване на чувство за вина у подрастващия за 

жертвите, направени от родителя в негово име. 

Понастоящем границите между различните подходи в 

семейната психотерапия се заличават. В структурната 

психотерапия например, както и в поведенческата, отправна 

точка за психотерапевтичната намеса е наблюдаването на 

членовете на семейството. В стратегическата семейна терапия 

издигането на хипотези и поставянето на задачи от страна на 

психотерапевта сближава неговата позиция с директивността на 

поведенческия подход. Всяко направление в семейната 

психотерапия си е изработило определени положителни 

стратегии в работата с подрастващи с адиктивно поведение. 

Важно е да се намерят ресурсите в семейството, способностите и 

мотивация у отделните му членове за промяна и да се акцентира 

вниманието върху решаването на актуалните проблеми. 

Независимо от прилаганите подходи, семейството трябва да 

участва активно в лечението. Първият принцип на лечението на 

семейството е да се разруши родителския мит за наркоманията 
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като за етап на възрастово развитие или на влияние на 

микросоциалното обкръжение и да се постигнат най-малкото 

частична абстинценция и минимално ниво на контрол върху 

подрастващия. 

Могат да се разграничат следните общи цели, които е 

нужно да постигне семейната системна психотерапия в 

комплексната рехабилитация на подрастващите с адиктивно 

поведение: 

1) да се определи наркоманията като семеен 

проблем; 

2) да се разкрие кои фактори в семейството 

поддържат злоупотребата с психоактивни 

вещества на подрастващия; 

3) да се намали резистентността на семейството 

към лечението; 

4) да се възстановат влиянието на родителите 

върху подрастващия, структурата на 

семейството, семейната йерархия. 

5) да се прекратят дисфункционалните начини 

на поведение на членовете на семейството; 

6) да се подобрят вътресемейната комуникация 

и други копинг-механизми; 

7) да се подберат индивидуални стратегии за 

намеса и за възстановяване на семейните 

отношения; 

8) да се разрешат личностните проблеми на 

родителите, които поддържат симптома 

(зависимостта от психоактивни вещества). 

При семействата, в които родителите злоупотребяват с 

наркотици или алкохол, осъществява се физическо или сексуално 

наислие или проявява неприемане на проблема като семеен, 

отсъства желание у родителите да подкрепят терапията, 

шансовете да се използват семейни подходи за лечение на 

зависимото поведение у младежите намаляват. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ В  

ГЕРОНТОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА //  

ПСИХОТЕРАПИЯ В  

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Комплекс от психотерапевтични мерки, насочени към 

възстановяване и акивизиране на телесните, психичните и 

социалните функции, навици и възможности, а също така и към 

решаването на конкретни проблемни ситуации, с които пациент в 

напреднала възраст не може да се справи самостоятелно. 

Използването на психотерапевтичните методи в 

геронтологичната практика е свързано с отказването през 
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последните години от дефицитарния модел на стареенето, 

съгласно който този процес се явява общо снижаване на 

интелектуалните и емоционалните възможности. Понастоящем 

стареенето се разглежда като фаза на живота, протичането на 

която е многофакторно обусловено от миналото, настоящето и 

ориентацията към бъдещето и която се проявява „като 

биологична, финансово-икономическа, епохална и екологична 

съдба” (Lehr U., 1972, 1979). Поведението на човека в напреднала 

възраст се определя не толкова от обективните ситуации, колкото 

от формата и характера на тяхното субективно възприятие и 

преживяване. При разработването на психотерапевтични 

програми е необходим  детайлен анализ на конкретната ситуация 

и нейното когнитивно съдържание, а също така многостранна 

ориентация на намесата (медицинска, психологична, социална, 

екологична и др.). Специфично в построяването на 

психотерапевтични програми е спазването на принципа за 

активацията и реактивацията на ресурсите на пациента, 

доколкото неизползваните функции угасват. Затова е необходимо 

внимателно да се следи какво е „напрежението” на функциите, 

доколкото е еднакво опасно както тяхното недостатъчно 

напрежение, така и пренапрежението.  

Симптомите и личността на пациента определят 

стратегията за психотерапевтично въздействие, а също така 

избора на  прилаганите психотерапевтични методи и прийоми. В 

най-малка степен подходящи по мнение на Розе (Розе/ Rose H.-K., 

1987) за разбиране на старостта и на лечението на старческите 

нарушения са дълбинно-психологичните и психоаналитичните 

методи на психотерапия. В последно време най-интензивно се 

развиват поведенческите форми и поддържащата психотерапия 

(поддерживающая психотерапия)  на възрастните хора. Лер 

отбелязва, че в специалните заведения за възрастни пациенти се 

усилва нежелателното поведение (например социалната 

зяависимост при обличане, миене, хранене, придвижване), което 

от своя страна намалява самостоятелността и увеличава 

зависимостта на възрастните хора. С цел да се преодолеят тези 

явления се използва в частност методът на поведенческата 

психотерапия (поведенческая психотерапия) оперантно 

обуславяне (оперантное обусловливание). Неговото прилагане 

предполага специална подготовка и тренинг (тренинг) на 

медицинския персонал, който трябва да се научи да намира 

индивидуални положителни стимули за пациента, да определя 

техните частни цели и да поощрява тяхното постигане. 

Елементарните обучителни процеси помагат на пациента да се 

държи адекватно на постоянно изменящите се изисквания на 

околната среда. Често способността на възрастните хора от 

обучение се недооценява, а се оказва, че в много случаи в 

резултат от тренинга те не само възстановяват загубените 
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функции и навици, но си изработват и нови. Всички тренингови 

програми се изграждат с отчитане на наличната у пациента 

продуктивност. 

Психотерапията в геронтопсихиатричните клиники и 

социални заведения, провеждана с възрастни хора, се отличава 

по своите възможности, обем, постановка на задачите и 

методически подходи, което е свързано с особеностите на 

психичните нарушения у възрастните и престарели хора, а 

именно особеностите на биологичните процеси, лежащи в 

основата на повечето такива заболявания. Почти при всички 

психози на късната възраст (Тибилова А. У., 1991) психогенният 

фактор играе ролята на пусков механизъм, на вторично 

декомпенсираща причина, или на патопластичен фактор. С 

други думи, поради обективни причини (многофакторността на 

патогенезата и биоредуктивната основа на повечето психози — 

известните затруднения в диференцирането на причинно-

следствените връзки и повишения риск от психична 

декомпенсация в старостта) изолирането на психичните, а 

следователно и на личностно-психичните и социалните фактор в 

развитието на заболяването често е невъзможно, което създава 

трудности пред провеждането на психотерапия. Същевременно с 

това психичното заболяване почти винаги (изключение са 

случаите на дълбоко слабоумие) е опосредствано от личността на 

болния, което, в частност, се изразява в реакциите на болния по 

отношение на неговата болест, на смяната на обстановката, 

очакванията, свързани с лечението и на неговите перспективи 

след изписването от болницата. Неизмеримо по-голямо значение, 

в сравнение със собствените проблеми, свързани с болестта за 

възрастните хора, намиращи се в стационара, придобиват 

въпросите, свързнаи с непосредственото им обкръжение в 

болничната стая, с взаимоотношенията с медицинския персонал, 

с избора на лекуващ лекар, с възможността да се взимат 

самостоятелни решения относно носенето на болнични дрехи, 

участието в различни мероприятия (групови, развлекателни и 

др.). Психотерапията трябва да включва както общи 

психотерапевтични подходи, така и специални методи. Към 

първите се отнасят: създаването на терапевтична среда, на 

атмосфера на доверие, на сътрудничество с обслужващия 

персонал, изработването на положителна нагласа към методите 

за лечение и към непосредственото обкръжение в стаята, към 

повишаване на психичната и социалната активност. Цялата 

обстановка, организационната структура, процесите на 

взаимоотношения в стационара трябва да бъдат насочени към 

обучение на болните в загубените в хода на заболяването им 

всекидневни функции и навици, към възстановяване на 

способностите за решително поведение на пациента в рамките на 

неговите възможности. Към организацията на средата някои 
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автори отнасят също и мерки, които възвръщат или стимулират 

усещанията: визуални (цветово оформление на помещенията, 

честа смяна на стенната декорация), акустични (музикални 

програми, самодейност), мерки, насочени към оживяване на 

обонянието и вкуса. Самата промяна в пространствената среда 

може да подпомогне все по-нарастващата стимулация в 

психофизичната и социалната сфера.  

Изучаването на отношението на болния към 

терапевтичната среда, провеждано в продължение на няколко 

години в  клиниката по гериатрична психиатрия в Института „В. 

М. Бехтерев”  (Тибилова А. У., 1991), показва, че отношенията с 

персонала и като цяло възможностите за лечение в условията на 

клиниката с рехабилитационен профил се оценяват положително 

от болните. Показателно е това, че от широк кръг лични и 

професионални характеристики на лекаря и на медицинските 

сестри, болните предпочитат техните емпатични качества, т.е. 

топлота, способност за съпреживяване, съчувствие. Отношението 

на възрастните болни към различен тип възстановителни (психо- 

и социокоригиращи и активиращи) методи и прийоми, както и 

към лекарствената терапия, се оказва различно. При много 

болни, независимо от общото им положително отношение към 

провежданото възстановително мероприятие, все още 

преобладава положителната нагласа към лекарствените 

препарати, което, изглежда, зависи от пасивната позиция и 

вкоренените у старите хора традиционни представи за лечението. 

По правило, болните, намиращи се в стационара, високо оценяват 

възможностите, които им дават вътреболничните социални 

контакти и развлекателни мероприятия (чести срещи с роднини и 

приятели, клубни срещи с изписани болни, домашни отпуски, 

посещения на кинотеатър, екскурзии из града, участие в сеанси 

по музикотерапия (музыкотерапия), в литературни вечери, 

колективен преглед на слайдове и др.). 

В гериатричните клиники и специалните заведения за 

престарели хора (домове за стари хора, дневни стационари, 

клубове за възрастни) се прилагат също така и групови 

психотерапевтични методи. Целта на груповата психотерапия 

(групповая психотерапия) при стари хора е те да бъдат увлечени 

в социално взаимодействие, да се повиши тяхната самооценка, да 

се засилят тяхната независимост, ориентация в реалността и в 

постоянно изменящата се действителност. Използват се различни 

групови техника: групова дискусия (групповая дискусия), 

музикотерапия (музыкотерапия), хореотерапия (хореотерапия), 

психогимнастика (психогимнастика) и др. В същото време, 

както посочва Розе, продължителното пребиваване на 

възрастните хора в стационарите е нежелателно, доколкото може 

да доведе до пасивност и зависимост. Помещаването им в дом за 

стари хора трябва да се осъществява единствено в крайни случаи, 
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доколкото излишната регламентация, а често и нелепите, 

необосновани порядки в тези учреждения могат единствено да 

усилят дефектите, предизвикани от процесите на стареене. Ето 

защо най-ефективна за тези пациенти се явява помощта, 

предлагана в дневните стационари, в учрежденията, 

обезпечаващи патронаж и социално-психиатрично обслужване, 

като същевременно пациентите могат да ползват тези услуги от 

вкъщи. 

Повечето от изследователите и практиците подчертават 

необходимостта от включване на семейната психотерапия 

(семейная психотерапия) в психотерапевтичните мерки при 

работа с възрастни хора. Психотерапията и консултирането на 

роднините, обсъждането с тях на провежданите и на 

планираните мероприятия повишават ефективността им и 

правят по-стабилни достигнатите резултати от 

психотерапевтичните въздействия. Голямо значение семейната 

психотерапия има за медико-социалната адаптация на болните 

след изписването и за вторичната психопрофилактика 

(психопрофилактика) с отчитане на ролята на вътресемейните 

отношения в живота на пациентите, особено ако става дума за 

страдащи от слабоумие или от болни със затегнато протичане на 

функционални психози, съпровождани от поведенчески 

разстройства. Семейните отношения се изменят в една или друга 

степен при всички възрастни болни с психични заболявания, но 

по-значително при хора със слабоумие. При тях преобладават 

проблеми, свързани със стремежа на родствениците да се откажат 

от болния поради неговото тежко психично състояние и 

необходимост от постоянна грижа. При болните с функционални 

психози по-често се срещат конфликти, в основата на които лежи 

преживяването на болния на снижаване или на загуба на 

лидерската роля в семейството или болестното чувство за 

неговата ненужност и това, че е в тежест на близките си, които 

водят до неговата самоизолация. Коригирането на отношението 

към болния от членовете на семейството и на неговото собствено 

отношение към себе си зависи както от клиничните особености на 

заболяването, така и от нагласата на семейството към 

разрешаването на конфликтите, а често и от материално-

битовите условия. Позитивният резултат е възможен единствено 

в случаите, когато посредством семейната психотерапия се 

постига съчувствие у роднините на болния към него, разбиране 

на неговото състояние и на причините, предизвикващи 

поведенчески разстройства (при депресивни състояния и такива с 

налудности). Както показват редица изследвания, семейната 

адаптация на болните с функционални психози, в семействата на 

които се провежда психокорекционна работа след изписването, по 

правило, е по-добра, но и у тях рядко се постига пълно 

разрешаване на конфликтите, а отношението към болния остава 
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предпазливо с тенденция към изолация на болния от семейството 

(Данилов Ю. М., 1984). 

Като цяло психотерапията на болни с психози в старческа 

възраст се оценява като перспективен метод в съчетание с 

лекарствена терапия  (Kielholz P., 1977; Karasu T. В., 1982, и др.). 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНАТА  

НА КАТАСТРОФИТЕ // 

ПСИХОТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНЕ  

КАТАСТРОФ 

 

 Психогенните разстройства при стихийни бедствия и 

масови катастрофи заемат особено място във връзка с това, че те 

могат едновременно да възникват у голям брой хора, като такава 

се внася дезорганизация в общия ход на спасителните и 

възстановителните работи. Това определя необходимостта от 

оперативна оценка на състоянието на пострадалите, от 

прогнозиране на проявите на нарушения, а също така и от 

провеждане на всички възможни (в конкретните екстремални 

условия) лечебни мероприятия. 

Под екстремални случаи се разбират ситуации, опасни за 

живота, здравето и благополучието на значителни групи от 

населението, обусловени от стихийни бедствия, катастрофи, 

аварии, прилагане на различни видове въоръжание от страна на 

противника в случаите на военни действия. Едно екстремално 

въздействие се оценява като катастрофално, когато то води до 

значителни разрушения, предизвиква смърт, наранявания и 

страдания у голям брой хора. Световната здравна организация 

определя стихийните бедствия (катастрофи) като ситуации, които 

се характеризират с непредвидена сериозна и непосредствена 

опасност за общественото здраве. 

Психопатологичните разстройства в екстремални ситуации 

имат много общо с клиничните нарушения, развиващи се в 

обичайни условия. Има обаче и съществени различия между тях 

(Александровский Ю. А., 1993). На първо място, вследствие 

множествеността на внезапно действащите психотравмиращи 

фактори в екстремални ситуации психични разстройства 

възникват за секунди у голям брой хора. На второ място, 

клиничната картина при тези случаи няма строго индивидуален, 

както при обичайните психотравмиращи обстоятелства, характер 

и се свежда до неголям брой достатъчно типични прояви. 

Особеност се явява също и това, че независимо от развитието на 

психогенни разстройства и продължителната опасна ситуация, 

пострадалият човек е принуден да продължава активната си 

борба с последиците от сихийното бедствие (катастрофата) с цел 

да оцелее и да запази живота на близките си и на цялото му 

обкръжение. 
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Реактивните състояния, развиващи се при стихийни 

бедствия и катастрофи, се отнасят към голямата група на 

психогенните разстройства, сред които са невротичните и 

патохарактерологичните реакции, неврозите и реактивните 

психози. 

Острите и силно травматични въздействия обикновено са 

свързани със ситуации на катастрофи, със стихийни бедствия, 

при които възниква страх за собствения живот и за здравето и 

живота на близките хора. Една от основните характеристики на 

такива травми се състои в хора, че те не са актуални за личността 

и не са свързани с особеностите на преморбидната личност. 

Ситуацията на уплах засяга предимно емоционалната страна и 

се съпровожда от интензивна личностна преработка, като 

реакцията възниква сякаш рефлекторно. 

В зависимост от клиничната им картина, психогенните 

разстройства могат да бъдат разделени на две групи — с 

непсихотична симптоматика (психогенни реакции и състояния) и 

с психотични нарушения (реактивни психози).  

Всички пациенти с психотични разстройства след като им 

бъде оказана първична лекарска помощ се насочват към 

медицинския екип и по възможност биват евакуирани. 

Пострадалите с психогенни разстройства, нуждаещи се от 

отсрочена медицинска помощ, се помещават в учреждения, 

разположеи в района на катастрофата (специализирани 

психиатрични отделения, болници и др.). 

От самото начало на спасителните работи, наред с бързата 

и неотложната психиатрична помощ, оказвана преимуществено 

от специализирани и достатъчно мобилни психиатрични екипи, 

се препоръчва да се организират психиатрични 

(психотерапевтични) кабинети или отделения в прилежащите 

райони на катастрофата или стихийното бедствие поликлиники и 

стационари, към които могат да се обърнат както пострадалите, 

така и, в случаите на необходимост, участниците в спасителните 

и възстановителните работи. Тези подразделения изпълняват 

функцията на отделения за диагностика и краткосрочно лечение 

(в продължение на няколко дни) на лица с гранични форми на 

психични разстройства. В тези случаи трябва да се предвиди 

възможност както за пълна, така и за частична хоспитализация 

на лица, които се нуждаят от психиатрична (психотерапевтична) 

помощ.  

Тъй като е необходимо да се разреши една 

животозастрашаваща ситуация и да се намали съответно 

вероятността от развитие на реактивни психози, все по-важна 

става организацията на психотерапевтичната работа сред 

населението, в лечебните учреждения в рамките на пострадалия 

район, а също така в местата на евакуация. Към тази работа 

трябва да бъдат привлечени лекари от териториалните 
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психоневрологични и общомедицински учреждения. 

При реакциите на адаптация и при много начални 

невротични разстройства целта на различните психиатрични и 

медико-психологични въздействия е профилактиката (първична 

и вторична) на психичната дезадаптация, на психичните и 

психосоматичните заболявания. В тези случаи не е необходимо 

специално лечение при специалист: неговата консултация е 

необходима единствено за диференциално-диагностичната 

оценка на състоянието му. В тези случаи наред с отстраняването 

на допълнителните травмиращи въздействия могат да се 

използват психокорекция, когнитивно-поведенческа и някои 

други видове психотерапия. Понякога са необходими кратък 

отдих, физиотерапия, рефлексотерапия. При някои специални 

случаи се назначават препарати от групата на адаптогените, 

актопротекторите и ноотропите, окоито оказват в разглежданите 

случаи патогененетично лечебно-профилактично действие, а 

също така успокоителни и психостимулатори. 

При невротичните реакции основна цел на лечението е 

купирането на тревожното напрежение и страх, приспособяването 

на човека към живота и дейността в условията на устойчиви 

психогении. За тази цел се използват успокоителни и 

антидепресанти с универсално успокоително действие и 

психотерапия. Най-ефективен психотерапевтичен метод в тези 

случаи се явява, както показва опитът, когнитивната 

психотерапия (когнитивная психотерапия). Методът отчита 

особеностите в състоянието на пострадалите, които изпитват 

потребност да разкажат за обстоятелствата около катастрофата, 

да говорят за най-страшните и значими за тях сцени и събития. 

Активното разпитване, доброжелателното и внимателно 

изслушване, „обговарянето” на най-неприятните преживявания 

позволява да се намали афективното напрежение, да се 

структурират емоциите и да се анализира целенасочената 

дейност на пострадалите. 

Когато ситуацията стане относително стабилна, 

психиатрична и медико-психологическа помощ се оказва най-

вече на онези, които търсят такава. През този период в 

оказването на тази помощ се привличат териториалните звена на 

специализираната психиатрична помощ (стационари, диспансер, 

психотерапевтични кабинети/ психотерапевтические 

кабинеты и др.). Тежките реактивни психози изискват 

стационарно лечение. 

В психотерапевтичната работа с пострадали при 

катастрофи и стихийни бедствия, намиращи се в състояние на 

психична дезадаптация, могат да се прилагат методи от два типа: 

на личностно-ориентираната (реконструктивна) психотерапия на 

Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-ориентированная 

/реконструктивная/ психотерапия Карвасарского, Исуриной, 



 

 
~1036~ 

Ташлыкова)  и с преимуществено симптоматична насоченост. 

Личностно-ориентираната (реконструктивна) 

психотерапия на Карвасарски, Исурина, Ташликов се използва в 

индивидуалната и груповата си форма. Общата ù цел в да изучи 

личността на пациента (включително неговия процес на 

самопознание), да се осъзнаят  (осознание) и коригират 

нарушените отношения на болния и обусловените от тях 

неадекватни емоционални и поведенчески реакции, които 

затрудняват неговото пълноценно психично и социално 

функциониране.  

Още една група методи, насочени към отстраняване на 

явленията на психична дезадаптация, се основават на 

симптоматичните психотерапевтични въздействия (сугестивна, 

поведенческа психотерапия/поведенческая психотерапия и др.). 

Към тях се отнасят преди всичко внушението (внушение) и 

самовнушението (самовнушение): внушението наяве, в състояние 

на наркотичен и хипнотичен сън; методите за самовнушение 

включват автогенна тренировка (аутогенная тренировка) в 

нейните многобройни варианти, самовнушението по Куе 

(самовнушение по Куе) и др.  

Единен принцип в провеждането на психотерапия в 

случаите на психична дезадаптация при пострадали в стихихни 

бедствия, клинично изразяващи се в различни форми на гранини 

нервно-психични и психосоматични разстройства, се явява 

диференцираното съчетаване на методи с преимуществено 

симптомо-, личностно- и социоцентрирана насоченост. 

При невротичните реакции и други разстройства с 

невротична природа се прилагат различни форми на 

индивидуална и групова личностно-ориентирана 

(реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликов преди всичко с краткосрочен характер, които 

реализират в пълен обем етиопатогенетичният подход към 

разбирането и отстраняването на причините и механизмите на 

психичната дезадаптация. 

За смекчаване и ликвидиране на неврoтичните 

разстройства се използват хипноза (гипноз), автогенна 

тренировка (аутогенная трeнировка), поведенчески методи и 

др. С помощта на хипносугестивните може да се въздейства на 

практика на всички симптоми от невротичния регистър (тревога, 

страх, астения, депресия, невровегетативни, невросоматични и 

други разстрoйства). 

При невротичните нарушения могат да бъдат използвани 

различни видове хипносугестивна психотерапия: метод на 

мотивираните внушения на Н. В. Иванов (Н. В. Иванов), който 

има симптоматична, но и патогенетична насоченост; 

вариантът на разработената от В. Е. Рожнов (В. Е. Рожнов) 

емоционално-стресова психотерапия (эмоционально-стрессовая 
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психотерапия), методика на неврoлингвистично програмиране 

(методика нейролингвистического программирования) и др. 

Методът на автогенната тренировка е показан най-вече при 

разстройства от неврастеничния кръг (общоневротична 

симптоматика, невровегетативни и невросоматични синдроми, 

като ефективността е по-висока в случаите на преобладаващ 

симпатиков тонус; нарушения на съня, особено на заспиването; 

състояния на тревога и страх, често изразени фобии и т.н.). 

Методът на наркопсихотерапията (наркопсихотерапия) 

също се използва с цел снемане на фиксираните истерични 

моносимптоми, както и за осъществяване на сугестивни 

въздействия при фобийни разстройства с последващи 

функционални тренировки. 

Поведенческите методи са особено резултативни при 

лечението преди всичко на обсесивно-фобийни разстройства. 

Методите за успокояване на страха в патогенна ситуация с 

помощта на специално разработени системи за функционални 

тренировки се оказват особено ефективни в комплекса от 

лечебно-възстановителни въздействия при тези болни дори при 

затегнато, неблагоприятно протичане на болестта. 

Рационалната психотерапия (рациональная 

психотерапия) се използва широко самостоятелно и в съчетание с 

други методи. Методиката е насочена към логическото мислене 

на пациента, като в качеството им на лечебни фактори встъпват 

авторитетът на лекаря, убеждаването (убеждение), повторното 

убеждаване (переубеждение), разяснението, одобрението, 

отвличането и др. 

Неразривната динамична взаимовръзка между факторите с 

биологична, психична и социална природа в механизмите за 

психична дезадаптация у пострадалите по време на стихихни 

бедствия и катастрофи определя комплексния характер на 

въздействията за нейното преодоляване.  

 

ПСИХОТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИЯТА //  

ПСИХОТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИИ 

 

 В обширната литература по психотерапия насоки за 

целесъобразността на прилагането на психотерапевтични методи 

при органични заболявания на нервната система се срещат у В. 

М. Бехтерев (В. М. Бехтерев, 1954), Шилдер (Шильдер, Schilder 

P., 1938), а също така в трудове от по-късни периоди (Давиденков 

С. Н., 1956; Платонов К. И., 1962; Карвасарский Б. Д., 1980; 

Яцков Л. П., 1981, и др.). 

Във връзка с трансформацията на клиничната картина на 

невроинфекциите все по-често се срещат такива форми на 

поражения на централната нервна система, които при 

незначителна изразеност на неврологичните нарушения се 
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характеризират по правило със затегнато, многогодишно 

протичане и с резистентност към терапия. В тези условия на 

нарушения на коровата невродинамика от органичен тип 

вторичната невротизация в качеството ù на реакция на личността 

на основното заболяване и съпътстващите я психогении в много 

случаи стават неизбежни спътници на органичния патологичен 

процес. Широкото внедряване в клиничната практика на 

електрофизиологични, контрастни рентгенологични изследвания, 

на компютърната томография и др. значително облекчава 

диагностиката на скритите, неизразени форми на редица 

органични заболявания на нервната система. Във връзка с това 

по-често от преди се появява възможност във всеки един случай 

да се оцени правилно съотношението между органичния и 

невротичния компонент при даденото заболяване и според това 

съотношение да се определи мястото на сомато- и психотерапията 

във възможно най-рационалня лечебно-възстановителен 

комплекс. Диагностичните трудности, недооценяването от 

невролозите на методите за клинико-психологично изследване 

често водят до неправилна интерпретация на нервно-психичните 

нарушения при органичните заболявания. Невротичните 

синдроми, обусловени от психогении, се разглеждат като прояви 

на деструктивен процес, вследствие на който е възможна 

преоценка на ролята на соматотерапията и игнориране или 

недооценяване на психотерапевтичните методи. Необходимо е да 

се подчертае особено и това, че освен лечебно значение 

прилагането на психотерапия в тези случаи се оказва полезно и 

за диференциално-диагностичното отграничаване на 

органичните поражения от нарушенията, възникнали 

психогенно.Възможни са обаче и грешки от друг тип, когато при 

неврозоподобните дебюти на органичните поражения на 

нервната система (множествена склероза, туморни образувание 

на главния мозък и др.), отстраняването чрез психотерапевтични 

прийоми на съпътстващите функционални нарушения води до 

късна, несвоевременна диагностика. 

За ефективността на хипнотерапията (гипнотерапия) при 

добре поддаващите се на хипноза (гипноз) болни, насочена към 

отслабване на такива чисто органични прояви като парези, 

парализи, дизартрия, интенционен тремор, нарушения на 

мускулния тонус, фантомни болки и др., свидетелстват 

изследванията на К. И. Платонов (К. И. Платонов, 1962), а през 

последните години — и други автори. Опирайки се на 

собствените си наблюдения, известният роден психотерапевт К. 

И. Платонов (К. И. Платонов) отбелязва отслабването на свежите 

и по-стари органични парези и парализи с различна етиология 

под влиянието на тренировъчни упражнения по лечебна 

физкултура, провеждани в състоянието на хипнотичен сън. Така 

се ускорява процесът на възстановяване на движенията в 
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поразените крайници. Възможността да се обясни 

неврофизиологично ефективността на хипнотерапията при 

органични заболявания на нервната система се посочва още от В. 

М. Бехтерев (В. М. Бехтерев). През 1911 г. той пише, че „... при 

всяко органично заболяване на нарвната система има 

разстройства, обусловени от съпътстващите го функционални 

изменения на съседните или на по-отдалечените участъци на 

нервната система”, поради което се появява възможност „за 

известно влияние на хипнотичните внушения върху нервните 

поражения с органичен произход”. И. И. Шогам (И. И. Шогам, 

1981) посочва, че се наблюдава регрес не само при субективните 

оплаквания, но и при обективните неврологични симтпоми при 

хипнотерапия на болни с поражения на нервната система с 

травматичен, съдов, инфекциозен, токсичен произход. Авторът 

ропуска, че в този случай психотерапевтичното въздействие се 

реализира чрез неспецифични структури на личбико-

ретикуларния комплекс, който влияе на функционалното 

състояние на нервната система на различни нейни нива 

опосредствано чрез речевите (второсигналните) неокортикални 

зони. Подчертава се голямата ефективност на хипнотерапията 

при стволови диенцефални форми на органични заболявания на 

главния мозък. При огнищни поражения на мозъка, 

съпровождани например от спастични хемипарези, по данни на 

автора, могат да се намалят техните клинични прояви — да се 

увеличи донякъде мускулната сила, да се понижи тонуса, да се 

възстанови в известна степен чувствителността и др. – в частност, 

по пътя на мобилизирането на неспецифичните структури на 

лимбико-ретикуларния комплекс. Ефективността на 

хипнотичните внушения (внушение) при болните с 

паркинсонизъм, обяснявана с особената роля на неспецифичните 

системи на мозъка в патогенезата на заболяванията и най-вече 

на невродинамичните нарушения, лежащи в основата на 

симптомообразуването при даденото органично заболяване, 

посочва В. Л. Голубев (В. Л. Голубев, 1975). Хипнотерапията, а 

също така и всички други видове сугестивна психотерапия 

(суггестивная психотерапия) могат успешно да се прилагат за 

редуциране на неврозоподобната симптоматика с психогенна 

природа при органични заболявания на нервната система. 

Ефективността на тези методи при нарушения на съня и апетита, 

при понижено настроение, разстройства на паметта вниманието, 

при намалена умствена работоспособност, са добре известни. 

При провеждане на психотерапия в общия комплекс от 

лечебни мероприятия […] съществено значение има периода на 

пребиваване на болния в стационара. Несъмнено 

психотерапевтично значение за болния придобива самият факт 

на установяването у него на определено заболяване след щателно 

проведеното изследване. Основните задачи на психотерапията на 
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този етап се явяват убеждаването на болния (убеждение) в 

големите компенсаторни възможности на нервната система, 

актизирането на личността към преодоляване на болестните 

нарушения и приспособяването към житейските условия. С тази 

цел могат да бъдат използвани освен рационална психотерапия 

(рациональная психотерапия) и всички форми на сугестия, 

включително хипнотерапия, наркохипнотерапия и др. Голямо 

значение има психотерапията в група, особено под формата на 

„лечебна перспектива” (лечебная перспектива). Прилагането на 

тази методика е целесъобразно, доколкото установяването на 

диагнозата органично заболяване на главния мозък, по правило, 

плаши болните. Необходимо е да им се даде възможност да се 

убедят в това, че лечението, което провеждат е перспективно за 

тях. За тази цел в групата се канят пациенти със сходни болестни 

нарушения, които са приключили лечението с благоприятни 

резултати и са с добра социална и трудова реадаптация след 

него. 

Една от основните цели при използване на психотерапия в 

комплексното лечение на болните с органични заболявания на 

централната нервна система е отстраняването на невротичния 

компонент, обусловен от реакцията на личността на болестта, 

често във връзка с ятрогении, а също така и под формата на по-

сложни съпътстващи психогении. При някои болни възникването 

на невротични разстройства се обуславя от патологична реакция 

на пораженията на нервната система, а преживяването на 

болестта придобива характера на психогения вследствие на 

личностни особености (тревожна мнителност, хипохондричност). 

Генезата на тези вторични невротични симптоми в клиниката на 

органичните поражения на главния мозък, особено при 

енцефалити с поражения на междинния мозък, е тясно свързана 

преди всичко с генерализирани системни нарушения на 

сетивната сфера. За тези болни са характерни сенестопатиите, 

честите нарушения на телесната и особено на висцералната 

схема на тялото, ярките психосензорни разстройства. Тези 

усещания болните преживяват особено остро и тежко, и у тях се 

появява убеденост в реалната житейска катастрофа, която може 

да възникне във всеки момент въпреки уверенията на лекаря. 

Често болните се вглъбяват напълно в преживяванията им, 

свързани с предизвикващи страх техни телесни усещания, 

съсредоточават върху тях цялото си внимание и се оказват 

изключени от обичайния кръг семейни и социални проблеми 

(Лещенко А. Г., 1966). Реакция на тези разстройства, по правило, 

се явяват невротичните страхове на пациентите „да не полудеят”, 

кръвоизливите в главния мозък, възникването на тумори. Много 

автори отбелязват, че хипохондричната настройка на болните с 

посочените заболявания се съпровожда от силна фиксация върху 

техните усещания, от прекомерна грижа за тяхното здраве и 



 

 
~1041~ 

нерядко ятрогенно се подкрепя от диагностични грешки. При 

лечението на болни с невротични фиксации върху органичните 

нарушения съществено значение има косвеното внушение 

(косвенное внушение), в частност под формата на 

психотерапевтично опосредстване и потенциониране на различни 

видове биологична терапия. Целесъобразността на косвения 

психотерапевтичен ефект е отдавна известна (Бехтерев В. М., 

1911; Платонов К. И., 1925, и др.). 

Психотерапията придобива важна роля в комплексното 

лечение на болни, при които затегнатото, продължително 

протичане на органично заболяване на нервната система става 

фактор, който способства за възникването на по-сложни 

психогеии, които се проявяват единствено при задълбочено 

изследване на историята на развитието на болния и формирането 

у него на отношение към заобикалящата го действителност. 

Както отбелязва В. Н. Мясишчев (В. Н. Мясищев, 1960), при 

деструктивно поражение болестно измененият мозъчен субстрат 

се характеризира с намаляване на съпротивляемостта и 

издръжливостта, ето защо ситуации, незначителни за здравата 

нервна система, се оказват при тези условия декомпенсиращи. 

Подобни болни, бидейки основно с органични нарушения, са 

склонни към рецидиви на заболяването и към декомпенсации по 

психогенен път и добре се възстановяват при разрешаване на 

ситуациите с помощта на психотерапията. Чести са случаите, 

когато един или друг неблагоприятен фактор в живота на болния 

придобива патогенно значение едва след преживяването на 

органично заболяване на нервната система. При органичните 

заболявания със значително изразени невротични нарушения, 

психотерапията е желателно да се провежда в стационара, където 

има благоприятни условия за това (продължителен и постоянен 

контакт на лекаря  сболния, който е необходим за систематичната 

индивидуална психотерапия (индивидуальная психотерапия), 

възможността да се провежда групова психотерапия (групповая 

психотерапия) и различни видове т.н. социотерапия 

(социотерапия). Психотерапевтично значение има самият факт 

на постъпване на болния с органично заболяване на нервната 

система в стационара за щателно изследване, а също така 

лечебната атмосфера в отделението или клиниката. След 

изписването трябва да се проведе поддържаща психотерапия 

(поддерживающая психотерапия), която при тежките случаи 

може да продължи няколко месеца, а понякога и години. При 

отсъствие на достатъчно възможности за друго провеждане на 

терапия, за тази цел може да се използва методът на задочната 

психотерапия чрез кореспонденция. 

В широката лекарска практика нерядко се срещат болни, 

при които от самото начало се диагностицира правилно 

органично заболяване на нервната система, но често дори 
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продължителното, дългогодишно лечение при тях се оказва в 

тези случаи недостатъчно ефективно. При клинико-

психологичното изследване на болния се откриват невротични и 

хипохондрични реакции и фиксация на основните болестни 

симптоми. Единствено щателното изясняване на житейската 

история на болния, на особеностите на неговата личност 

позволяват да се разбере съдържанието на тази фиксация и да се 

установят онези психогенни фактори, които я обуславят. 

Един от основните и най-адекватни методи за 

възстановително лечение в тези случаи се явява психотерапията 

в различните ù форми и преди всичко под формата на личностно-

ориентирана психотерапия. 

В редица трудове се отбелязва ефективността на различни 

видове психотерапия — рационална, под формата на сугестия, на 

наркопсихотерапия и пр. – в комплексното лечение на 

неврологично болните за отстраняване на вторичните невротични 

и неврозоподобни разстройства на фона на инфекционни, съдови, 

травматични заболявания на нервната система. А. Т. Филатов (А. 

Т. Филатов) и Е. Б. Федосов (Е. Б. Федосов, 1980) привеждат 

данни за психотерапевтичното лечение на болни с травматични 

увреди на гръбначния стълб и на гръбначния мозък, които 

страдат от вторични невротични и нервозоподобни разстройства и 

неврологични нарушения, характерни за тази група болни 

(нарушения на функциите на стомаха, на пикочния мехур, 

разстройства на движението и на чувствителността). Използват се 

различни видове психотерапевтично въздействие. Ефективността 

на хипнотерапията и на други видове психотерапия при болни с 

поражения на нервната система на гръбначно и периферно ниво 

се обясняват с участието в механизмите на компенсация на 

церебрални структури и в частност – в особеностите на 

неспецифични структури на лимбико-ретикуларния комплекс; 

имат значение и нисходящите коригиращи влияния на 

лимбичната система върху функционалното състояние на 

гръбначните и периферните образувания, включително на 

техните моторни, сензорни, вегетотрофични проявления. Л. П. 

Яцков (Л. П. Яцков, 1981) провежда продължителна амбулаторна 

психотерапия (до 80-100 сеанса) с болни с определени последици 

от церебрално-органична патологии и с наличие на невротични и 

неврозоподобни разстройства. Авторът посочва различната 

ефективност на психотерапията в зависимост от синдромалната 

структура на нервно-психичните нарушения. По-малко 

ефективна се оказва психотерапията при болни с хипохондрични 

и цефалгични синдроми. Целесъобразността на провеждането на 

психотерапия при болните с вторични невротични и 

неврозоподобни разстройства при остеохондроза на шийния и 

други отдели на гръбначния стълб отбелязват Д. Л. Буртянски 

(Д. Л. Буртянский, 1982) и др. 
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В системата за лечение на неврологично болните широко 

разпространена е автогенната тренировка (аутогенная 

тренировка). Обзорът на изследванията, изучаващи прилагането 

на тази методика в клиниката на нервните болести е приведен в 

монографията на А. Г. Панов и др. (А. Г. Панов и др.)  (1980). В 

този труд се подчертава, че автогенната тренировка е по-

адекватна при възстановителната терапия на остатъчните 

явления при органичните заболявания на централната нервна 

система, преди всичко за отстраняване на широк кръг 

функционални разстройства с невротичен и неврозоподобен 

характер. Особено внимание заслужават данните за използването 

на автогенната тренировка с цел отпускане на отделните 

мускулни групи при такива резистентни към терапия форми на 

заболяванията като спастичен тортиколис (спастическая 

кривошея), лицев параспазъм (лицевой параспазм) и др. 

Нараства броят на примерите за лечение на нервно-психична 

патология с използването на принципа на биологичната 

обратна връзка (биологическая обратная связь). Този метод дава 

добър терапевтичен резултат при лечението на церебрален 

арахноидит с преимуществено конвулсивен синдром при болни с 

последици от травми на гръбначния стълб и на гръбначния 

мозък, при активна възстановителна терапия на болни с 

постинсултни двигателни нарушения. Използването на този 

метод в лечението на мигрената е тема на многочислени 

изследвания.  

Понастоящем се натрупва опит в провеждането на групова 

психотерапия при различни заболявания на нервната система. 

Груповата психотерапия при болни, страдащи от съдови 

заболявания, е описана от И. М. Виш (И. М. Виш) и В. Я. 

Романюк (В. Я. Романюк, 1981), С. Ю. Мишляев (С. Ю. Мышляев, 

1994) и др. На първите занимания се разглеждат особеностите на 

заболяването (протичане, прогноза); по-нататък се обсъждат 

проблемите, които обикновено вълнуват такива пациенти, — 

необходимостта и пътят за повишаване на тяхната емоционално-

волева и социална активност, за коригиране на нагласите и 

отношението им към различни социално-битови условия, на 

адекватно отношение към симптомите на заболяването им, на 

противодействие на тяхното възникване. Обсъждат се проблеми, 

свързани с връщането на болните в семейството (тук е важна и 

семейната психотерапия/ семейная психотерапия), с 

подготовката за излизане в пенсия и във връзка с това. При 

съответните показания груповата психотерапия може да се 

съчетае с хипнотерапия и други видове психотерапия от същата 

група. Авторите отбелязват също така, че при провеждането на 

психотерапия при болни със съдови заболявания на нервната 

система е необходимо да се отчита тяхната повишена ранимост и 

лабилност на психиката, като невнимателното поведение на 



 

 
~1044~ 

психотерапевта може да доведе до ятрогении и дидактогении.  

Т. Д. Демиденко (Т. Д. Демиденко, 1982), О, А. Балунов, Т. 

Д. Демиденко, О. Г. Садов (О. А. Балунов, Т. Д. Демиденко, О. Г. 

Садов и др, 1988) разработват психотерапевтични методи за 

приложение при постинсултни болни. Обект на лечебното 

въздействие се явяват реактивно-личностните наслоявявания 

(понижена самооценка, загуба на вяра в оздравяването), особено 

изразена при болни с тежки дефекти на двигателните, сетивните 

и други функции. Лечението се осъществява в малки групи и 

включва различни форми на рационална психотерапия — 

групови занимания с използване на прийомите 

„психотерапевтично огледало” (психотерапевтическое зеркало), 

„корекция на мащаба на преживяването” (коррекция масштаба 

переживания”, „лечебна перспектива” (лечебная перспектива), 

музикотерапия (музыкотерапия), които спомагат за 

изработването на адаптивни нагласи и за мобилизация на 

активността на самите болни.Съществено значение се придава на 

елементи на психогимнастиката (психогимнастика), на 

двигателната терапия (двигательная терапия), най-адекватни 

за решаването на задачите, свързани с емоционалната и моторна 

активация на болните. С цел опосредствано въздействие на 

локалния дефект се използват различни игрови методики и 

специални прийоми на идеомоторната тренировка. Голямо 

значение придобива семейната психотерапия — разяснителната 

работа с роднините на болния с цел те да бъдат ориентирани как 

да се отнасят адекватно към пациента и неговото заболяване, а 

също така да бъдат обучени в навици за грижа за болните. 

Особеното при груповата психотерапия с болни, преживели 

инсулт, е участието в тях не само на психотерапевти, но и на 

медицински сестри. В груповите дискусии (30-минутни 

занимания 5 пъти седмично) се подлагат на корекция 

неистинните представи на пациентите за парализите, проблеми, 

свързани с оздравяването им и с това как да се предотвратят 

повторните инсулти. Преди изпосването психотерапевтичните 

усилия се насочват към да се намали тревогата и пациентите да 

се избавят от тягостните мисли, свързани със страха им, че няма 

да получават вече грижи, да им се внуши увереност в скорошното 

подобряване на тяхното състояние. В. М. Шкловский и др. (В. М. 

Шкловский и др. (1981) посочват ефективността на груповата 

психотерапия в системата за рехабилитация на болните с 

последици след инсулт и невротравми. За възстановяването на 

комуникативната функция на речта при болни с афазия се 

провежда логотерапия, която съчетава логопедични и други 

групови форми на работа: занимания с използване на методите 

на същинскта групова терапия;  занимания по възстановяването 

на речта с освобождаващ и стимулиращ характер, занимания с 

използването на диференцирани методики, прилагани в 
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практиката на индивидуалното обучение; занимания, насочени 

към възстановяването на речта от клубен тип и в процеса на 

трудовата дейност. Понастоящем груповата психотерапия се 

включва в комплекса от лечебно-възстановителни въздействия 

при най-различни неврологични заболявания, като с нейна 

помощ се решават най-основно задачите, посочени по-горе. 

Груповата психотерапия се оказва полезна и в случаите на дълга 

инвалидизация на пациентите. Описан е опитът в работата с 

болни, които страдат от хронична прогресираща форма на 

нервно-мускулна дистрофия. Психотерапията, която има за своя 

цел да намали зависимостта, да предотврати бягството от 

социалната активност, изолацията и отчуждението на 

пациентите, се провежда веднъж седмично по 1,5 часа. След 9 

месеца занимания се отбелязва благоприятно в терапевтичен 

аспект изменение на нагласите и на функционирането на 

членовете на групата  (Bayrakal S., 1975). 

Необходимо е да се подчертае ролята на психотерапията в 

системата на възстановителното лечение на болните от 

епилепсия, като се отчита голямото медико-социално значение на 

това заболяване. Психотерапията при епилепсията (Громов С. А., 

1987) е насочена към решаване на редица задачи, които 

възникват при лечението и на други органични заболявания, —  

закрепване и потенцониране на ефекта на биологичната терапия, 

укрепване на вярата на болния в успеха на лечението (от което 

особено се нуждаят страдащите от това заболяване), коригиране 

на отношенията на болния и перспективите на неговия бъдещ 

живот в условията на болестта, усвояване на по-адекватни, по-

адаптивни форми на поведение. И макар да няма убедителни 

данни за възможностите с помощта на психотерапията да се 

въздейства на конвулсивните припадъци, смекчаването на 

афективната напрегнатост, общият седативен ефект на 

психотерапията повишава прага на конвулсивната възбудимост, 

а в редица случаи намалява и честотата на припадъците. 

Подчертава се императивният, в голяма степен разяснителен 

характер на сугестивните въздействия. Прилагат се също така и 

методи за групова психотерапия. 

За провеждане на поддържаща психотерапия при болни с 

органични заболявания на нервната система могат да се 

използват клубни форми на работа. В клубовете на бившите 

пациенти се провеждат лечебни реадаптационни мероприятни не 

само с болни, но и с техните близки, в частност с техните 

семейства. 

Във връзка с включването на психолози в щата на 

неврологичните възстановителни отделения нараства тяхната 

роля при провеждането на психотерапия с пациентите. 

Психотерапевтично значение има дори самото демонстриране на 

болния в процеса на психологическо изследване на запазените у 
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него психични функции, на наличните у него резерви за 

противодействие срещу болестта. С психотерапевтична цел може 

да се използва и запознаването на болните с положителната 

динамика на заболяването (по отношение на изследваните 

психични покаатели), постигната под влияние на лечението. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИЯТА //  

ПСИХОТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ 

 

В етиопатогенезата на раковите заболявания съществена 

роля играят психичните фактори, поради което значението на 

психотерапията в комплексните мерки по повишаване на 

неспецифичните съпротиви на организма се признава от много 

изследователи. 

Както смятат В. Е. Рожнов и А. К. Мацанов (В. Е. Рожнов и 

А. К. Мацанов, 1979), като в някои случаи у болните с 

онкологична патология психотерапията се използва единстверно 

за създаване на благоприятна психологична обстановка, като за 

тази цел могат да се проведат индивидуални и групови 

психотерапевтически беседа (психотерапевтические беседы) с 

болните; а в други случаи широкият арсенал от 

психотерапевтични методи може да бъде насочен към решаване 

на лечебно-рехабилитационни задачи, съдържанието на които се 

определя от етапите на болестта, от нейната изрзеност и 

прогноза. 

В периода на онкопрофилактиката могат да бъдат 

прилагани автогенна тренировка (аутогенная тренировка), 

методите на поведенческата психотерапия (поведенческая 

психотерапия). В началото, по време на диагностичния период, 

когато болните изпитват тревога и страх, е целесъобразна 

рационалната психотерапия (рациональная психотерапия), 

насочена към това да успокои болния, да го активизира, да му 

помогне да формира едно по-адаптивно отношение към болестта 

и към лечението. В тежките случаи се препоръчва хипнотерапия 

(гипнотерапия), а докато онкологично преминават през сложни 

преживявания преди операция са показани рационална 

психотерапия, самовнушението (самовнушение), насочено към 

отстраняване на страха, вдъхване на болния на увереност в 

успешното лечение.  

В следоперативния период психотерапевтичните задачи се 

определят от състоянието на болния и от по-нататъшното 

лечение. С болните, които получават лъчева терапия, 

психотерапетичните мероприятия, насочени към коригиране на 

емоционалното състояние, към отстраняване на страничните 

ефекти от лечението, се провеждат индивидуално и в група. 

Освен посочените по-горе се използват и прийоми като 

„психотерапевтично огледало” («психотерапевтическое зеркало»), 
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„лечебна перспектива” («лечебная перспектива»), „анонимно 

обсъждане” («анонимное обсуждение»). В по-напредналия стадий 

на тези заболявания се прилагат методи за психотерапия, които 

спомагат за отслабването на болките, за подобряване на съня, 

които включват като важен компонент емпатичното, 

съпреживяващо отношение към болния, това да му се внуши 

надежда. 

Знанията за психичното състояние на онкологично болните  

(Герасименко В. Н. и др., 1983; Гнездилов А. В., 1995; 

Биктимиров Т. З., Модников С. П., 1999) до и след операцията, на 

особеностите на „вътрешната картина на болестта” («внутренная 

картины болезни»), на психичните защитни механизми, на 

процесите по формиране на „синдрома на изолация” («синдром 

изоляции»), позволява също така да се използват отделни 

елементи на личностно-ориентираната групова психотерапия 

(групповая психотерапия) както при лечението на тези болни, 

така и при психопрофилактичната работа с тях. 

Вашон и Лайъл (Вашон и Лиалл/ Vachon M. L., Lyall W. А., 

1976), обобщавайки своя дългогодишен опит в работата с болни от 

рак, посочват в качеството им на една от формите на групова 

психотерапия едночасовите всекидневни занимания, при които 

членовете на групата взаимно се подкрепят морално, споделят 

собствения си опит в адаптацията към своето заболяване и 

намират алтернативни пътища за преодоляване на 

емоционалното напрежение и на проблемите, предизвикани от 

болестта. Описан е опитът в провеждането на групова 

психотерапия дори с безнадеждно болни пациенти с 

метастатичен рак (Yalom I. D., Greaves С., 1977). Психотерапията 

се провежда всекидневно в продължение на 90 минута в група от 

6-7 пациенти. Авторите смятат, че тази форма на работа е 

ефективно средство, което подкрепя пациентите и им позволява 

да преодоляват стреса по пътя на усъвършенстването на 

адаптацията към емоционалните разстройства, които 

съпровождат заболяването. Откритата конфронтация 

(конфронтация) със смъртта позволява на пациента да се 

ориентира не към миналото или към бъдещето, а към настоящето 

– към „живота” (жизнь), а не към „смъртта”, изчезва неговия 

страх да бъде унижен, да не попадне в трудна ситуация, 

доколкото „ракът лекува неврозите”. Подчертава се сложността 

на ролята на психотерапевта, необходимостта той да се интегрира 

в ситуацията на умиращия болен, умението му да не отделя 

болните от себе си – да не разделя понятията „Аз” и „Вие”.  

Групите за подкрепа на болните и на техните семейства, 

ранната психиатрична помощ, отбелязва Петерсон (Петерсон, 

Peterson L., 1981), могат да намалят съществено риска от 

възникване на изразени и неподдаващи се на корекция психични 

и психопатологични реакции към раковото заболяване. 
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Айзенк (Айзенк, Eysenck H. J., 1993) също убедително 

потвърждава ролята на психотерапията в онкологията. 

Изследванията му отчитат копинг-механизмите на пациентите и 

включват индивидуални и групови форми на поведенческа 

психотерапия и копинг-тренировки. Под наблюдение са 

поставени 100 души: здрави хора, които според резултатите от 

специални психични изследвания са предразположени или към 

рак на белите дробове, или към исхемична болест на сърцето. 

Изследваните лица са разпределени в 50 двойки, съставени от 

хора от един пол и на една и съща възраст. След това по метода 

на случайния избор един от двамата души в двойката бива 

насочван към психотерапевтична група (психотерапевтическая 

группа), а с другия не се провеждат психотерапевтични 

занимания. След 13 години в контролната група от рак на белите 

дробове умират 16 човека, а в експерименталната (в която се 

провежда психотерапия) – нито един. В контролната група от рак 

на белите дробове се разболяват 21 души, а в експерименталната 

– 13. Смъртността по други причини в контролната група 

съставлява 13 човека, а в експерименталната – 5. Изследванията 

потвърждават ефективността на психотерапията в 

профилактичен план. Разглежда се също въпросът за 

възможността да се продължи живота на неизлечимите 

онкологично болни с помощта на психотерапевтични методи. 

Двадесет и четири такива болни биват разпределени по двойки. 

С единия от пациентите в двойката се провежда поведенческа 

психотерапия, докато другият полчава единствено общоприетото 

лечение. Средната продължителност на живота (от момента на 

наблюдение) при първите е повече от 5 години, а при вторите – 

повече от 3 години. Подобни резултати се получават при 

проведена поведенческа терапия на жени в терминален стадий 

на рака на млечната жлеза (Биктимиров Т. З., 1999; Чулкова В. 

А., 1999). По мнение на авторите, физиологичните процеси в 

организма се намират под изразеното влияние на различни 

психични въздействия (в стресови ситуации, в частност, се 

повишава съдържанието на кортизола в кръвта, което оказва 

негативно влияние на дейността на имунната система). 

Особените условия на работа в онкологичната клиника 

изискват специална подготовка на лекарите и на средния 

медицински персонал. Уайз (Уайз/ Wise Т., 1977) описва опит в 

групова работа под формата на организирани семинари за 

лекарите и за медиицнските сестри. Особено внимание се отделя 

на угрижеността и тревожността, възникващи при работа с 

раково болни; на прийомите за работа с умиращи; на разбирането 

от страна на групата на това, че тя се труди в най-трудната 

област на медицината. Уайз подчертава ефективността на 

използваната форма на обучение. 

Вж също Психотерапия чрез образи при терминални 
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онкологично болни. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ В  

САНАТОРНО-КУРОРТНИ УСЛОВИЯ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ В  

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Важно звено на лечебно-рехабилитационните мероприятия 

в нашата страна се явява санаторно-курортният етап, доколкото 

болните, нуждаещи се от психотерапия, представляват 

значителен процент от хората, насочвани към санаториуми. И. З. 

Вельвовски (И. З. Вельвовский, 1968), А. Т. Филатов (А. Т. 

Филатов, 1972) разработва научно-организационните основи на 

психотерапевтичната помощ за болните в санаторно-курортни 

условия и създава психотерапевтична служба в санаториумите, 

която получава широко разпространение: психотерапевтичните 

кабинети (психотерапевтические кабинеты) и отделенията в 

санаториумите понастоящем наброявяват повече от 300. 

В психотерапевтичните кабинети на санаториумите основно 

се използва рационална психотерапия (рациональная 

психотерапия) и сугестивни методи за въздействие, обикновено с 

прилагане на съвременни радиотехнически средства.  

Относително кратките срокове на пребиваване на болния в 

санаториума и големият брой на обслужваните болни налагат, от 

една страна, да се приспособят съществуващите 

психотерапевтични методики към условията на курорта, а от 

друга, да се използва определена техника за водене на болния от 

психотерапевта (активен характер на психотерапията, 

задължителното ù съчетаване с курортни фактори, 

психотерапевтично потенциониране […]). Лечението трябва да 

започва още в първите дни след постъпването на пациента в 

санаториума, за което спомага експрес-диагностиката с 

използване на стандартизирани и икономични по отношение на 

времето и труда клинико-психологически методики. 

Психотерапевтичният кабинет на санаториумa 

представлява сам по себе си не просто център на извършваната 

психотерапевтична, психопрофилактична и психохигиенна 

работа, а и звено за деонтологично възпитание на целия 

персонал на санаториума. 

Основна тенденция за развитието на курортната 

психотерапия, която е приложима към различни контингенти 

болни, се явява специализацията ù според отделните групи 

заболявания и санаторния етап на тяхната рехабилитация. Така 

например в кардиологичните санаториуми за болни, преживели 

остър инфаркт на миогарда, са организирани рехабилитационни 

отделения, в които се предполага щат за лекар-психотерапевт. В 

бъдеще се планира организация на специализирани санаториуми 
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за болни с неврози и други гранични състояния, в лечението на 

които на психотерапията се отдава значителна роля. 

Психотерапията на санаторно равнище става особено ефективен 

компонент на лечебно-рехабилитационните мероприятия при 

лица с ампутационни дефекти на горните и долните крайници, 

при болни с гръбначни нарушения и др. 

Основна задача на санаторната психотерапия понастоящем 

е по-широкото използване на адаптирани за санаторно-курортни 

условия съвременни форми на групова психотерапия (групповая 

психотерапия), функционални тренировки, поведенчески 

прийоми и др.  

Внедряването на методите за групова психотерапия в 

практиката на работата в санаторните учреждения има 

принципно значение. На първо място, санаториумите в момента 

разполагат с най-голям брой добре оборудвани 

психотерапевтични кабинети, а на второ място, интеграцията 

на груповата психотерапия в работата на тези кабинети 

позволява да се разшири значително спектърът на прилаганите в 

тях методи (в повечето санаториуми до момента се използват 

преимуществено хипнотерапия, автогенна тренировка и други 

сугестивни методи).  

Опитът с групова психотерапия в санаторната практика в 

нашата страна все още не е голям. Н. К. Липгарт, А. Л. Гусов, А. 

В. Криничански и др. (Н. К. Липгарт, А. Л. Гусов, А. В. 

Криничанский, 1980), разглеждайки някои особености в 

провеждането на груповата психотерапия в комплексното 

санаторно-курортно лечение, предлага да се отчитат следните: 

пациентите не трябва да разчитат да се разрешат всички техни 

проблеми и конфликти: групата може да помогне единствено в 

началното формиране на адаптивно поведение (за което е 

желателно пациентите бързо да се включат в работата на 

групата) и във фокусирането на пациентите върху техните 

проблеми; последните трябва да осъзнават отговорността си за 

своята психотерапевтична активност, изхождайки от принципа: 

„Човекът се явява творец на собствената си съдба”, от груповата 

психотерапия трябва напълно да бъде снет воала на 

тайнствеността; вниманието на пациентите в процеса на 

заниманията се концентрира върху техните актуални проблеми и 

кризи, текущи намерения и планове; заниманията в 

психотерапевтична група (психотерапевтическая группа) са 

важен метод за лечение, от който произтича отговорността на 

всеки член на групата за участие в общата работа; методиките, 

насочени най-вече към разкриване на взаимоотношенията в 

групата са слабопродуктивни в тези условия. 

Началото на груповата психотерапия е предшествано от 

беседи с отделните пациенти с цел подготовката им за участие в 

работата на групата и създаването у тях на мотивация за този 
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често непознат за тях вид психотерапия. За тази цел служи и 

общата беседа с членовете на групата с елементи на рационална 

психотерапия — осветлява се ролята на психичния фактор в 

произхода, протичането, излекуването (или компенсирането) на 

заболяването. Предвид обичайния срок на пребиваване в 

санаториума (24 дни), по-целесъобразна е работата в отворена 

психотерапевтична група, съставът на която частично се обновява 

за сметка на новопостъпващите в нея пациенти. Заниманията се 

провеждат всекидневно по час и половина. 

От големия арсенал на методи за групова психотерапия за 

санаторните условия е целесъобразно да бъдат подбрани онези, 

които позволяват още от първите занятия пациентите да бъдат 

заинтригувани, да се обединят, да получат материал за 

себепознание и да формират групова дискусия (групповая 

дискуссия). Такива методи са преди всичко психогимнастиката 

(психогимнастика), проективната рисунка (проективный 

рисунок), методиката на разиграването на ролеви ситуации и др. 

Уместно е също така да се използват, особено за фокусиране на 

вниманието върху отделните, по-трудни пациенти, прийоми като 

„психотерапевтично огледало” («психотерапевтическое зеркало»), 

„корекция на мащаба на преживяването” («коррекция масштаба 

переживания»), „лечебна перспектива” («лечебная перспектива»), 

конструктивен спор («конструктивный спор»). 

За разлика от техниката на провеждане на групова 

психотерапия в отделенията по неврози, при работа в санаторно-

курортни условия в голяма степен се планира съдържанието на 

всяко следващо занимание, а също така се предполага по-

активна позиция на психотерапевта. При разумно съблюдаване 

на принципа за свободното, неограничавано от нищо изразяване 

на собствените емоции, отношения и нагласи, се намалява 

напрежението на групата от първите занимания, в резултат на 

което дейността на групата придобива по-целенасочен характер. 

Работата на групата се изгражда, като се отчитат 

биографичната, тематичната и взаимодействената ориентация на 

заниманията. Изборът на методики за всяко занимание се 

определя от конкретната ситуация в групата (от нивото на 

нейното развитие, степента на сплотеност и взаимно разбиране 

на членовете ù). На първите занимания е целесъобразно да се 

използват невербални методи, с тях могат да започнат и 

последващите занимания, като постепенно се преминава към 

дискусия и се увеличава времето за нейното провеждане. 

Методики като психогимнастика и други невербални прийоми 

спомагат за сплотяването на групата, за установяване на 

емоционално взаимно разбиране, стимулират заинтересуваното, 

насочено общуване. 

В санаторните условия в процеса на групова психотерапия 

по-широко могат да се използват музикотерапия 
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(музыкотерапия), библиотерапия (библиотерапия). 

Заниманието може да започне с музикотерапия в нейния 

рецептивен вариант („музикална загрявка”): в този случай в 

продължение на 5-7 минути се прослушва музикално 

произведение с последващ преход към обичайна работа. Това 

значително повишава емпатичния потенциал както на отделните 

участници, така и на групата като цяло. 

Особеност на груповата работа в санаторно-курортни 

условия, по мнение на Н. К. Липгарг и др. (Н. К. Липгарт и др. 

1980), се явява също необходимостта от оценка на терапевтичния 

ефект на всяко едно занимание, за което се използват както 

субективният отчет на болните, така и наблюденията на 

лекуващия лекар. 

И накрая трябва да кажем, че най-важното условие за 

успеха на груповата психотерапия в санаторната практика се 

явява високата професонална подготовка на психотерапевта, 

неговите опит, тактичност, наблюдателност, скорост на реагиране 

на събитията в групата, умението да ги интерпретира бързо и 

точно. Прието е високо да се оценяват професионалните 

възможности на психотерапевтите, работещи в курортни условия, 

тяхното владеене на методите хипноза (гипноз), автогенна 

тренировка и др., без съмнение е и тяхната способност ефективно 

да използват методите за групова психотерапия, която позволява 

да се решават не само чисто лечебни задачи, но и въпроси, 

свързани с психохигиената (психогигиена) и психопрофилак-

тика (психопрофилактика) в курортите. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ В ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯТА //  

ПСИХОТЕРАПИЯ В ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

 

Сред достиженията на съвременната медицина, 

трансплантологията си вече заема трайно място във 

всекидневната практика (Коркина М. В., Цивилько М. А., 1980; 

Laurinaitis E., 1983; Rose H.-K., 1999). Във връзка с 

настаняването в стационар по показания, свързани със 

запазването на живота, у пациентите често се наблюдава шокова 

реакция, която феноменологично е позната на специалистите 

като ступорно състояние при страх. На стадия на интензивна 

терапия възниква реактивна депресия. Тясно свързано с това е 

чувството за вътрешна опасност, което обхваща болния и влияе 

на неговите мисловни и емоционални процеси. По-късно се 

формират силно изразени защитни механизми на отричане. 

За пациентите, изпитващи стрес вследствие диализа, са 

характерни следните разстройства: зависимост от натрапените им 

продължителни терапевтични програми; състояние на 

неопределеност относно тяхната житейска прогноза, 

ограничаване на външната активност в семеен, професионален и 
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обществен план. Тези три стресови фактора обуславят умствената 

и емоционална загриженост за ситуацията, свързана с диализата, 

която се наблюдава още при първата среща с пациента. 

Емоционалното преодоляване на стреса изисква отчитане 

на два фактора: от една страна, необходимостта да се премине 

през продължителен период на неяснота кое ще настъпи – живот 

или смърт, а от друга — да се подхранва надеждата, че на 

пациента ще бъде присаден бъбрек. Тези емоционални фактори 

дават възможност да се активизира пациентът. Ако той може да 

се справи с диализната програма и да намери изход за себе си в 

нея, настъпва не само приспособяване към апарата, но и 

възможност за психосоциална рехабилитация. По-късно могат да 

възникнат вторични психични изменения: тревога във връзка с 

неопределеноста на прогнозата, депресивни симптоми. 

В клинико-психосоматичен аспект трансплантацията на 

бъбрек поставя лекаря пред факта на пълна зависимост на 

пациента от диализната програма. Разширяването на контактите 

на пациента с външния свят спомага за повишаването на 

психичната гъвкавост на пациента по отношение на новите 

изисквания на околната среда. Така се стабилизира 

самооценката на пациента, което освен това се съпровожда с 

намаляване на страха и на неувереността по отношение на 

възможната прогноза. Остава обаче обезпокоеността относно 

възможността да бъде отхвърлен трансплантирания орган и от 

потенциално възобновяване на процедурата на диализно 

лечение. Преобладава въпросът „ще приема ли 

трансплантирания орган или ще го отвхърля окончателно?”, 

особено в случаите на манифестирана заплаха за 

трансплантираната функция, води до ситуации, които напомнят 

на това „да седиш върху буре с барут” – до депресии и страх. 

Когато обаче отхвърлянето на трансплантирания орган става 

очевидно и се изисква повторна диализна процедура, при 

повечето пациенти бързо се появява желанието за нова 

трансплантация. 

Успешната трансплантация на черен дроб се съпровожда от 

стабилизиращ психиката ефект, подобен на този при 

трансплантацията на бъбрек, но различен в два аспекта от него. 

Първият се заключава в това, че при пациентите с терминална 

бъбречна недостатъчност периодът между най-тежката токсикоза 

и обявяването на необходимоста от трансплантация преди 

присаждането на органа е толкова кратък, че адаптацията към 

болестта не може да бъде устойчива. Второто различие при 

успешната бъбречна трансплантация се състои в това, че макар 

да настъпва стабилизиращ психиката ефект, както и при 

бъбречната трансплантация, при пациентите с чернодробна 

трансплантация въпросът дали ще се приеме или отхвърли 

органа води до абсолютна опасност, доколкото за тези пациенти 
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няма изход от екстремната ситуация под формата на „изкуствен 

черен дроб”.  

Като се отчитат субективната и обективната тежест на 

чернодробно болните с терминална недостатъчност или на 

пациентите след чернодробна трансплантация, при тях често се 

наблюдава, че увереното клинично обкръжение спомага за 

преодоляването на вторичните психични изменения. Възниква 

чувството, че наоколо господства ярко изразена лекарска 

компетентност. Клиничното обкръжение, преди всичко чрез 

своите порядки и поведение, оказва косвено психотерапевтично 

влияние, което повлиява и на последващото амбулаторно 

лечение. 

При присаждане на сърце, както и при трансплантация на 

бъбрек и черен дроб, въпросът, свързан с непосредственото 

оперативно вмешателство, изместа други аспекти на живота след 

трансплантацията. При изследването болните обръщат внимание 

(както и при пациентите с бъбречна или чернодробна 

трансплантация) не само на интелектуалното и емоционалното 

конфронтиране с трансплантирания орган, особено предвид 

разбирането му като „буре с барут”, но те преживяват също и 

обезпокоеност по отношение на възможните странични ефекти от 

съпътстващия прием на медикаменти. У част от болните 

възниква чувство за вина: „някой друг е трябвало да умре, за да 

живея аз”. При повечето пациенти обаче преобладава вярата, че 

първоначалното присаждане на органа ще бъде успешно. 

Доколкото пациентите, които се нуждаят от присаждане на 

органи, се намират в соматични медицински учреждения 

(терапевтично, хирургично), възниква необходимоста техните 

психосоматични проблеми да бъдат изследвани от обучен 

съответстващо лекар или психолог, т.е. желателно е да се 

използва екипна форма на работа (лекари — сестри —  

обслужващ персонал). Подобно междудисциплинарно обслужване 

се описва и като „консултативно взаимодействие”  

(«консультативное взаимодействие»). Клиничните консилиуми и 

службите за взаимодействие, осигурени от клинико-

медицинските стационари, имат двойствен ефект. От една 

страна, те обезпечават класическо консултиране на 

психосоматичните пациенти и на пациентите с психични 

проблеми, а от друга — специализирано обсъждане на 

проблемите на пациентите и психотерапевтично съпровождане 

на тяхното по-нататъчно обслужване. 

В работата с пациентите с изразени вторични психични 

нарушения, при наличието на екипно обслужване (консултативно 

взаимодействие), се използват следните видове индивидуална 

поддържаща психотерапия (поддерживающая психотерапия).  

1. Континуално-вербален диалог в смисъла на 

„асоциативна анамнеза” (Deutsch P., 1953). 
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2. Директен разговор за „вторичната хипохондрия” 

(вторичная ипохондрия) като за първична, стояща на преден 

план комуникативна молба на пациента за емоционална 

подкрепа (эмоциональная поддержка) и вербално-катартично 

противопоставяне на страха. 

3. Директен разговор за фрустрационно-агресивните 

стремежи на пациента и за произтичащата от тях представа 

„защо на мен, а не на някой друг” със съответното вербално-

катартично противопоставяне. 

4.  Впоследствие се преминава от интроспекция и 

саморефлексия към директен разговор за психотравмиращата 

ситуация, предлагат се образци на обществено признати форми 

на решения на проблемите, които спомагат за асоциативно-

анамнестично ориентиране, но без последваща психодинамична 

преработка. В много случаи това води до разкриване и 

проясняване на психотрамвираща ситуация, което дава на 

пациента възможност за съответни катартични изказвания. 

Такива са в много от случаите ефективните форми на 

психотерапевтична намеса (психотерапевтическое 

вмешательство) и на поддържаща психотерапия в стационара. 

Тези специални форми на фокусиране върху проблемната 

ситуация, особено при хронично болни със зависеща от болестта 

психотравмираща ситуация, се прилагат несравнимо по-често, 

отколкото общоприетите форми на психотерапия. 

За част от пациентите, прегледани от службата за 

консултативно взаимодействие, се предлагат допълнително от 

едно до три системни интервюта, в които впоследствие се 

включват и роднините им. Тези беседи преследват следните цели: 

1. Получаване на разширена допълнителна информация за 

семейните или съпружеските взаимоотношения.  Такава 

допълнителна информация по пътя на системното събеседване 

значително увеличава ефективността на поддържащата 

индивидуална психотерапия (индивидуальная психотерапия).  

2. Значително смекчаване на междуличностните реакции 

на взаимодействие вътре в семейството или в съпружеските 

отношения у хронично болните. Реактивно-личностните 

взаимодействие се нарича такъв тип симбиотично сливане, 

вследствие на което членовете на семейството или партньорите 

толкова силно се потапят в страданията на пациента, че 

границата между пациента и членовете на семейството му се 

размива и става крехка. В тези случаи е възможно провеждането 

на кръгово проучване (анкетиране) с цел подобряване и 

смекчаване на междуличностната динамика в семейството и 

установяване на нови отношения на близост/дистанциране. 

3. Мобилизация на семейните и съпружеските ресурси, като 

се използват за опора положителните моменти в семейството. 

Този източник на опора е от изключителна полза за 
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психотерапевта, доколкото повишава общия климат на взаимност 

и прикрива изглеждащите негативни страни от поведението на 

членовете на семейството или на партньора, което намалява 

възможността за конфронтация (конфронтация). По-късно е 

възможно да се разкрият допълнителни скрити ресурси, които 

мобилизират например готовността за саможертва, радостта от 

съвместното участие, готовността да се сподели печалта и т.н.  

Общи ефекти на поддържащата индивидуална и семейна 

псиотерапия (семейная психотерапия) са стабилизирането на 

самооценката, освобождаването от страха, оказването на помощ в 

реалистичния отказ от потапяне в болестта, а също така 

формирането на необходимо за лечението и за контактите 

позитивно отношение на пациента. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ВЪВ ВТОРАТА ПОЛОВИНА  

НА ЖИВОТА //  

ПСИХОТЕРАПИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЖИЗНИ 

 

Това са различни форми на психотерапия (индивидуална, 

семейна, групова), която отчита особеностите на пациенти на 

възраст повече от 40 години. Този възрастов период, наречен в 

литературата втора половина на живота (вторая половина жизни, 

Kohler Ch., 1968), който се характеризира с начало на психичното 

и физическото стареене, много автори разглеждат като кризисен. 

За „кризата на средната възраст” (кризис середины жизни) пише 

например Юнг (Jung C. G.). Навлизането в този период е 

свързано с повишен риск от заболявания. Значителна част от 

функционалните психични разстройства, от които се разболяват 

възрастните хора, са депресиите, реакциите на отказ, 

невротичните нарушения. Към патологенните фактори, наред с 

биологичните предпоставки (по-голямата предразположеност към 

болести с хронично протичане, които способстват общия спад на 

психофизическата активност, понижаването на физическия 

тонус, забавянето на обмяната, дисбалансът на биогенните амини 

и др. (Тибилова А. У., 1988) се отнасят също социални, социално-

психологични и психологични фактори като неустойчивата 

работоспособност, нарушенията в семейния живот, страхът пред 

физическите и психическите проблеми, нежеланието да се 

остарява, трудностите в психичната адаптация към изменението 

на привичните условия и привичното обкръжение, 

повишаващата се потребност от постигане на успехи (Тибилова А. 

У., 1988; Колер, 1968; Konechny R., 1974, и др.). При хората от 

тази възрастова група често възникват многочислени физически 

и психични симптоми. По време на приема лекарят може да 

наблюдава всички оттенъци на техните прояви – от обичайно 

описание на оплакванията до хипохондрична фиксация. При 

диагностично-терапевтичните дейности по отношение на тези 
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болни особено внимание трябва да се отдели на разбирането на 

психосоциалната ситуация на пациентите от тази възрастова 

група. На начина, по който се преживява началото на стареенето, 

влияят индивидуалните психични особености на пациента и 

неговия предходен жизнен път, във връзка с което е важно да се 

определи кои невротични прояви са предизвикани действително 

от началото на стареенето и кои са се формирали по-рано, през 

предходните десетилетия. В същото време обаче съществуват 

редица характерни за този период на живота събития, които 

спомагат за възникването на психично напрежение, познаването 

на които може да предупреждава за евентуално психично 

разстройства. 

Сред тези събития важна роля играе промяната на 

професионалната ситуация. Снижаването на работоспособността 

и трудната адаптация към постоянно изменящите се изисквания 

и условия, нелекото придобиване на нови знания и овладяването 

на стремително постъпващата нова научно-техническа 

информация водят до понижаване на самооценката, особено при 

хора с по-ранни нарушения на самооценката в процеса на 

личностно развитие. Компенсацията на нарушената самооценка 

протича или по пътя на целеустремено решаване на 

професионалните задачи при изключително енергична активност 

или по пътя на възникването на симптомокомплекс, който 

„оправдава” загубата на пациента на предхнодната 

работоспособност. Както отбелязва Акерман (Аккерманн, 

Ackermann F., 1960), нарушената самооценка при пациентите в 

четвъртото десетилетие на живота може да се поддържа от 

позитивни преживявания при отделни социални успехи и 

подеми, но паралелно се изгражда една нестабилна 

индивидуална оценъчна структура. Особено това се отнася до 

онези, които до средата на живота са били особено 

работоспособни, активни, решавали са професионални задачи, 

изискващи многообразни нови знания и нестандартни подходи. 

Конфронтацията (конфронтация) на подобни пациенти със 

снижаването на тяхната работоспособност често предизвиква у 

тях невротична симптоматика, която може да се разшири до 

изразено състояние на невротичен страх и на депресивна 

клинична картина. Наред с понижаването на работоспособността 

у хора от този възрастов период, Шулте (Шульте, Schulte W., 

1956) отбелязва формиране на самообвинения за пропуснатите 

възможности, загуба на смисъла на живота (жизнена 

фрустрация, екзистенциален вакуум по Франкъл (Франкл/ 

Frankl V. E., 1990). Понижаването на самооценката, 

нарастващата неувереност се проявяват у тези пациенти не само 

в професионалната сфера, но и в общуването с други хора както в 

домашното обкръжение, така и на работа. По правило степента 

на своето остаряване човек оценява според постоянния си опит в 
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общуването с млади хора, от междуличностните реакции на 

своето обркръжение. Опасението да не получи негативни оценки 

от околните във връзка със загубата на гъвкавостта на интелекта 

си, понижаването на концентрацията на вниманието, свиването 

на кръга на интересите, неразбирането от младите хора на 

проблема за стареенето водят до намаляване на социалните 

контакти. Компенсаторното социално поведение, изразяващо се в 

подчертана авторитарност в присъствието на хора на по-млада 

възраст, прекомерното позоваване на житейския опит са едно 

своеобразно боязливо пазено, по думите на Колер, богатство на 

старостта, което обаче изостря едва започващият конфликт с 

обкръжението. 

В литературата, посветена на психотерапията на втората 

половина на живота, се подчертава значителното преобладаване 

сред пациентите на тази възраст на лицата от женски пол и 

причина за това е по-изразената емоционалност, 

психосексуалност, отсъствие на смисъл на живот вследствие 

ограничаването на кръга от интереси (Jaspers K., 1948; Stern E., 

1955, Колер, 1968, и др.). Колер отбелязва, че формирането на т.н. 

специфични женски личностни характеристики е обусловено не 

само от биологични причини, но и от социалните условия. 

Социално-икономическата зависимост, неравенството с мъжете в 

обществената и професионалната сфера забавят развитието на 

зрялата личност. Инфантилната личностна структура усложнява 

конструктивното разрешение на конфликтните условия, 

възникващи при жените в средата на живота. Порасналите деца, 

омръзналото еднообразие от домашни задължения, свиването на 

сферата на извънсемейните интереси, понижаването на 

сексуалната привлекателност и на оценката на самата себе си 

като жена се преживяат от последната като съществуване във 

вакуум и се съпровождат от нарастване на чувството за 

беззащитности, от възникване на невротична симптоматика, от 

депресивни колебания на настроението. 

Психотерапевтичната работа с пациенти във втората 

половина на живота се осъществява с отчитане на описаните 

особености. Още на етапа на събиране на анамнестични данни 

следва да се избяга фиксирането на вниманието на пациента 

върху необратимите психосоматични процеси, свързани с 

началото на стареенето. Съобщаването от психотерапевта за 

старческите симптоми или прояви, при недостатъчно позоваване 

на съхранените сили на пациента, могат да се окажат ятрогенни. 

Безразсъдните забележки на лекаря, направени по повод на 

пациентката, влязла в периода на климактериума и посочващи 

връзката между нейното състояние и хормоналната нестабилност, 

често формират у нея впечатлението за фатална 

предопределеност и пасивно поведение и създават почва за по-

нататъшен ръст на невротичната симптоматика. Наред с анализа 
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на актуалните индивидуални конфликтни ситуации, в задачите 

на психотерапията влиза също и обсъждането на 

преживяванията, свързани с очакванията за идващата старост. 

Така Колер смята за важно да се формира у пациента разбиране 

за възможността да се избегне „екзистенциалната неувереност” 

(«экзистенциальная неуверенность»), която може да се сформира 

у него в ранния етап на живота при остаряването на роднините и 

познатите му. По мнение на автора, пациента трябва да бъде 

насочван към създаване на нови ценностни ориентации, у него да 

се стимулира интересът към изпълняване на различни социално-

професионални задачи, да се поддържа неговото активно 

поведение. Регулираната, съответстваща на образователното 

ниво и на актуалната работоспособност професионална дейност 

приема ролята на стабилизатор на психическото състояние на 

пациентите от тази възрастова група. Професионалната дейност, 

включваща, по правило, комуникативен фактор, също 

противодейства на склонността на тези пациенти да ограничават 

социалните контакти. Проблемите за междуличностното 

взаимодействие могат най-ефективно да се решават в процеса на 

групова психотерапия (групповая психотерапия). В 

терапевтичната група (терапевтическая группа) се създава 

социална ситуация, в която пациента от тази възраст без вреда за 

своята самооценка може да изпитва готовността на младите да му 

окажат помощ. Груповата динамика (групповая динамика) 

позволява на пациента да види различни варианти на 

проявление на своята личност в междуличностните 

взаимодействия. Новият опит помага конструктивно да се 

управляват междуличностните отношения чрез адекватни на 

поставените задачи прийоми. Груповите ситуации, които 

представляват моделни ситуации от живота, показват на 

пациента, че конфликтът между поколенията, квалифициран 

преди като фателен, може да бъде разрешен. Влизането на 

жените-пациентки, социалният опит на които се е ограничавал 

досега от привичните рамки на домашните задължения, в нови за 

тях социални роли в процеса на различни форми на групова 

психотерапия, спомага за повишаването на самооценката и на 

самосъзнанието. За такива пациентки може да бъде полезно 

съчетаването на групова и семейна психотерапия (семейная 

психотерапия). Разбирането и от двамата съпрузи с помощта на 

психотерапевта на връзката на проблематиката на пациентката с 

развитието на невротичната симптоматика в повечето случаи 

помага да се намерят адекватни пътища за нейното 

отстраняване. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА ЗАЕКВАНЕТО // 

ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАИКАНИЯ 
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Използването на психотерапията в лечението на заекването 

винаги се е оценявало като много значимо. В психотерапията на 

заекването могат да се използват различни форми на 

терапевтично въздействие: рационална и сугестивна 

психотерапия (хипнотерапия), внушение (внушение) в състояние 

на бодърстване, самовнушение (самовнушение), автогенна 

тренировка (аутогенная тренинровка) и групова психотерапия 

(групповая психотерапия). 

Страхът, силното вълнение, неувереността в собствените 

сили, без значение дали тези преживявания възникват дълго 

преди началото на изказването или не, винаги дезорганизират 

речта, мисленето на заекващия, променят неговото поведение, 

носейки му тежки душевни преживявания. Именно затова в 

основата на психотерапията трябва да лежат медико-

психологически мероприятия, насочени към преизграждане на 

нарушените отношения на личността и въздействащи върху 

емоционалната сфера на болния. 

В процеса на психотерапия на болните със заекване важно 

значение се придава на потискането на отрицателните емоции и 

възпитаването на положителни такива, които притежават големи 

компенсаторни свойства, като стимулират нервната система към 

преодоляване на трудностите в сложния процес на овладяване на 

навици за правилна, плавна, свързана реч и правилно 

поведение. 

След подробно предварително запознаване с особеностите 

на личността на болния и с психотравматичните обстоятелства, 

следва да се установи какви видове психотерапия и в каква 

последователност е необходимо да се приложат във всеки 

конкретен случай. Обикновено се съчетават рационална 

психотерапия (рациональная психотерапия) и различни 

сугестивни методи. Най-ефективни в системата от 

психотерапевтични мероприятия при лечението на заекването са 

методите на груповата психотерапия. 

Основната задача на личностно-ориентираната 

(реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликов (личностно-ориентированная (реконструктивной) 

психотерапии Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) е 

преизграждането на нарушените отношения на личността с 

околната среда. В хода на психотерапевтичните беседи 

(психотерапевтическая беседа) се изясняват причините за 

възникване и развитие на страховия синдром и други невротични 

прояви у болните със заекване. Сред тези причини могат да са 

неправилното възпитание в детството, психотравмираща 

ситуация в семейството, по време на ученето и на работата. 

Психотерапевтичните беседи се провеждат в продължение на 

целия курс на лечение на заекването. В процеса на психотерапия 

трябва да се постига ясното осъзнаване от страна на болния на 
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всички обстоятелства, които служат като източник на речевите 

нарушения и на особеностите на онези психологически фактори, 

които в голяма степен спомагат за усилването на речевия дефект. 

Освен личностно-ориентираната психотерапия, широко се 

прилагат сугестивните методи за въздействие в състояние на 

бодърстване, които спомагат за отстраняването на отделните 

симптоми на заболяването и подобряват общото състояние на 

болния. При провеждане на тези действия е необходимо да се 

отчита ролята на емоционалния фактор. Силното емоционално 

напрежение се използва при лечението както на заекването, така 

и на тежките зафиксирани болезнени прояви като например 

мутизма. 

За отраняване на заекването широко се използва 

едномоментният способ за сугестивно въздействие. „Снемането на 

заекването” (Снятие заикания) се провежда за един момент, а 

постигнатите резултати се закрепят в хода на последващите 

логопедични и психотерапевтични занимания (вж Директивно 

групово въздействие наяве на Дубровский, Императивно 

внушение наяве на фона на силно емоционално напрежение при 

заекване по Шкловски // Директивное групповое воздействие 

наяву Дубровского, Императивное внушение наяву на фоне 

сильного эмоционального напряжения при заикании по 

Шкловскому). 

При лечението на заекването се прилага хипнотерапия 

(гипнотерапия), включително и за достигане на катарзис 

(катарсис)  (Rosen H., 1953; Livingood F., 1958).  

Из родните автори хипнотерапия при заекване изполват Ю. 

А. Поворинский (Ю. А. Поворинский, 1950), Д. Я. Венгеровски (Д. 

Я. Венгеровский, 1955), В. М. Шкловски (В. М. Школвски, 1975, 

1994) и др.  

Внушението в хипнозата, подкрепено от логопедични 

занимания и психотерапевтични беседи, способства за 

отстраняването на страха от речта, който е един от 

патогенетичните фактори на заекванего. Хипнотерапията в 

чести случаи е добра подготовка за провеждането на сеанса на 

внушение в състояние на бодърстване. Сеансите хипнотерапия се 

провеждат обикновено с група болни (8-10 човека) в соециално 

оборудвано помещение. По време на внушението в хипноза, освен 

формулите с общоуспокоителен характер, особено внимание се 

отделя на нормализирането на емоционално-волевата сфера и на 

функционирането на артикулационно-гласовия и на дихателния 

апарат. 

Методиката самовнушение (самовнушение) при заекването 

принципно съответства на предложената от Куе (Куэ, Coue, 1929) 

и В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев, 1911), но както и автогенната 

тренировка, се модифицира с цел лечението на логоневрозата. 

Сеансът на самовнушение се провежда по следния начин: 
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заекващият се настанява в удобно положение със затворени очи и 

повтаря в утвърдителна форма: „Аз говоря добре, свободно, 

плавно и слято, не разкъсвам думи и фрази, точно така, както 

произнасям поредицата звуци „АОУИ”, аз плавно и слято 

произнасям цялата фраза, точно така, както произнасям 

поредицата цифри: „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”. Вече не ме е страх 

от речта. Аз винаги и навсякъде се чувствам уверено и спокойно” 

и т.н.  При провеждането на самовнушението трябва да се цели 

той да не се свежда до пасивно изговаряне на формулите, а да 

отразява активният стремеж на болния да си представи себе си 

като добре говорещ. Пациентът трябва да се научи да създава у 

себе си представата за това как той говори без заекване вкъщи, в 

учебното заведение, на работа и в други ситуации. Препоръчва се 

самовнушението да се провежда 2-3 пъти на ден. Последният 

сеанс се провежда преди сън, когато има най-благоприятни 

условия за неговата реализация. 

При лечението на заекването широко се използва 

автогенна тренировка. За положителния ефект от нея 

съобщават много автори. Прилагайки автогенна тренировка, 

болните със заекване се стремят да постигнат отпускане на 

мускулите на артикулаторно-гласовия апарат, освобождаване от 

чувството за обща скованост, от напрежението в областта на 

диафрагмата и пристъпите на треперене в крайниците. 

Автогенната тренировка активизира самостоятелната работа на 

преминаващия курса на лечение, доколкото вниманието на 

заекващите се концентрира не само върху определени поставени 

пред тях задачи (отпускане на отделни мускулни групи, 

отстраняване на треперенето, съпътстващо движението), но и 

върху практическите начини за справяне с него, което има 

голямо психотерапевтично значение. Освен това, автогенната 

тренировка е важна като един от прийомите, които заекващите 

овладяват в стените на медицинското учреждение, а след това 

използват самостоятелно, за да предотвратят рецидивите. 

Сеансите автогенна тренировка се препоръчват на най-ранните 

етапи от лечението, доколкото този метод изискват 

продължително време за получаване на необходимия ефект. 

По-долу са представени основните упражнения, които могат 

да се използват при провеждането на автогенната тренировка за 

отстраняване на заекването при възрастните  (Шкловский В. М., 

1994). 

1-вото упражнение е подготвително, за общо отпускане. 

Болният седи на стола, главата му е отпусната на гърдите, очите 

са затворени, ръцете са положени на бедрата. Болният започва да 

говори за себе си, първоначално повтаря думите на водещия 

сеанса, а след това самостоятелно казва формулата: „Аз съм 

съвършено спокоен” (Я совершенно спокоен). 

2-рото упраженение е да се усети тежест в едната ръка. 
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„Моята дясна ръка е тежка (при леворъките – лявата). Моята 

лява ръка е тежка”. 

3-то упражнение – усещане за тежест в двете ръце. „И двете 

ми ръце са тежки”. 

4-то упражнение – преминаване към усещане за топлина. 

„Дясната ми ръка е топла (у леворъките – лявата). Лявата ми 

ръка е топла”. 

5-то упражнение – усещане за топлота в двете ръце. „Двете 

ми ръце са топли”. 

6-то, 7-мо, 8-мо и 9-то упражнение са аналогични на 

предишните — усещане за тежест и топлина в краката. 

10-то упражение — „Сърцето ми бие спокойно, равномерно”. 

11-то упражнение — „Аз дишам съвършено спокойно”. 

12-то упражнение — „Мускулите на гърдите, на корема, на 

диафрагмата, са отпуснати”. 

13-то упражнение — „Мускулите на лицето са отпуснати”. 

14-то упражнение — „Долната челюст свободно се отпуска 

надолу”. 

15-то упражнение — „Езикът е напълно свободен, мек”. 

16-то упражнение — „Аз говоря леко, свободно, без никакво 

напрежение”. 

(Речевата ситуация може да се конкретизира още) 

Сеансите се провеждат 3 пъти на ден. Продължителността 

на сеанса в началото на заниманията с автогенна тренировка са 

10-12 минути. Сеансът завършва с вдигане на ръцете със свити 

юмруци, с дълбоко вдищване и отваряне на очите. Третият, 

последен сеанс болният може да проведе в леглото вечер, без да 

си отваря очите, и след завършването на сеанса автогенна 

тренировка спокойно да заспи. 

За усвояване на първото и второто упражнение обикновено 

се отделят примерно 1-2 седмици, след което може да се премине 

към следващото упражнение. През този период тренировките 

трябва да достигнат до 10-15 минути всяка. Постепенно 

продължителността на сеанса се увеличава до 20-40 минути. 

Такава е примерно схемата на провеждане на сеансите автогенна 

тренировка. 

Възрастните болни, страдащи от заекване, се приближават 

до невротиците по степента на дезорганизация на тяхната 

личностова система от отношения (Шкловский В. М., 1976). Този 

фактор определя адекватността на личностно-ориентираната 

групова психотерапия в работата с този контингент и 

показанията за нейното прилагане. Специфичните черти на 

психотерапевтичните групи заекващи, които изискват 

модифицирана форма на работа, са следните: 

1. Продължителността на заболяването и на свързаните с  

него особености на личностната реакция на речевия дефект 

(историята на заекването е история на живота). 
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2. Отсъствието у болните на осъзнаване (осознание) и на 

разбиране на връзките между системата на отношения на 

личността и заболяването, т.е. възприемането на заекването като 

чист дефект на речта; 

3. Външно сходство между споделените от болните 

оплаквания. На тази основа в психотерапевтичната група се 

съсдава устойчива псевдосплотеност, която позволява на 

участниците да избегнат конфронтацията (конфронтацията) 

със своите личностни проблеми и конфликти. Псевдосплотеността 

се поддържа от относителната полова и възрастова хомогенност 

на групата заекващи.  

4. Наличието у повечето болни на фиксация върху речевия  

дефект, надценяване на неговата тежест, на ролята на дефекта в 

комуникативните неуспехи и в проблемите на междуличностната 

комуникация. Потребността от общуване се заменя от потребност 

от монологична реч и цялата ситуация на общуване 

(включително в психотерапевтичната група) се строи на основата 

на това как се говори, т.е. на субективно значим признак.  

5. Ниската комуникативна компетентност на заекващия, 

която определя тяхното спонтанно взаимодействие в групата. 

Болните със заекване не осъзнават ролята на неврбалното 

поведение в комуникативния акт, те нямат нагласа към 

партньора, непознато им е „удоволствието от общуването” 

(«коммуникативное удовольствие») и като цяло разбират 

общуването като монологично говорене, извън формата на 

диалога и полилога. Мимиката и пантомимимиката на 

заекващия отразяват, по правило, реакцията не на партньора в 

общуването, а на собствените усещания, свързани с речевите 

трудности, т.е. имат автокомуникативен характер.  

6. У пациента съществува стереотип за предстоящото лече- 

ние, разбирано почти изключително в неговия аспект на 

логопедична корекция. Този стереотип се подкрепя от 

предишните опити за лечение, включително и в група. 

Пациентите имат ясна представа за функциите на групата в 

лечението и за ролята на водещия (лекар, психолог). Групата се 

разбира като пасивна аудитория, необходима за отработване на 

навиците за публично говорене, а водещият — като абсолютен 

лидер, взаимодействието с който носи чисто дидактичен характер. 

Отношенията с другите пациенти се възприемат като не особено 

значими и са в периферията на вниманието. 

Специфичните черти на контингента болни със заекване 

правят неефективно, а в някои случаи и невъзможно, 

използването на обичайните форми на групова психотерапия. 

Обикновено началните стъпки при работата с болни от невроза са 

сравняване на оплакванията и на проблемите на отделните 

пациенти, предоставянето им на пълна самостоятелност в 

общуването, създаването на напрежение чрез специално 



 

 
~1065~ 

организирана неопределеност — неадекватна за групата 

заекващи. В дискустията протича подмяна на съдържателната 

страна на всеки един въпрос със спектъра от преживявания на 

речевата несъстоятелност и обсъждане на „съвместния” неуспех. 

Евентуалните трудности, появили се в груповата дискусия 

(групповая дискуссия), които могат да бъдат свързани с 

конфликтност, напрегнатост или значимост на обсъжданото, 

автоматично се приписват на техниката на речевото общуване. 

Така използването за лечебни цели на целия обем на 

взаимодействието и на взаимоотношенията между участниците в 

групата е невъзможно без допълнителна работа, насочена към 

комуникативната сфера и без корекция в навиците за общуване. 

При личностно-ориентираната групова психотерапия, 

допълнителен специфичен аспект в лечението на болните със 

заекване стават преизграждането на механизмите на общуване и 

формирането на навици за овладяване от болните на правилното 

комуникативно поведение в неговата форма и същност. 

Психотерапевтичната група създава най-добри възможности за 

моделиране на реалната атмосфера на устната комуникация, за 

извеждане на елементите на речевата и езиковата игра, за 

трениране на различни компоненти на комуникативния акт, за 

постигане на успешност в общуването и на ефекта „удоволствие 

от общуването”. Психотерапевтичната група представлява 

едновременнио среда за разгръщане на различни комуникативни 

прояви и средство за въздействие върху тях. 

Специфичните задачи на груповата психотерапия при 

заекването са следните: 1) актуализиране на максимума 

различия в комуникативното поведение на пациентите […]; 2) 

създаване на структурата на диалогичното общуване в групата, 

привличане на вниманието към различните характеристики на 

взаимодействието с партньора и постепенно формиране на ново 

разбиране за целите и ценността на общуването; 3) преодоляване 

на тенденцията към избирателно и неадекватно възприятие и 

построяване на конкретни комуникативни ситуации на основата 

на фиксация върху речевия дефект, в частност променя на 

представите за ролята на невербалния компонент в общуването; 

4) промяна на стеореотипа във възприемането на групата 

пациенти като аудитория и на водещия на групата като 

формален и абсолютен лидер. 

Методите за групова психотерапевтична работа с болни, 

страдащи от заекване, са подробно изложени в разработките на 

В. М. Шкловски,Л. М. Кроль и Е. Л. Михайлова (В. М. 

Шкловский, Л. М. Кроль, Е. Л. Михайлова, 1985) 

Най-ефективно е прилагането на описаните по-горе 

психотерапевтични методи в рамките на комплексната медико-

психологична система за лечение. 
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ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИТЕ  

С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 

Има сходство с психотерапията на зависими от забранени 

психоактивни вещества (наркотици), П. П. З. С. Л. П. се обръща 

преди всичко към личността на болния, като следва определена 

последователност на терапевтичните въздействия (детоксикация, 

общоукрепващо лечение, поддържаща психотерапия/ 

поддерживающая психотерапия). Нейна отличителна особеност е 

това, че злоупотребяващите с легални лекарствени препарати, по 

правило, не извършват антиобществени действия и углaвни 

престъпления, тяхната употреба на лекарствени средства е за 

целите на самолечението или се дължи на неправилно назначени 

фармакологични средства. Тези пациенти се консултриат с 

лекари, запознават се с действието на лекарствените препарати, 

според представената информация в анотации, справочници и 

учебници. 

Изключително широк е спектърът на нервно-психичните и 

соматични разстройства, при които пациентите търсят препарати, 

способни да нормализират тяхното състояние. Ако използваният 

лекарствен препарат поне в някаква степен оправдава 

очакванията и за известно време нормализира състоянието, 

пациентът преминава от епизодичен към систематичен прием на 

лекарства, като обикновено бързото симптоматично подобрение е 

очевидно за пациента, а страничните токсични последици на 

самолечението са отсрочени и са напълно пренебрегнати от 

болния.   

Когато привичното лекарствено средство не оказва желания 

ефект, пациентът или търси с какво да го замени, или се обръща 

към медицинско заведение. В началото на лечението е 

необходимо да се отчитат основните мотиви на болния, които го 

заставят да потърси медицинска помощ. По-нататък следва да се 

укрепи не3говата нагласа към отказ от употребата на обичайно 

използваните от него лекарствени препарати. Основният акцент 

тук се поставя не толкова върху вредата от приема на 

медикаменти без лекарско назначение, колкото върху 

необходимостта от квалифицирано лечение на заболяването. 

Ако пациентът реално чувства, че има възможност да 

нормализира своето състояние без да употребява традиционно 

използваните от него лекарствени препарати и разбира вредата 

от злоупотребата с тях, индивидуалната психотерапия 

(индивидуальная психотерапия), по правило, е успешна. При 

отсъствие на благоприятна прогноза за изхода на лечението, 

злоупотребяващият с лекарствени препараи следва да бъде 

хоспитализиран в психотерапевтично отделение (психотерапев-
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тическое отделение), да бъде консултиран от психиатър-

нарколог с цел уточняването на неговата диагноза, да се осигури 

засилен контрол от страна на медицинския персонал и да се 

въвлече болния в интензивни психотерапевтични програми, 

включително и в техните групови форми. В случай, че 

злоупотребата с лекарства продължава, пациентът може да бъде 

хоспитализиран в специализиано наркологично отделение.  

Вж също Психотерапия на зависимите от психоактивни 

вещества. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ И ИНТЕРНЕТ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ И ИНТЕРНЕТ 

 

Интернет обединява 80 хиляди компютърни мрежи, като 

неговото използване доведе до напълно нов тип разпространение 

и обмен на психотерапевтична информаця и даде импулс за 

търсенето на нови форми на психотерапия, които отчитат 

възможностите на глобалната мрежа. 

Понастоящем най-голямо разпространение са получили 

следните системи, които използват Интернет в качеството му на 

транспортно средство: WWW (още World Wide Web, WS, 

„Глобална мрежа” /«Всемирная паутина»/) —  глобална 

хипертекстова система, която дава достъп до информация, върху 

чийто характер ползвателят на мрежата (user) може да влияе 

интерактивно с помощта на хипертекстови връзки, които 

позволяват да се преминава от един документ към друг, когато 

това е необходимо, като отдалечеността между тях няма 

значение. Документите в WWW могат да бъдат не само текстови и 

графични, но и програмни, в които ползвателят може да въведе 

своите данни, което прави тази система интересна не само в 

качеството ù на източник на информация, но и на перспектива за 

провеждането на тестове, тренинги (тренинг) и др.  

Chat — текстов или разговорен диалог между два и повече 

ползвателя в реално време. Позволаява да се провежда не само 

индивидуална, но и групова психотерапия (групповая 

психотерапия), като се запази високо ниво на анонимност. 

Психотерапията с използване на чатове понастояшем се изпробва 

експериментално, водят се редица групи за подкрепа в този 

формат, а също така и групи за личностов ръст. 

E-mail — електронната поща е система за бързо предаване 

на текстови и звукови съобщения между компютри (в сравнение с 

обичайната поща), приложима в психотерапията. В качеството на 

обратна връзка (обратная связь) се използва не само 

субективната информация на респонденнта, но и резултатите от 

нейния семантичен анализ. Освен високо ниво на анонимност, 

кореспонденцията по електронната поща дава на пациента време 

да преосмисли, да редактира, а това означава да извърши 
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допълнителна когнитивна работа върху проблемите – всичко 

това, което той не може да направи в реално време. Понастоящем 

психотерапията с използване на електронната поща преминава 

експериментална проверка. 

Usenet — система за провеждане на т.н. „телеконференции” 

(«телеконференций»), или на организиране на „групи за новини”  

(«группы новостей»). Дава възможност за водене на своего рода 

групова кореспонденция, разтегната във времето (съобщенията се 

съхраняват в каталога от 5 до 30 дни) и достъпна за всички 

ползватели. Каталогът сам по себе си представлява много широк, 

постоянно допълван тематиче списък. Когато даден ползвател 

избере интересуващата го тема (или се абонира за група новини), 

придобива достъп до друг списък от названия на съобщения, 

подредени по време и взаимосвързани йерархично; след като 

избере интересуващото го название, той получава текста на 

съобщението или може да добави свое. Поради нейното удобство, 

Usenet понастоящем се развива като особено средство за 

разпространяване и обмен на информация не само между 

психотерапевтите-практици и изследователи, но и между 

пациентите, потенциално заинтересовани от това да потърсят 

психотерапия, и онези, които вече са получили такова лечение. 

Наред с новите възможности, като например 

изключителната анонимност не само на индивидуалната, но и на 

груповата работа, неограничената достъпност, в Интернет-

психотерапията съществуват следните проблеми: 

— етични, доколкото психотерапевтичната помощ в 

Интернет поражда специфични, все още недобре изучени 

рискове, възможност за хакерска намеса в кореспонденцията и 

т.н.; 

— юридически, свързани с това, че Интернет като глобална 

мрежа, излиза извън рамките на държавата, на националното 

законодателство, което регламентира оказването на медицинска 

помощ; 

— методологически – поради ограничените възможностите 

за диагностика с оглед недостатъчната обратна връзка и нейния 

основно текстово-ориентиран характер, се налага по-нататъшното 

разработване на принципно нови, адаптирани към прилагане в 

Интернет методики за предоставяне на психотерапевтична 

помощ.  

Вж също Психотерапия по електронната поща на 

Кузнецов. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ // 

ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

Рехабилитацията се явява система от държавни, социално-

икономически, медицински, професионални, педагогически, 
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психологически и други мероприятия, насочени към 

предотвратяване на развитието на патологични процеси, които 

водят до временна или трайна загуба на трудоспособност, които 

подпомагат ефективното и ранно завръщане на болните и 

инвалидите (деца и възрастни) в обществото и възстановяването 

на тяхната обществено полезна трудова дейност. 

Рехабилитацията представлява сама по себе си сложен процес, в 

резултат на който у пострадалия се формира активно отношение 

към неговото нарушено здраве и се възстановява положителното 

му възприятие за живота, света и обществото. 

Рехабилитацията като концепция включва профилактика, 

лчение и адаптация към живота и труда след болестта, а също 

така и прилагането на личностен подход към болния човек. 

Понастоящем е прието да се разграничават медицинска, 

професионална и социална рехабилитация. 

Рехабилитацията на психично болните (Кабанов М. М., 

1978; Воловик В. М., 1979; Кабанов М. М., Вайзе К., 1980, Вид В. 

Д., 1993, и др.) има свои особености, които са свързани на първо 

място с обстоятелството, че при психично болните, за разлика от 

останалите болни, сериозно се нарушават социалните връзки и 

отношения. Личността на болния като цяло и неговите социални 

връзки в частност страдат от самото начало на психичното 

заболяване, именно личността, а не само отделните функции 

(моторни, речеви и др.), на чиито нарушения вече вторично 

болният може, и по правило дава, реакция. Снемането и 

коригирането на личностната реакция протичат в зависимост от 

успеха на „основния” комплекс от мероприятия, насочени към 

възстановяване (реституция) или към компенсация на 

нарушените функции. Рехабилитацията на психично болните се 

разбира като тяхната ресоциализация, като възстановяване 

(запазване) на индивидуалната и обществената ценност на 

болните, на техния личен и социален статус. Основа на всички 

рехабилитационни мероприятия, на всички методи за 

въздействие се явява обръщането към личността на болния. 

Рехабилитацията, по мнението на М. М. Кабанов (М. М. Кабанов 

(1985), има за свои основни принципи (партньорство, 

разностранност на усилията, единство на психосоциалните и 

биологичните методи на въздействие, постепенност на полагането 

на усилия, на провежданите въздействия и мероприятия) и етапи 

(възстановителна терапия, реадаптация, рехабилитация в 

същинското значение на тази дума). Така рехабилитацията 

представлява едновременно цел – възстановяване или запазване 

на статуса на личността, процес (който има неврофизиологични и 

психични механизми) и метод, прилаган по отношение на болния 

човек. 

Именно психотерапията служи най-адекватно на целите на 

рехабилитацията, насочени към възстановяването на личния и 
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на социалния статус на болните по пътя на опосредстване чрез 

личността на лечебно-възстановителните въздействия и 

мероприятия. Промяната на проявите и на протичането на 

психичните заболявания по посока на тяхното смекчаване и 

значителното разширяване на възможностите за прилагане на 

психофармакологично лечение спомагат за нарастването на 

ролята и за повишаването на ефективността на 

психотерапевтичното въздействие. Същевременно „точка на 

прилагане” (точка приложения) на психотерапията, за разлика от 

биологичните методи на лечение, се явява не самият патологичен 

процес (макар неговата зависимост от емоционалните фактори и 

от дейността на индивида да е безспорна), а личността на 

пациента и системата на неговите отношения в реалността. В 

това се състои и (ако се изключат различията в структурата на 

личността и в психофизиологичната реактивност) общото и 

отличителното в психотерапията на болните от неврози и на 

психичното болните. 

В първия случай тя е насочена най-вече към причините за 

болестното състояние, а в последния – към факторите, 

допринасящи за неговата проява и към повишаване на 

адаптивните възможности. И в двата случая обаче се решават 

сходни задачи, свързани с реорганизацията на отношенията и с 

укрепването на социалните позиции на личността. 

Целесъобразността на прилагането при психичните заболявания 

на различни форми на психотерапия (рационална, сугестивна и 

др.) не буди съмнения. Груповата психотерапия (групповая 

психотерапия) обаче в нейните многобройни варианти се 

разглежда като най-адекватен метод за рехабилитация 

(ресоциализация) на болните не само от неврози, но и от психози., 

Все по-голямото разпространение на груповите форми на 

психотерапия се свързва, в частност, с нарастващото осъзнаване 

на ролята на междуличностните отношения както за развитието 

на неврози, на други гранични форми на нервно-психична 

патология, на някои форми на психози, така и на значението на 

отношенията в тяхното лечение. В условията на групата се 

осъществява едновременно въздействие върху всички основни 

компоненти на отношенията – познавателeн, емоционален и 

поведенчески; достига се до по-дълбоко преизграждане на най-

важните свойства на личността, към които се отнасят 

съзнателността, социалността и самостоятелността. Груповата 

психотерапия, в по-голяма степен от който и да било друг метод 

на психосоциално въздействие, спомага да се възстанови 

системата от отношения на болния с неговото микросоциално 

обкръжение, да се приведат неговите ценностни ориентации в 

съответствие с начина му на живот, т.е. решават се онези 

първостепенни задачи, без които е невъзможно постигането на 

успешно социално функциониране на пациентите. Могат да се 
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разграничат два вида групови методи за психотерапия и 

социотерапия (социотерапия) в рехабилитацията на психично 

болните. 

1. Терапевтични процедури, насочени към социалното 

поведение на болния, към неговата комуникативност, към 

способността му да реализира себе си, към разрешаването на 

неговите психични и преодоляването на неговите социални 

конфликти. Те се провеждат, на първо място, в 

психотерапевтични групи (психотерапевтические группы), в 

които промяната на нарушените начини на поведение и 

преживяване стават непосредствен предмет на обсъждане и 

социална рефлексия. Това са групи, фокусирани върху 

конфликтната проблематика на болния (групи за обсъждане и 

групи за проблемни дискусии). На второ място, терапевтичните 

групи, в които взаимодействията между пациентите са 

опосредствани от съвместните дейност и преживявания 

(занимания с художествено творчество, съвместното слушане на 

музика и т.н.). Това са групи, които използват тренировъчни 

техники, игрови и творчески форми на занимания (психомоторни, 

комуникативни, групи за арт- и музикотерапия / 

музыкотерапия). Творческата организация на свободното време 

наред с труда също се разглеждат като средство за формиране на 

личността. На трето място, тук трябва да бъде споменат 

бифокалния терапевтичен подход, при който обект на 

психокорекционна работа наред с болния стават членовете на 

неговото семейство (семейная психотерапия).  

2.  Оптимална организация на социалната структура на 

колектива от пациенти, в чиято основа лежат т.н. средови групи: 

съвет и събрания на болни, функционални групи, колективни 

екскурзии, клуб на пациентите и т.н. Тези социално-

терапевтични групи, ориентирани към социалото активизиране 

на болния и неговото приобщаване към живота и обществото, 

спомагат за тренирането на неговите комуникативни умения и за 

това той да придобие навици за адекватно поведение в 

семейството и на работа. Те осигуряват коригиращ социален 

климат, който позволява отново да се преживеят 

междуличностните връзки. 

Разграничаването на груповите методи има в известен 

смисъл условен характер, което може, в частност, да се проследи 

на примера на комуникативните групи. Активизирането и 

възстановяването на нарушеното общуване на болните в тези 

групи, от една страна, изисква те да се тренират и да преодоляват 

своята неувереност, а от друга – да се разкрие и разреши 

личностната проблематика, която затруднява ефективното 

реализиране на комуникативната функция. 

Терапията чрез заетост използва непосредствено в 

условията на съвместна дейност косвената (невербалната) 
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терапия. Единствено в заниманията с пантомима могат да се 

включат вербални компоненти. Подобно промеждутъчно 

значение има методиката на психотерапевтичната рисунка. С 

помощта на тези методи пациентът получава възможност да 

изрази своите преживявания, които често са трудни за 

възпроизвеждане. 

Въпросът за съотношението между индивидуалната и 

груповата психотерапия може да бъде решен различно – по 

посока на използването на едната или на другата. 

Индивидуалната работа с болния е важна за разкриване на 

неговата основна вътре- и междуличностна проблематика, за 

формиране на мотивация у него да участва активно в груповите 

занимания, за коригиране на реакциите му на груповото 

взаимодействие. Във всички изброени случаи тя служи като 

ценно допълнение към груповата психотерапия и социотерапия и 

е необходима предпоставка за тяхната продуктивност. 

В зависимост от стадия на развитие, от типа протичане и 

формите на психичното заболяване се изменя и съотношението 

между сомато-биологичните (по същество процесуални) и 

индивидуално-психичните фактори, които повлияват 

формирането на картината на болестта, намаляват по различен 

начин способностите на болния да реализира себе си и да 

установи адекватни междуличностни отношения. Необходимо е 

съотвено да се промени не само мястото на психосоциалните 

методи в структурата на възстановителното лечение, но и самите 

методи и конкретните психотерапевтични задачи. Така например 

в допсихотичния период на шизофренията, при излизането от 

тежко депресивно състояние в периода на ремисия личностните 

реакции и промянатана системата от отношения в 

действителността (включително и предизвиканите порочни 

форми на психична компенсация) могат да определят 

състоянието и особеностите на социалната адаптация на 

пациентите. Психотерапевтичната намеса 

(психотерапевтическое вмешательство) в подобни случаи 

придобива патогенетичен характер и изисква включването на 

методи, които спомагат за разкриването и за осъзнаването 

(осознание) от болния на същността и източниците на конфликта, 

от една страна, а също така и търсене на пътища за неговото 

рационално разрешаване – от друга. С други думи, необходимо е 

постигането на същите онези цели, които си поставя и 

психотерапията на неврозите с единствената разлика, че 

постигането на целите тук не отстранява процесуалните основи 

на болестта. Груповата психотерапия на болни с изразени прояви 

на личностна дезинтеграция, със снижена психофизиологична и 

психосоциална толерантност в късните етапи на развитието на 

процеса има друга насоченост.  

Всичко това определя необходимостта да се диференцират 
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задачите на груповата психотерапия и съответните им методи и 

едновременно служи като основа на комплексното избирателно 

използване на различни прийоми. Разграничават се няколко 

нива при решаването на такъв тип задачи:  

1) емоционално стимулиране, социално активизиране и 

установяване на комуникация; 

2) изработване на адекватни стереотипи на поведение в 

трудни ситуации, трениране на общуването и повишаване на 

социалната увереност; 

3) формиране на правилна представа за болестта и за 

нарушенията на поведението, коригиране на нагласите и 

отношенията, и оптимизиране на общуването; 

4) разкриването на съдържателната страна на психичния 

конфликт, преизграждане на системата от отношения и 

намиране на адекватни форми на психична компенсация. 

Наред с тези общи задачи в хода на психотерапията могат 

да се решават и други, частни такива. Конкретизирането им 

изисква многомерно отчитане на сомато-биологичния, психичния 

и социалния компонент на функционалната недостатъчност и 

нейната динамика, във връзка с което могат да се променят 

първоначално формулирани задачи на психотерапията.  

Лечебните цели на психотерапевтичната работа са 

достижими едва тогава, когато в достатъчно голяма степен се 

отчитат активността на патологичния процес, психичното 

състояние на болния, неговата личност, особеностите на неговото 

непосредствено социално обкръжение, достъпността на 

излекуването в неговия случай, индивидуалните му условия на 

живот, които съвкупно определят неговите реални възможности. 

В зависимост от това трябва да се решава, особено в групите от 

психотично болни, непростият въпрос за достустимата дълбочина 

на намеса в сферата на значимите отношение на личността и за 

преизграждането на неефективните, но вече утвърдени форми на 

психична компенсация. Практиката дава немалко примери за 

срив на адаптацията и за изостряне на болестното състояние (до 

степен на поява на суицидни тенденции) при неразумно 

разкриване и обсъждане на психичните проблеми, които за 

пациента имат неразрешим характер.  

Така психотерапията и социотерапията (впрочем също като 

фармакотерапията, трудовата терапия, терапията със заетост и 

др.) не могат да се разглеждат алтернативно в системата за 

рехабилитация на психично болните. Те съставляват единен 

комплекс от психосоциални методи, съчетаното прилагане на 

които на клинично диференцирана основа се явява решаваща 

предпоставка за достигането до ефективно социално и трудово 

възстановяване на пациентите и за оптимизирането на тяхното 

личностно развитие. Може да се говори единствено за изместване 

на акцента на страната на психотерапията в рамките на 
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различните етапи на рехабилитация. 

Широко разпространено е мнението, че проблемът за 

рехабилитацията в лечението на неврозите не съществува, 

доколкото психотерапията по своите цели е идентична на 

рехабилитацията и с нейна помощ може да се реши целия 

комплекс от рехабилитационни задачи. Това допускане е 

справедливо единствено по отношение на личностно-

ориентираната (реконструктивна) психотерапия на 

Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-ориентированная 

(реконструктивная) психотерапия Карвасарского, Исуриной, 

Ташлыкова), особено що се отнася до нейната групова форма, 

насочена към преизграждането на нарушените отношения на 

личността, а заедно с това и към възстановяването на здравето и 

на пълноценното социално функциониране на болния. Тук 

действително психотерапията и рехабилитацията се сливат в 

единен процес. Доколкото обаче да се помогне на болния от 

невроза в реалната практика се оказва често осъществимо с 

използването единствено на симптоматични методи, то при 

тежките, затегнати форми на неврози и невротично развитие 

въпросите за рехабилитацията придобиват особено значение и 

трябва да се намират постоянно в полезрението на лекаря. 

Описаните по-горе общи принципи на рехабилитация на 

болните с нервно-психични заболявания и ролята на 

психотерапевтичните методи в нейното осъществяване оказват 

съществено влияние през последните години върху 

разработването и внедряването на рехабилитационни програми 

практически във всички области на медицината. Целите, 

задачите и конкретното им съдържание се определят от 

особеностите на клиничните прояви на болестта, от нейното 

протичане и прогноза, от съотношението между биологичните, 

психичните и социалните механизми, които задействат 

възникването и поддържат развитието на патологични 

разстройства.  

Вж също Психотерапия при соматични заболявания, 

Психотерапия в неврологията, Психотерапия в 

геронтологичната практика. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕЛИГИЯ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕЛИГИЯ 

 

Още от времето на първобитните общества медицината и 

религията са свързани помежду си, доколкото често именно 

страданието (болестта) формира у човека религиозното чувство, 

мисълта за Бога. Боговете изпращат болестта и само те могат да 

избавят от нея. Посредник между болния и Бог в епохата на 

първобитните култури е жрецът или шаманът. Целият начин на 

живот на народите, намиращи се на ниско ниво на общественото 
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развитие, техните обичаи, ритуали, прийоми за възпитание, 

отдавна са предмет на внимание от страна на етнолози, 

психиатри, психотерапевти и учени от други специалности, като 

ценен пример за това как религията влияе на психичното здраве 

на членовете на племето, е фигурата на шамана. Изучаването на 

традиционните ритуални празненства, а също така на 

прийомите, използвани от шаманите в примитивните култури в 

най-различни части от света, показват, че зад външната дива и 

нелепа форма, в която те се осъществяват, се крие дълбоко 

съдържание, което има не само психотерапевтично, но и 

психопрофилактично значение, като последното видимо дори е 

по-често срещано, отколкото първото. 

Съвременната психотерапия едва неотдавна оцени 

достойнствата на груповите методи, докато в културно 

изостаналите общества колективният характер на 

психотерапевтичната практика е едва ли не най-главната 

отличителна черта  (Семичов С. Б., 1975). При извършване на 

шамански ритуал, освен пациента, се събира и цялото негово 

домочадие и други членове на обществото. Те не просто 

присъстват в качеството си на зрители, но и са активно въвлечени 

в терапевтичния процес, те усвояват тълкуванията на шамана, 

който по пътя на сугестията, действайки чрез прийоми от 

народния епос, преизгражда взаимоотношенията между 

членовете на семейството, предписва на всички и на всеки 

поотделно норми на поведение, формира нова ценностна система. 

Освен това, доколкото „злите духове”  («злые духи») понякога 

наказват не самия виновен, а неговите роднини и останалите 

членове на племето, то това значи, че всички са отговорни един 

за друг и затова оздравяването на всеки един става дело, в което 

интерес имат всички. Ярко изразен групов характер имат и 

различните ритуални тържества, които обикновено ознаменуват 

навлизането на човек, група хора или на цялата общност, в 

някакъв отговорен кризисен период (церемония по инициация на 

юношата, сватба, оргиастични празници, начало на лов или на 

война и др.). 

Важна особеност на психотерапията в широкото разбиране 

на този термин в първобитното общество е това, че представата за 

болестта като резултат от магическо въздействие, използвана от 

шамана в неговите тълкувания, е разбираема за околните, 

доколкото съответства напълно на тяхното ниво на развитие, на 

собствената им картина на света, което прави хората 

възприемчиви по отношение на психотерапевтичното влияние. 

Друга характерна черта е значителната емоционална 

въвлеченост в терапевтичния процес на всички участници, които 

му се отдават напълно, нерядко достигайки до екстаз. И накрая, 

третата особеност се състои в отсъствието на какъвто и да било 

скепсис: както шаманът, така и всички останали участници са 
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обхванати от фанатична вяра в успеха на цялото мероприятие. 

Пълното съвпадение между очакванията на шамана и на 

пациента е една от отличителните черти на подобно 

партньорство. Всичко това  —  общата за всички участници в 

групата ценностна система, емоционалната въвлеченост, вярата в 

успеха — се разглеждат в съвременната психотерапия като 

необходими условия, в голяма степен определящи резултата от 

нея. Високата степен на ефективност на магическата практика 

също едва ли буди съмнение.  Доколкото в първобитното общество 

психичното не се противопоставя на соматичното, 

психотерапевтичният, „медико-психологически” (медико-

психологический) подход има място и при соматичните 

заболявания, като и тук той оказва благотворно въздействие. 

Една от причините за резултативността на шамана е в това, че 

той по-често работи с онези соматични заболявания, при които 

диапазонът на функционалните нарушения е достатъчно широк. 

Сред ритуалните празници, които имат психопатологично 

значение, са описани такива, по време на които периодично се 

допуска престъпване на някои общоприети правила на 

съвместния живот и на свободното изразяване на емоции, приема 

се неспазването на някои забрани, действащи в друго време. 

Обичаите, санкциониращи такава непосредствена реализация на 

желанията, се разглеждат от съвременните изследователи като 

изпълняващи функцията на „лечебен регрес” (целебного 

регресса), В особено критични за общността периоди се извършва 

обредът „изгнание на злото” (изгнание зла), при който хората, 

въоръжени с пръчки и с въодушевление, се обединяват, гонят 

въображаемия зъл дух и го мятат в пропастта, във водата и т.н. В 

резултат на това се постига сплотяване на целия колектив, като 

същевременно се „изгонват” потиснатите тревога и гняв, след 

което „хората спят по-леко, по-спокойно и стават по-здрави”. 

Нерядко като отдушник, като начин на отреагиране служат 

ритуалите, по време на които участниците встъпват в чужда 

роля, слагат си маски и т.н. Всички тези обичаи се разбират от 

съвременните изследователи като своеобразни форми на катарзис 

(катарсис) или на отреагиране. Съществуват обаче също и 

ритуали, целта на които се състои в това да постигнат обратното 

— да повишат толерантността към фрустрация, да възпитат 

сдържаност. Към тях в известен смисъл може да се отнесе 

процедурата на изповедта и прошката. При това изповедта не се 

адресира толкова към шамана, колкото към потърпевшите 

членове на племето на болния. Тук може да се отнесе и обичаят 

подрастващите, преминаващи през инициация, да се полагат в 

една постеля с жени и да се учат по този начин на сдържаност. 

Своеобразен обичай, широко разпространен сред много 

примитивни народи, е ритуалът „изкупителна жертва” (козел 

отпущения). По време на тази церемония, извършвана например 
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в периода на суша, глад или епидемия, „изкупителната жертва”, 

която може да бъде животно (маймуна, крава), но и дори човек, 

приема върху себе си цялата вина, всички злодеяния на 

останалите членове на племето и принася себе си в жертва. 

Ритуалът „изкупителна жертва”, както и този на изповедта, 

спомага за намаляването на нивото на тревожност, усилвайки 

„психичните защитни механизми” (психологические защитные 

механизмы). 

Особен психотерапевтичен прийом е т.н. „изцеление чрез 

посвещение” (исцеление через посвящение), когато пациентът 

открива в себе си призванието на изцелител и в процеса на 

последващо обучение, а след това на самостоятелна практика, 

постига механизма на собственото първоначално заболяване. 

Психотерапевтичен прийом, неотдавна открит от изследователите 

на племето маори, народ от Нова Зеландия, е практиката на 

временното отшелничество, към който туземците отдавна 

прибягват, за да възстановят здравето си в състояние на криза. 

Това, че ритуалите се срещат във всички примитивни 

култури и обикновено имат групов характер, безусловно 

свидетелства за жизнено важното значение и на това и на другото 

за съществуването на колектива. Смисълът на ритуалите, 

свързани с особено отговорни моменти в живота на човека 

(например при встъпване в нова социална роля), се състои в 

свеждането до минимум на дълбочината и продължителността на 

вътрешния конфликт, свързан с такава важна стъпка. Ролята на 

групата в този случай се заключава в това, че тя освобождава 

човека от товара на взимането на решение. След 

психологическата обработка индивидът се възражда и встъпва по 

съвсем нов начин в един съвсем нов живот. Колективният 

характер на ритуалите усилва чувството за безопасност на всеки 

човек чрез отъждествяването с групата, която включва не само 

живите, но също така и починалите и обожествените предци.  

Всичко това насочва към допускането, че в първобитните 

култури съществува определено „разбиране” на механизмите на 

възникване на нарушенията на психичното здраве и в тези 

общества са известни начините за неговото поддържане и 

укрепване. Религията играе водеща роля в това. 

По-нататък се формират два противоположни подхода към 

обяснението на произхода на болестта и нейното лечение. 

Привържениците на първия се стремят да обяснят причината за 

болестта от емпирично-рационална позиция и да приложат 

съответните каузални видове терапия. Подкрепящите 

религиозно-магическия подход търсят причините за патологията 

в свръхестествените сили и прилагат ирационални лечебни 

методи, които се основават на псевдонаучни хипотези. Тези два 

подхода си съперничат и до днес. Жителите и на градовете и на 

селата често повече вярват в събиращите треви и в магьосниците, 
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отколкото в притежаващия подходящо образование лекар, защото 

първите разглеждат своите лечебни функции като изкуство, а не 

като наука. Надареният с целебна сила шаман се сравнява с 

получилия медицинско образование психиатър по крайния 

резултат: шаманът понякога при лечението на психози 

(например на такива с психогенна природа) постига големи 

успехи. В течение на столетия, хората изпълват митовете, 

сказанията, религиозните си вярвания със същества, които 

притежават свръхестествена сила и винаги влияят на 

въображението на човека и на неговите фантазии. 

Източниците на магическото мислене (Kocova Z., Hausner 

M., 1979) са различни, а именно: бягство от реалнозтта в 

измислен живот; богата фантазия; жажда за необичайни, 

свръхестествни преживявания и впечатления; стремеж към 

обясняване на различни феномени; неистинна интерпретация на 

различни периоди от развитието на човечеството; страх пред 

свръхестествените сили и желание да си осигурят защит аот тях; 

стремеж да се опознае бъдещето, да се обезпечи собственото 

благополучие в делата и да се избегне нещастието; 

прорицателността с тълкуване на символите на щастието и 

предупреждаващите такива; магьосничеството — създаването на 

символите на властта, които биха могли да изменят житейския 

път на омагьосания в негова полза, а враговете — да накажат и 

унищожат; стремеж към безсмъртие, към вечна младост или поне 

към дълъг живот; надежда за необичайно, свръхестествено 

разрешаване на проблемите; тенденция към прилагане в живота 

на предания и измислици, а също внедряването им в съзнанието 

на децата; стремеж към справедливост, възнаграждаване на 

добрите и наказване на лошите или тук, на земята, или след 

смъртта; алчност и умишлена измама. 

Сред промените, които спомагат за проявата на магическото 

мислене са: психични и психопатологични процеси; вродени 

ейдетични способности; внушение (внушение) и внушаемост, 

безкритичност и лековерност, надценяване на традициите и 

традиционното мислене и вярвания; нарушения на паметта; 

мечти наяве и тяхното случайно съвпадение с реални събития; 

повърхностно мислене; кататимно и аналогизиращо мислене, 

неадекватна мисловна символика, съждения постфактум и на 

основата на отделни, единични факти, на емоционални,  а не на 

обективни аргументи; нарушения в ориентацията в представите 

за ценностите, погрешно надценяване. 

Както вече бе посочно по-горе, елементите на груповата 

психотерапия (групповая психотерапия) съществуват още в 

примитивните древни общества и при тяхното изучаване се 

подчертава значението на обичаите и ритуалите. Понастоящем с 

тяхното изследване се занимават не само етнологията и 

етнографията, но също така социологията, културната 
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антропология, психологията, психиатрията, психотерапията и 

други научни дисциплини. Доказано е, че примитивното 

общество представлява само по себе си първия модел на 

психотерапевтично общество, а много от лечебните фактори и 

технически прийоми, използвани в него за укрепване на 

психичното здраве, осъзнато или неосъзнато се прилагат и в 

съвременната психотерапия. През 80-те години на XX век в 

Чехословакия за лечение на психозите се използват някои 

подобни методи за психотерапевтично въздействие: социодрама в 

рамките на ритуалните празници; психодрама и психомелодрама 

при психозите; театър на куклите (марионетки) при психозите 

(вж Етнотерапия на Гауснер и Кочова/ Этнотерапия Гауснера и 

Кочовой). 

Въпросът за отношението между П. и Р. засягят в своите 

трудове много известни изследователи: Юнг (Юнг, Jung С. G.), 

Мей (Мей/ May R.), Фром (Фромм/ Fromm E.), Франкъл 

(Франкл/ Frankl V. E.) и др. Според последния религията е един 

от феномените, с които се сблъсква психотерапията. По принцип 

за психотерапията религиозността и атеизмът са съществуващи 

явления и психотерапията е задължена да заема неутрална 

позиция спрямо тях. Психотерапията трябва да се прилага по 

отношение на всички хора, вярващи или не, от всеки един 

психотерапевт, независимо от неговия светоглед. С други думи, за 

психотерапията религията може да бъде само предмет, но не 

почва, на която тя се изгражда. Смятайки медицината за тази 

почва, Франкъл приема, че е необходимо тя да се разграничава от 

теологията. 

Целта на психотерапията е да лекува душата, докато целта 

на религията е да спаси душата. Ако обаче религията, съгласно 

нейната изходха насоченост, дори и слабо, се вълнува и грижи за 

неща като оздравяването или предотвратяването на болестта, то 

тя дори — без да е умишлено — оказва психохигиенно и дори 

психотерапевтично действие. Това се случва, благодарение на 

факта, че религията дава на човека безпрецедентната 

възможност, която той не може да намери другаде, да се увери в 

трансцендентното, в аболютното. В психотерапията също може да 

се установи аналогичен непреднамерен страничен ефект, 

доколкото в отделни случаи се отбелязва, че пациентът в хода на 

психотерапията се връща към отдавна загубени източници на 

изначална, несъзнавана, изтласкана религиозност. И макар това 

да се случва понякога, психотерапевтът няма право да си поставя 

такава цел. Всъщност в този случай той се обединява с пациента 

на основата на общата им вяра и действа изхождайки от нея, но 

още в самото начало не се обръща към него като към болен. 

Религията в психотерапията е необходимо да се отчита по 

една проста причина: логосът в логотерапията (логотерапия) по 

Франкъл, предполага смисъл. Човешкото битие винаги се стреми 
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да надхвърли собствените предели, винаги е устремено към 

смисъла. Най-главно за човешкото битие си остава 

осъществяването на смисъла. Ако психотерапията разглежда 

феномена на вярата не като вяра в Бога, а като по-широка вяра в 

смисъла, то по принцип тя има право да включи вярата като 

явление в сферата на своето внимание и да се занимава с него. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ // 

ПСИХОТЕРАПИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ 

  

Все по-широкото признаване на биопсихосоциалния модел 

на болестта в медицината и здравеопазването изостря въпроса за 

съотношението между биологичните (преди всичко 

фармакологични), психичните и социалните въздесйтвия в 

системата на лечението при различни заболявания. 

В най-общ план може да се говори за две предпоставки на 

широкото и действено прилагане на психотерапията. На първо 

място, предпоставка е директното използване на нейния лечебен 

ефект при обширен кръг заболявания, в етипатогенезата на които 

психичният фактор има определящ (неврози) или много 

съществена роля (други гранични нервно-психични разстройства, 

психосоматични нарушения). На второ място, предпоставка също 

така е лечебно-профилактичното значение на психотерапията с 

отчитане на психосоциалните реакции на личността на 

соматичните, психичните и други болести и на техните 

последици, на влиянието на специфични соматопсихични 

разстройства върху психичното функциониране на индивида, 

върху неговото поведение и пр.  

Наред с психотерапевтичните методи при посочените 

разстройства обаче широко се прилагат и фармакологични и в 

частност – психотропни средства. Това се обяснява, от една 

страна, с несъмнените успехи на фармакологията, а от друга – с 

невъзможността понастоящем да се удовлетвори потребността от 

квалифицирана психотерапевтичната помощ на всички, на които 

тя е показана и при които може да бъде ефективна, преди всичко 

поради значителната ù времеемкост. Обратно, лекарствените 

препарати са широкодостъпни, отличават се с висока 

избирателна активност и с бързо действие. 

С тезата, че използването на фармакологични препарати 

при редица заболявания, особено при неврози и други граничещи 

с тях нервно-психични и психосоматични разстройства се явява 

капитулация на психотерапевта пред болния, понастоящем са 

съгласни далеч не всички специалисти. Изследване, проведено от 

членове на Американската психоаналитична асоциация, показва, 

че 60 % от лекарите използват в лечението на своите пациенти 

лекарства наред с психоанализата (психоанализ). 

И макар фармакотерапията да продължава да се разлежда 
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като основен фактор на медико-биологичната намеса, се 

подчертават нейните преки и опосредствани психотерапевтични 

ефекти. Фармакотерапията съдейства на психотерапевтичния 

процес чрез реализиране на своята специфична биологична 

активност. Последната може да бъде полезна при установяване 

на контакт с болния, за демонстриране на компетентността на 

лекаря и за укрепване на терапевтичната връзка. По пътя на 

отслабването на симптомите, фармакотерапията може да 

отстрани преградите при постигането на ефективно терапевтично 

общуване, като увеличава степента на свобода при изучаването 

от пациентите на скритите им психични конфликти. 

Разрушавайки симптоматичните бариери, лекарствената терапия 

може да спомогне за узилването на психични изменения и за 

интегриране на нови разбирания във всекидневния живот. 

Фармакотерапията въздейства на пациента също и 

посредством плацебо-ефекта. В този слчуай обаче не става дума 

за неговото традиционно разбиране. Шапиро и Морис (Шапиро и 

Моррис/ Shapiro A., Morris L., 1978) разглеждат в качеството на 

плацебо-ефект всяка фармакотерапия или компонент на 

терапията, които насочено се прилагат поради техния 

неспецифичен психичен или психофизиологичен ефект или 

поради техен предполагаем ефект, но без да има целенасочено 

влияние върху механизма на болестта. И макар лекарствата, 

несъмнено, да се прилагат в терапията на специфични 

нарушения, те невинаги са ефективни, доколкото диагностичните 

им показания не са напълно ясни или точни. В онези случаи, в 

които фармакологичното въздействие не води до желаното 

симптоматично облекчение, плацебо-ефектът от прилаганите 

лекарства може да бъде използван в по-нататъшния 

терапевтичен процес. Преговорите с пациента за значението на 

лекарството могат например да служат като основа, на която да 

се изгражда терапевтичната връзка „лекар-пациент”. 

Както отбелязва Байтман (Бейтман/ Beitman В. D., 1981), 

фармакотерапията може да усили реакцията на пренос (перенос) 

спрямо онези преносни реакции, които се случват без лекарствена 

терапия. Изискванията на пациента да му се назначи 

медикамент могат да разкрият дълбинни отношения на 

зависимост или други преносни взаимоотношения, точно както 

преговорите за лекарствата могат да способстват за разкриването 

на характерни особености на други междуличностни отношения. 

Лекарствените предписания могат да помогнат в разбирането на 

ключовите динамични процеси, които се отнасят до съпротивата 

(сопротивление), преноса и контрапреноса (контрперенос) и 

като цяло да съдействат за постигането на изменения в процеса 

на работа.   

По-долу се разглеждат особеностите на съотношението 

между психотерапия и фармакотерапия при три групи 
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заболявания – неврози, психосоматични разстройства и психози, 

като се отчита различната представеност в тяхната патогенеза на 

биологичните и психосоциалните въздействия и ролята, която 

придобива в тяхното лечение психофармакологичната терапия. 

Последователното разглеждане на неврозите като основна 

група психогенни заболявания определя и водещия метод за 

тяхното лечение, а именно каузалната психотерапия (каузальная 

психотерапия), докато в същото време фармакотерапията, 

включително с помощта на психотропни средства, оказва 

предимно симптоматичен ефект при неврозите. Действието на 

тези препарати се разгръща на относително по-ниски нива на 

механизмите за развитие на невротичните състояния, все още 

далечни спрямо тези, към които е насочена по същество 

личностно-ориентираната психотерапия.  

И макар психотропните средства да въздействат по-скоро на 

емоционалното състояние и единствено опосредствано чрез него 

— на патогенните обстоятелства и личността, съществуват и 

редица положителни страни на тяхното действие, които вече 

споменахме. За разлика от поддръжаниците на тезата за 

капитулацията на лекаря пред болния от невроза в случаите на 

активно използване от първия на психотропни средства, техните 

противници, без да противопоставят психотерапията на 

фармакотерапията, виждат основното предназначение на 

последната в това тя да „отваря вратите пред психотерапията”  

(«открывает двери для психотерапии»). Дори краковременното 

симптоматично подобряване на състоянието в началото на 

лечението способства психотерапията, доколкото то повишава 

вярата на болния, че ще оздравее. Оказвайки нормализиращо 

влияние върху емоционалната сфера на болните, психотропните 

средства създават условия за бързо включване и за по-

конструктивно участие на индивида в разрешаването на 

психотравмиращите ситуации, които предизвикват невротична 

декомпенсация и я поддържат. Така системата от 

психотерапевтични и фармакотерапевтични въздействия може да 

служи като основа, която да обезпечи най-добрите условия за 

отстраняване на неврозата, като съотношението между тези 

компоненти трябва да се определя с отчитане на конкретните 

обстоятелства. Колкото по-изразени са биологичните механизми в 

патогенезата на неврозата, толкова по-голямо значение 

придобива фармакотерапия. Същевременно при все особената 

важност и перспективността на биологичните видове лечение на 

последните, особено при неврозата на развитието, те отстъпват на 

психотерапията, която решава стратегическата задача да се 

достигне до по-дълъг и устойчив терапевтичен резултат. Това не 

изключва допускането, че при достатъчно знания за патогенезата 

на невротичното състояние и при целенасочено прилагане на 

психотропни средства за въздействие върху едни или други 
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негови звена, действието на фармакологичните вещества, поне по 

отношение на отделните симптоми и синдроми, може да се 

доближи до това на патогенетично. 

Необходимо е да се посочат редица общи особености в 

действието на психотропните средства при неврозите (Тупицын 

Ю. Я., 1973; Карвасарский Б. Д., 1990; Александровский Ю. А., 

1993). Във връзка със задачите на лечебната практика, се 

представя като важно разглеждането на високата чувствителност 

на болните от неврози към психотропните средства в два плана – 

биологичен и психичен. Повишената чувствителност на лицата, 

страдащи от истерия, неврастения и други форми на неврози, 

към химически, а също така към физически дразнители 

вследствеие на нарушенията на кортико-хипоталамо-

хипофизарните връзки при невроза е добре известна. От една 

страна, това обстоятелство диктува необходимостта да се установи 

каква е оптималната дозировка на психотропните средства, като 

се започне от най-минималните дози на тяхното приложение, 

което е особено съществено при назначаването на производните 

на фенотиазина: фенотиазина: левомепромазина (тизерцина), 

тералена, френолона и др. От друга страна, лекарят трябва да 

познава детайлно психичните и сомато сомато-вегетативни 

промени, предизвикани от прилаганите психотропни средства, за 

да може да предупреди болния за тях и да избегне неговите 

негативни психични реакции. Пропускането на това 

обстоятелство нерядко „компрометира” психотропните препарати, 

което създава сериозни психотерапевтични трудности в тяхното 

прилагане, включително и в случаите, когато назначаването им 

безусловно е показано.  

Провеждането на съчетание от психотерапия и 

фармакотерапия при болни с неврози изисква отчитането както 

на положителните, така и на възможните отрицателните аспекти 

на тяхното взаимодействие (Полторак С. В., 1999). 

Фармакотерапията може да оказва неспецифично въздействие, 

което косвено потенционира психотерапевтичните мероприятие. 

Психотропните препарати, като намаляват афективните и 

сетивни нарушения, спомагат за успокояване на болния, 

повишават неговата вяра в правилността на диагнозата и 

терапията, подпомагат установяването на оптимален контакт с 

лекаря. Освен това, отслабването на интензивността на 

симптоматиката помага на елкаря в процеса на психотерапия да 

съсредоточи вниманието на пациента върху обсъждането на 

невротичните му проблеми, а не върху симптомите на болестта. 

Реакцията на болния на фармакотерапията често става тънък 

индикатор на емоционалните взаимоотношения между болния и 

психотерапевта. Пациентът може да потиска в себе си 

неудовлетвореността си от лекаря, но тя да се прояви под 

формата на несвойствен за дадения препарат страничен ефект 
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или дори като възприемане от страна на пациента на седативно 

средство като стимулиращо и обратно. 

В клиниката на неврозите е нужно да се отчита изходната 

нагласа на болния към фармакотерапията. Някои смятат 

лекарствените средства, особено най-новите такива, за 

задължително условие за своето оздравяване. Отрицателното 

отношение на други е обусловено от редица причини: отсъствие 

на резултат при прилагани по-рано препарати, страх от 

странични действия, дори минимални изменения на състоянието, 

предизвикани от лекарствата. Нерядко източник на негативното 

отношение на болните с неврози към лекарствените препарати е 

неправилната информация, получена от други пациенти, от 

средния медицински персонал или при четенето на описанията 

на лекарствата, на основата на които се прави извод, че 

психотропните средства се прилагат единствено при психози — 

шизофрении, манийно-депресивна психоза и други психични 

заболявания. Адекватната психотерапевтична корекция, често с 

елементи на директна или косвена сугестия, се явява 

задължително условие за последващото ефективно използване на 

психотропни средства в общия комплекс на лечението при болни 

с невроза. Характерът на нагласите на болните относно 

психотерапията и фармакотерапията зависи също така от типа 

вътрешна картина на болестта (В. А., 1986). При сомато-

центрирания тип (представите на болния са съсредоточени върху 

предполагаемите от тях соматични или мозъчни причини за 

неговата болест) пациентът оценява по-високо 

фармакотерапията, отколкото психотерапията. При пациентите с 

психо-центриран тип вътрешна картина на болестта (произходът 

на неврозата се свързва от болния с психична травматизация) 

психотерапията се разглежда от тях като водещ метод за лечение. 

Нагласата към фармакотерапията, по правило, се съчетава със 

склонност на болния да бяга от отговорност и самостоятелност в 

разрешаването на неговите трудности, тя може да бъде 

обусловена също и от такива личностни позиции на болните от 

неврози като автономност и нежелание да излагат за обсъждане 

своите вътрешни проблеми, а също така и да се дължи на техния 

стремеж да получат ефективна краткосрочна тераия. Задачата на 

психотерапевта е да не следва предпочитанията на болните по 

отношение на един или друг метод за лечение, но същевременно 

да отчита особеностите на тези нагласи в своята терапевтична 

тактика. Ефектите на седация и миорелаксация на 

психотропните препарати могат да бъдат използвани при 

прилагането на хипнотерапия (гипнотерапия) и автогенна 

тренировка (аутогенная тренировка).  

При провеждането на комплексна терапия на неврозите, 

особено на нейните затегнати форми, лекарят често се оказва в 

трудно положение. В неговото поведение в противоречие могат да 
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встъпят ролята на „психотерапевта” и на „фармакотерапевта”. 

Необходимостта да снижи остротата на емоционалното реагиране 

на пациентите в условията на провеждането на групова 

психотерапия (групповая психоерапия) при разкриването на 

емоционалната проблематика на членовете на групата води до 

нагласа на лекаря към отказ от активното прилагане на 

психотропни средства. В същото време изразените тревога, 

фобийни преживявания, вегетативни кризи диктуват 

необходимостта от използването на съвременни психотропни 

средства и вегетативни хармонизатори с оглед на тяхната висока 

избирателна ефективност. В тези условия изборът на 

транквилизатори с ограничено седативно действие става 

актуално и позволява да се избегнат посочените затруднения. 

Широкият диапазон на съвременните психотропни средства 

и на психотерапевтичните методи дава възможност за тяхното 

оптимално съчетаване в зависимост от клиничната форма на 

неврозата, от целите на терапията и от организационната форма 

на лечебната помощ. Така в психотерапевтичния кабинет 

(психотерапевтический кабинет) на общосоматичната 

поликлиника и на психоневрологичния диспансер определящо 

значение имат кратковременността и интензивността на 

психотерапията и практически винаги — съчетаването на 

психотерапията с биологична терапия, преди всичко с 

психотропни средства. В стационарната комплексна терапия на 

тежките, затегнати форми на неврозите с честа декомпенсация на 

болните (при наличие не само на субективно, но и на обективно 

трудна житейска ситуация), съвременните психотропни средства 

често придобиват важно значение. 

И макар въпросът за съвместимостта на психотерапията и 

съвременните психотропни средства все още да се дискутира, като 

цяло се отбелязва тенденция към по-активното и по-

диференцираното им прилагане в клиниката на неврозите. 

Изборът на психотрпен препарат в клиниката на неврозите 

се извършва, като се отчита характерът на водещия синдром, на 

типа и етапа на невротичното състояние. Най-общо, при остро 

възникващите, емоционално наситените и слабо свързаните с 

личността на болния невротични прояви е по-вероятно да се 

достигне до значими теоретични резултати, отколкото при вяло 

протичащи, по-афективно заредени, продължителни невротични 

състояния, при които се отбелязва „сплав” между невротичния 

компонент и личността на болния като цяло – неговите 

отношения, нагласи, тенденции. От всички основни 

психофармакологични средства — невролептици, 

антидепресанти, транквилизатори, психостимулатори — при 

неврозите най-широко се прилагат транквилизаторите, преди 

всичко производните на бензодиазепина: диазепам (седуксен, 

валиум, апаурин, реланиум, сибазон); на хлордиазепоксид 
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(либриум, елениум, напотон), нитразепам (еуноктин, радедорм, 

могадон), оксазепам (тазепам, адумбран, нозепам), медазепам 

(рудотел, нобриум), лоразепам (ативан), феназепам, тофизопам 

(грандаксин). В лечебната практика се използват също така 

транквилизатори, които не се явяват производни на 

бензодиазепина като мепротан (мепробамат, андаксин), 

триметоксазин (триоксазин), клобазам (фризиум), амизил 

(бенактизин), мебикар, фенибут и др. Под влиянието на 

транквилизаторите на първо място се намалява емоционалната 

възбудимост и афективната наситеност на невротичните 

преживявания, нормализира се процесът на заспиване и 

вегетативните функции, след което се ликвидират депресивните 

разстройства, раздразнителността и т.н. Освен транквилизатори, 

при неврозите се използват средства с психостимулиращ 

(сиднокарб/ мезокарб), с невролептично действие (т.н. малки 

невролептици: френолон, тиоридазин (мелерил, соналакс, 

терален), и антидепресивно действие (антидепресанти: 

амитриптилин, коаксил, тритико и др.). Традиционно при 

неврозите се прилагат лекарствени препарати с общоукрепващо 

действие (фитин, калциев глицерофосват, липоцеребрин, 

глюкоза, инсулин, витамини), със седативно (бромиди, валериан), 

стимулиращо (женшен, пантокрин, китайски лимон, сибирски 

женшен, алое, ФИБС), вегетативни „хармонизатори” (белаид, 

белатиминал). Арсеналът на тези средства постоянно се допълва: 

така през последните години при неврозите започнаха широко да 

се прилагат церебролизин, ноотропи — аминалон, пирацетам 

(ноотропил), пиридитол (eнцефабол), фенибут и др. 

При прилагането на транквилизатори е необходимо да се 

помни за техните странични явления и усложнения 

(Александровский Ю. А., 1993). Към тях се отнасят на първо 

място миорелаксацията, атаксията и свързаните с тях 

оплаквания като вялост, слабост, сънливост, неточност на 

моторните реакции и др., които затрудняват изработването на 

необходимата отговорност и активното участие в системата от 

психо- и социотерапевтичните мероприятия, а на второ място, 

вероятността за психично привикване към „защитно” 

анксиолитично действие, опасението да останеш без него и 

страхът от „живот без таблетки”, на трето място — появата на 

физическа зависимост от транквилизаторите и на четвърто — 

засилването на тревогата, страха и психоаналептичното действие. 

Съотношението между психо- и фармакотерапията при 

психосоматичните заболявания (хипертонична болест, исхемична 

болест на сърцето, язвена болест на стомаха и 

дванадесетопръстника, бронхиална астма и др.) се определя от 

ролята на биологичните и психосоциални фактори в тяхната 

етиопатогенеза (Губачев Ю.М., Стабровский Е. М., 1981; 

Карвасарский Б. Д., Губачев Ю. М., 1981). Представлява интерес 
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съотношението между психотерапевтичните и лекарствените 

въздействия при три вариант за участие на психичния фактор в 

развитието на дадени заболявания: „ситуационен” (първично-

психогенен), „личностен” и „психопатологичен”, описани от Ю. М. 

Губачов (Ю. М. Губачев).  

При „ситуационния” вариант в центъра на психотерапията 

са особеностите на механизмите на психична защита 

(психологическая защита), изработването на оптимални форми 

на реагиране в конфликтни ситуации, които се характеризират с 

абсолютна или относителна неразрешимост. Във връзка с 

трудностите в овладяването на оптимална стратегия за 

реагиране, което налага продължително психотерапевтично 

въздействие, е целесъобразно на първите етапи от лечението да 

се смекчи патогенното действие на емоционалния стрес с 

помощта на психофармакологични средства, които увеличават 

адаптационните ресурси на нервната система. Недостатъчността 

на фармакологичната корекция на емоционалните разстройства, 

нежелателността и дори вредата на продължителната редукция 

на емоционалната сфера налагат провеждането на допълнителни 

мероприятия, които обезпечават защитата на вегетативната 

система чрез вегетотропни средства, които блокират предаването 

на излишните импулси към рецепторни апарати на вътрешните 

органи. При втория, „личностния”, вариант на продължителен 

хипертрофиран или извратен тип психично реагиране, 

дисхармоничната личност се явява причина за развитието на 

хроничен емоционален стрес, чиято роля в патогенезата на 

психосоматичните разстройства е общопризната. Наред с 

личноснто-ориентираната (реконструктивна) психотерапия 

на Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-

ориентированная (реконструктивная) психотерапия 

Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова), а също така на 

психотерапията в когнитивно-поведенчески план, на такива 

болни е показана и психотропната и вететолитична 

медикаментозна терапия, която да смекчи психоемоционалното 

пренапрежение. […] 

Невролептичните средства при психоматични заболявания 

(препарати от фенотиазиновия ред: аминазин /хлорпромазин – 

бел. прев./, трифтазин /трифлуоперазин – бел. прев./, тизерцин 

/левопромазин – бел. прев./, еглонил и др.) следва да се 

назначават в условията на психомоторно безпокойство, което се 

наблюдава при остър инфаркт на миокарда, при церабални 

съдови разстройства и заболявания, водещи до развитие на остра 

хипоксия, а също така при изразени страх и афективна 

напрегнатост. Препаратите от тази група потенционират 

действието на наркотиците, сънотворните и аналгетиците, на 

адреналитичните, холинергичните и антихистаминовите 

свойства, а също така на спсообността да се блокират 
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централните механизми на трескавата реакция. 

Транквилизаторите, без да оказват антипсихотично действие, се 

отличават с висока степен на активност по отношение на 

симптомите на психична дезадаптация (чувство за страх, тревога, 

психична напрегнатост). Представляват интерес данните за 

антихипоксичното действие на препаратите от бензодиазепино-

вия ред (Закусов В. В., 1976). Антидепресантите и 

психостимулаторите са показани при болни с депресивни и 

астено-депресивни разстройства, те отстраняват или намаляват 

степента на изрзеност на депресивния афект, оживяват 

интелектуалната дейност, повишават работоспособността, 

елиминират чувството за умора и пр. 

Следва трезво да се оценяват възможностите на различните 

средства за лечение на различните етапи на формиране на 

психосоматичната патология. В рамките на функционалния, 

начален стадий на заболяването психотерапията и 

психофармакотерапията изпълняват функцията на основни, а 

често и на единствени методи за лечение. Формирането на 

роганичен соматичен дефект създава условия за автокинеза на 

патологичния процес и ограничава ефективността на 

психотропната терапия до задържане на по-нататъшното 

развитие на болестта. Психотерапевтичните въздействия в този 

случай играят симптоматична роля, което значи, че те в голяма 

степен са нсочени непосредствено към функционалните 

„наслоения” върху динамичните симтоми и в по-малка степен 

върху патогенетичните механизми в развитието на болестта. При 

решаването на въпроса за прилагането на психофармакологични 

средства в лечението на психосоматични заболявания за 

коригиране на личностните реакции, за намаляване на тежестта 

на емоционалните разстройства и за профилактика на 

дезадаптивните нарушения на психичната дейност в условия, 

които изискват напрежение, е необходимо психотропните 

препарати да се подберат щателно, а също така да се определят 

точно оптималните дози, в които те да бъдат прилагани  

(Александровский Ю. А., 1976; Райский В. А., 1988, и др.). 

Проблемът за съотношението между фармакотерапията, 

встъпваща в качеството ù на водещ метод за лечение при 

ендогенните психози, и психотерапията, придобива все по-голямо 

значение предвид развитието на рехабилитационните 

направления в психиатрията (Кабанов М. М., 1985, и др.). 

Благодарение на фармакологичното отслабване на 

психотичните симптоми, на дезактуализацията на налудните и 

други психопатологични образувания, се постига по-бързо 

установяване на терапевтична връзка с пациента. Укрепването 

на тази връзка, нейното прерастване в психотерапевтичен 

контакт (психотерапевтический контакт) с болния спомага за 

създаването у пациента на правилно отношение към 
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лекарствените средства. Известно е, че недоверчивото, а понякога 

и негативно възприятие от страна на болните на използваната 

терапия, възникващо на фона на някакви странични ефекти и 

фармакологични въздействия, по-нататък може да се фиксира и 

да се окаже причина за негативна нагласа към 

фармакотерапията изобщо, което затруднява провеждането на 

лечението като цяло и в частност подкрепящата терапия. 

Много специалисти понастоящем споделят разбирането, че 

психотерапевтичните методи могат да стабилизират 

антипсихотичното действие на психофармакологичните средства, 

да удължат техния противорецидивен ефект, а също така в 

случаите на намаляване на емоционално-афективното 

напрежение при психотичните пациенти, използването на 

психотерапевтични методи да доведе до намаляване на 

дозировката на психотропните препарати. 

Р. Я. Вовин и И. О. Аксьонова (Р. Я. Вовин и И. О. Аксенова, 

1982) обръщат внимание на това, че при терапевтично 

резистентните затегнати депресивни състояния освен същинската 

им резистентност, свързана с индивидуалните особености на 

фармакокинетиката (усвояване, разпределяне, метаболизъм, 

отделяне), а също така с особеностите на психопатологичния 

процес, съществено значение в някои случаи може да придобие и 

потискащото влияние на личностно-психогенни образувания. 

Тези болни се нуждаят от паралелно провеждана квалифицирана 

психотерапия. 

Следва да се посочи един допълнителен диагностичен 

аспект на съотношението между ефективността на фармако- и 

психотерапията при нервно-психичните заболявания. На този 

факт в клиниката на нервните болести обръща внимание 

известният психотерапевт К. И. Платонов (К. И. Платонов). 

Изразената ефективност на невролептиците и антидепресантите 

при болните с такива разпространени психопатологични 

синдроми като тревожно-депресивния и обсесивно-фобийния, 

съчетана с тяхната резистентност към други видове лечение, 

включително към психотерапията, подчертава предполагаемата 

ендогенна природа на тези заболявания. 

Вж също Психотерапия при психозите, Психотерапия при 

соматичните заболявания. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА  

ЛЕКАРСТВЕНАТА ЗАВИСИМОСТ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ  

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

Лекарствената зависимост се развива при повторна 

периодична или продължителна употреба на препарати, които 

нанасят вреди на приемащото ги лице, а често и на обществото. У 
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такъв индивид се появява непреодолимо желание или потрeбност 

да употреби препарата, а в случай на въздържание от него 

настъпва болестно състояние (абстинентен синдром). 

Лекарствената зависимост включва три основни 

компонента: 

1) емоционална (психична) зависимост, която се появява в 

началото на употребата и се характеризира с обща емоционална 

лабилност на приемащия препарата в периодите на 

въздържание; 

2) физическа зависимост, която следва емоционалната и се 

проявява в нарушения на физическото състояние при 

въздържане от приема на препарата; 

 3) толерантност, развиваща се по отношение на много 

препарати, включително и към такив,а които не водят до 

зависимост. 

Опитите да се диференцират две категории продължителна 

редовна употреба на препаратите без медицински показания – 

наркомания и привикване – се оказват безуспешни. 

Наркоманията бива определяна като състояние, при което 

желанието да се приеме препарата е непреодолимо и се 

съпровожда от психическа и физическа зависимост, то е пагубно 

както за личността, така и за обществото. Привикването към 

препарата бива описвано като желание, при което зависимостта 

има психичен характер, което е вредно единствено за конкрeтния 

употребяващ препарата човек. Различията обаче се оказват 

несъществени, доколкото често е невъзможно да се разгрaничат 

просто желанието и непредолимото желание, а отсъствието на 

изразена физическа зависимост е характерно за пристрастеността 

към стимулатори на ЦНС като кокаин и амфетамини (фенамин), 

т.е. към средства, които предизвикват наркомании; освен това е 

трудно да се отдели вредата, която понася отделната личност от 

заплахата пред обществото като цяло. 

Експертният комитет на СЗО по проблемите на 

лекарствената зависимост предлага определението „лекарствена 

зависимост” («лекарственная зависимость») да обхване както 

наркоманията, така и привикването. Различните форми на 

лекарствена зависимост имат общи прояви. Важни детерминанти 

на развитието на зависимост се явяват особеностите на личността 

и социално-икономическите условия, а също така самият 

препарат и неговата достъпност. Зависимостта не представлява 

сама по себе си до такава степен фармакологичен проблем, 

доколкото често болните от наркомании заменят предпочитаното 

от тях средство с друго. Съгласно препоръките на СЗО, 

лекарствената зависимост се диференцирa по нейната 

принадлежност към няколко типа: морфинова, барбитуратна, 

кокаинова, алкохолна, никотинова, към смес от препарати 

(например барбитуратно-фенаминова смес, хероин-кокаинова 
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смес и др.). 

Психотерапията се провежда диференцирано с оглед на 

типа лекарствена зависимост, който отразява динамиката на 

развитието на нейните основни компоненти (скорост на 

формиране на психична и физическа зависимост от препарата) и 

на личностните особености на болните. При „големите 

наркомании” („большая наркомания”) е целесъобразно 

прилагането на хипносугестивна методика в съчетание с 

дълбинна психотерапия (Рожнов В. Е., 1979). По мнение на 

автора обаче, тук е недостатъчно единствено използването на 

внушението/внушение, а основно средство е „превъзпитаващата 

корекция на личността” («перевоспитывающая корректировка 

личности»). В случаите на привикване към сънотворните средства 

(барбитуромании) В. Е. Рожнов препоръчва хипнотерапия 

(гипнотерапия) по предложената от него методика с използване 

на удължени сеанси (1-1,5 часа); хипнотерапията е полезна и за 

отстраняване на разстройствата на съня, които се развиват на 

фона на лишаването на пациентите от сънотворното. 

Автогенната тренировка (аутогенная тренировка) е слабо 

ефективна при „големите наркомании” (большая наркомания), 

макар у болните с барбитуратни наркомании този вид терапия да 

води до положителни резултати в отделни случаи. 

Транквилизиращите прийоми на автогенната тренировка, 

нормализирайки съня, оказват „заместващо” («замещающее») 

сънотворно действие. При някои наркомани обаче автогенната 

тренировка прoвокира състояния, сходни с наркотичното 

опиянение, и обуславя притегателната сила на наркотика 

(„псевдоабстинентни кризи”/ «псевдоабстинентные кризы», по И. 

Н. Пятницкая/И. Н. Пятницкaй, 1966). 

Все по-нарастващото внимание към личността на 

наркомана, на ролята на наркотика в живота му и разбирането 

на това, че лекарствената зависимост се явява често израз на 

личностни проблеми на пациента, обуславят все по-активното 

използване на групова психотерапия (групповая психотерапия) в 

системата за лечение на наркомании. Подобен метод за лечение е 

показан при лица, страдащи от лекарствена зависимост от 

рaзличен тип, особено при изразено у тях постоянно чувство на 

психичен дискомфорт и при наличие на афективни нарушения, 

които не са свързани непосредствено със състоянието на 

абстиненция. Контактът обаче с такива хора по правило е труден 

от самото начало, доколкото, опасявайки се от това да се лишат от 

препарата (наркотика), те скриват самия факт на привързаността 

си към него. Положителният ефект на груповата психотерапия с 

болни от лекарствена зависимост се отбелязва от много автори. 

Поради гореописаните особености на поведението на 

наркоманите обaче, при наличие на изразена недоверчивост на 

пациента и на затруднения в установяването на контакт, 
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груповата психотерапия често се предшества от индивидуална 

психотерапия (индивидуальная психотерапия) в качеството ù на 

подготвителен етап на груповата работа. 

При лечението на хроничния никотинизъм (тютюнопушене) 

като един от типовете лекарствена зависимост широко се 

прилагат различни методи на аверсивната терапия (аверсивная 

терапия), които спомагат за изработването на условен рефлекс 

на отвращение с помощта на различни вещества (апоморфин, 

еметин, сребърен нитрат, меден оксид и др.). В методиката на А. 

К. Поплавски (А. К. Поплавский, 1959) значителна роля се отдава 

на хипносугестивното въздействие. След въвеждането на 

пациента в състояние на хипнотичен сън, на него му се внушава 

връзка между реакцията на гадене и повръщане и силната 

кашлица  и тютюневия дим; след това на пациента се предлага 

да пуши в хипнотично състояния. В резултат на лечението у част 

от пациентите се изработва непреодолимо отвращение към 

пушенето. За по-диференцирана психотерапия (във връзка с 

голямото медико-социално значение на проблемите, свързани с 

хроничния никотинизъм), се явява целесъобразно да се различат 

два основни типа пушене: 1) нефармакологично (нефармакологи-

ческое), като се описват две негови форми (психосоциална/ 

психосоциальная, която отразява стремежът на пациента да 

утвърди себе си, да спечели доверието на обществото; и сензорно-

моторна, при която процесът на пушене носи удовлетворение на 

пушача); 2) фармакологично (фармакологическое), като се 

обособяват три негови форми (позволителна/ потворствующая, 

употреба с цел да се получи удоволствие; седативна/седативная, 

насочена към облекчаване на състоянието при стрeс; 

стимулираща/ стимулирующая, за запазване на концентрацията 

на вниманието в напрегната ситуация). Отчитането на 

специфичните особености при основните типове пушене 

позволява по-ефективно, отколкото в случая на наличие на 

аморфни представи за никотинизма, да се осъществява 

психотерапевтично въздействие. Достатъчно адекдватна е 

системата за стресово-аверсивна терапия (система стрессорно-

аверсивной терапии, Андрух/ Андрух Г. П., 1979). В основата на 

тази терапевтична система лежи трансформирането на условния 

рефлекс на психично влечение към никотина в естествен 

защитно-отбранителен условен рефлекс на отвращение към него. 

Този преход се осъществява чрез аверсионно въздействие върху 

първата сигнална система и чрез психотерапевтично стресово-

афективно въздесйтвие върху втората сигнална система на 

пациента. Основно значение има стресово-аверсивната терапия, 

но определена роля играе и прeдхождащата я психотерапевтична 

подготовка (индивидуална психотерапия, рационална 

психотерапия/рациональная психотерапия в група, 

хипнотерапия, автосугестия и др.) 
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Прeз последните десетилетия, с внедряването в 

психотерaпията на съвременната видеотехника, лечението на 

болните с лекарствена зависимост може да се провежда чрез 

моделиране у тях на основата на видеозапис на нови форми на 

поведение, които изключват прилагането на препарати без 

медицински показания. 

Вж също Метод на мини-интервенциите при злоупотреба 

с психоактивни вещества, Психотерапия на злоупотребата с 

лекарствени препарати, Самомоделиране на основата на 

видеозаписи, Терапевтични общества на наркозависими.  

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ЧРЕЗ ЛИЧНОСТНО- 

СРЕДОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ПО СОЛОЖЕНКИН // 

ПСИХОТЕРАПИЯ ЛИЧНОСТНО- 

СРЕДОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПО СОЛОЖЕНКИНУ 

 

Системата на личностно-средовото взаимодействие се 

състои от четири елемента: „реални” («реальные») личност и среда 

(„реално” личностно-средово взаимодействие, „реальное» 

личностно-средовое взаимодействие), „идеални” личност и среда 

(„идеално” личностно-средово взаимодействие, „идеальное» 

личностно-средовое взаимодействие). Последното се явява 

системообразуващ фактор, който обуславя саморазвитието на 

системата и се явява пусков механизъм на психичната 

адаптация, благодарение на който функционират всички 

елементи на системата (Соложенкин В. В., 1989). 

Личностно-средовото взаимодействие се явява 

адаптационен процес, който протича на три нива: социално, 

интрапсихично и биологично. Критерий за ефективността на 

системата е самоактуализацията като трансформиране на 

„реалното” личностно-средово взаимодействие по пътя към 

„идеалното” такова. Доколкото дистанцията между тях винаги се 

запазва, механизмите на психична адаптация „заглаждат” 

свръхмерната изразеност на онези маркери, които свидетелстват 

за нарушаването на хомеостазата. Такива меркери са: на 

социално ниво – дефицитът на социално одобрение или 

заплахата от порицание, на интрапсихично – понижаването на 

самоуважението, на психофизиологично – тревогата. Поради това 

първият принцип на психотерапията в рамките на концепцията 

за личностно-средовото взаимодействие е ориентирането на 

психотерапевтичните въздействия към повишаването на нивото 

на социално одобрение, на самоуважението, което, от своя страна, 

намалява интензивността на функционирането на 

нехомеостатичните механизми на психична адаптация и преди 

всичко на механизмите на психична защита (психологическая 
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защита). Основни регулатори на личностно-средовото 

взаимодействие са: контролът, отвореността-затвореността, 

проекцията-интроекцията и механизмите на психична 

адаптация, които в условията на патология са насочени към 

поддържане на ригидните, дезадаптивни форми на 

функциониране на тези регулаторни механизми. 

Динамиката на психотерапевтичния процес включва: 1) 

диагностика на различни форми на търсене на помощ и 

сключване на психотерапевтичен договор 

(психотерапевтический контракт) на базата на приемане на 

конкретната форма на заявка като основна форма на 

взаимодействие между психотерапевта и пациента; това дава 

възможност на болния и на лекаря да останат в позицията на 

субект на контрола, без да разрушават взаимодействието; 2) 

приемане на модела за личностно-средово взаимодействие на 

пациента, като се запазва правото на психотерапевта да 

представи и други модели, които според него биха оптимизирали 

личностно-средовото взаимодействие на дадения пациент; 3) 

възстановяване на нарушените елементи на личностно-средовото 

взаимодействие (например автокомуникацията – психична и 

телесна, комуникацията със средата), които включват 

експресивни и импресивни компоненти; 4) приемане от болния на 

алтернативни видове личностно-средово взаимодействие; 

преизграждане на неговата автокомуникация, личностно-

средовата комуникация прави възможна промяната в контракта 

(договора), като основните „мишени” на психотерапията стават 

регулаторните механизми на личностно-средовото 

взаимодействие и механизмите на психична адаптация. 

В условията на соматично заболяване предмет на 

психотерапевтичното взаяимодействие става съдържанието на 

психичните механизми при различните типове взаимодействие с 

болестта и на основните механизми за психична адаптация. 

По-долу е приведена ориентировъчна схема (табл. 8) на 

етапите на психотерапевтично въздействие и на прилаганите 

техники при дисхармонични видове личностно-средово 

взаимодействие в съответствие с определени от автора „мишени”. 

 
Таблица 8: Етапи на психотерапевтично въздействие 

«Мишени» Техники 

1 етап 

Дисхармоничен 

Контрол над  

средата 

Средова 

комуникация 

 

Усвояване на адекватна комуникация („Ехо”, 

„Нарисуван диалог”, Конструктивен спор)  

(«Эхо», «Нарисованный диалог», 

Конструктивный спор); сензитивен тренинг/ 

тренинг сенситивности; техники за групово 

общуване („Портрет на извънземни”, „Тренинг 

в социална чувствителност” и др.) («Портрет 

инопланетянина», «Тренинг социальной 
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чувствительности») и др. 

Дисхармония в 

себеконтрола 

(самоконтроль) 

Техники за себеразкриване („Тур на 

информацията за себе си”, „Кой си ти”, „Кой 

кого познава”, „Въпросник за себеразкриване”) 

(«Тур информации о себе», «Кто ты», «Кто кого 

знает», «Вопросник самораскрытия»); 

психодрама/психодрама, ролеви игри, 

группови дискусии, психогимнастически 

упражнения 

2 етап 

Представи за 

значимостта на 

психичните 

фактори 

Групова дискусия (групповая дискуссия), 

роективна рисунка (проективный рисунок) 

3 етап 

Психичен 

Аз-образ, 

рефлексия, 

алекситимия 

Психодрама, себереазкриване („Прилагателно 

име”, „Семейни фотографии”, „Инвентар” (Имя 

прилагательное», «Семейные фотографии», 

«Инвентар»); емоционално себеизразяване 

(„Молекули”, „Етюди на докосване и 

експресия” («Молекулы», «Этюды 

соприкосновения и экспрессии»), 

психопантомима/психопантомима („Език на 

тялото”, Емоционални реакции и въвлеченост 

(«Язык тела», ЭРВО (эмоциональные реакции 

и вовлеченность). 

4 этап 

Отвореност — 

затвореност 

Коригира се в процеса на групова динамика 

(групповая динамика), ако тя протича успешно 

5 етап 

Нормативност 

Групова дискусия, психодрама („Място под 

слънцето”, „Карта за санаториум или за 

почивен дом”, „Забраненият плод” и т.н. (Место 

под солнцем», «Путевка в санаторий или дом 

отдыха», «Запретный плод» и т. п.) 

 

При успешна корекция на дисхармоничните типове 

личностно-средово взаимодействие у болните със сърдечно-съдова 

патология (преди всичко с хипертонична болест) в случай, че е 

необходимо, груповата психотерапия може да бъде допълнена от 

различни методи за психична саморегулация (автотренинг/ 

аутотренинг, нервно-мускулна релаксация/нервно-мышечная 

релаксация и др.). 

П. Ч. Л.- С. В. П. С. с психосоматично болни е трудоемък и 

продължителен процес, доколкото опитите да се приложат по-

прости експресни методи за намеса водят до засилване на 
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нехомеостатичните механизми на психична адаптация и 

спомагат за фиксирането на дисхармонични типове личностно-

средово взаимодействие поради нарастването на афективното 

напрежение. 

Психотерапевтичният процес представлява сам по себе си 

система за работа с индивидуалната митология на пациента, 

тясно свързана с макросоциалните митове, което до голяма степен 

определя не само стратегията, но и тактиката, и в частност избора 

на „език” на взаимодействието и на разнообразието пт 

използвани психотерапевтични техники, еклектичността на 

които се неутрализира чрез функционирането в рамките на 

единна концепция. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ЧРЕЗ СЪЗЕРЦАВАНЕ  

НА СВЕТА ПО МАРЦИНОВСКИ/ 

ПСИХОТЕРАПИЯ МИРОСОЗЕРЦАНИЕМ 

ПО МАРЦИНОВСКОМУ 

 

Метод за психотерапия, разработен от немския лекар 

Марциновски (Марциновски/ Marcinowski J.). В своята книга 

„Неврност и съзерцание на света” («Нервность и миросозерцание», 

1913), авторът определя своя метод като „просветително-

възпитателно лечение («просветительно-воспитательное 

лечение»), същността на което се състои в това да формира у 

пациента на положително идеалистично съзерцание на света с 

цел създаването на една силна, вътрешно свободна и независима 

от своята участ личност, преизпълнена с високи и чисти идеали и 

нравствени изисквания”. В основата на описателната концепция 

на П. Ч. С. Н. С. П. М. лежи представата за целебното влияние на 

личностната одухотвореност и идеали в рамките на едно 

наистина идеалистично-философско разбиране. В процеса на 

психотерапевтично възпитание пациентът се издига душевно над 

своята страдаща, обременена от проблеми личност, започва да 

вижда самия себе си като част от едно по-важно от отделната 

личност цяло, като част от човечеството, от всичко живо и изобщо 

от цялата Природа. В резултат на духовното съзерцаване на 

света се разкрива и индивидуалният смисъл на живота на 

отделната личност, което е част от процеса на природно 

двиежние. Той се заключава в признаване на идеята за 

световнното (вселенско) развитие (в което законите на природата 

са единствено средство) и в покорно приемане на своето 

предназначение да дадеш своя достоен, посилен принос в този 

процес. И когато пациентът, „одухотворен и чувстващ себе си ‘жив 

израз на общата божествена мисъл, но не за да се загуби в 

нейната безпределност, а за да намери себе си в нея в един по-

чист и освободен вид”, се завърне към решаването на своите 

реални проблеми, той престава да измерва своето страдание с 
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„мярката на собствените си достъпни решения”. В състоянието на 

такава одухотвореност изчезват раздразнителността, нервността, 

тревожността и „всичко телесно се разрешава само по себе си”. 

Така смисълът на теоретичната концепция за П. Ч. С. Н. С. П. М. 

се състои във връщането на личността на страдащия пациент в 

лоното на общочовешките и духовни ценности чрез осъзнаването 

(осознание) от него на собствената му индивидуалност и 

приобщеносст към процеса на световно движение, а също така на 

ценността на неговото съществуване. Марциновски признава 

необходимостта от духовно изцеляване на личността, като 

същевременно той вижда разликата между религиозния деец и 

психотерапевта в това, че за последния религиозната идеология е 

единствено средство за приобщаване на пациента към духовните 

идеали, без да се служи на определена религия. Признавайки 

съществуването на Бога, авторът смята, че той не е  «толкова 

дребнав, че да изисква вяра в самия него под формата на някаква 

определена религия”. Той предлага на психотерапевта при 

работа с вярващи пациенти да съумее да говори с еднакъв плам… 

както на езика на християнството и свободомислието, така и на 

езика на учението на Древна Индия”. В резултат на подобно 

емоционално взаимодействие между пациента и психотерапевта, 

атмосферата между тях става топла и открита, тя предразполага 

пациента към доверително общуване и към готовност да получи 

от лекаря критика относно някои негови представи, от които 

самият той страда, разкрива се възможност пред лекаря и 

пациента съвместно да достигнат до „онова единно цяло”  (то 

единoe целоe), което всички търсят и благодарение на което могат 

да бъдат отстранени всички раздори и кавги”.  

В рамките на подхода не се предлага определена 

последователност при решаването на посочените задачи и при 

реализирането на терапевтичните цели. Психотерапията се строи 

на основата на емоционално наситени беседи, в хода на които 

психотерапевтът постепенно движи пациента по посока на 

приемането о него на духовни идеали и към развиването у него 

на способност да съзерцава света. Съдържанието не беседите 

може да бъде сравнение между личните преживявания и 

желания и по-глобалните процеси (в семейството на пациента, 

обществото, човечеството и природата) и интроспекция, която 

спомага за разкриване на реалните затруднения и критика към 

представите на пациента, които лежат в тяхната основа. 

Психотерапевтът в П. Ч. С. Н. С. П. М. е активно действаща 

фигура, което използва в своята аргументация широк запас от 

знания и личен опит; той по същество встъпва в терапевтичния 

процес като представител на нещо по-общо и глобално от 

отделната личност о обществото, и конфронтацията 

(конфронтация) с пациента се осъществява от тази позиция. 

Сравнявайки П. Ч. С. Н. С. П. М. с някои съвременни 
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психотерапевтични подходи, в този метод може да се открие нещо 

общо както с хуманистичната школа, така и с екзистенциалния 

подход в психотерапията. Важен елемент на П. Ч. С. Н. С. П. М. е 

описанието на особеностите в прилагането му при работа с 

вярващи пациенти. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ЧРЕЗ НОВО РЕШЕНИЕ НА М. 

ГУЛДИНГ И Р. ГУЛДИНГ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ НОВОГО РЕШЕНИЯ М. ГУЛДИНГ 

И Р. ГУЛДИНГА 

 

Психотерапията чрез ново решение, създадена от 

американските психотерапевти Мери и Робърт Гулдинг (Мэри и 

Роберт Гулдинг (Goulding М. М./ Goulding R. L.), се явява синтез 

между транзакционния анализ (транзактный анализ), 

гещалт-терапията (гештальт-терапия), между 

интерактивната групова психотерапия (групповая 

психотерапия) и десенсибилизацията. Обиковено се провежда в 

условията на група и под формата на краткосрочна 

психотерапия (краткосрочная психотерапия) с 

продължителност от 3 дни до 4-седмичен семинар. Авторите 

разработват теоретичната структура на усъвършенствания от тях 

транзакционен анализ. Те не са съгласни с теоретиците на 

транзакционния анализ по отношение на два основни въпроса. 

На първо място, в това, че ранният Родител (Его-състояние на 

Детето) е напълно негативен и, на второ, с провъзгласената от 

Берн (Берн, Berne E.) концепция за формирането на ранния 

Родител (в  транзакционния анализ голямата буква в думите 

Родител, Възрастен, Дете означава, че става дума за Его-

състояния, а не за реални родител, възрастен или дете). Берн е 

уверен, че реалният Родител е набор от всички автоматично 

натрупани негативни съобщения, предадени от родителите. 

Родителските лъжи, ярост, повишен тон стават автоматично част 

от детската интроекция и част от Его-състоянието на ранния 

Родител веднъж завинаги. Обратно, авторите смятат, че детето 

само филтрира, избира и взима решения в отговор на подобни 

съобщения и в определена степен контролира онова, което 

изпитва. 

За разлика от Берн, който смята, че детето е безпомощна 

жертва в това отношение, авторите смятат, че то взима участие в 

създаването на своя ранен Родител — като или приема 

съобщения, или устройва барикада с помощта на своите ранни 

Дете и Възрастен. Наред с обособеността му като структура, Его-

състоянието Дете се различава и функционално — Детето е или 

изначално „естествено”, или „адаптирано”. М. Гулдинг 

модифицира това деление, като показва, че трите Его-състояния 

(по-рано обозначени като Родител, Възрастен, Дете) присъстват 
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както при „естественото” , така и при „адаптираното” Дете – 

именно това положение демонстрира терапията чрез ново 

решение. Адаптираното Дете решава да приеме родителските 

житейски правила в най-ранното детство и за да оцелее, то 

потиска свободното или естественото Дете. По-късно, по време на 

терапията чрез нови решения, ранният Възрастен в Детето взима 

ново решение —  да преодолее патологичното приспособяване и 

да действа свободно. Тази позиция, за разлика от Берн, заемат 

авторите по отношение на Его-състоянието Родител. Хората 

доизграждат своя родител, като цял живот използват като 

материал както своите истински родители и значимите за тях 

хора, така и хора, създадени от тяхното въображение.  

По време на психотерапията авторите използват единствено 

преки взаимодействия (транзакции). На двойките се предлага не 

да говорят един за друг, а да разговарят един с друг. Когато те 

разберат, че много от казаното се отнася всъщност до 

незавършени отношения между тях и родителите им, им се 

предлага да адресират своите забележки към родителите 

„директно”. Пациентите биват помолени да си представят, че 

майката и бащата седят пред тях, и да повторят на родителите 

онова, което току-що са казали. Така се установява пряка 

транзакция тук-и-сега между „Аз” и „Ти”. Пациентът мигновено 

влиза в Его-състоянието на Детето и от него, а не от позицията на 

Възрастния, решава ситуацията. Говорейки с родителите и 

премествайки се на друг стол, за да говори от името на родителя, 

то възкресява потока от спомени както за самото събитие, така и 

за чувствата, свързани с него, и чувства себе си сякаш на сцената 

на това събитие „тук-и-сега”. От позицията на своето Дете, 

оживявайки сцената и приключвайки старите незавършени дела, 

пациентът получава възможността да нанесе емоционални 

промени в своите ранни решения (да вземе ново решение). 

Авторите отбелязват важността на достигането до 

предписанията и обратните предписания. Това са съобщения от 

родителското Его-състояние на Детето, а обратните предписания 

са съобщения, идващи от родителското Его-състояние на Родител. 

Примери за предписания са: „не прави”, „не пораствай”, „не 

бъди”, „не се сближавай”, а за обратни предписания: „старай се”, 

„прави всичко отлично”. За да станат значими предписанията 

значими за развитието на детето, то трябва да ги приеме. За 

разлика от Берн, авторите смятат, че детето може да приеме 

предписанията или да ги отхвърли. Детето дори си ги доизмисля, 

доизобретява и ги интерпретира неправилно, като така дава само 

на себе си предписания. Привеждат се примери за няколко 

патологични решения, взети от детето в отговор на 

предписанията: „Не прави това” — Детето може да реши: „Аз 

никога нищо няма да направя правилно”, „Аз съм глупав”. Или 

„Не пораствай” — „Добре, ще си остана малък”, „безпомощен”, 
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„немислещ”, „несексуален”. Това решение често се проявява в 

движенията, маниерите, гласа, поведението. Взимайки за себе си 

едно ранно решение, детето започва на неговата основа да 

планира своя живот, съставя сценарий, като в качеството на 

образец използва понякога приказка (например „Спящата 

красавица”, „Пепеляшка”) или друга история. 

Психотерапевтичният договор (психотерапевтический 

контракт) концентрира лечението върху главната задача. 

Пациентът решава какво конкретно той планира да промени в 

себе си, за да постигне поставените пред него цели, като използва 

в това термини, които описват убеждения (убеждение), емоции и 

поведение. Пациентът работи с психотерапевта по 

формулировката на договора, но го сключва сам със себе си. 

Психотерапевтът му служи като свидетел и помощник – той 

заставя пациента да осъзнае отговорността, която носи за своите 

чувства. Психотерапевтът също така изяснява какви решения 

пациентът е взимал в миналото, за да оцелее в дома на 

родителите му. 

Психотерапевтът се интересува от областите на „ступор” на 

пациента, които в гещалт-терапията се наричат „безизходици” 

(тупики). Безизходицата от първа степен – между Родителите на 

пациента и неговото Дете – е основан на обратното предписание. 

Родителят в живота предава съобщение от своя Родител (Его-

състояние), например „Работи усърдно”. Бащата казва на сина: 

„Всяка работа трябва да се изпълнява отлично”, „Винаги прави 

нещата с 10 процента по-добре”. Малкото момче, което се стреми 

да завоюва одобрението на бащата, като малък Професор, работи 

много и упорито. То се труди като лудо до 55 години и, без да 

осъзнава това, дори на тази възраст се опитва да угоди на 

родителите си. На 55 години то решава да намали темпото, като 

от името на своя Родител строи планове да работи по 8 часа 5 дни 

в седмицата и всяка година да излиза в отпуск по за месец. 

Изглежда, пишат авторите, че човекът е намерил изход от 

безизходната ситуация. Взетото обаче от „мислещия” Възрастен 

решение не е достатъчно. Веднага след като намалява темпото, 

човекът изпитва главоболие. Той все още получава съобщения от 

своя Родител и работи усърдно – реално човекът си е още в 

безизходната ситуация, ето защо неговото Дете все още не е 

приело другото (новото) решение чрез своя Родител. В процеса на 

психотерапия новото решение ще вземе същият този Малък 

Професор, който по свое време е взел и първото решение да 

работи много. 

При безизходица от втора степен Малкият Професор е взел 

решението си по-скоро в отговор на предписанието, а не толкова 

на обратното предписание. Родителят на родителя изпраща 

съобщение „работи много” («много работай») – безизходица от 

първа степен (тупик первой степени), а Детето на родителя дава 
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предписанието „не бъди дете” («не будь ребенком»). Решението в 

този случай може да се окаже следното: „Аз никога повече няма 

да се държа като дете” («Я никогда больше не буду вести себя как 

ребенок»). Авторите отбелязват, че много от психотерапевтите, 

които те обучават и лекуват на своите семинари, се намират 

именно в тази безизходица. Те работят много, малко играят, а 

дори когато играят, тяхната игра никак не прилича на 

свободната, спонтанна, детинска игра на онези хора, които не са 

възприели подобно предписание. За да излезе успешно от 

ситуацията пациентът трябва да се потопи в спомените за 

техните родители: как са говорили, изглеждали, какво са 

изпитвали. Психотерапевтът създава обстановка, в рамките на 

която пациентът преживява същите онези чувства, които е 

изпитвал и при вземането на първоначалното си решение. 

Пациентът трябва да се намира в състоянието на Детето, а не на 

Възрастния. Обикновено това се случва, когато той се потопи в 

сцена от своето детство, като не само си представя мястото и 

участниците, но и преживява отново обхваналите го тогава 

чувства. Диалогът започва, когато пациентът определя своята 

цел така: „Ако аз се държа по детски, играя, смея се и се радва, аз 

ще съм ОК” («Если я веду себя по-детски, играю, смеюсь и 

радуюсь, я в порядке»). Диалогът продължава, като пациентът 

последователно става ту родителят, даващ предписания, ту самия 

себе си, който се опитва да се измъкве от безизходицата. Понякога 

родителят в него отстъпва бързо и пациентът трябва да се движи 

напред и да вземе ново решение дори на цената на неодобрението 

на вече другата част на самия себе си – на Родителя вътре в 

Детето. Друг път той среща одобрението някъде дълбоко в себе си 

– от интернализиран втори родител, от дядо си или от 

психотерапевта. Понякога пациентът е принуден да създаде в 

себе си един нов Родител, за да могат неговите Възрастно Дете и 

Родителя на Детето най-накрая да се договорят за едно ново 

решение: в края на края той казва, вярва и чувства следното: „Аз 

играя, вдетинявам се, смея се, наслаждавам се, аз съм като дете и 

всичко с мен е ОК”. 

Безизходицата от трета степен (тупик третьей степени) — е 

тази, при която пациентът чувства, че винаги е бил лош […], 

Предписанията тук са получени в много ранна възраст и/или в 

неречева форма, което води до това пациентът да не осъзнава, че 

ги приел. В този случай решаващият диалог е между две страни 

на Малкия Професор: адаптираната и свободната. Тук е 

необходимо пациентът да приеме една след друга две страни на 

самия себе си — «Аз съм мъж» (Я — мужчина) и «Аз съм жена» 

(Я— женщина) или „Аз мога да играя” («Я умею играть») и „Аз не 

умея и никога няма да играя” («Я не умею и не буду никогда 

играть»), докато не почувства енергията на своето свободно Дете.  

Ефективната психотерапия се заключава в това да се 
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помогне на пациента да преодолее редица безизходни ситуации, 

които се коренят в съобщенията, които той е получил в детството, 

както и във взетите на основата на тези съобщения решения. В 

процеса на работа на пациента върху преодоляването на 

безизходните ситуации, психотерапевтът му дава възможност да 

разбере по какъв начин неговите архаични мислене, 

преживявания и поведение се съотнасят едни към други и как те 

влияят на неговия настоящ живот. Традиционните гещалт-

терапевти не дават подобна познавателна обратна връзка 

(обратная связь), традиционните транзакционни терапевти 

крайно рядко използват емоционалния подход в работата, 

насочена към излизане от безизходните ситуации. 

Авторите препоръчват психотерапията чрез ново решение 

да се провежда в група. Участниците в групата се подкрепят и 

одобряват взаимно. Пациентът може да използва групата като 

среда за експериментира с различни варианти за промяна в 

самия него. Не се придава значение на груповата динамика 

(групповая динамика). При терапията чрез ново решение 

пациентът е главен актьор в една пиеса с победен край. 

Психотерапевтът се явява и режисьор и сценарист на някои 

сюжетни ходове. Пациентът усеща детския аспект в самия себе 

си, освобождава своите детски качества и създава въображаеми 

сцени, в които може да се избави от ограничавашите го решения. 

Той пресъздава травматични ситуации от детството, 

представяйки ги както е искал да ги види, доколкото новото 

решение се взима от едно свободно Дете. Пациентът в депресия 

например си представя, че взима в ръце самия себе си, но 

новороден, люлее го и говори: „Ще се погрижа за теб”. След това 

пациентът представя себе си като бебе, обичано и оградено от 

грижа. Отново и отново, в печални или радостни, в трогателни 

или тревожни сцени, пациентите „стават малки деца”, за да 

преодолеят патологиите от миналото. 

В своето ръководство „Психотерапия чрез ново решение. 

Теория и практика” («Психотерапия нового решения. Теория и 

практика») авторите представят множество примери от своята 

психотерапевтична практика, работейки с пациенти, страдащи от 

депресия, фобии, натрапливости, различни личностови проблеми. 

Вземането на ново решение, отбелязват те, е по-скоро начало, 

отколкото край в промяната на личността. След новото решение 

човек започва да мисли, да чувства и да се държи различно.  

Вж също Гещалт-терапия, Транзакционен анализ. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ЧРЕЗ ОБРАЗИ ПРИ 

ТЕРМИНАЛНИ ОНКОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ ОБРАЗАМИ  

ТЕРМИНАЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
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Методът, разработен от Бансън (Бансън/ Bahnson С. В.) като 

спомагателен в обшия комплекс от психологична помощ на за 

болните в краен стадий на ракови заболявания и прави възможно 

интензивното въздействие върху психофизиологичните реакции 

на болните при наличие на панически състояния и болкови 

синдроми, които не могат да бъдат облекчени с медикаменти. 

Методът е основан на изследваната от автора специфика на 

психодинамичния статус при терминалните болни, които са 

принудени да съществуват в условията на постелен режим, т.е. в 

ограничено пространство, докато изпитват интензивни болни и 

очакват предстоящата си смърт. Състоянието на съзнанието им в 

тази ситуация се променя, изменят се приоритетите в техния 

свят. Онова, което преди е било несъществено, става изведнъж 

най-важно, на повърхността на съзнанието изплуват отдавна 

забравени събития, които изглеждат много по-съвременни от 

актуалното житейско пространство. Преживяванията, подобно на 

тези при старческата деменция, се центрират върху спомени от 

детството и от далечното минало. Напълно се променя 

възприятието за време, обикновено изчезва неговата линейност. 

Изостря се метафоричността на възприятието и на мисленето, 

болните в по-голяма степен са съсредоточени върху своите 

съновидения и фантазии, които придобиват характера на 

реалност. Повидшеният интерес към бъдещия живот по-често се 

изразява с различни метафори и символи. Мащабите на времето 

и пространството в съществена степен губят своя реален и 

практически характер.  

Подобни изменения в съзнанието на болните, по правило, 

са съвършено непонятни за обслужващия персонал, който ги 

разбира като прояви на обърканост. В същото време разбирането 

им от страна на психотерапевта му позволява да проникне във 

вътрешния свят на болния, в който най-важните съобщения често 

са „обвити” в метафори и символични образи. Предварително 

подготвените картинки с такива възможни образи не са най-

добрият инструмент за експлорация на болните (подобна 

модификация предлагат някои американски автори). 

Оптималното решение е мисленият зрителен образ, който се 

изгражда от несъзнаваните преживявания на болния, 

разшифрирани от психотерапевта. Ако при преработването на 

съновиденията, фантазиите и „безсмислените” съобщения на 

пациента, психотерапевтът открие значим за първия образ, то 

последният може да продължи активно да работи с него. С 

помощта на недълбока хипноза (гипноз) или дори в състояние на 

бодърстване на фона на вече съществуващо жизнено съзнание, с 

използване на насочени асоциации, психотерапевтът потапя 

болния в положително емоционално украсени и избавящи го от 

мъченията състояния. Действеността на това потапяне се 

определя от неслучайния характер и индивидуалната значимост 
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за болния на откритите образи.  

Много често използваните образи се намират в тясна връзка 

с архетипните карти на Юнг (Юнг/ Jung C. G.). На началните 

етапи от психотерапията често се използват индивидуални 

образи (плаж на брега на красиво езеро, планинска поляна през 

лятото). Чест характерен индивидуален образ е детската стая в 

дома на родителите. От света на животните пациентите често 

предпочитат делфините, с които те пътешестват в подводното 

царство. Продуцираните от болните образи могат да приемат 

неприятен, агресивен характер (змии, дракони, хищни растения), 

което позволява да се постигне катартичен ефект.    

Най-действен психотерапевтичен фактор на метода се 

явява, както подчертава авторът, не толкова сугестивно 

успокояащия болния образ, колкото психичната подкрепа, която 

му оказва психотерапевтът, благодарение на онази интимност в 

общуването и взаимното разбиране, която се постига при 

намирането на емоционално значимите за болния образи.  

 

ОГРАНИЧЕНА ПО ВРЕМЕ И НЕОГРАНИЧЕНА ПО 

ЦЕЛИ ПСИХОТЕРАПИЯ НА КНОБЕЛ // 

ПСИХОТЕРАПИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ И 

НЕОГРАНИЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПО КНОБЕЛЮ 

  

С публикуването на „Психоаналитична психотерапия”  

(«Психоаналитическая психотерапия») на Александър и Френч 

(Alexander F. G., French Т. М., 1946) възникват методологични 

различия в рамките на психоаналитичната теория на Фройд 

(Фрейд/ Freud S.). Бидейки съгласуван с психоаналитичната 

концепция, този нов методологичен подход позволява на 

психотерапевта да модифицра отделни технически прийоми, без 

да нарушава фундаментални принципи на психоанализата 

(психаоанализ).  

Александер и Френч (Александер и Френч) предлагат 

психотерапевтична техника, която според Кнобел (Кнобел, Knobel 

M.) е назована психоаналитична психотерапия 

(психоаналитическая психотерапия), благодарение на своя 

новаторски опит да се приложи в актуалните условия подход, 

който се отличава от традиционния подход на Фройд. Александер 

и Френч представят две теоретични концепции, които значително 

модифицират психоаналитичната техника: 

1) Принцип на гъвкавостта/флексибилността 

(Принцип гибкости/флексибельности). 

2) Принцип на корективния емоционален 

опит (коррективный эмоциональный 

опыт). 

Смелостта на тези двама автори да нарушат табуто, 

обусловено от идеализирането на психоанализата, позволява да 
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се предложи нова терапевтична техника. Организирана в 

съответствие с фройдисткия модел, традиционната психоанализа 

се превръща в хранилище от изисквания, издигани от 

психоаналитичните общества, особено от Международната 

психоаналитична асоциация (Международная 

психоаналитическая ассоциация).  

Малан (Малан, Malan D. Н., 1963) ясно формулира и 

систематично изследва онова, което той нарича „фокална 

психотерапия” (фокальная психотерапия): психотерапевтична 

процедура, която получава широко разпространение (Кнобель, 

1983; Lemgruber V. В., Fiorini H. J., 1984, и др.). Урсано и Хейлс 

(Урсано и Хейелс (Ursano R. J., Hales R. E., 1986) правят детайлен 

обзор на това направление в психотерапевтичната мисъл.  

От 1965 г. Кнобел използва възможно най-достъпната 

кратка психотерапевтична техника, която е способна да обезпечи 

постигането на терапевтични резултати на практика. В неговата 

публикация „Краткосрочна психотерапия” (Краткосрочная 

психотерапия) се излага методът за „ограничена по време и 

неограничена по цели психотерапия” («психотерапия в условиях 

ограниченного времени и неограниченных целей», Szpilka J. I., 

Knobel M., 1968). По-късно този опит е представен в ръководство, 

в което се поставя акцент върху психоаналитичната основа на 

тази психотерапия (Кнобель, 1987). Самият автор не обсъжда 

времевия аспект на проблема, ограничавайки се само с това, че 

може да се говори за екзистенциално време, или за време само по 

себе си, за експериментално, хронологично, концептуално време, 

което може да бъде обективизирано. Поради това концепцията за 

„краткосрочността” (краткосрочность) според него се явява много 

относителна и приложима единствено по отношение на 

хронологичното време.  

От практична гледна точка Кнобел ограничава времето за 

взаимодействие между психотерапевта и пациента в пропорции, 

които се определят от спецификата на конфликтите на пациента 

и на неговите психопатологични нарушения. Със съгласието на 

пациента психотерапията е насочена към подобряване, а ако е 

възможно, дори към отстраняване на най-силно безпокоящите го 

болестни прояви. Това означава, че психотерапевтът предлага да 

се намеси във вътрешния свят на пациента, за да му помогне да 

използва или да мобилизира своите възстановителни 

реконструктивни възможности. Методът е ориентиран единствено 

към оказването на помощ. Пациентът продължава да се 

придържа към своя патологичен, носещ му страдания жизнен 

стил, но същевременно се учи как да облекчава, да подобрява и 

дори да преодолява наличните при него проблеми. Степента, до 

която е способен да прави това пациентът, се определя от това 

доколко помощта на психотерапевта му позволява да мобилизира 

своя вътрешен свят, като често тази помощ се състои в 
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привнасяне в съзнанието на пациента на онова, което до този 

момент е оставало несъзнавано.  

Възникнала от психотерапевтичните знания и от теорията 

на психоанализата, психоаналитичната терапия на Кнобел може 

да бъде представена чрез 4 основни подпроцеса: 

1) пренос (перенос) и последващото от него възникване на 

преносна невроза; 

2) стимулация и операциабилност на регресията; 

3) афективна преработка на регресивно и на преносно ниво; 

4) промяна на вътрешните обекти, основно за сметка на 

проективните и интерактивните механизми. 

Съкращаването на психоаналитичния процес по този начин 

позволява да се потвърди до каква степен конкретната история от 

живота действително е била преживявана и/или е била 

изфантазирана в голяма степен. Фантазмите живеят и са 

валидни в безвременното и безпространственото несъзнавано. Те 

са свързани помежду си, което им позволява да усилят или да 

засенчат структурните конфигурации на личността и, 

следователно, моделните преживявания, чувства, мисли и 

поведение. Взаимната  игра между външните и вътрешните 

обекти се стереотипизира, доколкото тя се проявява интензивно в 

психоаналитичните терапевтични отношения в тяхното 

„традиционно” значение. Като отчита, че краткосрочната 

психотерапия (краткосрочная психотерапия) действително се 

явява терапия „ограничена по време и неограничена по цели” 

(«терапия ограниченного времени и неограниченных целей»), 

Кнобел предлага следните технически модификации, които 

представляват резултат от това, което се натрупва като опит от 

психоаналитичната практика и от прилагането на новия подход в 

работата на самия автор повече от 20 години.  

1. Преносът се явява универсален феномен, който възниква 

неизбежно във всеки един терапевтичен процес. Ако ние го 

интерпретираме систематично, то неизбежно ще предизвикаме 

„преносна невроза” (невроз переноса), който ще възпрепятства 

съкращаването на срока на лечението. Ето защо не следва да го 

интерпретираме, а е по-удобно да го съотнасяме с външния 

обектен свят на пациента и винаги, когато е възможно да го 

свързваме с вътрешния обектен свят, без да е задължително 

психотерапевтът определено да включва себе си в един от тези 

процеси. Когато пациентът усилва преноса (т.е. „Вие не ми 

помагате”), психотерапевтът може да приеме подобно изказване 

на пациента, но с ясното намерение незабавно да го разпострани 

върху света на наговите отношения (т.е. „Да, Вие си мислите това, 

но вече сте демонстрирали, че винаги се оплаквате от факта, че 

никой, дори Вашите роднини и приятели, не Ви помагат”).  

2. Без да осъществява интерпретация (интерпретация) на 

преноса и без да го отслабва чрез външно-вътрешния обектен 
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свят на пациента, психотерапевтът може да избегне част от 

регресивния процес, макар и той да се явява важен елемент от 

психоаналитичната техника, който носи отговорност за 

безкрайното продължаване на лечението. Тук целта е не да се 

достигне до перспективите на развитие в миналото на пациента и 

до неговото повторно преживяване в преносната ситуация в 

рамките на всяка една сесия. Главното е  да се стимулира 

критичното самонаблюдаващо Его в ситуацията „тук и сега” в 

рамките на всяка една сесия и в конкретния специфичен момент 

от живота на пациента. Така пациентът може да осъзнае, че 

стереотипът на неговото минало се е трансформирал и е намерил 

сбит израз в дадения момент, в който съществува валиден и 

активно представен събеседник, какъвто се оказва 

психотерапевтът. Необходимо е това да се направи много ясно, 

доколкото теоретично психотерапевтът никога не може да избегне 

това да бъде обект на преноса от страна на пациента. 

Благодарение на предложения оперативен процес, пациентът 

може да разкрие най-адекватните за самия него механизми на 

защита в рамките на своя текущ процес на развитие, който 

изисква от него установяване по-скоро на зрели отношения. 

3. При психоаналитичната практика чрез регрес и в 

рамките на нейния регресивен преносен контакт се осъществява 

динамичен реконструктивен процес. „Преработката” като цяло 

протича на дълбоко афективно ниво. В ограничената по време и 

неограничената по цели психотерапия на Кнобел процесът на 

„преработка” е насочен към преобразуването на хипостатичния 

конфликт на пациента в по-скоро обективен, отколкото 

когнитивен такъв, в по-скоро афективен, отколкото рационален 

конфликт, който същевременно е дълбоко свързан със същността. 

Когато психотерапевтът провежда интервенцията, той се опира 

на по-развитото Его на пациента, което спомага за по-бързото 

осъзнаване (осознание) на външната и на вътрешната реалност. 

Афективните конфликти на пациента не се отричат, но те трябва 

да бъдат преживени и вербализирани (а не „отреагирани”). Те 

трябва да станат „разбираеми” («понятные»). В безвременното 

несъзнавано ефективната „преработка” може да протече в най-

подходящото за всеки човек време. 

4. Така промяната на обекта се явява директно следствие от 

предложената техника, усилено с помощта на концепцията, че 

тук и сега е моментът да се замести „лъжливата” или 

„несъзнавано фалшифицираната” информация с истинна такава 

или с по-удобна, обективна или съгласувана такава, която ще 

спомогне за формирането не само на по-малко конфликтни 

отношения, но също така и за използването на защитни 

механизми, по-добре адаптирани към метапсихичното 

равновесие. Това означава, че ще реализира едно истинско 

психодинамично преживяване както от когнитивна, така и от 
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афективна гледна точка. 

Една от основните цели на психотерапията е да се спомогне 

енергично опита на пациента повторно да поживее в своето 

минало и да го трансформира в онова, което то трябва да бъде: 

опит от миналото. Индивидът става активен притежател на 

своята собствена истинска история, която той все още може да 

изгради или да преизгради, започвайки от настоящия момент. За 

да завърши това освобождение, психотерапевтът трябва да открие 

в своя вътрешен обектен свят „психотичното ядро”, изопачените 

мисли и гледни точки, които се отнасят към инфантилните, живи 

до днес и приковаващи вниманието фантазии, които актуалният 

психотерапевтичен преглед може да модифицира посредством 

постоянната преоценка на несъзнаваните условия, които сега са 

достъпни за преформулиране от страна на един вече зрял човек. 

За да се запознае човек с тази техника, както и с много 

други, които са потвърдени чрез анализ на тяхната теоретична и 

методологична база, е необходимо специалистът да има истинска 

терапевтична предразположеност и знания за 

феноменологичната и метапсихологичната диагностика, които 

гарантират адекватния избор на пациентите и дълбокото 

изследване на най-полезните за всеки един човек механизми на 

защита. 

Обстановката при тази техника не се отличава от онази, 

предлагана за провеждането на всеки един психотерапевтичен 

процес: подходящо място, удобно положение, конфиденциалност. 

Важно е психотерапевтът да е гъвкав и способен на открито 

обсъждане на ситуацията с пациента. В хода на това обсъждане 

могат да възникнат екстремни ситуации, различни непредвидени 

събития, както и потребност от модифициране на определени 

обстоятелства и на обкръжението. Предвид че може да се окаже 

необходимо да се окаже помощ на пациента — при екологична 

катастрофа или в уличен бой, — психотерапевтът не може да 

разчита на това, че ще прилага своите знания изключително в 

конфортните условия на своя кабинет. В болницата неведнъж 

кабинетът ще бъде зает от ранени пациенти,  а в Центъра за 

здраве друг лекар ще приема своите пациенти. Ето защо е 

необходимо да се използва „наличната на разположение 

обстановка”. Реалната обстановка е онази, което определя 

уникалната и специфична конфигурация, която възниква във 

всеки момент от взаимодействието между лекар и болен. 

Стандартизираната обстановка не се явява съвършено 

необходима, макар да е удобна – важно е, независимо дали се 

работи в болница, в Центъра за здраве, в училище, института или 

друга институционална структура, в частен кабинет или в бедна 

стаичка в гетото, институционалният контекст на работа да е 

един и същ. 

В рамките на психоаналитичната терминология съществува 
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онова, което традиционно се нарича „психотерапевтичен 

договор” (психотерапевтический контракт). Кнобел го определя 

като „споразумение, за да се опиташ да помогнеш” («соглашение,  

чтобы попытаться помочь»), в рамките на което се определят 

терапевтичните цели (които невинаги съвпадат с очакванията на 

пациента), времето за лечение, назначеният час, 

продължителността на сесията, а също така споразумението да се 

уважава интимността и да се пази максимално строго 

професионалната тайна.  

Относно продължителността на сесията, трябва да се обясни 

на пациента, че психотерапевтът не е длъжен, а и не може да 

приложи „класическия петдесетминутен час”. Динамиката на 

сесиите сама по себе си е вариабилна и жива, а 

продължителността на всяка сесия се определя от нейното 

съдържание, от преживяванията на пренос и контрапренос 

(контрперенос), които, както вече беше казано, макар и да не е 

нужно да бъдат интерпретирани, се взимат под внимание и биват 

оценявани. Взаимодействието между лекар и пациент трябва да 

се осъществява в условията на разбиране, емпатия (эмпатия), 

гъвкавос. Действително важно в този психотерапевтичен подход е 

да се постигне разбиране на това какво се случва при всяка сесия 

и на това, че времето на сесията, което се отчита е „оперативно 

време”, което може да се приема като полезно и то не е просто 

хронометрично съглашение, а реално заслужава внимание. 

Поради това сесията може да бъде удължена с 15, 20, 25 минути, 

ако това е необходимо. 

Опитът и знанията са онези елементи, които ще определят 

ограничението на времето (краткосрочността) на лечение – от 10 

до 16 сесии, в съответствие с наличния опит. „Адекватното 

терапевтично време” («Адекватное терапевтическое время») 

възниква от съотношението между патологиите на пациента и 

теоретичните знания на психотерапевта.  

Социално-икономическият контекст, биологичната и 

социалната реалност, дори географското разположение и 

възможният достъп до наличното място за провеждане на 

психотерапията — всички тези елементи играят важна роля. 

„Адекватното психотерапевтично време” (адекватное 

психотерапевтическое время) се явява резултат от 

биопсихосоциалната реалност, включително онзи, който търси 

психотерапевтична помощ и способния ефективно да му осигури 

такава. Психотерапевтът е длъжен често да преодолява 

препятствия и предразсъдъци, които неговата собствена 

психоаналитична структура е интроецирала в неговото Супер-

Его. 

Описаният психотерапевтичен подход ще позволи на 

психотерапевта да определи терапевтичното време и 

пространство, които трябва да бъдат същинско Его-синтонни и 
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настроени в съответствие с възможностите на идеалната и 

осъществима психотерапия ограничена по време и неограничена 

по цели (Кнобель, 1990). 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ, ОСНОВАНА НА ТЕОРИЯТА  

ЗА КОНФЛИКТИТЕ НА ХЪЛ, МИЛЪР, ДОЛАРД //  

ПСИХОТЕРАПИЯ, ОСНОВАННАЯ НА  

ТЕОРИИ КОНФЛИКТОВ ХАЛЛА, МИЛЛЕРА, 

ДОЛЛАРДА 

  

Конфликтът от позицията на бихевиоризма (бихевиоризм) 

може да се определи като едновременно възбуждане на две 

конкуриращи се тенденции на реагиране (например 

приближаване и избягване или два различни начина за 

приближаване). Хъл (Халл, Hull С. L., 1943) и неговите 

последователи Милър (Миллер/ Miller N. Е., 1944)) и Долард 

(Доллард/ Dollard J. А., 1950) разграничават 3 основни форми на 

кокуриращи се поведенчески реакции: 

1) конфликт от типа „приближаване — приближаване”; 

2) конфликт от типа „избягване — избягване”; 

3) конфликт от типа „избягване — приближаване”. 

Последната форма особено често е предмет на 

експериментално изучаване; някои разработки се основават на 

идеите на Фройд (Фрейд, Freud S.), а в основата на другите лежат 

павловските методи за изработване на условни рефлекси и 

необихевиористките теории на Хъл. Някои изследвания от 

втората група се занимават с т.н. експериментална невроза. 

Поведението на избягване и приближаване се изучава от 

школата на Хъл от гледна точка на определянето на градиента 

на тези процеси. Най-известни са разработките на Милър 

(Миллер, 1944, 1959), в основата на които лежат изследвания на 

конфликтната ситуация в експерименти с мишки.  

Мишките получават храна, след което по време на 

храненето са подлагани на токов удар. Силата на тока и степента 

им на глад са различни при различните групи животни. 

Изследват се формире на движение на мишките при 

приближаване към храната. Като цяло се установява, че мястото, 

където спира животното, се определя от относителната сила на 

двете потребности. Колкото по-силен е гладът и по-слаб токът, 

толкова по-близо приближава животното. Конкуренцията на 

двете реакции нараства заедно със силата на потребността. С 

помощта на този метод Милър успява експериментално да покаж 

приемливостта на тезата на Фройд за това, че отчетливо 

изразените прояви на страх и избягване могат да служат като 

признак на прояви на страх, а избягването може да служи като 

признак за силни тенденции към приближаване.  

Долард и Милър (Доллард и Миллер, 1950) започват да 



 

 
~1111~ 

прилагат своите концепции и данни в психотерапевтичната 

практика, опитвайки се да разработят синтетичен метод за 

психотерапия, който обединява бихевиоризъм и психоанализа 

(психоанализ). Ориентирайки се по техните идеи, Мартин 

(Мартин, Martin D. G., 1975) и Пере (Перре, Perrez M., 1975) се 

стремят да дадат обяснение на невротичните разстройства, 

обусловени от конфликтите, и съответно на начина за тяхното 

лечение чрез психотерапия. Разглеждат се двуполюсни модели, в 

основата на които лежи конфликтът „приближаване—избягване”, 

в този случай невротичното поведение се запазва, доколкото 

съществува механизъм за потискане на негативните емоции, 

такива като страх, тревога и др. Заплашващите психиката 

дразнители се отстраняват толкова бързо, че преобучаането не 

може да се случи. Мартин (Мартин, 1975) се занимава в 

контекста на психотерапията с конфликтите, които се поддържат 

от вътрешни дразнители, възникващи в процеса на мислене, 

представи и преживявания. Целта на психотерапията е да се 

преодолеят (разрешат) конфликтите, което в хода на 

психотерапията се обезпечава от 2 паралелни процеса; 1) 

„стремежът към приближаване” се повишава с помощта на 

положителни вербални, а също така на адекватни емоционални 

стимули като душевна топлота, разбиране, приемане на болния 

такъв, какъвто е; 2) наред с това възникващите у болния страхове 

се потискат, което води до отслабване на „стремежа към 

избягване”.  

Предполага се, че успешно проведеният процес на 

психотерапия позволява да отслабне конфликтът в самата точка 

на пресичанена на съответният градиент „приближаване—

избягване” и това ще създаде импулс по посока на 

преодоляването му. Описаните модели се явяват обаче в известна 

степен умозрителни. Перез е един от онези, които предлагат план 

за възможна експериментална проверка на дадения модел.  

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСРЕДСТВОМ УБЕЖДАВАНЕ НА 

ДЕЖЕРИН // 

 ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСРЕДСТВОМ УБЕЖДЕНИЯ 

ДЕЖЕРИНА 

 

По своите цели, задачи и техника на провеждане, този вид 

терапия има много допирни точки с личностно-ориентираната 

психотерапия. Дежерин (Дежерин, Dejerine J., 1912) подчертава 

необходимостта от каузална терапевтична намеса при лечението 

на функционални нарушения. Психотерапията, по неговите 

думи, трябва да бъде насочена към отстраняването не само на 

симптомите и проявите на болестта, но и на причините, т.е. на 

целия „психичен фон” («психический фон»), “психична 

конституция на болния” («психическая конституция больного»), 



 

 
~1112~ 

„нравствения фон” («нравственный фон»), който им е позволил да 

се установят. Подобна психотерапевтична функция не могат да 

осъществят сугестивните (особено хипносугестивни) методи, които 

Дежерин поради морални и социални съображения. В същото 

време той не споделя и гледната точка на Дюбоа (Дюбуа, Dubois 

P.), противопоставяйки рационалната психотерапия 

(рациональная психотерапия), като чисто интелектуална, на 

психотерапията чрез убеждаване (убеждение), в която централно 

място се отделя на емоционалния компонент, доколкото при него 

според Дежерин „няма разсъждение, което да може да окаже 

действително влияние без доверие, основано на чувства”. 

Разсъждението само по себе си е индиферентно и става фактор на 

енергия, източник на усилия, единствено, ако е съпроводено от 

емоционално въздействие.  

Дежерин вижда целта на психотерапията чрез убеждаване 

в това да се разяснят на болния причините на неговите симптоми 

и разстройства и да се предизвика у него доверие към лекаря, „да 

се пробудят различни елементи на личността” («пробудить 

различные элементы личности»), които са способни да станат 

отправен пункт за нейното преизграждане, без да се изключи, 

разбира се, използването в психотерапия на логически 

доказателства, разсъждения. Дежерин в същото време поставя 

акцент върху това, че лекарят не ги натрапва на болния, а 

единствено му предлага да „обмисли и разбере” («обдумать и 

понять»). Ролята на лекаря (чиято личност, съгласно Дежерин, 

има необичайно важно значение в психотерапията чрез 

убеждаване) се заключава в призоваването, подбуждането, 

насочването и същевременно с това в разбиране, приемане и 

уважение към пациента. Така убеждаването не ограничава 

личността, а й дава възможност да се развие в условията на 

нейната освободеност от всички стесняващи влияния.  

Психотерапията чрез убеждаване е насочена към 

изпълняването на две основни задачи: 

1) осъществяване на освобождаващо действие; 

2) възстановяване, реконструиране на 

личността на болния. 

П. П. У. Н. Д., провеждана под формата на беседи между 

лекаря и болния, може да бъде допълнена от спомагателни 

методи като изолация, покой, солидно хранене.  

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА  

ПО КУЗНЕЦОВ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

КУЗНЕЦОВА 

 

Когнитивно-динамична психотерапия, основана на 

кореспонденция по електронна поща (E-mail), разработена от Ю. 
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В. Кузнецов (Ю. В. Кузнецов, 2000) 

Първоначално задачата на П. П. Е. П. П. К. е да сравни 

субективните представи на пациента и семантичния анализ на 

неговата ценностна система с обективно съществуващите условия 

на живот, определени от социума, със средата, в която той 

съществува. Всички проблеми, включително и медицинските 

симптоми, които разглеждат редица подобни феномени, се 

обуславят от несъответствието между субективната и обективната 

ценностна система и тяхната последица – ценностната 

дезадаптация. В процеса на работа се разкрива динамиката във 

формирането на субективната система от ценности, начинът, по 

който върху нея влияят онтогенетичните фактори на 

възпитанието, въздействието на средата, като паралелно се 

разглеждат промяната в житейските условия, динамиката на 

формиране на обективната ценностна система, установяват се 

неосъзнатия до този момент начин, по който тя е свързана с 

проблемите на пациента. Разкривайки събитията, формиращи 

дезадаптивната тенденция (ценност), пациентът я преоценява от 

новата му позция, вследствие на което самият факт губи своето 

влияние и емоции, явявайки се непосредствена оценка на обекта 

от страна на субекта, придобива по-голяма адекватност. 

Ако проблемът на пациента е предизвикан от 

доминирането в неговото съзнание на социалните ценности над 

личностните, емоциите се потискат по посока на поддържането на 

определен имидж, поглед отстрани, на „общественото мнение”, 

установява се взаимовръзка между този проблем и наказанието, 

оказвано от родителите за „провиненията” пред трети лица и  

лошите оценки на обкръжението (включително и в училище)[...], 

пациентът вижда неактуалността на тези оценки, променя своето 

отношение към социалните ценности, разбирайки, че околният 

свят значително се е изменил и необходимо условие за 

съществуването стават уважението и проявата на собствените 

оценки и емоции. 

По време на кореспонденцията психотерапевтът-оператор, 

задавайки въпроси, избягва да натрапва на пациента своята 

гледна точка, а също така и каквато и да било теория, помага му 

да реши проблема си от своята позиция, отчитайки собствения му 

светоглед, което позволява да се избегнат редица етични 

проблеми на психотерапевтичната помощ, провеждана по 

електронната поща. 

В противовес на съществуващото мнение, че 

психотерапията по електронна поща може да има само 

препоръчителна функция, в излаганата методика за 

психотерапия даването на съвети от оператора се избягва, а 

пациентът с насочващи въпроси бива воден към самостоятелното 

решаване на неговите проблеми. 

Създавайки в процеса на психотерапия по електронната 
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поща устойчива и адекватна мотивация за лечение, 

преработвайки когнитивно-емоционалните аспекти на проблема, 

пациентът намира начин за осъществяване на по-нататъшно 

клинично лечение, използвайки местните възможности. 

Към достойнствата на психотерапията по електронна поща 

следва да бъдат отнесени: 

— нейната актуалност за Русия, доколкото значителна част 

от населението живее далеч от центровете за психотерапевтична 

помощ; 

— стопроцентната възможност за супервизия (супервизия), 

доколкото кореспонденцията мож е да се съхранява колкото е 

необходимо в пълен обем; 

— безпрецедентното ниво на анонимност на търсещите 

помощ, доколкото Интернет позволява да се откриват анонимни 

пощенски кутии с измислени псевдоними, което води до 

максимално разкриване от страна на пациента; 

— особеното използване на възможностите за цитиране като 

терапевтичен инструмент, свързан с автоматизирането на тази 

функция при воденето на кореспонденция; 

— възможността от взаимозаменяема и колективна работа 

на психотерапевтите-оператори, експерти от различни 

направления, свързани помежду си незадължително 

непосредствено, а с помощта на компютърна връзка от всяка 

точка на света; 

— не се изключва интеграцията между индивидуалната и 

груповата психотерапия (групповая психотерапия), врзката 

между току-що потърсилите помощ пациенти с онези, които вече 

са преминали психотерапевтичния курс, както и при 

привличането при необходимост на различни компютърни 

тестови и тренингови програми. 

Вж също Психотерапия и Интернет. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ АЛКОХОЛИЗЪМ // 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ 

 

Психотерапията понастоящем се смята за основен метод за 

лечение на болни от алкохолизъм (Рожнов В. Е., 1979; Филатов А. 

Т., 1979, и др.). Значителен принос в лечението на алкохолизъм с 

помощта на психотерапията имат родните учени от миналото — 

А. А. Токарский (А. А. Токарский (1896), И. В. Вяземский (И. В. 

Вяземский (1904) и особено В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев), 

които развиват предложения от И. В. Вяземский (И. В. 

Вяземский) метод за колективна хипнотерапия на алкохолизма. 

В лечебната триада на В. М. Бехтерев, принципиално запазила 

своето значение и до днес, влизат убеждаването (убеждение) в 

състояние наяве, мотивираното внушение (внушение) в състояние 

на хипноза (гипноз), продължаващите темата психотерапевтични 
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беседи с болните, самовнушение (самовнушение) и 

самоутвърждаване на пациента (вж Психотерапевтична триада 

на Бехтерев/  Психотерапевтическая триада Бехтерева). 

От различни варианти на колективна психотерапия 

(коллективная психотерапия) на алкохолизма, широко 

използвани от В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев) най-голямо 

признание понастоящем получава методът на В. Е. Рожнов (В. Е. 

Рожнов, 1982), разработен от автора на основата на концепцията 

за емоционално-стресовата психотерапия (вж Колективна 

емоционално-стресова хипнотерапия на Рожнов/Коллективная 

эмоционально-стрессовая гипнотерапия Рожнова). 

Хипнотичното въздействие тук се предшества също така от 

психотерапевтични беседи, чието лечебно влияние се закрепя 

чрез хипнозата (последната се провежда по предложена от автора 

методика на удължени — не менее 1-1,5 часа — сеансов 

гипнотерапии). В състояние на хипноза се изработва условно-

рефлекторна реакция за повръщане към вкуса и мириса на 

алкохола. В. Е. Рожнов също така предлага и реализира в 

практически условия методика за лечение на болните от 

алкохолизъм в системата на психотерапевтичните 

профилакториуми в предприятията. 

В основата на много от методиките лежи изработването на 

отвращение (аверсия) към вида и вкуса на алкохола и дори към 

неговото словесно обозначаване. Обичайната цел на аверсивната 

терапия (аверсивная терапия) на алкохолизма е да се постигне 

пълен отказ от алкохола посредством изработването на реакция 

за повръщане към него по пътя на приемането му в съчетание с 

фармакологични препарати, предизвикващи реакция на 

повръщане (апоморфин, еметин, отвара на баранца? и др.), с 

препарати, които водят до спиране на дишането, или в съчетание 

с болезнена електростимулация. Още през 1915 г. В. М. Бехтерев 

предлага да се смесват с алкохолните напитки вещества, които 

предизвикват отвращение, като подчертава условно-

рефлекторната същност на методиката. През 1938 г. на основата 

на тази идея И. Ф. Случевский (И. Ф. Случевский) и А. А. Фрикен 

(А. А. Фрикен) предлагат методика, в която приемът на алкохол 

се съчетава с подкожни инжекции на апоморфин. Предлагат се и 

други методи, основани на изработването на условна реакция на 

гадене-повръщане в отговор на мириса и вкуса на алкохола. В 

методиката на Н. В. Канторович (Н. В. Канторович, 1929) 

приемът на алкохола се съчетава с болковото въздействие на 

електрокожни дразнители. А. М. Иванов и съавтори (А. М. 

Иванов и соавт., 1975) описва вариант на тази методика, при 

който аверсията към алкохола се изработва по пътя на 

съчетаването на действието на синусоидален модулиран ток с 

вида, мириса, вкуса и словесното обозначение на алкохолни 

напитки. За тази цел електродите се поставят на предната 
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повърхност на шията. Изработването на отрицателен условен 

рефлекс се подпомага от прилагането от страна на лекаря на 

императивна сугестия или на потенцираща и опосредстваща 

психотерапия. 

Съществуват и други методи за аверсивна терапия, 

използвани в лечението на алкохолизма, — вербална аверсивна 

терапия, която се заключава в това, че въображаемата употреба 

на алкохола с помощта на словесно внушение се съпровожда от 

реакция на повръщане. 

И до днес продължават опитите за използване в терапията 

на алкохолизма на автогенната тренировка (аутогенная 

тренировка). Нейната цел е да нормализира вегетативните 

нарушения и да снеме емоционалното напрежение. Автогенната 

тренировка може да спомогне да се закрепи аверсивната 

реакция, поради което се използва като важен елемент от 

терапията на алкохолизма в качеството ù на активен метод за 

саморегулация, себекорекция и себевъзпитание (Филатов А. Т., 

1979). 

За елиминиране на чувството на страх, на напрежението и 

неувереността в себе си, които обикновено изпитват лица, 

страдащи от алкохолизъм, в състоянието на абстиненция (в т. ч. и 

на достатъчно дълга такава) се използват методи от 

поведенческата терапия — систематична десенсибилизация 

(систематическая десенсибилизация) и др. 

В лечението на алкохолизма се прилагат и други методи на 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия). 

Към тях, в частност, се отнася тренировката в самоконтрол 

(самоконтрол). В качеството на такава методика може да се 

разглежда прилаганият през 50-те години на 20-ти век опит за 

обучаване на пациентите в контролирана употреба на алкохол. 

Пациентът се обучава да определя нивото на алкохола в кръвта 

си по появяващите се на лицето му петна или по чувството си на 

вцепененост. Той има възможност да сравнява начина, по който 

се чувства, със записаната на видеомагнитофон реакция. 

Прилага се също така електрошок, когато пациентът пие с твърде 

големи глътки, големи порции или когато съдържанието на 

алкохола в кръвта му превишава определено ниво. Други 

поведенчески методи, състоящи се в обучение в алтернативно 

поведение (работа по намаляване на позитивната ценност на 

пиенетео и трениране на съпружеската двойка), намират 

приложение в повечето терапевтични програми. През последните 

години в психотерапията на болни от алкохолизъм се използват 

също така технически подходи от невролингвистичното 

програмиране (нейролингвистическое программирование). 

Голяма част от методите за терапия на болните с 

алкохолизъм (хипнотерапия, апоморфинотерапия, автотренинг и 

др.) се прилагат в групи, което спомага за повишаването на 
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ефективността на лечебното въздействие. 

Основна тенденция в съвременното развитие на 

психотерапията на алкохолизма, както отбелязват Б. М. Гузиков 

(1982), Б. М. Гузиков (1982), Рибшлегер (Риббшлегер/ 

Ribbschlager М.), О. Ф. Еришов и др. (О. Ф. Ерышев и др., 1989), 

се явява нейната еволюция от хетеро- и автосугестивните 

въздействия, насочени към изработването на отвращение към 

алкохола, от разясняващата терапия в групи към дълбокия 

анализ на личността на болния, на системата на неговите 

ценностни отношения, която има за цел повишаването на 

социално-психологичната адаптация на пациента и в резултат на 

това — отказването му от употребата на алкохол. Отчитайки 

ролята на психосоциалните фактори във възникването, 

протичането, компенсацията и декомпенсацията на алкохолизма, 

най-важно място в комплексното му лечение следва да се 

припише на груповата психотерапия (групповая психотерапия). 

Нежеланиято на човека, който страда от алкохолизъм, да се 

признае за болен, безкритичността му, невъзможността му да 

оцени правилно отрицателното влияние на пиянството върху 

неговия личен и семеен живот, върху социалните отношения, 

производствената му дейност, отсъствието у него на нагласа към 

пълно въздържание от употребата на алкохол, неспособността на 

пациента да си изработи самостоятелно правилен път към 

живота в трезвеност, неадекватната представа за себе си се 

разглеждат в качеството им на основни обекти на въздействие на 

груповата психотерапия при алкохолизъм. 

В изследванията на родните автори, както и в много 

чуждестранни разработки, се подчертава, че груповата 

психотерапия при алкохолизма обикновено се включва в по-

широката програма от лечебно-възстановителни въздействия: 

справяне със синдрома на интоксикация и с неговите последици 

по пътя на използването на медикаментозни и общоукрепващи 

средства, индивидуална психотерапия (индивидуальная 

психотерапия) (рационална, хипноза и др.), поддържаща 

психотерапия (поддерживающая психотерапия), трудотерапия, 

културно-развлекателни мероприятия и т.н. (Зобнев В. М., 1981; 

Мейроян А. А., 1981, Бокий И. В., Цыцарев С. В., 1982; Мелик-

Парсаданов М. В., 1983, и др.). Що се отнася до формите на 

групова психотерапия, то при алкохолизма в нейната основа 

стоят дискусионните (недирективни) варианти с често използване 

на допълнителни технически прийоми (пантомима, разиграване 

на ролеви ситуации, проективна рисунка (проективный рисунок 

и др.). 

Диференцирайки целите на груповата психотерапия при 

алкохолизма на задачи на първия (промяна на отношението към 

болестта, преодоляване на алкохолната анозогнозия) и на втория 

етап (корекция на интрапсихичните и междуличностните 
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проблеми), И. В. Бокий (И. В. Бокий) и С. В. Цицарьов (С. В. 

Цыцарев) привличат в тяхното решаване различни методики. 

Първоначално това са дискусионни форми на психотерапия (в т. 

ч. и биографично-ориентирани занимания), лекции и др., след 

което наред с дискусиите се използват проективни рисунки, 

разиграване на ролеви ситуации, пантомима, поведенчески 

прийоми. Съчетаването на последните, по мнение на авторите, се 

явява по-адекватно за въздействие върху механизмите на 

психична защита (психологическая защита), за анализ на 

истинските мотиви на поведението, за идентифициране от 

болните на техните емоционални състояния, за разграничаване 

на способите за междуличностно поведение, за повишаване на 

адекватността на представата за тях самите. 

Особеност на груповата психотерапия при алкохолизъм се 

явява наличието в нея на изразен компонент от рационалната 

психотерапия (рациональная психотерапия). 

Насочваното от психотерапевта взаимодействие между 

пациентите в групата спомага за подобряването на 

взаимоотношенията между тях, суздава най-благоприятни 

условия за обсъждане на житейските истории на пациентите, за 

намиране на пътищата за разрешаване на конфликтните 

ситуации, както онези, свързани с алкохола, така и несвързаните 

с него. Важен елемент от психотерапевтичната тематика е 

формирането на съответватстваща реакция на пациента към  

възможните рецидиви на болестта, т.е. готовността за бързо 

установяване на контакт с лечебните учреждения в такива 

случаи. При необходимост на последните занимания се обсъждат 

перспективите за по-нататъшно общуване на болните един с друг, 

техните евентуални срещи в клубовете на пациенти, лекуващи се 

от алкохолизъм, участието им в летен лагер и т.н. Сеансите на 

групова психотерапия се провеждат 2-4 пъти седмично по 1,5 -2 

часа в групи от 7-9 човека. Някои автори смятат, че е 

препоръчително групите да са затворени и да включват пациенти 

с различни клинични прояви на алкохолизма, които се 

различават по възраст, професия, образователно ниво и по 

продължителност на алкохолната зависимост. Работата в 

хомогенни групи — на работници, на лица с техническо или 

хуманитарно образование, на хора, близки по възраст — е по-

малко ефективна  Заниманията се провеждат от един или от 

двама психотерапевти (в качеството на котерапевт/котерапевт 

може да встъпи лекар-нарколог или психолог). Важно показание 

за групова психотерапия е наличието у пациентите на мотивация 

към оздравяване и особенно към участие в работата на групата. 

Основно противопоказание може да бъде явното негативно 

отношение на болния към груповата психотерапия, изразените 

симптоми на деградация на личността. 

Необходимо е да се подчертае, че ефективността на 
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груповата психотерапия при алкохолизма е тясно свързана със 

семейната психотерапия (семейная психотерапия), която 

встъпва в качеството на важно допълнение към нея и се 

провежда обикновено от самото начало на лчението на болния 

(психотерапия на съпружески двойки, в групите влизат съпруги, 

чиите съпрузи страдат от алкохолизъм и др.). Тук задачата на 

семейната психотерапия е да разкрие основните конфликти на 

съпрузите, да реконструира семейните отношения, да адаптира 

семейството към режима на трезвеност, да укрепи нагласите на 

болния към трезвеност. Фридман и др. (Фридман и др./ Friedman 

V. et al., 1976) изследват 100 съпруги на алкохолици с цел да 

разкрият тяхната роля в изработването на положителна 

мотивация за лечение у мъжете им. Установява се статистически 

значима зависимост между степента на активност на 

отношението на съпругите към лечението и терапевтичния ефект 

при алкохолизъм. Едновременно с това се установява, че в 

семействата, в които жените се привличат към процеса на 

психотерапия, особено на групова такава, отношенията се 

подобряват значително. 

Опитът от двугодишната работа с три групи съпружески 

двойки (44 човека), провеждана от лекар и психолог, е обобщен в 

публикацията на В. М. Зобньов (В. М. Зобнев) и Т. Г. Рибакова (Т. 

Г. Рыбакова, 1979). Съпружеската психотерапия (супружеская 

психотерапия) започва след завършването на стационарната 

групова психотерапия на пациентите и тяхното изписване от 

клиниката. В качеството на основа за създаването на група за 

поддържаща психотерапия се разглежда желанието на 

съпружеската двойка да запази семейството и да участва в 

лечението. Заниманията се провеждат веднъж седмично през 

първите 3 месеца, по-късно 2 пъти седмично в продължение на 

една година работа и един път на месец през втората година 

психотерапия. Всяко занимание продължава 3-4 часа; 

психотерапията с групи се допълва от клубни форми на работа.. 

Приемствеността между груповата и семейната 

психотерапия, доброволността на участието в рамките на 

различни организационни форми (в амбулаторни, 

полустационарни и стационарни условия), адекватността на 

целите, задачите и видовете психотерапия на етапите на 

лечението — са важни предпоставки на ефективността на цялата 

система от лечебно-възстановителни въздействия при 

алкохолизма.  

Публикуваните трудове по психотерапия при алкохолизъм 

отразяват нейните особености при различни категории пациенти. 

В случаите на групова психотерапия с възрастни алкохолици се 

отбелязва по-малко интензивна групова динамика (групповая 

динамика), пациентите са по-малко зависими от активността на 

психотерапевта, положителни терапевтични резултати се 
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наблюдават на по-късни стадии от лечението, за включването на 

групата в активна дейност се изисква значително по-

продължително време. Установено е, че по-ефективните в 

терапевтичен план групи са съставени от пациенти, които 

започват да злоупотребяват с алкохол под влиянието на 

психотравматични обстоятелства в зряла възраст. При груповата 

психотерапия на жени, страдащи от алкохолизъм, преди всичко 

се налага да се отчита заинтересоваността на пациентките от това 

да разрешат проблеми като социално-психологическата 

изолираност, нарушенията в женската роля, сложностите в 

общуването с противоположния пол, трудностите във 

възпитаването на децата и др. Така въпросите, свързани с 

преодоляването на алкохолната анозогнозия, макар че запазват 

своето значение, отстъпват на втори план. Подчертава се 

спецификата на отношенията между психотерапевта и групата 

пациентки: особено значение тук придобива наличието у 

психотерапевта на достатъчно изразена емпатия (эмпатия), 

отказа от осъдителни морални оценки и пр. 

Голямо влияние върху формирането на ремисии оказва 

участието в движенията за самопомощ, религиозният мироглед. 

Част от изследователите подчертават тясната връзка между 

прекратяването на употребата на алкохол и участието в срещи на 

групите на анонимните алкохолици. 

Сравняването на видовете и методите на лечение 

демонстрира единствено несъществените разлики в тяхната 

резултативност. По мнение на повечето учени, най-силен ефект 

се постига, когато терапията отчита индивидуалните качества и 

потребности на пациента, а също така се съпровожда от подкрепа 

след лечението. Голямо значение имат интензивността и 

качеството на терапевтичните сеанси.  

Осмислянето на разнообразните концепции за причините, 

определящи възникването на зависимостта от алкохола, води до 

осъзнаване (осознание) на това, че за да се проведе лечение и 

преди всичко да се „приведат в ред” отделните плоскости, върху 

които се формира болестта, е необходим многопрофилен колектив 

от професионалисти. В него наред с лекаря, трябва да бъдат 

включени психолози или специалисти със съответно образование 

в областта на педагогика, ресоциализацията, социологията, 

семейните отношения, почивката и здравословния начин на 

живот, социални работници, духовници. Особена роля 

изпълняват инструктурите, които са преди всичко хора, 

неупотребявали алкохол вече няколко години след като в 

миналото са страдали от алкохолизъм. Тези инструктори, след 

като преминат съответната подготовка, благодарение на своя 

личен опит, се явяват най-полезни, особено на първия етап от 

лечението, когато се преодолява алкохолната анозогнозия 

(алкогольная анозогнозия/ комплекс отрицания). Благодарение 
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на тях процесът по изработване на реалистичен поглед към 

болестта протича по-бързо и по-ефективно. Бидейки жив пример 

за оздравял пациент, те вдъхват у болните и своите колеги от 

екипа надежда за успех. 

Оздравителната програма е разчетена да обхване няколко 

месеца и дори година. Началото ù поставят интензивните, 

структурирани занимания, провеждани в стационарни условия в 

продължение на няколко седмици. Стационарното лечение на 

зависимите от алкохола хора, за разлика от болничното лечение 

при други заболявания, не е разчетено единствено по отношение 

на тежките, т.н. безнадеждно болни. Стационарните условия 

позволяват да се повиши интензивността на заниманията и в 

кратко време да се постигне онова, за което в амбулаторни 

условия се изискват много месеци. Вторият етап е поддържащата 

терапия, осъществявана в амбулаторни условия. В диспансерите, 

разполагащи единствено с амбулаторни програми за лечение, 

процесът на възстановяване протича значително по-бавно поради 

ниската интензивност на занятията. Много ценно допълнение 

към всички форми на терапия е участието в срещите на групите 

Анонимни алкохолици, на членовете на техните семейства в 

срещите Ал-Анон (Аль-Анон, за лица, свързани емоционално с 

алкохолици) и Ал- Атин (Аль-Атин, за деца алкохолици). За част 

от пациентите са полезни контактите с Клуба на абстинентните, 

който разполага с квалифицирана терапевтична помощ. 

Освен изброените методи за лечение на зависимите от 

алкохола лица, съществуват и програми за лечение, насочени 

към възпитаването, образоването, просвещаването на 

заобикалящия пациента среда; към изработването на по-

рационално поведение в случаите на ремисия и за приучаване 

към бързо търсене на помощ в такива случаи. 

Вж също Масова емоционално-естетична психотерапия на 

алкохолизма на Григориев, Общество на анонимните 

алкохолици (Сообщество анонимных алкоголиков, АА, и его 

программа «12 шагов»), Стресопсихотерапия на алкохолизма 

(«кодиране») на Довженко. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ НЕВРОЗИ И  

ДРУГИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ НЕВРОЗАХ И  

ДРУГИХ ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

Най-разпространената представа за неврозите като 

психогенни разстройсва, в чиито механизми на развитие, за 

чиято компенсация и декомпенсация определяща е ролята на 

психичния фактор, обяснява адекватността и широкото 

разпространение на различни форми на психотерапия преди 

всичко при тази група заболявания. Самото съдържание на 
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психотерапията при неврозите, нейните цели и задачи са 

различни и се определят от концепцията, към която се придържа 

психотерапевтът. 

Повечето от разработките на родни автори по проблема за 

психотерапията на неврозите се опират на принципите на 

патогенетичната концепция, основана на психологията на 

отношенията (Мясищев В. Н., 1960; Карвасарский Б. Д., 1990). 

Съгласно тази концепция неврозата представлява сама по себе си 

психогенно (по правило, конфликтогенно) нервно-психично 

разстройство, възникващо в резултат на нарушение на особено 

значими житейски отношения на човека. Психичният конфликт 

се разглежда от позицията на диалектичното единство между 

обективни и субективни фактори за неговото възникване и 

развитие, от гледна точка на неговата социална, 

неврофизиологична и психична природа. Основната цел на 

психотерапията е да се измени нарушената система от отношения 

на болния, да се коригират неадекватните емоционални реакции 

и форми на поведение, необходима предпоставка за което се 

явява осъзнаването от болния на причинно-следствената 

зависимост между особеностите на неговата система от отношения 

и самото заболяване. Това, от своя страна, изисква от 

психотерапевта дълбоко и всестранно изучаване на личността на 

болния, на неговото емоционално реагиране, знания относно 

индивидуалното многообразие на неговата мотивация, относно 

структурите и функционирането на системите от отношения и, 

следователно, относно най-важното звено на етиопатогенетичните 

механизми за възникване и запазване на патологичното 

състояние. 

През последните десетилетия се отбелязва изместване на 

акцента от индивидуалната психотерапия (индивидуальная 

психотерапия) към разработване на системи за групова 

психотерапия (групповая психотерапия), която би позволила по-

ефективно да се възстановят нарушените отношения на 

личността, които играят роля в патогенезата на нарушенията и 

те да бъдат преизградени по пътя на въздействие върху всички 

основни компоненти на отношенията – познавателен, 

емоционален и поведенчески. 

По въпросите на личностно-ориентираната 

(реконструктивната) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликова (личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова), която 

възниква на основата на патогенетичната психотерапия на 

Мясишчев (патогенетическая психотерапия Мясищева) са 

посветени многочислени разработки на ученици и последователи 

на последния (Либих С. С., 1974; Мягер В. К., 1976; Исурина Г. 

Л., 1983; Ташлыков В. А., 1984; Карвасарский Б. Д., 1985; 

Александров А. А., 1992; Абабков В. А., 1993; Тупицын Ю. Я., 
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1993, и др.). В тези разработки се осветляват основни аспекти на 

психотерапията при неврози от поаицията на посочената 

концепция; нейното място в системата от лечебни въздействия 

при неврози, проблема за съотношението между осъзнатите и 

неосъзнатите форми на психична дейност и психотерапия; 

взаимоотношенията между лекаря и болния, съотношението 

между личностно-ориентираната и симптоматичната 

психотерапия (симптоматическая психотерапия) при 

неврозите; критериите и методите за оценка на ефективността на 

психотерапията. 

Опитът в груповата психотерапия при неврозите е обобщен 

от В. А. Мурзенко (В. А. Мурзенко, 1975), Е. В. Кайдановски (Е. В. 

Кайдановский, 1982), Г. Л. Исурина (Г. Л. Исурина, 1983), А. В. 

Федоров (А. П. Федоров), Е. Г. Ейдемилер (Э. Г. Эйдемиллер 

(1984) и др. Многочислени разработки са посветени на 

прилагането на психотерапия при неврозите от представители на 

психодинамичната, екзистенциалната и други школи (Карпова Э. 

Б., 1979; Липгарт Н. К. и др., 1979; Бакирова Г. X., 1983; 

Голынкина Е. А., 1991; Простомолотов В. Ф. 1989; Менделевич В. 

Д., 1991; Ялов А. М., 1992; Чехлатый Е. И., 1994; Moreno J. L, 

1965; Hock K., 1976; Leder S., 1976; Kratochvil S., 1978; 

Aleksandrowicz J. W., 1983; Thoma H., Kachele H., 1988). 

При неврозите се използва широк спектър от форми на 

групова психотерапия: групова дискусия (групповая дискуссия), 

психодрама (психодрама), психопантомима (психопантомима), 

психогимнастика (психогимнастика), проективна рисунка 

(проективный рисунок), музикотерапия (музыкотерапия), 

двигателна терапия (двигательная терапия) и др. 

Психотерапията се провежда както в отворени, така и в 

затворени групи с численост между 25 и 30 човека (големи групи) 

или 8-12 човека (малки групи). Най-често се организират групи, 

хомогенни в етиопатогенетично отношение (при които 

определяща роля в развитието на заболяването има 

психогенният фактор) и хетерогенни в свои характеристики 

(форма на неврозата, пол, възраст, синдром). По-рядко в групи се 

обединяват болни с аналогични симптоми (най-често с фобии), 

при които терапевтичните медоти, прилагани в реални 

проблемни ситуации, са центрирани върху симптома. На 

практика едва ли може да се говори за противопоказания за 

групова психотерапия при болни с неврози, макар и да 

съществуват редица изисквания към подобора и комплектуването 

на групите (например не се препоръчва включването в една 

група на повече от 2-3 болни с истерична или ананкастна 

акцентуация на характера, с тежка обсесивна симптоматика и 

т.н.; целесъобразно е да се създават хомогенни по възраст групи 

от болни до 18-годишна и над 50-годишна възраст). Честотата на 

груповите занимания може да бъде различна –  от веднъж 
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седмично до всекидневни такива — и се определя от 

възможностите и насочеността на учрежденията. Оптималната 

продължителност на заниманията е 1—1,5 часа. Разглеждайки 

механизмите на лечебно действие на груповата психотерапия при 

неврозите, повечето автори посочват като основни такива 

обратната връзка (обратная связь) или конфронтацията 

(конфронтация) на участниците в групата с техните проблеми и 

поведение.  

И докато личностно-ориентираната психотерапия най-

пълно реализира етиопатогенетичния подход към разбирането и 

отстраняването на причините и механизмите за развитие на 

неврозите, други методи, използвани при неврозите, са основани 

на симптоматичните психотерапевтични въздействия, т.е. са 

насочени в голяма степен към смекчаване или към ликвидиране 

на невротичната симптоматика. 

С помощта на хипнотерапията (гипнотерапия) може да се 

въздейства на практика на всички симптоми при неврозите, 

които се отнасят както до основните им психопатологични прояви 

(страх, тревога, астения, депресия), така и до други невротични 

синдроми (невровегетативни и невросоматични, двигателни и 

сетивни нарушения и т.н. ). При неврозите могат да се използват 

различни видове хипнотерапия: мотивирано внушение по 

Иванов (мотивированное внушение по Иванову), което има не 

само симптоматична, но и в известни граници патогенетична 

насоченост; удължената хипнотерапия на В. Е. Рожнов (В. Е. 

Рожнов, 1979); дългата хипноза-почивка (гипноз-отдых) на К. И. 

Платонов (К. И. Платонов, 1962). Могат да се използват също 

така фракционна хипноза (фракционный гипноз), постепенната 

активна хипноза по Кречмер (ступенчатый активный гипноз по 

Кречмеру) и др. Терапевтичният ефект от сугестивните 

въздействия при хипноза може да бъде постигнат и в трите нейни 

стадия – сомнолентност (сомнолентность), хипотаксия 

(гипотаксия) и сомнамбулизъм (сомнамбулизм). 

Хипнотерапията при неврози може да се провежда под формата 

на индивидуална и на колективна хипноза (по точно – на 

хипноза в група). Авторите, прилагащи хипнотерапия, са на 

практика единни в това, че тя е най-вече показана при истерична 

невроза и в по-малка степен при неврастении и невроза с 

натрапливи състояния. Подчертавайки добре известната висока 

лечебна ефективност на хипнотерапията дори при 

продължителни истерични конверсионни моносимптоми, следва 

да се посочи, че при целевия, особено дълговия характер на 

симптома (рентной характер симптома), тя по-често се оказва 

безрезултатна, но ефективността ù като цяло се определя от 

нагласата към излекуване. 

Методът на автогенната тренировка (аутегенная 

тренировка) е показан най-вече при неврастения 
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(общоневротична симптоматика; невровегетативни и 

невросоматични синдроми при по-висока ефективност в случая на 

преобладаващи симпатиков тонус; нарушения на съня, особено 

на заспиването, при състояние на тревога и страх, нерядко при 

изразени фобии, като особено резултативно е съчетаването на 

автогенна тренировка и условно-рефлекторни методи; при 

сексуални нарушения и т.н.). В по-малка степен този метод е 

показан при болни с изразени астенични, хипохондрични, 

обсесивно-фобийни разстройства и при истерична невроза. Г. С. 

Беляев (Г. С. Беляев, 1971) отбелязва добрите терапевтични 

резултати, получени при прилагането на автогенната тренировка 

в амбулаторната практика (стабилиране на ремисиите и 

предупреждаване за рецидиви на неврозите). 

През последните години в лечението на болните от неврози 

все по-голямо разпространение получава методиката на 

биологичната обратна връзка (биологическая обратная связь). 

Прилагането на нагласите на биологичната обратна връзка за 

постигане на дълбока телесна и психична релаксация 

(релаксация) позволяват многократно да се намали времето за 

овладяване на автогенната тренировка и съществено да се 

повиши нейната ефективност. В същото време обаче резултатите 

от лечението на болни от неврози с този метод са достатъчно 

противоречиви. При използването му е необходимо да се отчитат 

психични фактори като повишаване на самооценката на 

пациента, самовнушението (самовнушение), плацебо-ефектът и 

др.  

Можем да се съгласим с А. М. Свядощ (А. М. Свядощ) (1982) 

за това, че внушението (внушение) в състояние на бодърстване е 

показано при всички форми на невроза. То се реализира 

преимуществено при хора с добра внушаемост и, разбира се, в 

значителна степен зависи от степента на авторитетността на 

лекаря. Ако прякото внушение е ефективно в по-голяма степен 

при лечението на истерични неврози, то косвеното внушение 

(косвенное внушение) може да бъде използвано успешно и при 

други форми на неврози. 

Методът на наркопсихотерапията (наркопсихотерапия) се 

използва с цел да се снемат истеричните зафиксирани 

моносимптоми, за осъществяване на сугестивни въздействия при 

фобични разстройства с последващи функционални тренировки 

(ходене, пътувания и т.н. ), а също така при други невротични 

нарушения. Курсът на лечение може да се състои от 10-20 

процедури, провеждани всекидневно или през ден. От близките 

до наркопсихотерапевтичните методи при неврози може да се 

използва методът на прилагане на газова смес от кислород и 

диазотен оксид. Методиката е ефективна при неврози с фобична, 

хипохондрична и депресивна симптоматика. При фобии на фона 

на действието и последействието на диазотния оксид се 
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провеждат функционални тренировки, осъществяването на които 

се облекчава в тези условия и е особено резултативно във връзка 

с еуфоризиращия и седативен ефект на газовата смес. 

Наркопсихотерапията може да встъпи в качеството ù на един от 

вариантите на т.н. абреактивна психотерапия. Следва да се 

присъединим към гледната точка на Кратохвил (Кратохвил, 

1976), че при неврози с конфликтогенна природа, методите за 

отреагиране се явяват единствено симптоматични, доколкото, при 

все че намаляват емоционалното напрежение, те никога не 

отстраняват причините, никога не отстраняват причините, които 

са предизвикали неврозата, и могат да поддържат нейното 

съществуване и в бъдеще. 

Поведенческите методи (поведенческие методы), включени 

в системата на личностно-ориентираната психотерапия, постигат 

особено добри резултати в лечението преди всичко на обсесивно-

фобийни разстройства (Якубзон А. М., 1989) и особено при 

изолирани невротични монофобии. Методът за потискане на 

страха в патогенни ситуации с помощта на специално 

разработена система от функционални тренировки ((Танцюра М. 

Д., 1956; Асатиани Н. М., 1979) се оказва ефективен в комплекса 

от лечебно-възстановителни въздействия при болни от невроза с 

натрапливи състояния, дори и при затегнатото ù, неблагоприятно 

протичане. 

Рационалната психотерапия (рациональная 

психотерапия) широко се използва в лечението на неврози както 

самостоятелно, така и съчетано с други метод, а също така 

например с цел подготовка на пациентите за групова 

психотерапия.  Методът се адресира към логичното мислене на 

пациента, като в качеството на лечебни фактори влизат 

авторитетът на лекаря, убеждението (убеждение), повторно 

убеждаване (переубеждение), разясняването, одобрението, 

отвличането и др. Така се изменя неадекватното отношение на 

болния към заболяването, разяснява му се същността на 

неврозата. 

По-горе бяха изброени основните методи на психотерапия, 

прилагани при неврозите. За лечение на тази група заболявания 

могат с успех да се използват и други известни методи на 

психотерапия: катартична психотерапия (катарсическая 

психотерапия), библиотерапия (библиотерапия), арт-терапия 

(арттерапия) и др. Наред с общите цели и задачи, решавани при 

психотерапията на неврзоите (като група психогенни 

заболявания с обща природа), своеобразието в клиничните им 

прояви изисва известна индивидуализация на лечението, 

използването на различни невротични форми и синдроми на 

едни или други психотерапевтични методи. 

Като отчита ролята на семейните конфликти в 

етиопатогенезата и протичането на неврозите, в качеството на 
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една от специфичните форми на психотерапия в тяхното 

комплексно лечение се прилага семейната психотерапия 

(семейная психотерапия) (Мишина Т. М., 1983; Эйдемиллер Э. Г., 

Юстицкий В. В., 1990, 1999; Richter Н. Е., 1970, и др.). Тя 

представлява сама по себе си процес на групово въздействие, 

който е насочен към изменение на междуличностните отношения 

и има за своя цел отстраняването на емоционалните нарушения в 

семейството или тяхната компенсация. В процеса на 

психотерапия всеки конфликт се анализира, като се отчита 

семейната история, нейната минала история, психичните 

особености на нейните членове и пр.  

Ролята на психотерапията при акцентуации на характера и 

при психопатии се определя от значението на психогенните 

фактори в динамиката на състоянието на болния. Колкото по-

голямо е теглото им в декомпенсациите на пациента в сравнение 

с биологичната недостатъчност, толкова по-голям успех може да 

се очаква от психотерапията (Гурьева В. А., Гиндикин В. Я., 1980; 

Личко А. Е., 1985; Семке В. Я., 1992, 1996). Понастоящем битува и 

разбирането за ограничената ефективност на психотерапията при 

психопатии. Както отбелязва А. Е. Личко обаче (А. Е. Личко, 

1979), тя може да бъде несъмнено полезна при психопатиите, 

както сама по себе си, така и в качеството ù на метод, който 

подготвя почвата за осъществяването на педагогическите 

въздействия. Психотерапевтичният подход, като се започне от 

установяването на първите контакти с пациента, трябва да бъде 

ориентиран към типа психопатия при него. Така при 

преобладаването на хипертимните прояви, пациентът встъпва в 

контакт, ако чувства доброжелателно отношение към себе си, 

интерес към неговите проблеми; при афективна неустойчивост е 

препоръчителен директивният стил на психотерапия и т.н. В 

последно време при психопатиите все по-често се прилага групова 

психотерапия, като много автори подчертават, че тя позволява на 

пациентите по-добре да оценят своите реакции на житейските 

трудности, да се разкрият индивидуално-непреодолимите 

ситуации, които сомагат за декомпенсацията, да се демонстрират 

реакциите на групата на тяхното поведение; конфронтацията 

(конфронтация)  на тези болни с лица, които имат аналогични 

проблеми, позволява първите да станат по-възприемчиви към 

лечението и да постигне по-добра социализация при тях, да 

нивелират девиациите в характерите им. Според Лион и др. 

(Лион и др., Lion J. et al., 1977), основното, което може да се 

постигне чрез груповата психотерапия, това е да се научи 

пациентът да предвижда последиците от своето поведение и да го 

коригира при конкретните условия. Препоръчва се лечението на 

пациентите с психопатии да се провежда в малки групи (като 

най-добре е те да включват също болни от неврози и такива с 

други гранични състояния). В терапевтичната работа се прилагат 
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дискусионни форми и други техники. 

Психотерапията понастоящем се използва също и при 

работа с делинквентни подрастващи. При формирането на 

делинквентното поведение на подрастващите съществена роля 

играят психопатиите и акцентуациите на характера  (Личко А. 

Е., 1985). Е. Г. Ейдемилер (Э. Г. Эйдемиллер) и В. В. Юстицкий 

(В. В. Юстицкий (1982) представят своя опит в работата с 

делинквентни подрастващи с хипертимни, епилептоидни, 

истероидни и неусточйчиви типове акцентуации на характера и 

психопатии. В качеството на освовни психотерапевтични 

принципи авторите отбелязват: 1) необходимостта от реализиране 

и активизиране на позитивните свойства на личността на 

делинквентния подрастващ и  2) противодействие на негативните 

качества чрез превключване на активността на подрастващия 

към други социално приемливи цели. На основата на своя опит 

авторите дават препоръки относно използването на форми и 

техники, адекватни на различните акцентуации. Трудът на С. А. 

Кулаков (С. А. Кулаков, 1989) също е посветен на перспективите 

за използване на груповата психотерапия при подрастващи с 

гранични психични разстройства, преди всичко със ситуационно-

обусловени нарушения на поведението на фона на 

акцентуациите на характера. На базата на собствените му 

изследвания и тези на дадени чуждестранни автори Кулаков 

разглежда целите, задачите, показанията към групова 

психотерапия, подбора на пациентите в групата и техните типове, 

груповия процес и динамиката му, формите на провеждане на 

занятията, механизмите на лечебно действие на груповата 

психотерапия (механизмы лечебного действия групповой 

психотерапии) при този контингент паценти. Груповата 

психотерапия е насочена към повишаване на самооценката, към 

трениране на механизмите за спиране на патогенните 

въздействия в зоната на най-малко съпротивление при всеки тип 

акцентуация на характера, към засилване на чувството за 

отговорност за своето поведение, към търсене на пътища за 

семейна реадаптация, за разширяване на времевата 

перспектива, към разрушаване на неадекватните механизми на 

психична защита (психологическая защита).  

Сериозен интерес буди опитът в използването при 

психопатии на „клиничната психотерапия чрез творчество” 

(клиническая психотерапия творчеством) (Бурно М. Е., 1999). 

Терапията чрез творческо себеизразяване, дълбоко 

индивидуализирана, основана на тънкото знание за особеностите 

на психопатичната личност, за нейната структура и клинично 

състояние, включва в себе си създаването на творчески 

произведения (в рамките на занимания по живопис, скулптура, 

художествена фотография), общуване с природата и др. М. Е. 

Бурно посочва три лечебни фактора при психотерапията с този 
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метод:  

1) възвръщане на собствената индивидуалност 

(возвращение собственной индивидуальности), 

2) катарзис (катарсис), 

3) възникване на контакти, общуване с други хора 

(благодарение на собственото творчество) (возникновение 

контактов, общение с другими людьми благодаря своему 

творчеству). 

Психотерапията се осъществява и в индивидуална, но по-

често в групова форма. По данни на автора, тя е особено показана 

при пациенти с психастенична, истерична и някои други видове 

психопатии и акцентуации на характера. 

Важно значение при психопатиите придобива семейната 

психотерапия (Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В., 1999, и др.). Е. Г. 

Ейдемилър (Э. Г. Эйдемиллер) разграничава две фази на 

психотерапевтичния процес: регистрираща (регистриращая) 

(получаване на сведения за болния и за неговото семейство, като 

за тази цел се използват както клиничният метод, така и 

специални психологични изследвания) и реконструктивна 

(реконструктивная). Психотерапевтичната работа се осъществява 

под формата на индивидуални и групови занимания. Авторите 

описват тактиката на семейната психотерапия при акцентуации 

на характера, при патохарактерологично развитие и психопатии. 

Методите на индивидуалната и груповата психотерапия са 

достатъчно перспективни при акцентуации на характера и 

психопатии. Въпросът за тяхното диференцирано прилагане в 

зависимост от характера на нарушенията, за избора на 

оптималното съчетаване на психотерапевтични прийоми и други 

въпроси се нуждаят от по-нататъшно проучване.  

Психотерапията при ситуационни реакции получава 

широко разпространение при работа с лица, оказали се в 

кризисни ситуации. Целта на терапевтичната кризисна 

интервенция (по Hafner H., 1974) е активното преодоляване на 

променената житейска ситуация, като за провеждането на 

терапевтичната интервенция са необходими незабавна клинична 

и психологична диагностика, освобождаване от емоционалния 

товар, преработване единствено на актуалната проблематика, 

доверие към пациента и проявяване на разбиране спрямо него. 

Наред с краткосрочната интензивна индивидуална 

психотерапия, като адекватна на задачите, произтичащи от 

кризисната ситуация […], е описана груповата психотерапия 

(Мягер В. К., Самохина Т. В., 1979; Мягер В. К. и др., 1981; 

Конончук Н. В. и др., 1982; Farberow N. L., 1976). Показания за 

групова психотерапия при извършили самоубийство са реално 

възникналата изолация или субективното чувство за самота, 

проблемите с установяването на междуличностни контакти или 

неудовлетвореността от тях, трудностите в афективния 
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самоконтрол (самоконтрол), чувството за собствена 

непълноценност, занижената или неадекватна самооценка. 

Посочените прояви се съпровождат от несответстващи, 

отхвърляни от обществото форми на поведение. Извършващите 

опити за самоубийство обикновено се включват в състава на вече 

работеща група от болни с неврози, предневротични състояния и 

лица с трудности в общуването, като първите съставят до 30% от 

общия брой хора в групата (10-12 човека). Заниманията се 

провеждат веднъж седмично, като се използват вербални и 

невербални методики. Тази група пациенти участва също и в 

работата на клуба на бившите пациенти. Фарбероу описва 

различни методи на групова психотерапия в работата с тези 

пациенти: drop in group (да поннаминеш в групата/ «забежать в 

группу»), краткосрочна следкризисна група (краткосрочная 

послекризисная группа, 2 занимания на седмица в продължение 

на 2 месеца), дългосрочна групова психотерапия, от които само 

последниата има за своя задача постигането на инсайт (инсайт) 

и положителни личностни изменения. Е. Ю. Собчик (Е. Ю. 

Собчик, 1988) пише за своята работа с пациентки на възраст от 40 

до 50 години, които преживяват разпад на семействата им по 

инициатива на съпруга. Всички те в момента, в който се обръщат 

към терапевта, се намират в състояние на дезадаптация, която по 

степента на своята изразеност се приближава по ниво до 

психопатичната реакция. При психологичното изследване са 

установени акцентуации на едни или на други черти на 

характера и избирателна уязвимост по отношение на патогенните 

въздействия, вследствие на което са формирани еднотипни 

поведенчески реакции. Описани са особености на груповата 

психотерапия, прилагана при пациентки от две групи: с 

преобладаващи стенични и хипостенични черти. Повторното 

изследване показва напредък в случаите, в които се използват 

методиките „житейски път” („жизненный путь”), 

интерперсонална диагностика  („интерперсональная 

диагностика”) и др. 

Изхождайки от приведените данни за основните насоки на 

действие на различни методи на психотерапия, може да се 

приеме, че в схематичен план значимостта и съотношението 

между биологичните, психологичните и социалните въздействия 

при граничните психични разстройства (на свой ред при 

определянето на съотношението между биологичните, 

психичните и социалните звена при тяхната патогенеза) могат да 

бъдат представени по следния начин: отстраняване или 

смекчаване на техните клинични прояви в началания етап на 

лечението с помощта на оптимално съчетаване на биологичните 

и психосоциалните въздействия — осъзнаване (осознание) от 

пациента на психосоциалните механизми на болестта и 

преизграждане на нарушените отношения на личността в 
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процеса на индивидуална и особено на групова психотерапия — 

възстановяване на пълноценното социално функциониране на 

заключителния етап от лечението при доминираща роля на 

същинските социално-педагогически въздействия. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ПСИХОЗИ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ПСИХОЗАХ 

 

Психотерапията, явяваща се особено адекватна в случаите 

на психогенни разстройства, преди всичко в нейните групови 

формати, се прилага също и при психични заболявания с 

ендогенен характер. Значението на психотерапията при 

психозите се посочва от известни родни психиатри като С. С. 

Корсаков (С. С. Корсаков, 1911), Ю. В. Канабих (Ю. В. Каннабих, 

1934), в по-ново време от С. И. Консторум (С. И. Консторум, 1962), 

М. М. Кабанов (М. М. Кабанов, 1985), В. Д. Вид (В. Д. Вид, 1991), 

Т. Б. Дмитриева, Б. С. Положий (Т. Б. Дмитриева, Б. С. Положий, 

1994), А. А. Чуркин (А. А. Чуркин, 1995), Б. А. Казаковцев (Б. А. 

Казаковцев, 1996) и др. Основната литература по този проблем е 

посветена на психотерапията при шизофрения и ендогенни 

депресии (Горелик Б. М., 1982; Холмогорова А. Б., 1993; Мазо Р. 

Е., 1995; Бабин С. М., 1999, и др.). При тези заболявания 

психотерапията обикновенно включва система от биологично 

лечение и социално-рехабилитационни въздействия. Родните и 

други автори, които разглеждат шизофренията като органичен 

мозъчен процес или които я признават за генетично обусловена, 

заедно с това отбелязват, че нейната клинична картина не се 

състои само от симптоматика, определена от самия патологичен 

процес, но включва в себе си и голяма (например при вяло 

протичащите форми на шизофренията) или в по-малка степен 

различни явления с личностно-психична природа. 

Психотерапията е показана при вяло протичащите форми на 

шизофренията; при по-злокачествените форми тя се използва 

най-вече в периода на ремисия и на движение към ремисия, а 

също така при постпроцесуалните състояния с относително 

недълбок дефект (резидуална шизофрения). Методите и 

съдържанието на психотерапията се определят съобразно фазите, 

формите и типовете на протичане на болестта. Голямо значение 

придобива правилното отчитане на съотношението между 

психотерапевтичната практика и биологичната терапия в 

системата на възстановителното лечение при пациенти с 

ендогенни психози. 

Основните задачи на психотерапията при шизофренията са 

следните: предотвратяване на изолацията на болния в 

обществото и аутизацията му; социална активация и смекчаване 

на реакциите на болните в отговор на ситуациите, свързани с 

болестта и лечението; формиране на критично отношение към 
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болестта и деактулизация на психотичните преживявания; 

потенциониране на антипсихотичното действие на биологичните 

методи на лечението; подготовка на болния за изписване и 

профилактика на явленията на вътреболничничния 

хоспитализъм, който често се наблюдава в съвременните 

рехабилитационни отделения за психично болни. По-голяма част 

от психиатрите, които признават психогенетичната природа на 

шизофренията, неправомерно придават на психотерапията 

водещо значение в лечението на това заболяване. Широкото 

разпространение на индивидуалната аналитична психотерапия е 

възпрепятствано от нейната трудоемкост, продължителност и 

висока цена, поради което значително по-често се използват 

групови форми на психотерапията — групова психоанализа 

(групповой психоанализ), психодрама (психодрама), 

недирективна (недирективная), поведенческа (поведенческая), 

рационално-емоционална психотерапия (рационально-

эмоциональная психотерапия) и др. (Slavson S. R., 1947; Fromm-

Reichmann F., 1958; Enke H., 1966; Foulkes S. H., 1966; Schindler 

R., 1967). В родната литература също така е представен 

разнообразен опит в прилагането на психотерапия при болни с 

шизофрения. В. М. Воловик (В. М. Воловик, 1980) и неговите 

сътрудници в известна степен условно и схематично 

разграничават няколко нива на задачи и съответните им форми 

на групова психотерапия (групповая психотерапия) при вяло 

протичащи форми на шизофрения. Решаването на задачите на 

първото ниво (стимумиране на емоционалността, социална 

активация и установяване на комуникация) се осъществява с 

помощта на групи за творческа дейност (арт-терапия 

/арттерапия, музикотерапия/ музыкотерапия, проективна 

рисунка/проективный рисунок и др.), с помощта на 

психомоторика, пантомима, прости форми на комуникативно-

активираща терапия (литературен преразказ, свободна 

импровизация на диалози и тяхното обсъждане). За решаване на 

задачите на второто ниво (изработване на адекватни форми на 

поведение, трениране на общуването и повишаване на 

увереността в себе си) се използва наред с посочените по-горе 

методи и функционална тренировка на поведението. Третото 

ниво на задачите (постигане на правилна представа за болестта и 

за нарушенията на поведението, корекция на нагласите за 

болестта и на нарушенията на поведението, корекция на 

нагласите и отношенията и оптимизиране на общуването) 

изисква привличане на по-сложни варианти на комуникативна 

психотерапия и проблемно-ориентирани дискусия. Последното 

четвърто ниво на задачите (разкриване на съдържателната 

страна на конфликтните преживяване, преизграждане на 

системата от отношения и намиране на адекватни форми на 

психична компенсация) в голяма степен съответства на 
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методиката на свободните вербални дискусии. Според авторите 

различните форми могат да се използват последователно, 

едновременно или избирателно, което се определя от цялата 

съвкупност на клинични, психични и социални представи за 

болния или болестта.  

По-нататъшното развитие на посочените по-горе положения 

се явява разработената от В. Д. Вид (В. Д. Вид, 1991) разкриваща 

реконструктивна психотерапия при болни от вяло протичаща 

шизофрения с определяне на нейните мишени и типове намеса. 

Към мишените на психотерапевтичната корекция при това 

заболяване авторът отнася изкривяването на възприемането на 

най-важните мотивационни структури, основните дезадаптивни 

психични нагласи, нарушенията на вътрешната картина на 

болестта. Посочват се следните основни типове намеси в 

разкриващата реконструктивна психотерапия: емоционална 

подкрепа (эмоциональная поддержка), стимулация, съвет, 

разясняване, уточняване, конфронтация (конфронтация), 

обективация, интерпретация (интерпретация). Дадена е 

съдържателна характеристика на всеки от посочените феномени. 

Разработеният метод може да се използва в индивидуални и 

групови варианти. 

Лечението на болните с шизофрения може да се 

осъществява в терапевтични групи, в които участват пациенти, 

страдащи от други психози и от гранични състояния 

(включително болни с неврози), което позволява да се използват 

стимулиращата роля на непсихотичните пациенти в групи, 

нееднородни по нозологичен състав, а също така по възраст, пол, 

образование, продължителност на болестта и психотерапевтичен 

опит. Числеността на групите е 6-14 човека (Weise K., 1980). 

Доколко важна клинико-икономиеска задача се явява 

максималното съкращаване на времето на пребиваване на 

болния в отделението, в много случаи целесъобразна се оказва 

краткосрочната психотерапия (краткосрочная психотерапия), 

която поставя пред себе си реалистични и скромни цели, в 

частност тази да рязясни на пациента причините и механизмите 

за влошаването на неговото състояние и да му окаже помощ в 

придобиването на нов опит, който ще му позволи по-добре да се 

справя с трудни ситуации в бъдеще. Поведението на 

психотерапевта в подобни групи с болни от психози трябва да 

бъде по-активно и директивно, отколкото в групи с болни от 

неврози, психотерапевтът е нужно да е по-открит, ясно да 

модулира своите емоции и рефлексии  (Dabrowski S. et al., 1979). 

Други автори също посочват, че в групите, съставени от болни с 

шизофрения и други психози, психотерапевтът трябва да поеме 

върху себе си по-голяма отговорност за събитията, случващи се в 

групата, като се подчертава и препоръката той да заеме по-

активна позиция. 
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Представлява интерес опитът в лечението на болни с 

хронични психози, пребиваващи дълго в затворени психиатрични 

стационари, с използване на метода на групова психотерапия 

извън стените на болницата, например в паркове (подвижна 

психотерапия). Болните са помолени да се държат така, че 

тяхното поведение да не дава основание на околните хора да 

виждат в тях пациенти от психиатрична болница. Подобна форма 

на групова психотерапия се явява ефективна, доколкото тя е 

възможност болните да проявяват още промени в поведението си.  

Що се отнася до груповата психотерапия при пациенти с 

остри психотични състояния, то нейната ефективност е 

съмнителна, а при постъпилите отново в стационара болни 

резултатите са негативни. 

Литературата, посветена на прилагането на индивидуална 

и групова психотерапия при ендогенните депресии, е 

противоречива и до голяма степен се определя от теоретичните 

позиции, свързани с механизмите на развитие на заболяването. 

Докато изследоателите, признаващи соматогенната природа на 

ендогенните депресии, много скептично разглеждат 

възможността психотерапията при тези заболявания да е 

ефективна, психатрите с психодинамична, екзистенциална и 

други ориентиации смятат точно обратното — че тя е необходим, 

а според някои автори дори водещ метод на лечение  (Benedetti 

G., 1946, Bellack A. S., et al., 1981). 

Нарастващият интерес към груповата психотерапия на 

депресивните състояния понастоящем е обясним, на първо място 

поради увеличаващият се брой такива болни и на второ място – 

поради патоморфозата на заболяването, повишаващият се брой 

скрити, атипично протичащи депресивни разстройства, 

характеризиращи се с усложнено, често неблагоприятно 

протичане. При определянето на целите на груповата 

психотерапия при болни с депресия обикновено се подчертава, че 

макар психотерапията да не води до отслабване на ендогенната 

симптоматика, групата спомага за възникването у пациента на 

усещания за принадлежност и безопасност, тя променя 

представите му за неповторимостта и изключителността на 

тяхното заболяване и съответно оттук намалява напрежението, 

преизгражда отношението към болестта, укрепва вярата в успеха 

на лечението, повишава самооценката, съдейства за 

изработването на по-адекватни житейски планове (Днепровская 

С. В., 1975). Груповата психотерапия (различните вербални и 

невербални прийоми) при ендогенните депресии обикновено се 

съчетават с биологична терапия и се провеждат след 

облекчаването на острата депресивна симптоматика. Различно е 

отношението към обсъждането в групата на въпроси, свързани 

със суицидните тенденции при болните. Едни автори допускат, че 

такива пациенти не следва да се включват в група заради това, 
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че тези тенденции могат да се усилят. Други смятат това за 

възможно и необходимо, доколкото суицидните тенденции често 

са скрити и работата в група ги изявява.  

Противорецидиният ефект, постиган с помощта на 

психотерапия при депресии, е твърде скромен. Колкото по-остро е 

състоянието на болния, толкова по-малко са показани при 

неговото състояние прийомите за разкриване на преживяванията 

от  ранното детство и преработването на „вторичната печалба” от 

заболяването. Сред отделните психотерапевтични методи най-

препоръчително е прилагането на когнитивна психотерапия 

(когнитивная психотерапия), на интерперсонална 

психотерапия на Клерман и Вайсман (интерперсональная 

психотерапия Клермана и Вайссмана) и някои други. 

Въпросът за показанията и противопоказанията за групова 

психотерапия при болни с психози се решава от различни автори 

по различен начин. Битува мнение, че не трябва да има никакви 

ограничения за участие на пациентите в групата, а в същото 

време се посочва, че предварителният подбор е необходим, но не 

се препоръчва да се включват в групата остри психотични болни с 

изразена степен на слабоумие, агресивност, тревожност и т.н. В 

някои трудове се говори за това, че крайното решение за 

включване на даден болен в психотерапевтичната група 

(психотерапевтическая группа) може да се вземе едва след като 

болният премине през първична, „вестибюлна” група. За тази цел 

служат т.н. „оценъчни” групи, с помощта на които се определят 

характерът и степента на изразеност на психопатологичните 

разстройства, собствените цели и програмата за лечение на 

болния, етапът и типът лечение, показани при дадения пациент. 

В продължение на 8-10 занятия психотерапевтът получава 

информация, която му дава възможност да избере най-

адекватната тактика на по-нататъшното лечение. Основна задача 

на предварителния етап на груповата психотерапия е да се 

определи способността на пациента за междуличностно 

функциониране.  

Говорейки за прогнозата на психотерапията в 

психиатричната клиника, Вайзе (Вайзе, Weise H., 1979) 

отбелязва, че ако успехът ù до голяма степен зависи от това 

доколко диференцирано е определена при диагностиката 

изходната ситуация на пациента, индивидуалните му житейски 

условия, възможностите му, социалното му положение, 

особеностите на неговата личност, то привнасянето на 

психотерапевтичната работа във всекидневния живот (а това е 

най-важното условие за нейната ефективност) зависи от 

структурно-организационните рамки, в които се осъществява 

психотерапията. Психотерапията, започната в стационара, е 

необходимо да продължи и достатъчно дълго време в 

амбулаторни условия (дневни и нощни лечебни учреждения, 
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клубни форми, „защитени” учреждения за работа и живот и т.н.).  

Вж също Разкриваща реконструктивна психотерапия на 

болни с вялопротичаща шизофрения на Вид. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ  

СОМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ  

СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Понастоящем се отбелязва все по-голяма интеграция на 

психотерапията в соматичната медицина. Обект на 

психотерапевтични въздействия стават различни заболявания и 

преди всичко т.н. психосоматични разстройства. Същевременно, 

както отбелязва един от видните представители на 

психосоматичната медицина Стоквис (Стоквис/ Stokvis В.), 

„успехите на психотерапията в психосоматиката вече не са 

особено впечатляващи. Няма смисъл те да се доукрасяват: в 

много от случаите резултатите са отчайващо оскъдни, а често са 

равни на нула”. Чуждестранните учени подчертават, че 

соматичните, в това число и психосоматичните пациенти не са 

особено перспективни за психотерапевтично въздействие, особено 

за психоанализа (психонализ) (Sifneos P. E., 1973).  

В опит да обясни трудностите в използването на 

психотерапията при лечението на соматично болните и смятайки, 

че основна такава е сложната природа на психосоматичните 

заболявания, Карасу (Карасу (Karasu Т. В., 1979) конкретизира 

някои от тези трудности. Към тях той отнася ролята на 

същинските соматични (биологични) механизми и на техните 

прояви, на личностните характеристики, представите и 

защитните механизми на пациента, които имат пряко отношение 

към мотивацията за лечение и към поведението по време на 

лечението (например изразената съпротива на пациента, 

отричането от негова страна на ролята на психичните механизми 

на болестта и др.), негативното значение на контрапреносните 

реакции у самите интернисти и у психотерапевтите. Всичко това 

води до трудното осъществяване на ефективна психотерапия при 

такива пациенти, дори може да се каже — до превръщането ù в 

неосъществима задача. 

Необходимо е да се отчита също така общото отношение към 

психосоматичната проблематика в медицината. 

Психосоматиката, достатъчно добре разработена и разработвана 

на теоретично ниво, все още не е придобила популярност в 

здравопазването и бавно се внедрява в живота, в практиката по 

обслужване на болните. За редовия интернист срещата с 

психосоматиката е единствено кратък епизод, който не оказва 

влияние на на неговата текуща работа; той не я разбира, както и 

не разбира свързаните с нея ползи, психосоматиката не успява да 
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спечели доверието му, донякъде и поради факта, че му се струва, 

че нейният авторитет вече е придобит  (Flannery J., 1976). 

Психотерапията обаче, ако си постави пред себе си 

реалистични цели, се оказва несъмнено полезна при различни 

соматични разстройства. Насочена към възстановяване на онези 

елелементи от системата от отношения на пациента, които 

определят възникването на участващия в етиопатогенезата на 

заболяването психичен стрес или развитието във връзка с 

последния на невротични „наслоявания”, психотерапията 

спомага за намаляване на клиничните прояви на заболяването, 

за повишаване на социалната активация на болните, за тяхната 

адаптация в семейството и обществото, а също така повишава 

ефективноста на лечебните въздействия с биологичен характер. 

Във връзка с това, следва да се отбележи, че, доколкото най-

разпространен понастоящем се явява медицинският модел на 

заболяването, съгласно който лечението се осъществява преди 

всичко с помощта на лекарства и процедури, широки 

възможности предоставя използването на психотерапевтичното 

опосредстване и на потенционирането на въздействията с 

биологична природа: лекарствен, диетични, физически и др.  

(Карвасарский Б. Д., Губачев Ю. М., 1981). 

В лечението на соматичните заболявания широко се 

използват различни методи за психотерапия: хипнотерапия 

(гипнотерапия), автогенен тренинг (аутогенная тренировка), 

внушение (внушение) и самовнушение (самовнушение) и др. Има 

данни за положителните резултати от използването на 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) при 

болните с психосоматични заболявания. Основно в случая се 

оказва преодоляването на зафиксираните реакции на тревога. С 

помощта на посочените методи може да се въздейства върху 

психопатологичните нарушения — страх, астения, депресия, 

хипохондрия, а също така на невровегетативните и 

невросоматичните функционално-динамични разстройства (на 

сърдечно-съдовата, дихателната, стомашно-чревната и други 

системи). 

Съществен стимул за продължаващите опити да се 

използва ефективно психотерапията в соматичната клиника е 

развитието на различни форми на личностно-ориентирана, 

включително и на групова психотерапия. Това намира отражение 

не само в чуждестранната психодинамично и екзистенциално-

ориентирана литература, но и в трудовете на автори, които макар 

че отричат психогенезата на тези заболявания, в същото време 

признават важната роля на психосоциалните фактори за появата 

им. Обект на груповата психотерапия (групповая психотерапия) 

в тези случаи,  както и на психотерапевтичните въздействия като 

цяло, се явяват психичните фактори в патогенезата на 

заболяването (интерпсихичният конфликт, механизмите на 
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психична защита (психологическая защита), „вътрешната 

картина на болестта” (внутренная картина болезни), в това число 

и патологичната реакция на личността на заболяването; 

системата от значими отношения на болния, включително 

нарушените в резултат на заболяването социални връзки на 

пациента). Най-сериозен интерес будят опитите да се прилага 

групова психотерапия при същинските психосоматични 

заболявания, а също така въпросите за съотнасянето ù с 

различни видове симптоматична психотерапия 

(симптоматическая психотерапия). 

Обширна литература е посветена на психотерапията при 

хипертонична болест (Варшавский К. И., 1973; Буль П. И., 1974; 

Куликов П. Г., 1992). При лечението на такива болни с помощта 

на хипнотерапията, наред с намаляването на невротичните и 

неврозоподобните нарушения, се отбелязва намаляване или дори 

нормализация на артериалното налягане. Подчертава се 

целесъобразността на продължителното лечение. П. И. Бул (П. И. 

Бул, 1974) препоръчва след масиран курс хипнотерапия (25-30 

сеанса, провеждани през ден) постепенно да се удължават 

интервалите между сеансите, като първончално те се провеждат 

през 2-3 дни, след това през 5, след 7, а накрая и след 10 дни. И 

ако ефективността на хипнотерапията при болни от 

хипертонична болест достатъчно явно се определя от нейната 

продължителност, то се отчита, че дълбочината на хипнотичния 

сън и неговата продължителност имат относително по-малко 

значение. Освен това, при лечението на хипертоничната болест се 

използва автогенна тренировка, чиято честота в санаторно-

курортното лечение на болните се обяснява с това, че с помощта 

на този метод успешно се постига бърз парасимпатиков ефект. 

При лечението на хипертоничната болест широко се прилага 

методът на биологичната обратна връзка (биологическая 

обратная связь), а също така други методи за релаксация 

(релаксация) и психично въздействие. Разглеждайки целите и 

задачите на психотерапията при хипертонична болест, един от 

видните специалист в тази област, Катценщайн (Катценштейн, 

Katzenstein A., 1979), отбелязва, че психотерапията при тези 

болни не трябва да се ограничава единствено до методите за 

релаксация, че тя също така трябва да бъде насочена и към 

промяна на неправилните позиции в отношението на болния към 

различни сфери на живота, като се използват различни форми на 

групова психотерапия, че съдържанието на психотерапевтичната 

работа с болните трябва да съдържа психотерапевтични 

въздействия, които имат симптомо-, личностно- и 

социоцентрирана насоченост. 

Психотерапията става съществен компонент на лечението 

на всички етапи от възстановителната терапия на пациентите с 

исхемична болест на сърцето, а също така при преживелите 
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инфаркт болни. Внезапността на възникването на болестта и 

психичната неподготвеност за нея възникват панически страх у 

пациента. Всеки диагностичен или терапевтичен акт в 

кардиологичното отделение трябва да бъде опосредстван чрез 

психотерапия. Информацията за тежестта на състоянията трябва 

да отчита личностните особености на болния и по възможност да 

бъде изчерпателна, за да се предотврати неправилната или 

некомпетентната интерпретация (интерпретация) от страна на 

обкръжението на болния (възможни са ятрогения и други 

ятрогенни въздействия). При исхемичната болест на сърцето, 

протичаща с пристъпи на стенокардия, е показана хипнотерапия. 

Курсът на лечение се състои от 10-20 сеанси, които се провеждат 

през ден и продължават до 40 минути. Внушението се изгражда 

не само в императивен тон, но и под формата на разясняване  и 

убеждаване (убеждение). По-голяма част от разработките са 

посветени на прилагането на автогенната тренировка при 

исхемична болест на сърцето, включително в постинфарктния 

период. В. С. Юрданов (В. С. Юрданов, 1977), В. П. Зайцев (В. П. 

Зайцев, 1979) създават неин вариант, най-адекватен при болни, 

преживели инфаркт на миокарда. От традиционната методика на 

автогенната тренировка, в частност, са изключени такива 

прийоми като „тежест”, „сърце”, „дишане” и такива условия за 

нейното провеждане като поза „кочияш”, легналото положение, 

съпровождани от нежелателни явление. В същето време са 

въведени нови упражнения („лекота в тялото”, „топлина и свобода 

в гърдите” и др.) и елементи (например „отворени очи”), 

променена е последователността в усвояването на прийоми от 

автогенната тренировка. Автогенната тренировка се оказва 

полезна също така на санаторния етап от възстановителното 

лечение на болните с исхемична болест на сърцето. За 

отстраняване на нарушенията в сърдечния ритъм (нерядко под 

формата на пароксизмална тахикардия — най-често усложнение 

в постинфарктния период) се използва саморегулация на 

сърдечния ритъм с помощта на методиката на биологичната 

обратна връзка. На късните стадии от възстановителното лечение 

на пациентите с исхемична болест на сърцето, в това число и на 

болните, преживели инфаркт на миокарда, е показана групова 

психотерапия. Заниманията се провеждат в групи (по 12-14 

пациенти), при формирането на които се отчитат възрастта и 

образованието на участниците (групите са по възможност 

еднородни). Използват се дискусионни и други форми на 

психотерапия. Понастоящем самостоятелно значение придобива 

разработването на системи за профилактика на исхемичната 

болест на сърцето и за вторична профилактика на инфаркта на 

миокарда по пътя на преодоляването на поведенческите 

стереотипи и вредни привични, значението на които в появата на 

това заболяване се посочва в многочислени изследвания. Това са 
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т.н. фактори на риска —  поведенчески тип А, пушене, 

наднормено тегло, хиподинамия и др., за отстраняването и 

предотвратяването на които се използват психотерапевтични 

методи: индивидуални и групови занимания, насочени към 

обучение в мускулна релаксация; упражнения за ритмично 

дишане; физически упражнения, които спомагат за мускулната 

релаксация, специални занимания, на които се обсъждат 

психологическите причини за наднорменото телесно тегло и в 

частност ролята на емоционалната напрегнатост и тревожност, 

като се създава или подкрепя мотивация за намаляване на 

телесната маса.  

Едно от заболяванията, които се отнасят към основната 

група от психосоматични патологии, е бронхиалната астма. При 

все цялата сложност на нейната патогенеза, в значителна част от 

случаите важно място в нея заема нервно-психичният фактор 

(зависимостта на пристъпите от психоемоционалните 

въздействия, конкретното време в денонощието, определена 

обстановка и др., т.е. наличието на условно-рефлекторен 

механизъм на възникване на пристъпите). Ето защо при 

бронхиалната астма, особено предвид резистентността ù към 

лечение, е показана психотерапия самостоятелно или в системата 

на комплексното лечение. Прилагането на хипнотерапия при 

болни с бронхиална астма позволява не само да се потвърди 

ефективността на този метод при това заболяване, но и да се 

определят показанията за насочване на болните към 

хипнотерапия: 

1) отсъствие на остри инфекциозни процеси в дихателните 

органи (на лечение с хипноза (гипноз) трябва да се подлагат 

единствено онези болни, при които огнищата на инфекция са 

ликвидирани, а астматичните пристъпи при все това 

продължават да възникват); 

2) достатъчна внушаемост и хипнабилност (гипнабельность) 

на болния, а също така желание от негова страна да се лекува с 

хипноза;  

3) отчетлив психичен компонент в патогенезата и в 

протичането на заболяването; 

4) наличието у болния на условно-рефлекторен механизъм 

на възникването на повторни пристъпи (Буль П. И., 1974). 

Въвеждането на психотерапията в системата от лечебно-

възстановителни мероприятия при бронхиална астма спомага не 

само за подобряване на състоянието на болните, но и за 

профилактиката на рецидивите, доколко възстановяването на 

нарушените отношения на пациентите и на пълноценността на 

тяхното социално функциониране встъпват като важно звено, 

което предупреждава за дистрес, който често играе съществена 

роля във възникването и в протичането на бронхиалната астма. С 

тази цел се прилагат различни психотерапевтични методи: 
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хипнотерапия (гипнотерапия), автогенен тренинг (аутогенная 

тренировка), рационална психотерапия (рациональная 

психотерапия) (Филиппов В. Л., 1979). В психотерапията на 

болните с бронхиална астма важно значение придобива 

въздействието на алекситимичния радикал в структурата на 

преморбидната личност, а също така на вторичната 

психопатологична симптоматика, обусловена от заболяването. 

За болните от бронхиална астма със стереотипно протичане 

на пристъпите на задушаване или със затруднено дишане, 

нерядко обусловени от отрицателното въздействие върху 

поведението на болния от членовете на семейството му, 

съществено значение наред със сугестивните и поведенческите 

методи има семейната психотерапия (семейная психотерапия). 

Без да свеждат сложната многофакторно обусловена 

етиопатогенеза на бронхиалната астма до нарушение единствено 

на вътресемейните отношения, както това често се представя в 

психосоматичната литература, родните автори  (Куприянов С. Ю., 

1983, и др.) справедливо отбелязват, че семейната психотерапия 

създава условия за замяна на патологичните психични защитни 

механизми с по-зрели и конструктивни и в този смисъл встъпва 

като важен елемент на личностно-ориентираната психотерапия 

при бронхиална астма.  

Обширна литература е посветена на прилагането на 

хипнотерапия, автогенна тренировка, групова психотерапия и 

други методи при стомашно-чревни заболявания, преди всичко 

при язвена болест на стомаха и на дванадесетопръстника. 

В последно време вниманието на изследователите все 

повече привличат психичните аспекти на ревматоидния артрит и 

възможностите за използване на психотерапия, както и нейната 

ефективност при това заболяване. Известно е, че тежките 

стресови въздействия се съпровождат от потискането на 

имунокомпонентната система, а стабилизирането на психичното 

състояние ù влияе положително. В психотерапията на 

ревматоидния артрит се прилагат методи за саморегулация 

(биообратна връзка за температурата или за електрическата 

активност на мускулите в съчетание с упражнения за 

релаксация) о различни поведенчески подходи, чиято крайна цел 

се свежда до обучаването на пациентите да се справят по-добре с 

болката. 

Решаващо значение при включването в системата за 

лечение на соматично болните придобива правилното 

съотношение между личностно-ориентираната и 

симптоматичната психотерапия, определянето на целите, 

задачите и изборът на конкретни психотерапевтични техники с 

отчитане на съотношението между клиничните, 

психофизиологичните и психологичните механизми на 

психосоматичното разстройство и неговата специфика на 
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различните етапи от лечението. 

Вж също Психотерапия при хронични заболявания, 

Телесно-ориентирана психотерапия, Терминална психотерапия. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ  

ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ // 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ  

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

За разлика от случаите на остра патология, при която 

успешното лечение води до пълно възстановяване на 

предшестващото болестта състояние на здраве, хроничните 

заболявания се характеризират с протичащи дълго патологични 

процеси без ясно очертани граници. Пациентът никога не става 

отново напълно здрав, той постоянно, т.е. хронично е болен. 

Необходимо е той да е готов за по-нататъшното влошаване на 

състоянието си, към продължаващото понижаване на 

работоспособността, да се смири с факта, че никога няма да може 

да прави всичко онова, което е можел преди. 

 Поради тези ограничения хронично болният човек често се 

оказва в противоречие с онова, което той очаква от самия себе си 

и с онова, което очакват от него другите. Хронично болният е под 

опасност да се превърне в „непълноцене”, в инвалид по силата на 

психосоциалните последици от неговите функционални 

ограничения (реакция на семейството, свиване на социалната 

сфера на активност, намаляване на професионалната 

работоспособност и т.н.).  

Съществуват две стратегии за противодействие на 

хроничното заболяване — пасивна и активна. Болният трябва да 

осъзнае общата промяна на житейската обстановка и да се опита 

активно да преодолее препятствията с помощта на нов, 

приспособен към заболяването начин на живот. Изискването „да 

се живее заедно с болестта” обаче е по-лесно да се декларира, 

отколкото да се съблюдава и това води у много хора на реакции 

към промяната в собственото функциониране под формата на 

психопатологични разстройства като страх, апатия, депресия и 

др. Към пасивното поведение се отнасят защитните механизми: 

реакция на подценяване на сериозността на болестта от типа на 

игнорирането, самозалъгването, рационализация или 

свръхконтрол. Ценността обаче на тези пасивни опити да се 

преодолеят психичните и социалните последици при 

продължителните болести често е съмнителна. 

По-значими са активните усилия на пациента по 

разрешаване на възникналите пред него проблеми, свързани с 

болестта. Според Калинке (Каллинке/ Kallinke D., 1982), болният 

трябва да се стреми към това да смекчи вредните влияние на 

обкръжаващата го среда и да увеличи шансовете си за 
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подобрение на състоянието,  адекватно да оценява неприятните 

събития и факти и да се приспособява към тях, да поддържа своя 

собствен положителен образ, да пази емоционалното си 

равновесие, да поддържа спокойни, нормални отношения с 

околните. 

Това е възможно в случаите, когато болният: получава и 

усвоява необходимата информация за болестта; търси и намира 

съвети и емоционална подкрепа (эмоциональная поддержка) у 

специалистите, познатите или другарите си по нещастие (група 

за самопомощ), придобива навици за самообслужване в 

определени моменти на болестта и така самият той избягва 

излишната зависимост, поставя пред себе си нови, свързани с 

наличието на заболяването цели и се опитва поетапно да ги 

постига. 

При все цялата сложност на работата с подобни пациенти, 

психотерапевтът трябва внимателно да забелязва и да подкрепя 

дори най-малките им опити самостоятелно да рашат своите 

проблеми. Това е необходимо както за постигане на 

сътрудничество в терапията, така и като предпоставка за 

преизгражадане от пациента на семейните и професионалните 

отношения, а както и за това той да се научи да прекарва 

свободното си време по нов начин.  

Психотерапевтът трябва да умее да обяснява на болния 

всички възможни неуспехи в лечението или да му изяснява 

условията на живот, които влияят на течението на болестта, 

когато например пациентът с помощта на близките си успешно се 

справя с новата обстановка или когато, обратно, семейството 

пречи на болния да концентрира усилията си върху борбата с 

болестта. Необходими и ценни могат да се окажат подкрепата и 

контролът от страна на терапевтичния еки, специализиран в 

лечението на хронично болни или на пациенти, нуждаещи се от 

продължително лечение (екипи за лечение на болни от рак, на 

болни, преживели трансплантация на  органи и др.). 

Вж също Копинг-механизми (механизми за справяне), 

Кризисна психотерапия, Психична защита. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА РАННИЯ ДЕТСКИ АУТИЗЪМ С 

УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА-КОТЕРАПЕВТИ ПО ЖЕЛЕЗНЯК, 

КАРВАСАРСКИ, МАРЦИНКЕВИЧ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА С 

УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ-КОТЕРАПЕВТОВ ПО ЖЕЛЕЗНЯК, 

КАРВАСАРСКОЙ, МАРЦИНКЕВИЧ 

 

От клинична гледна точка, ранният детски аутизъм, 

аутистичният синдром, синдромът на Канер (синдром Каннера, 

лат. autismus infantum) е едно от най-тежките нарушения на 

развитие. Поведение на децата с ранен детски аутизъм се 



 

 
~1144~ 

отличава с безразличие или защитна реакция по отношение на 

«нормалните” предложения за контакт, за общуване, с 

напрегнато-страхливо придържане към определени всекидневни 

порядки и процедури; с едностранни, самостимулирани 

практически подходи, с недостатъчно развитие на средствата за 

изразяване, на комуникацията (реч, мимика) и с липса на 

готовност за практическите изисквания на живота. Всичко 

гореизброено е концентриран израз на социално-афективната и 

познавателната (логическа) незрялост Miller В., 1982). Според 

представителите на неврофизиологичната концепция (Rimland 

В., 1964) изброените прояви могат да се квалифицират на първо 

място като проява на централно нарушение в процеса на 

обработка на дразнителите на нервната система. Обратното, 

психологията на несъзнаваното (Bettelheim В., 1977) подчертава 

значението на неправилното отношение на майката към детето в 

ранното детство като съществена причина за възникващите 

разстройства. Понастоящем повечето изследователи признават 

полиетологичността на ранния детски аутизъм, макар че 

същността на синдрома остава неясна. 

При разработването на своя модел за лечение на деца с 

ранен детски аутизъм, най-близък до хуманистичното и 

поведенческото направление в психотерапията, Л. С. Железняк, 

И. Б. Карвасарская, Н. Е. Марцинкевич (същите, 1993) изхождат 

от редица положения, които могат да бъдат формулирани по 

следния начин. Индивидът постоянно се намира в процес на 

развитие, като чисто човешките функции се развиват в 

съответствие с групово-динамичния опит (Амон/ Ammon G.), 

който се натрупва в течение на живота, като най-голямо значение 

има опитът от ранното детство. Развитието се смята за достъпно 

за терапевтично въздействия на всеки етап от живота и 

независимо от формите на неговото протичане. Авторите също 

така разбират човека като цяло, което включва здрави и болни 

части. Предполага се, че наличието на потенциала за здраве 

присъства у всеки човек. В разбирането на човешкото поведение 

личностната интерпретация (интерпретация) на събитията е 

най-важна. Отчита се, че поведението на индивида се определя от 

съвместното въздействие на три фактора: наследственост, среда и 

личностна активност (Олпорт/ Allport F. Н.). Голямо значение се 

придава на волята на самия човек и предвид това разбиране, той 

се приема за активен участник в терапевтичния процес. 

Авторите, както и повечето хуманистично-ориентирани 

психотерапевти, предполагат, че най-силен в човека е мотивът за 

самореализация или за максимално развитие на личностния 

потенциал. 

Основната задача на психотерапевта се състои оттук не в 

това да отстрани симптома като „мишена”, а в търсене на контакт 

със здравите елементи на личността, на тяхната активация, 
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която води до развитие на общия потенциал на личността като 

цяло. За постигане на целите на терапията може да отговаря 

цялото поле на социалните взаимодействия на болния, а задача 

на психотерапевта, работещ в това направление, става по-скоро 

създаването около пациента на социално активна среда. Новото в 

своя подход авторите виждат в прилагането на практика на 

принципа „терапия чрез среда плюс терапия на средата” (терапия 

средой плюс терапия среды»), която се заключава в това, че 

терапевтичното въздействие както върху пациента, така и върху 

неговото най-близко обкръжение се осъществява чрез една 

социално активна среда, специално моделирана от 

психотерапевта. В практиката на детската психотерапия 

(детская психотерапии) този метод за лечение въвежда 

ефективното използване на средовото моделиране с включването 

на връстници на пациента, които играят ролята на фасилитатори 

на корекционния процес. Самият психотерапевт встъпва в 

качеството си на агент на промяната (катализатор), който 

задейства този процес, а впоследствие го контролира и 

наблюдава. 

При децата с тежки психични заболявания и с ранен детски 

аутизъм в частност, проблемите свързани с  функционирането в 

социума се проявяват особено ярко. Грубият дефицит в 

общуването, както първично биологично определена, така и 

вторично, социално обусловена, води до недоразвитие на 

социалната адаптация и на личността като цяло. Според 

авторите, осигуряването на общуване (запълването на 

„комуникативния резервоар”/ пополнение коммуникативного 

резервуара) и най-вече неговия емоционален компонент) е важно 

за такива деца. Освен това, комуникативните навици като база за 

хармоничното развитие на личността най-успешно се формират, 

когато на детето се предостави възможност да се обучава да 

взаимодейства на основата на собствения си опит при оказана 

специализирана подкрепа и такава от най-близки. 

Сформираната от психотерапевта среда по своите параметри 

трябва да бъде максимално близка до естествената.   

В съответствие с тези представи, авторите разработват 

методологична схема за поетапна корекция и за активизация на 

социалното функциониране на деца с ранен детски аутизъм и с 

други психични заболявания. 

1-ви етап — индивидуални занятия. Този етап е необходим 

на децата, намиращи се в най-тежко състояние с отсъствие на 

комуникативни навици и с отказ от общуване в каквато и да било 

форма. Основната задача на психотерапевта е да предизвика у 

детето чувството за „удоволствие от общуването” 

(«коммуникативное удовольствия»). Тази цел може да бъде 

достигната като се снеме акцента от регламентиращата и 

информационна функция на комуникацията и като се използва 
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съхранената, здрава част на личността. На този етап на детето се 

позволяват всякакви прояви на поведение, освен 

животозастрашаващи такива. 

2-ри етап — занимания в малка (2-3 души) корекционна 

група. Всички без изключение деца със синдрома на ранния 

детски аутизъм преминават този етап, като режимът им е щадящ 

по отношение на предявяваните към тях изисквания. На този 

етап в терапевтичния процес с права на котерапевти 

(котерапевты) се включват връстници на пациента, които са 

способни да демонстрират по-зрели форми на игрова дейност, 

притежават добри комуникативни навици и изразени емпатични 

умения. Тук главната задача е да се постигне безконфликтно 

взаимодействие с връстниците и заинтересовано (поне под 

формата на наблюдение) отношение към тях. 

3-ти етап — заниманията в смесена корекционна група (от 6 

до 15 човека) —  е най-основният и най-продължителният в 

психотерапевтичния процес. Отворените и хетерогенни по 

възрастови и нозологични параметри групи обединяват деца с 

различни гранични състояния и социални поведенчески девиаци. 

В ядрото на колектива обаче възрастовите различия са сведени до 

минимум. Изключение се явяват децата с тежки психични 

заболявания (ранан детски аутизъм в частност), които съзнателно 

се  насочват в групи с по-големи и по-малки от тях, изхождайки 

от т.н. „принцип на нарещното движение” («принцип встречного 

движения». Осъществяването на практика на този принцип се 

заключава в това, че в началото на занятията децата в най-тежко 

състояние от гледна точка на развитието на комуникативните им 

навици, биват отделяни максимално от групата на децата от 

основното ядро по критерий възраст. Това е обусловено от факта, 

че максимално отличаващите се по възраст деца предявяват едно 

към друго максимални изисквания, което отслабва страха и 

тревогата при организацията на комуникацията. Когато децата с 

ранен детски аутизъм развият в известна степен навиците си за 

общуване и демонстрират подобрение в състояниято си, те се 

привеждат в група, в която възрастта на участниците е по-близка 

до тяхната възраст. Предполага се, че на заключителните стадии 

на психокорекционната работа детето със синдрома на ранния 

детски аутизъм ще може да изгражда адекватни 

взаимоотношения със своите връстници и да отговаря на 

предявените изисквания в общуването, без да изпитва при това 

чувства на тревога и дискомфорт. Основната задача на този етап 

е да се осъществи преход от самостоятелна предметна игра в 

присъствието на други деца към игра заедно с тях. Отсъствието 

на реч или минималната речева активност при децата с тежки 

разстройства, както показва практиката, не е непреодолимо 

препятствие. 

4-ти етап — занимания в открита социална среда. Те често 
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се провеждат паралелно със занятията от 3-тия етап и включват в 

себе си посещения на театри, музеи, екскурзии в града, 

туристически походи и участия в летни лагери. Основна цел на 

този етап е закрепването на навиците за самостоятелно 

взаимодействие с околния свят. 

Всяко дете посещава занятията 1-2 пъти седмично в 

продължение на цялата учебна година, понякога дори няколко 

години подред. Продължителността на едно занятие е около 1 час 

и половина. Поведението на психотерапевта на всички етапи на 

психотерапевтичния процес е недирективно, въздействието се 

осъществява на основата на емпатичната комуникация. Особено 

внимание през цялата работа специалистите отделят на подбора 

на участниците в терапевтичните занятия. При него са важни не 

толкова биологичната възраст и нозологичните параметри, а по-

скоро личностните особености и нивото на социална зрялост на 

пациента. 

Участниците в психокорекционния процес се подбират, като 

се отчита тяхната принадлежност към четири основни групи: 1) 

децата с тежки хронични психични заболявания 

(преимущественно с ранен детски аутизъм) представляват 

основната група, към която се насочват терапевтичните усилия; 

2) децата с погранични разстройства и с незначителни 

поведенчески нарушения представляват група, която в хода на 

психокорекционния процес не просто се явява „игрова среда” 

(игровая среда) за децата с тежки психични заболявания, но и на 

първо място решава собствените си проблеми в рамките на 

традиционно разбираната игрова терапия; 3) децата с 

разстройства на социалното поведение взимат участие в 

психокорекционната работа както с цел нормализация на 

собствените поведенчески прояви, така и на по-късните етапи, в 

качеството им на помощници; 4) здравите деца-котерапевти са 

ядрото на психотерапевтичната група (психотерапевтическая 

группа). Децата-котерапевти участват в работата на доброволни 

начала, осъзнато, в качеството им на помощници, имат опит в 

тренингите (тренинги) за общуване и притежават такива 

необходими качества като емпатия (эмпатия), наблюдателност, 

активност и креативност. Според авторите на метода 

едновременното присъствие в групата на деца от четирите 

посочени категории позволява също така да се моделира среда, 

максимално близка до естествената (микромодел на социума) и с 

голяма степен на вероятност да се прогнозира поведението на 

децата в отвореното общество. 

Оценката на резултативността се провежда в три 

направления: наблюдение на лекуващия лекар, отзиви на 

родителите и независима експертна оценка на психолога. Опитът 

в работата показва достатъчно висока ефективност на 

предложената методологична схема. Положителен резултат при 
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децата с тежки хронични психични заболявания, по правило, е 

активизацията и нормализацията на взаимодействието с 

обкръжението по пътя на намаляването на тревогата и страха 

при изграждането на комуникацията и, като резултат, 

повишаването на личностния потенациал изобщи. Следствия от 

заниманията за останалите участници в психокорекционния 

процес в групата са формирането на положително отношение към 

себе си и околните, усилването на активността и креативността 

чрез разширяване на границите на приемане на собствените си 

прояви и тези на околните. 

Като изхождат от разбирането на човека като цялостно 

биопсихосоциално образувание, авторите признават, че на всички 

етапи най-продуктивна е комплексната работа по биологичната, 

психологическата и социалната корекция. Предложената 

методика е само един от възможните варианти за използване на 

психотерапията в системата на лечение на деца с ранен детски 

аутизъм. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА СЕКСУАЛНАТА 

ДИСХАРМОНИЯ В СЪПРУЖЕСКАТА ДВОЙКА // 

ПСИХОТЕРАПИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ  

ДИСГАРМОНИИ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ 

 

Едно от направленията на на съпружеското психологическо 

консултиране (психологического консультирования) и 

психологическа корекция (психологическая коррекция) с цел 

остраняването на нарушенията във взаимоотношенията между 

съпрузите в сексуалната сфера. 

В съвременната литература се срещат 2 близки разбирания 

на сексуалната дисхармония: 1) под сексуална (съпружеско-

сексуална) (супружеско-сексулаьная) дисхармония (дисгамия) се 

разбира първичното несъответствие във взаиммодействието по 

един или няколко основни брачни фактора — физиологично, 

материално, културно, сексуално, психично, „когато силите, 

разрушаващи съюза, преобладават над сплотяващите сили” 

(Васильченко Г. С., Дейнега Г. Ф., 1990), като при определянето 

на същността на сексуалната дисхармония се отбелязва, че 

пълното отсъствие на сексуална патология у единия или у 

двамата съпрузи, така както и утежняването на проблема при 

няколко компонента на сексуалната функция у всеки един от 

партньорите, няма принципно значение за диагностиката на 

дисхармонията; 2) по-„психологизирано” определение на 

сексуалната дисхармония е следното —  тя е комплекс от 

последици под формата на различни сексуални нарушения, 

които възникват в резултат на грешка при избора на партньор 

(Imielinski K., 1982). 

Независимо от несъмнените различия между тези понятия 
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за съпружеска дисхармония, обща се явява представата за 

функционалния характер на нарушенията във взаимодействието 

между съпрузите, които се съчетават със сексуални разстройства 

или протичат наличието на такива. В този смисъл терминът 

„сексуална дисхармония” (сексуальная дисгармония) отразява 

сложността на самите семейно-съпружески отношения, които с 

редки изключения, се явяват особеност на конкретната сексуална 

двойка и в определена степен допълват понятието „сексуални 

нарушения” (сексуальние нарушения) (вж Психотерапия на 

сексуалните отношения, Психотерапия сексуальных 

нарушений), като така първото понятие отразява клиничната и 

едновременно с това индивидуалната страна на сексуалната 

проблематика у хората. 

Единна и общоприета класификация на сексуалните 

дисхармонии няма. В. В. Криштал (В. В. Кришталь, 1984) 

разганичава следните видове дисхармония: 

1) социално-психологическа дезадаптация на съпружеската 

двойка (социально-психологическая дезадаптация супружеской 

пары); 

2) социално-поведенческа дезадаптация  (социально-

поведенческая дезадаптация); 

3) дезинформационно-оценъчен вариант на дезадаптация 

(дезинформационно-оценочный вариант дезадаптации); 

4) дисхармония в резултат на разстройства на мъжката 

потенция (дисгармония в результате расстройства мужской 

потенции); 

5) дисхармония в резултат на фригидност (дисгармония в 

результате фригидности). 

Най-общо принципите на динамиката в съпружеската 

дисхармония се характеризират от две основни тенденции 

(Васильченко Г. С., Дейнега Г. Ф., 1990): 1) при всеки от тези 

варианти без ефективна оказана помощ с течение на времето се 

нарушават както междуличностните отношения, така  и 

сексуалното взаимодействие; 2) ако дисхамонията започва от 

нарушението на междуличностните отношения, то въвличането 

на сексуалната сфера и разпадът на брачния съюз се случват 

много по-бързо, отколкото при чисто сексуалното несъответствие. 

Във връзка с това, че дисхармонията се явява нарушение, което 

засяга сложни аспекти на взаимоотношенията между съпрузите, 

и в крайна сметка то води до нарушения в сексуалното 

функциониране на съпружеската двойка, правомерен е 

предложения от Мастерс и Джонсън (Masters W. H., Johnson V. 

Е., 1970) подход за диагностика и лечение на сексуалните 

нарушения в двойката, който получи развитие в нашата страна 

(Кришталь В. В., Агишева Н. К., 1986; Винокуров Б. Л., Эскузян 

Ф. Ф., 1993).  В основата му лежи системно-структурният анализ 

и формирането на терапевтични и рехабилитационни програми 
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при сексуалните дисхармонии, които включват различни 

индивидуални, семейни и групови терапевтични методи. 

Психотерапията при сексуална дисхармония в 

съпружеските двойки, по своята същност, се явява основен метод 

на лечение, особено на първите ù етапи, когато сами по себе си 

сексуалните нарушения при партньорите често не са силно 

изразени. Особеностите при избора на стратегии и на тактики в 

процеса на психотерапия се определят, от една страна, от 

комуникативните нарушения, а от друга — от наличието или от 

отсъствието на сексуални нарушения у партньорите, от етапа на 

дисгамия. В литературата се посочва възможността да се 

използват различни психотерапевтични подходи, включително 

динамични, поведенчески, хуманистични, когнитивни и др., а 

също така различни варианти на семейно-съпружеско 

консултиране при сексуална дисхармония в съпружеските 

двойки. Съществено място заема т.н. съпружеска психотерапия 

(супружеская психотерапия), в основата на която лежи 

споменатият по-горе структурен подход, който предполага 

психотерапевтична насоченост към съпружеската двойка като 

към едно цяло. 

Психотерапията, по правило, започва с щателно изясняване 

на взаимоотношенията между съпрузите, на особеностите на 

техните личности, на представите им за сексуалния живот, на 

историята на формирането на семейството. При психотерапията 

на сексуалната дисхармония е целесъобразно да се използват 

препоръките на В. К. Магер и Т. М. Мишина (В. К. Магер и Т. М. 

Мишина, 1976) по отношение на насочеността на 

психотерапевтичните мероприятия от обсъждането на външните 

прояви на конфликта към разбирането на истинските му 

причини и формиране на нови нагласи и стереотипи на 

реагиране. Повечето автори отбелязват сравнително високото 

ниво на теглото на рационалната психотерапия (рациональная 

психотерапия) при сексуалната дисхармония на съпружеската 

двойка, особено на ранните етапи на нейното развитие в случаите 

на отсъствие на сексуални и невротични нарушения. В много 

случаи повишаването на сексуалната компетентност на 

съпружеската двойка, осъзнаването (осознание) на уникалния 

характер на съпружеските отношения, повишаването на 

изследователския и на творческия интерес към партньора и 

възможностите за сексуално взаимодействие, способстват за 

преодоляването на сексуалната дисхармония. 

Психотерапията на съпружеската дисхармония се провежда 

на няколко етапа: първи етап — информиране и разясняване с 

цел повишаване на културното ниво на отношенията в семейната 

двойка (информирование и разъяснение с целью повышения 

уровня культуры отношений супружеской пары), втори етап — 

активно взаимодействие с двойката относно прилагането на 
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различни видеове психотерапия с цел промяната на нагласите на 

съпрузите  (активное взаимодействие с парой с применением 

разных видов психотерапии с целью изменения установок 

супругов); трети етап — оптимизация на отношенията на 

съпрузите в съответствие с техните изменени вече представи, 

като при това се прилагат поведенческа терапия и сексуален 

тренинг (оптимизация отношений супругов в соответствии с их 

изменившимися представлениями, при этом применяется 

поведенческая психотерапия и сексуальный тренинг); на 

четвертия, последен етап се провежда поддържаща 

психотерапия (поддерживающая психотерапия). 

През последните години с развитието в много регионални 

служби за услуги, насочени към семейството, значително 

нараснаха възможностите за оказване на квалифицирана помощ. 

В специализираните центрове активно се внедряват нови методи 

за работа: съвременни варианти за семейно-съпружеско 

консултиране, групи за сексуално развитие, сексологични 

семинари, тренинги с цел повишение на сексуалната 

компетенции и др.  

При по-сложните случаи, особено при изразени личностни 

конфликти между съпрузите, е показана семейно-съпружеска 

психотерапия в различните ù варианти. 

При дисгамии, обусловени от неврози, от сексуални и други 

разстройства, се провежда също така и психотерапия на 

основното заболяване. 

Вж също Психотерапия на сексуалните нарушения, 

Семейна психотерапия, Съпружеска психотерапия. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА СЕКСУАЛНИТЕ  

НАРУШЕНИЯ // 

ПСИХОТЕРАПИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ  

НАРУШЕНИЙ 

 

Многа важна е за лечебната практика, доколкото почти при 

всички видове сексуални нарушения, психичните фактори играят 

водеща роля в етиопатогенезата (Васильченко Г. С., 1980, и др.). 

Понастоящем П. С. Н. се основава на научно обосновани подходи, 

които позволяват да се осъществява въздействие върху 

различните страни на психичния компонент на сексуалните 

нарушения и на сексуалната дисхамония. Обхватът на 

психотерапията в комплексното лечение на сексуалните 

нарушения е различен — тя става водещ метод при нарушения с 

психогенна етиология, а при разстройства със самотогенна 

природа встъпва в качеството си на един от компонентите на 

комплексното лечение. При сексуалните нарушения, обусловени 

от невротични състояния със синдром на очакване на неуспеха 

например, тя използва широк арсенал от психотерапевтични 
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методики, а прилагането на транквилизатори е патогенетически 

малко оправдано, докато при нарушения, предизвикани от 

инволутивни процеси, водещ фактор на лечението става 

прилагането на адаптогени и други фармакологични препарати в 

съчетание с психотерапия. Особеностите на П. С. Н., към които се 

отнасят комплексният характер на психотерапевтичното 

въздействие, деонтологичната насоченост на лечението и 

неговият щадящ характер, задължено индивидуалният характер 

на планирането и на осъществяването на терапевтичните 

програми, отчитането на структурно-синдромологичния подход, 

включването в индивидуалната психотерапия (индивидуальная 

психотерапия), специфичният вариант на сексуалната терапия в 

двойката, се определят от съвременното разбиране на 

сексуалните разстройства като нарушения на единствената в 

човешката природа функция, осъществявана в двойка. За 

възникването на сексуалните нарушения спомага съчетаването 

на различни етиологични моменти — наличието на основно 

заболяване, неблагополучие в интимното взаимодействие, което 

от своя страна се определя от психологични и социално-

психологични причини, от културни особености, от нивото на 

личната култура и осведоменост и др. По мнение на Г. С. 

Васильченко (1983), задачата на сексолога не се свежда до 

решаването на чисто медицински проблеми, доколкото всяка 

една сексуална проява се реализира единствено в рамките на 

междуличностното взаимодействие между сексуалните 

партньори, традиционна форма на което се явява брачният съюз. 

Тази особеност на сексуалните нарушения обяснява тяхното 

разбиране като един от водещите аспекти на брака. На основата 

на изходното разбиране за полифункционалността на брачния 

съюз се разграничават 5 водещи брачни фактора: физически 

(физические), материални (материальные), културни 

(культурные), сексуални (сексуальные) и психологични 

(психологические) (Васильченко Г. С., Решетняк Ю. А., 1978).  

Други автори разграничават няколко нива на сексуално 

взаимодействие между партньорите (физиологично, еротично, 

интуитивно, чувствено, вербално, ценностно) и фактори на 

сексуалното приспособяване (любовно чувство, взаимна сексуална 

привлекателност, соответстие между сексуалните шифри, 

сексуална култура) (Imielinski K., 1986). Разглеждайки 

съвременното семейство, Е. Г. Ейдемилер (Э. Г. Эйдемиллер 

(1999) отбелязва важността на елементи като функцията на 

семейството, нейните структура и динамика. Многомерното 

взаимодействие между брачните партньори, което определя 

тяхното интимно благополучие, в най-пълна степен се отчита от 

подхода на двойката (парный подход) в лечението на сексуалните 

разстройства, предложен от Мастерс и Джонсън (Мастерс и 

Джонсън, Masters W. Н., Johnson V. E., 1970). Този подход през 
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последните години получи развитие и в нашата страна. В. В. 

Криштал (В. В. Кришталь (1985), Б. Л. Винокуров (Б. Л. 

Винокуров (1993) разработват системен анализ на сексуалниата 

дисхармония, който принципно съответства на структурния 

анализ  (Васильченко Г. С., 1977). 

Независимо от значителното положително развитие в 

теоретико-методологическото разбиране на сексуалните 

нарушения, разработването на ефективни психотерапевтични 

подходи и развитието на организационните форми в сексологията 

до днес в много отношение се основава на достиженията в 

областта на психотерапията на неврозите (Иванов Н. В., 1966; 

Либих С. С., 1982; Варшаловская Е. Б., 1985; Свядощ А. М., 1991; 

Винокуров Б. Л., Эскузян Ф. Ф., 1993; Либих С. С., Михайлова Н. 

А., 1995; Kratochvil S., 1987, и др.). В повечето ръководства по 

сексология всъщност се привежда единствено списък от 

психотерапевтични подходи и методи, ефективни от гледна точка 

на авторите при сексуалните нарушения, но данните за 

ефективността на психотерапията по-често не съдържат 

сексологична специфика. Признава се за важно използването в 

сексологията на практика на всички съществуващи 

психотерапевтични методи, на нейните основни направления и 

форми (индивидуална, семейно-съпружеска, групова) при 

доминиране на индивидуалните подходи. Сред конкретните 

методи се разграничават рационалната психотерапия 

(рациональная психотерапия), хипнотерапия (гипнотерапия), 

автогенна тренировка (аутогенная тренировка), поведенческа 

психотерапия (поведенческая психотерапия). Привлича 

вниманието все по-честото използване в родната психотерапия на 

сексуалните нарушения на поведенчески и хипносугестивни 

подходи. Те се видоизменят в съответствие със задачите на 

психотерапията и имат своя специфична насоченост. Така 

например при провеждането на рационално-разяснителна 

психотерапия в случаите на мастурбация се препоръчва: 

1) да се съобщи на пациента за църковно-догматичната 

основа на представите за вредата от онанизма; 

2) да се разкаже за честотата на мастурбацията при мъжете 

и при женитe; 

3) да се представят данни за отсъствието на вреда за 

организма; 

4) да се фиксира вниманието на пациента върху това, че 

далеч по-голяма вреда има представата за последиците от 

мастурбацията, отколкото самата тя; 

5) да се посочи, че мастурбацията понякога се използва с 

лечебна цел (Кочарян Г. С., Кочарян А. С., 1994). 

В рамките на рационалната психотерапия широко се 

прилагат т.н. информационно-разяснителен метод, задачата на 

който е да повиши културното ниво на междуличностните 
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отношения на съпрузите и като цяло – техните сексологични 

знания. Този метод има съществено значение при пациенти с 

тревожно-мнителни, инертно-импулсивни личностни радикали.  

Радиционалният подход в психотерапията е ориентиран към 

логическото мислене, като психотерапевтът помага на пациента 

да разкрие своите ирационални форми на мислене (митовете, 

които водят до нарушаването на сексуалните отношения), което 

спомага за практическото решаване на актуалните проблеми, 

възникващи в семейството. В рамките на това направление се 

използват технически прийоми като „соматизация” 

(«соматизация» (Дворкин Э. М., 1979), понижаване на ранга на 

значимост на сексуалните разстройства, „съпоставяне по 

контраст” («сопоставление по контрасту»), „психотерапия с 

отчитане на механизма на проекция” (психотерапия с учетом 

механизма проекции»), „съпоставяне по аналогия” 

(«сопоставление по аналогии», Кочарян Г. С., 1990). 

Косвеното внушение (косвенное внушение) се прилага с цел 

потенциониране на действието на различни лечебни фактори 

(фармакологични препарати, физиотерапевтични процедури и 

др.). Могат да бъдат потенционирани не само физическите, 

химическите, биологичните лечебни въздействия, но и самите 

психотерапевтични методи, а също така лечебният процес като 

цяло, което има значение в практическото лечение на 

сексуалните разстройства. Косвеният  психотерапевтичен ефект 

се определя от външната атрибутика (външният облик на лекаря, 

на лечебното учреждение и т.н.), от поведението на персонала 

(положителното отношение към компетентността на лекуващия 

лекар, доброжелателността към пациентите), от отношението на 

лекуващия лекар към болния (изписването на „дефицитно 

лекарство”/ «дефицитное лекарство», назначаването на 

физиотерапевтични процедури, препоръчването на санитарно-

курортно лечение). При назначаването на адаптогени (женшен, 

пантокрин, китайски лимонник и др.), се подчертава, че те 

притежават както стимулиращо, така и тонизиращо действие, 

което позволява да се укрепи сексуалната потенция, да се засили 

желанието и яркостта на оргастичните усещания и т.н. 

Въздействието на горещите влагалищни душове и на тазовите 

вани, калолечението, вагиналната диатермия при фригидност 

може да бъде потенционирано, като се посочи, че тези процедури 

водят до масивен приток на кръв към половите органи, който 

спомага за повишаване на тяхната чувствителност и за 

увеличаване на нивото на сексуална възбудимост. ЛД-терапията 

(локална декомресия/ локальная декомпрессия) при различни 

форми на сексуални разстройства се оказва по-ефективна при 

наличието на психотерапевтично опосредстване и 

потенциониране (Мушер Г. Я., 1988). При сексуалните 

разстройства, а също така при вторичните невротични прояви, 



 

 
~1155~ 

обусловени от реакцията на личността към сексуалното 

разстройство, широко се прилагат хипносугестива психотерапия в 

различни нейни варианти: хипносугестивно програмиране, 

хипносугестивно моделиране, хипнокатарзис, като хипнотичното 

състояние се използва и за диагностични цели. Има налични 

данни за прилагането в сексологията на психоаналитична 

психотерапия (психоаналитическая психотерапия), на 

когнитивна психотерапия (когнитивная психотерапия), на 

съпружеска психотерапия (супружеская психотерапия), на 

невро-лингвистично програмиране (нейролингвистическое 

программирование).  

Най-голяма сексологична специфика се отбелязва в 

интегративните модели на психотерапия, разработени специално 

за лечението на сексуалните нарушения. Това са сексуалната 

терапия по Мастърс и Джонсън (сексуальная терапия по 

Мастерсу и Джонсон), емоционалният тренинг на Рамзи 

(эмоциональный тренинг Рамсей, Ramsay P. W.), психотерапията 

с включване на специални спомагателни прийоми, например 

„забранения плод” по Леонгард (психотерапия с включением 

специальных вспомогательных приемов, например «запретный 

плод» по Леонгарду (Leonhard K.), „меденият месец” по 

Имелинский («медовый месяц» по Имелинскому) и др. В 

системата за лечение на сексуалните разстройства съществено 

място заема тезата, че симптомите на психосексуалните 

нарушения се явяват резултат от непосредствено действащите 

ментални и емоционални  процеси, а също така проявите на 

психически защити (психологическая защита, Kaplan H. S., 

1979). В съответствие с този многофакторен модел неосъзнатите 

сексуални конфликти, негативните съобщения относно 

сексуалната сфера, неврозите, корените на които се намират в 

ранното психосексуално развитие на пациента, образуват 

дълбинна етиологична структура в сексологичната симптоматика 

на двойката. Изместването на ценностните ориентации на 

жените по посока на мъжествеността, а на мъжете – по посока на 

женствеността, подкрепяно от системата от митове (женски, 

мъжки, съпружески) може да бъде причина за сексуалните 

разстройства. Доколкото сексуалната дисхармония на двойката в 

своята основа е полиетологична, а кръгът от нейните прояви 

включва различни вторични невротични реакции на съпрузите 

към тяхната непълноценност и към непълноценността на другия 

съпруг, съвременната П. Н. С. Н. представлява сама по себе си 

система от мероприятия със съблюдаване на етапността, на 

последователността в нейната реализация, отличаваща се с 

комплексност, съчетаваща индивидуална и групова 

психотерапия (групповая психотерапия) и осигуряваща 

приемствеността в лечението на болните.  

Вж също Психотерапия на сексуалната дисхармония в 
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съпружеската двойка. 

 

ПОСТЕПЕННА АКТИВНА ХИПНОЗА ПО КРЕЧМЕР // 

СТУПЕНЧАТЫЙ АКТИВНЫЙ ГИПНОЗ  

ПО КРЕЧМЕРУ 

 

Методика за психотерапия, която обединява автогенната 

тренировка (аутогенная тренировка) с хипнотерапията 

(гипнотерапия). Предложена е от Кречмер (Кречмер/ Kretschmer 

E.) през 1949 г. Тренировъчните упражнения в релаксация 

(релаксация) и във фиксация в рамките на този метод 

ограничават ролята на същинските сугестивни фактори. 

Психотерапевтичният сеанс започва с автогенна тренировка, след 

което се осъществява хипнотизиране на пациента. 

Препоръчително е методиката П. А. Х. П. К. да се използва в 

работата със слабохипнабилни хора. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ ЧРЕЗ УВЛЕЧЕНИЯ  

ПО СКРОЦКИ // 

ПСИХОТЕРАПИЯ УВЛЕЧЕНИЯМИ ПО СКРОЦКОМУ 

 

Метод, разработен от Ю. А. Скроцки (Ю. А. Скроцкий, 1978) 

за работа с подрастващи, страдащи от психопатии. Другото 

название на метода е хоби-терапия (хобби-терапия). При 

разработването на метода авторът се опира на 

невропсихологическия анализ на поведението с отчитане на 

подбуждащото влияние върху него на мисловните модели 

(образи) и на управлението на вече мотивираното поведение чрез 

създаване на програми от действия (планове) (Miller G. A., 

Galanter E., Pribram K. H., 1965). В представите на автора, 

адаптивно влияние върху поведението на подрастващия с 

психопатия често оказват неговите увлечения. Във връзка с това, 

главната цел на метода се явява това да подготви подрастващия 

за формирането на неговите интереси и бъдещи увлечения. 

Нейният смисъл се състои във формирането в съзнанието на 

подрастващия на действащ образ, основан на миналите, 

настоящите и бъдещите му увлечения. 

П. Ч. У. П. С. се провежда под формата на няколко беседи 

(по-често 8-10, по веднъж на седмица), съдържанието на които 

стават увлеченията на подрастващия. В хода на беседите, 

протичащи в атмосферата на „спокойна заинтересованост”, все 

по-задълбочено се обсъждат миналите, настоящите и бъдещите 

увлечения на подрастващия, като психотерапевтът предлага 

теми за обсъждане и варианти на „полезни” увлечения и спомага 

за все по-голямата активност на подрастващия в беседите. На 

заключителните етапи на психотерапията се изгражда план за 

реализиране на набелязаните увлечения. 
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По мнение на автора, ефективността на метода е обусловена 

от това, че при последователното обсъждане на възможните 

увлечения у подрастващите се формира неудовлетвореност от 

техния живот и увлечения и възниква желание те дс се 

усъвършенстват. 

П. Ч. У. П. С. може да бъде отнесена към когнитивно-

поведенческата психотерапия (когнитивно-поведенческая 

психотерапия) и спомага за по-добрата адаптация на 

подрастващите с психопатии.  

 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ //  

ПСИХОТЕРАПИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 

Комплекс от психотерапевтични и педагогически 

мероприятия, насочени преди всичко към предотвратяване на 

десоциализацията на подрастващия, под което се разбират 

овладяване на различни нарушения на поведението 

(токсикомании, избягване на контакти, самоубийствени опити), 

повишаване на самооценката на подрастващия, промяна на 

неадекватното му ниво на претенции, отстраняване на 

изопачения Аз-образ, създаване на широка времева перспектива 

(Кондрашенко В. Т., 1988; Эйдемиллер Э. Г., Кулаков С. А., 1990; 

Попов Ю. В., 1994). 

В юношеска възраст върху отслабената централна нервна 

система (често още от детството) неблагоприятно влияят 

неправилното семейно възпитание и стресовите фактори от 

външната среда, в резултат на което се изостря тенденцията на 

личността към примитивна психична защита (психологическая 

защита), която нерядко се изразява под формата на реакции на 

активен и пасивен протест. 

За подрастващите най-трудни области в общуването са: 

1) интимност: запознанство с хора, особено от 

противоположния пол, общуване с хората; 

2) увереност: умение да отстояваш собствените си 

права; 

3) пребиваване в центъра на вниманието: изяви пред 

публика, разговори, интервюта; 

4) адекватно поведение в непозната или неформална 

обстановка; 

5) страх от провал или отхвърляне, свързан с 

понижена или нарушена самооценка; 

6) сблъскване със стрес, агресия и др. 

          В беседата с пациента е необходимо да се изясни наличието 

на най-често срещаните в юношеска възраст противоречия и 

конфликти между: 

— стилът на възпитание и реалните потребности на 

подрастващия; 
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— степента, до която родителите са вършили всичко вместо 

детето още от ранната му възраст и социалната необходимост от 

самостоятелност в юношеството; 

— изискванията на възрастните подрастващият да 

проявява уважение към тях и отказа на последния да 

демонстрира такова; 

— постоянни упреци, подозрения за неблаговидните 

постъпки като прояви на родителски проекции на техните 

собствени недоброжелателни качества върху подрастващия и 

отсъствие на реална помощ от страна на първите в 

преодоляването на проблемите; 

— използване на всяка една постъпка като предлог за 

конфликт вместо нейното обсъждане; 

— несъответствие между нивото на претенциите на 

подрастващия и неговите реални възможности. 

Разграничават се редица фактори, които способстват за 

деформирането на мотивационната сфера и вследствие на това — 

за десоциализацията на подрастващия: 

— сферата на живота, в която се проявяват конфликтни 

отношения (семейство, училище, среда на неформално общуване); 

— условията на микросредата, които способстват за 

десоциализацията на подрастващия (неправилното семейно 

възпитание под формата на емоционално отхвърляне, 

снизходителна или доминираща хиперпротекция, личностни 

психични проблеми на родителите, проблеми в отношенията в 

учебния екип, социометричен статус „звезда” или „изкупителна 

жертва” и т.н.); 

— индивидуални личностови особености на подрастващия, 

които го предразполагат към прояви на девиантно поведение 

(изоставане в интелектуалното развитие, психичен 

инфантилизъм, акцентуации на характера); 

— мотивационни конфликти (вж съдържанието им по-горе); 

— мотиви на отклоняващото се поведение (реакции на 

протест спрямо изискванията на микросоциалното обкръжение, 

егоцентрична тенденция към привличане на внимание чрез 

симптоми или поведение); 

— целевите нагласи на отклоняващото се поведение, които 

се проявяват под формата на определени социални роли (ролята 

на организатора, на лица, използващи ситуацията в свой 

интерес); 

— специфика на емоционалното реагиране в конфликтна 

ситуация (невротизация, депресия, тревога, потискане на 

емоциите, агресия). Постоянните отрицателни емоции от страна 

на значимото за подрастващия обкръжение са силни дразнители, 

които потискат способността на последния да реагира адекватно в 

реална ситуация, формират ниска самооценка и водят до 

инфантилизация на личността. 



 

 
~1159~ 

За ниска самооценка могат да свидетелстват чести 

самокритични изказвания от типа: „Аз никога няма да разбера 

този предмет..”., негативни очаквания по отношение 

съперничеството: „Защо да се вълнувам изобщо? Аз така или 

иначе нямам никакви шансове”, критично отношение към 

успехите на другите: „Той е тъп, просто е имал късмет”, 

нежелание да се признаят собствените грешки или вина: „Не съм 

винове, че..”., склонността да се подчертават недостатъците на 

другите: „Не го обичат, защото е парвеню”, неспособността да се 

приемат похвали: „Вие всъщност не мислите така”, отрицателно 

отношение към училището и учителите; ниска мотивация, отказ 

от полагане на усилия да постигне нещо сам; лоша социална 

адаптация, срамежливост и повишена чувствителност към 

критика, особено от страна на възрастните; неспособност на някои 

млади хора да създават приятелства и да поддържат дружески 

отношения. 

Успехът на психотерапевтичната работа зависи от 

осъзнаването (осознание) на подрастващия на това кои от 

неговите отношения са встъпили в противоречие, от степента на 

възвръщане на емоционалното му благополучие, от оказването на 

емоционална подкрепа (эмоциональная поддержка), от 

качествената промяна на нивата на претенциите в съответствие с 

неговите реални възможности, от повишаване на неговата 

самооценка, от отстраняването на изопаченото възприемане на 

Аз-образа. 

Много от назованите проблеми по-добре се решават в 

процеса на групова психотерапия (групповая психотерапия). 

Някои пациенти обаче категорично отказват да работят в 

психотерапевтична група (психотерапевтическая группа) и 

тогава следва психотерапевтът да се обърне към методите на 

индивидуалната психотерапия (индивидуальная психотерапия), 

която помага на пациента да придобие навици за поведение в 

проблемни ситуации. Един от тези методи е когнитивно-

поведенческата психотерапия (когнитивно-поведенческая 

психотерапия). При работа с подрастващи този метод включва в 

себе си: 

1) ориентация: да се помоли подрастващия да понаблюдава 

в какви условия възниква един или друг проблем, а също така да 

се приеме проблемът като част от „порастването” и като съставна 

част на живота; 

2) определяне и формулиране на проблемите, поставяне на 

конкретни цели; 

3) генерализация на алтернативите: какво може да се 

направи в тази ситуация; 

4) взимане на решения, избор на решението, което 

подрастващият най-много харесва (пациентът с фобия например 

може да се избави от нея, ако състави собствен сценарий); 
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5) разучаване на самоутвърждения. При подрастващия, 

страдащ от фобия, това може да изглежда по следния начин: 

— подготвяне за ситуация, в която възниква страх.  

Какво ти трябва да направиш? Можеш ли да измислиш 

план за борба със страха? Просто седни и помисли какво трябва 

да направиш в този случай. По-добре е да направиш така, 

отколкото да те хване страх. Не се тревожи — тревогата не помага 

никому. 

— конфронтация (конфронтация) със стресора.  

Не се страхувай  

— ти можеш да се изправиш пред него.  

Можеш да се заставиш да направиш това. Можеш да 

отстраниш своя страх. Една стъпка всеки ден и ти ще се справиш 

с него. Това е тревога, както ти казва докторът, и ти имап право 

да я чувстваш. Това е напомняне за това да правиш дихателни 

упражнения. Отпусни се — ти контролираш себе си. Дишай 

дълбоко — ти си абсолютно спокоен. 

— взаимодействие с чувствата, преизпълващи 

подрастващият.  

Когато се появи страхът, просто изчакай. Съсредоточни се 

върху настоящето. Какво трябва да направиш?  Обозначи страха 

си с цифри от 0 до 10 и почакай, докато той се промени. Трябва да 

почакаш, докато твоят страх намалее. Не се опитвай да 

отстраниш страха си напълно — просто го направи управляем; 

— подкрепящи самоутвърждения.  

Те помагат, направи ги. Почакай, не казвай засега на 

психотерапевта за случващото се с теб. То не е толкова лоши, 

както очакваше. Тези проклети мисли — ето в какво е проблемът. 

Когато ги контролираш, страхът намалява. Става много по-добре 

всеки следващ път. Ти трябва да си доволен от своите успехи. Ти 

си ги постигнал сам. 

Често първата среща с психотерапевта е предшествана от 

продължително вътресемейно напрежение по повод 

възникналите отклонения в поведението. У родителите се 

формира собствена концепция за болестта, възникват въпроси, 

които изискват незабавен отговор. Първата среща с лекаря е и 

първият етап на лечение, което следва да се осъзнзва, доколкото 

от този етап зависи успехът на всички по-нататъшни 

психокорекционни мероприятия. 

Първият контакт с родителите може да даде информация за 

това как се държи детето в семейството, кой от членовете на 

семейството е най-силно обезпокоен за неговото поведение и 

какви изменения могат да произтекат у членовете на 

семейството, ако поведението на подрастващия се нормализира. 

Важно е да се определят границите между семейните подсистеми. 

Ако родителите се включват в конфликтите между братята и 

сестрите, или подрастващият поддържа един от враждуващите 



 

 
~1161~ 

съпрузи, или бабата се обединява с подрастващия срещу 

родителите — всичко това са рискови фактори, които поддържат 

емоционалното напрежение в семейството. 

След провеждането на семейната диагностика може да се 

реши кой да бъде поканен на следващата беседа и по какъв 

начин да се направи опит за хармонизиране на наличните 

нарушения. 

Воденето на беседата с лекаря преимуществено в 

диагностичен аспект, схематизацията, отсъствието на интерес 

към личността на родителите или към детето, будят недоверие от 

страна на пациента. Ако психотерапевтът също така е излишно 

настойчив в желанието си да получи отговор на своите въпроси, 

може да възникне съпротива (сопротивление) от страна на 

родителите. Основното правило при воденето на беседата е да се 

предостави възможност участниците в нея да се изкажат 

споннтанно, да се отчитат потребностите на родителите в този 

момент. Родителите, които сами търсят съвет у психотерапевта, 

правят всичко, което могат, по отношение възпитанието на детето 

си. Изхождайки от собствения си опит, у тях с времето се 

натрупват определени представи за стила на възпитание. 

Опитите открито да се критикуват родителите говори за това, че 

именно тяхната позиция поддържа и закрепя девиантносто 

поведение на подрастващия, води до съпротива и до загуба на 

контакт с тях. Членовете на семейството на когнитивно ниво 

понякога могат и да се съгласят с това, че техният съпружески 

конфликт формира симптоми у детето, но на емоционално ниво 

тази информация не се приема. По-ефективна може да стане 

конфронтацията с факти. Майката например без особени 

основания забранява на 15-годишния си син да се занимава с 

карате. Задачата на психотерапевта е да покаже, че 

неуважението към интересите на сина води до реакция на 

протест, която може да се изрази в появата на натрапливи 

движения и да доведе до загуба на емоционалния контакт с 

момчето. 

Индивидуалната психотерапия с подрастващия се състои от 

взаимообуславящи се и взаимодопълващи се упражнения от 

различни психотерапевтични системи, използването на които 

зависи от опита и предпочитанията на юношеския психотерапевт. 

Необходимо е обаче да се подчертаят редица принципи при 

построяването на всяка една психотерапевтична програма, 

независимо от наличната у подрастващия патология: 

обучаване в отделни психологични понятия, необходими за 

успешната социализация (общуване, характер, 

темперамент, личност, воля); психодиагностика 

(осъществявана от самия психотерапевт) и анализ 

на основните психични характеристики на 

личността на подрастващия; 
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блок от „загрявки” и психогимнастически упражнения, 

насочени към снемане на емоционалните блокажи, 

към свободна проява на емоции, към спонтанно 

поведение; 

установяване на различни по степен на сложност видове 

комуникация на емоционално, поведенческо и 

когнитивно ниво с използване на игрови методи; 

разпознаване, анализ, моделиране на емоционални 

състояния и на различни ролеви ситуации с 

използване на технически и дидактични средства; 

обучение в даване на обратна връзка (обратная связь) чрез 

вербални и невербални упражнения; 

проиграване на разнообразни ролеви ситуации за обучение 

в адекватно поведение при конфликтни ситуации в 

различни сфери на социалния живот; 

анализ на различни ситуации и обучение в адекватно 

поведение в семейните подсистеми; 

упражнение за развиване на когнитивните структури, на 

мисловната логика; 

възлагане на домашни задания за закрепване на 

получените навици с цел пренасянето им 

микросредата, усвояване на редица 

психотехнически прийоми (оперантна програма). 

Като се изхожда от това, могат да бъдат формулирани 

основните 

принципи в работата на юношеския психотерапевт: 

1) приемането на подрастващия такъв, какъвто той е; 

2) използване в продължението на целия курс лечение на 

положително подкрепление и акцентиране върху 

положителните страни на личността на подрастващия; 

3) работа с подрастващия в рамките на ролевата позиция 

„възрастен-възрастен”; 

4) встъпване в контакт с подрастващия чрез свойствените 

за него начини за общуване — реч, мимика, жестове; 

5) еталонн поведение (умение да възпроизвежда всякакви 

упражнения и игри, да бъде образец на мъжко и женско 

поведение в групата в зависимост от своя пол); 

6) обобщаване на случващото се в рамките на занятието; 

7) търсене и предоставяне на информация за работа с 

проблемната ситуация; 

8) използване на подсказки, на различни прийоми и игрови 

средства за стимулиране на спонтанна активност. 

Вж също Групова психотерапия с юноши. 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ТРАВМИ С 

ПОМОЩТА НА ДВИЖЕНИЯТА НА ОЧИТЕ  

ПО ШАПИРО // 
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ПСИХОТЕРАПИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТРАВМ  

С ПОМОЩЬЮ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ ПО ШАПИРО 

 

Предложена е от американския психотерапевт Шапиро 

(Шапиро, Shapiro F.) през 1987 г. Първоначално този метод се 

нарича техника „десенсибилизация с помощта на движенията на 

очите” («десенсибилизация с помощью движения глаз»). Самият 

технически прийом на движението на очите обаче се явява само 

един от възможните външни дразнители, използвани за 

активизиране на системата за преработка на информацията у 

пациента и за постигане на психотерапевтичен ефект. Още 

първият опит за прилагане на тази техника показва, че тя трябва 

да включва както десенсибилизация, така и когнитивно 

преструктуриране на спомените и личните отношения. Това 

обстоятелства води до едно ново, по-точно название на този 

психотерапевтичен метод – „Десенсибилизация и преработка чрез 

движения на очите” (ДПДО) («Десенсибилизация и переработка 

движениями глаз», ДПДГ). 

Придържайки се основно към бихевиористката ориентация, 

авторът предлага един общ теоретичен модел на ускорено 

преработване на информацията, на основата на който работи 

психотерапевтичната техника ДПДО. Този модел разглежда 

повечето от патологичните състояния като последица от 

предходния жизнен опит, който създава устойчив патерн на 

афекта, поведението, представата за самия себе си и съответна 

структура на личностната идентичност. Патологичната структура 

се корени в статичната, недостатъчно преработена информация, 

която се запазва в паметта по време на травматичното събитие. 

Този модел се разглежда от автора като неврофизиологична 

хипотеза. Съгласно модела за ускорената преработка на 

информацията, съществува естествена физиологична система, 

предназначена за преобразуване на безпокоящите впечатления с 

цел тяхното адаптивно разрешаване и тази система е 

ориентирана към постигането на психична интеграция и 

физическо здраве. Емоционалната травма може да наруши 

работата на системата за преработка на информацията, поради 

което формата, под която тя ще се пази, ще бъде обусловена от 

травматичното преживяване и може например да доведе до 

появата на изразени симптоми на посттравматичния синдром. 

Авторът изказва хипотезата, че движенията на очите (може да 

има и други дразнители), използвани при ДПДО) задействат 

един психичен процес, който активизира информационно-

преработващата система. По време на процедурата по ДПДО, 

когато на пациента се предлага да си спомни за травмата,  

психотерапевтът установява връзка между съзнанието и онзи 

участък на мозъка, в който се съхранява информацията за 

травмата. Движенията на очите активират информационно-
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преработващата система и възстановяват нейното равновесие. С 

всяка нова серия движения на очите травматичната информация 

се придвижва, при това ускорено, по-нататък по 

неврофизиологичните пътища, докато не се достигне до 

положително разрешаване на тази информация. Едно от 

ключовите допускания в ДПДО се състои в това, че активирането 

на преработката на травматичните спомени ще насочва тези 

спомени към адаптивната информация, необходима за 

положителното разрешение. В същото време, на самия модел на 

ускорената информационна преработка е свойствена идеята за 

психичното самоизцеление. Като цяло представата за 

активирането на адаптивния информационно-преработващ 

механизъм се явява централен в  ДПДО-психотерапията и е 

принципно важен в прилагането на тази техника към 

разнообразни психични разстройства.  

Информационно-преработващата система на пациента 

може да бъде активирана с помощта на насочени движения на 

очите или с помощта на алтернативни стимули като почукване по 

ръката или чрез звукови дразнители. Авторът предлага няколко 

вида движения на очите, които могат да бъдат използвани при 

ДПДО-психотерапията. Задачата на психотерапевта е да 

определи типа очни движения, които съответстват по-добре на 

потребностите на пациента. Необходимо е на пациента да се 

осигурят комфортни условия за изпълнение на движенията на 

очите. Психотерапевтът не трябва да продължава да използва 

тези движения, ако пациентът сподели за болки в очите или за 

безпокойство, възникващо по време на процедурата. Целта на 

психотерапевта е да предизвика движения на очите у пациента 

от единия край на визуалното поле до другия. Такива пълни 

двустранни движения движения на очите следва да се 

изпълняват с възможно най-голяма скорост, като обаче се избягва 

появата на чувство за дискомфорт. Обикновено психотерапевтът 

държи два пръста вертикално, като дланта му е обърната към 

пациента, примерно на разстояние не по-малко от 30 см. 

Същевременно психотерапевтът трябва да оцени способността на 

пациента да следи движенията на неговите пръсти – 

първоначално бавно, а след това все по-бързо и по-бързо, докато 

се достигне скорост, която се възприема като максимално 

комфортна. След това може да се провери ефективността на 

диагоналните движения на очите, като за целта психотерапевтът 

премества ръката си по дължината на линия, преминаваща през 

средата на лицето на пациента, надясно и надолу, нагоре и 

наляво (или обратното), т.е. от нивото на брадичката до нивото на 

противоположната вежда. При други варианти за изпълнение, 

движенията на очите на пациента ще се движат нагоре-надолу, 

по кръг или под формата на осморка. Вертикалните движения 

оказват успокояващо действие и могат да бъдат особено полезни 
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за намаляване на емоционалното безпокойство или на усещането 

за гадене. 

Продължителността на серията движения на очите също 

така се определя и от обратната връзка (обратная связь) от 

страна на пациента. Първата серия включва в себе си 24 

двустранни движения, при които преместването надясно и 

надолу и след това отново надясно представляват сами по себе си 

едно движение. Подобно количество на движенията може да бъде 

използвано и в първата серия движения. След първата 

преработваща серия от движения на очите психотерапевтът 

трябва да попита пациента: „Какво чувствате сега?”. Този въпрос 

дава възможност на пациента да съобщи какво изпитва, под 

формата на образи, инсайти (инсайт), емоции и физически 

усещания. На средностатистическия пациент е необходима серия 

от 24 движения, за да преработи когнигивния материал и да 

постигне ново ниво на адаптация. На някои пациенти за 

преработването на материала е необходима серия от 36 движения 

на очите или дори по-голямо количество. 

Други пациенти могат да се окажат почти неспособни да 

с;едят движенията на ръцете или могат да приемат тези 

движения за неприятни; в тези случаи е необходимо да се 

приложи способ, при който се използват и двете ръце. 

Психотерапевтът помества двете си сгънати в юмруци ръце в 

двете страни на визуалното поле на пациента, след което 

последователно вдига и отпуска показалците на двете ръце. На 

пациента се дават указания да придвижи очите си от единия 

показалец към другия. 

ДПДО-психотерапията се състои от осем стадия. Първият 

стадий включва историята на пациента и планирането на 

психотерапията – този етап включва в себе си оценяването на 

факторите за безопасност на пациента и отговаря за подбора на 

пациентите. Основен критерий за определяне на това пригодни 

ли са пациентите за ДПДО-психотерапия се явява тяхната 

способност да се справят с високото ниво на безпокойство, което 

може да възникне при преработката на дисфункционалната 

информация. В хода на изучаването на историята на пациента, 

психотерапевтът може да определи целите на  преработката.  

Вторият стадий – подготовката – включва установяването 

на терапевтични отношения с пациента, обясняване на 

същността на процеса на ДПДО-психотерапия и на нейните 

ефекти, определянето на очакванията на пациента, а също така 

въвеждаща релаксация (релаксация). Важно е пациентът да 

овладее техниката на релаксацията и да може да използва 

специални аудиозаписи, които да му помогнат да се справи с 

проблемите, възникващи в интервалите между сеансите ДПДО-

психотерапията. Ако в края на психотерапевтичния сеанс 

пациентът проявява признаци на безпокойство или продължава 
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да отреагира, психотерапевтът трябва да приложи хипноза 

(гипноз) или насочена визуализация. Пациентът също така се 

обучава в това да създава в своето въображение образа на 

безопасно място, в рамките на което той се чувства комфортно. 

Третият стадий – определянето на предмета на въздействие 

– отразява разкриването на основните форми на отреагиране по 

отношение на травматичните спомени, идентифицирането с 

отрицателните представи за самия себе си и създаването на 

позитивни такива. 

На четвъртия стадий – десенсибилизацията – 

психотерапевтът повтаря серия от движения на очите, внасяйки в 

тях при необходимост изменения във фокуса си до момента, в 

който нивото на безпокойство на пациента не намалее до 0 или до 

1 по скалата за субективна оценка на безпокойството. Между 

всяка серия от движения на очите психотерапевтът трябва много 

внимателно да изслушва пациента, за да идентифицира 

следващия фокус на преработката. Авторът на метода 

подчертава, че в много случаи движенито на очите не е 

достатъчно за осъществяване на пълна преработка. 

Петият стадий – инсталацията – се фокусира върху 

установяването на положителна представа за самия себе си, 

определена от пациента, и върху укрепването на неговите сили, 

за да може положителната представа за него да замени 

отрицателната такава. И докато отрицателните образи, мисли и 

емоции стават все по-неясни и дифузни с всяка нова серия 

движения на очите, положителните образи, мисли и емоции 

стават все по-ярки. 

Шестият стадий – сканирането на тялото – разкрива 

областта на остатъчно напрежение, проявяваща се под формата 

на усещания в тялото. Тези усещания след това стават цели на 

последователните движения на очите. На този стадий на 

пациента се предлага да задържи в съзнанието си както 

определеното като цел на терапията травматично събитие, така и 

положителната представа за самия себе си, докато сканира отгоре 

надолу цялото си тяло. 

Седмият стадий – завършването – предполага завръщането 

на пациента в състояние на емоционално равновесие и комфорт в 

края на всеки сеанс (обикновено сеансът продължава 90 минути, 

веднъж седмично). Използването на дневник с лични записки и 

на техники за визуализация, в които психотерапевтът ще обучи 

пациента, или на аудиозаписи за релаксация се явява важно за 

пиддържането на равновесието между сеансите. Осмият стадий – 

преоценката – се провежда с помощта на различни протоколи, 

прилагани в техниката на ДПДО-психотерапията, и на пълен 

психотерапевтичен лечебен план. Този стадий определя 

качеството на постигнатите психотерапевтични ефекти. Всеки 

един сеанс по преработка трябва да бъде насочен към 
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постигането на определена цел. Общите типове цели фигурират в 

стандартния протокол (за провеждане на техниката – бел. прев.) 

по следния начин: 

1) миналия опит, който се явява основа на патологията; 

2) съществуващите понастоящем обстоятелства или 

фактори, които будят безпокойство; 

3) плановете за бъдещи действия. 

Преди да завърши курса психотерапия, материалът, 

разкрит по време на анализа на историята на паицнента и при 

последващата преработка, трябва да бъде подложен на 

преоценка. Всички необходими спомени, външните дразнители и 

предвидимите бъдещи действия трябва да бъдат избрани като 

предмет на въздействие и преработка,  а на пациента трябва да 

бъдат предложени положителни примери за бъдещи действия, 

които спомагат за възникването на нови, по-адаптивни форми на 

поведение и преработка на всичките възможни когнитивни 

изкривявая. Завършителната преоценка се провеждас с цел да се 

определи може ли да се приключи вече психотерапевтичният 

курс или не. 

В своята книга „Десенсибилизация и преработка чрез 

движения на очите” («Десенсибилизация и переработка 

движениями глаз») (в превод на руски език „Психотерапия на 

емоционалните травми с помощта на движенията очите”/ 

«Психотерапия эмоциональных травм с помощью движений 

глаз»), Шапиро представя своя опит в успешното прилагане на 

ДПДО-психотерапията, преди всичко по отношение на пациенти 

с посттравматичен синдром, а също така при работа с жертви на 

престъпления и на сексуално насилие, с фобиен синдром и с 

други болни. Независимо от многобройните съобщения за 

експериментални изследвания на клиничните ефекти на ДПДО-

психотерапията, механизмът, лежащ в основата на процеса на 

преработка на информацията остава не напълно изяснен. 

Различни хипотези обясняват психотерапевтичния ефект, който 

възниква при използването на движенията на очите – някои го 

отдават на разрушаването на стереотипната реакция, на 

отвличането на вниманието, на хипнозата, на промяната на 

синаптичните потенциали, на реакцията на реадаптация, на 

активизирането на двете мозъчни полукълба, които 

предизвикват интегративна преработка. Някои елементи на 

основните психологически подходи (психодинамичен, 

поведенчески, когнитивен, хуманистичен) се обединяват в единен 

интегративен подход в ДПДО-психотерапията, който продължава 

да се развива. 

Вж също Поведенческа психотерапия. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ  

НА ПСИХОТЕРАПИЯТА // 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

За да се разбере природата на психосоматичните 

разстройства, основната група заболявания, при които 

психотерапията се явява важен метод на лечение, и тяхната 

динамика под влияние на психичните въздействия, могат да 

бъдат отчетени физиологични показатели и преди всичко 

психофизиологични такива. Основна задача на последните се 

явява систематичното регистриране на съчетания на конкретни 

преживявания и поведения с физиологични процеси (в норма и 

патология). 

С помощта на контролирани лабораторни експерименти и 

на полеви изследвания може да се определи как се отразяват 

човешките преживявания и поведение на физиологичните 

реакции и на регулаторните процеси, и да се излезе от тази 

закономерност на психосоматичните отношения. 

Психофизиологията, и особено клиничната психофизиология, не 

може да оперира без методите и знанията от сродните на нея 

дисциплини (медицина, неврофизиология, неврохимия, 

експериментална психология). 

Психофизиологичните измерими величини, по правило, се 

регистрират неинвазивно на повърхността на тялото на човека. 

Те възникват като резултат от действието на различни 

функционални системи на организма (например централната 

нервна система, нервно-мускулната, сърдечно-съдовата, 

електродермалната, дихателната, стомашно-чревната, 

ендокринната). Измерването на техните физически свойства с 

помощта на специални датчики, които едновременно регистрират 

и засилват определяните показатели, може да преобразува тези 

величини в биосигнали. На основата на измененията в тях се 

прави извод за лежащите в тяхната основа соматични процеси и 

на тяхната динамика под влияние на психотерапията. 

Основите на формирането на родното психофизиологично 

направление, включително и на този аспект в изследването на 

невротичните разстройства, са заложени в трудовете на 

създателите на концепцията за невризма (нервизм) и преди 

всичко на И. М. Сеченов (И. М. Сеченов), И. П. Павлов (И. П. 

Павлов), В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев), Н. Е. Введенски (Н. Е. 

Введенски), А. А. Ухтомски (А. А. Ухтомский).  

Значителен принос в разработването на тази методология 

по отношение на задачите, свързани с изследването на нервно-

психичните заболявания, се явяват трудовете на В. Н. Мясищев 

(В. Н. Мясищев), В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев), в които се прави 

едва важна крачка напред в прехода от изучаването на само един 

аналитично рефлекторен, в частност невросоматичен, компонент 

към отчитането на ролята на такива сложни и синтетични 
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образувания като личността и съзнанието и съотношението 

между тях. 

Задавата по обедниняването на психичните и 

физиологичните аспекти на изследването (както в клиничните 

наблюдения, така и в експериментите), намира отражение в 

многобройните трудове на сътрудниците от отделението по 

неврози и психотерапия към Института „В. М. Бехтерев”, 

независимо от това каква методика се използва – ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, 

галванометрия, електрогастрография, неврохимични показатели 

и др. (Мясищев В. Н., 1967; Страумит А. Я., 1968; Бобкова В. В., 

1971; Мягер В. К., 1976; Карвасарский Б. Д., 1980, и др.). 

Широко разпространение при изследването на неврозите 

получава психофизиологичният експеримент, който се заключава 

в прилагането на словесни дразнители и в моделиране на 

ситуации, различни по своята емоционална значимост за болния, 

в съчетание с регистриране на физиологични и на биохимични 

показатели. В подобен експеримент физиологичните и 

биохимичните изменения се определят от избирателното 

отношение на човека към съдържанието на дразнителя и, 

следователно, имат не само физиологичен, но и психичен смисъл. 

Бидейки регистрирани при различни невротични състояния и 

тяхната психотерапия, те характеризират както тези състояние, 

така и единството между психичното и физиологичното, които 

лежат в основата на монистичните материалистични представи 

за природата на психогенните разстройства.  

Психофизиологичният аспект в изучаването на 

психогенните разстройства на човека е особено адекватен 

предвид това, че психичната травматизация, която се явява 

тяхна причина, винаги е съдържателна и отразява 

индивидуалното отношение на човека към травмиращите 

обстоятелства, формирано в резултат на неговия личен и 

житейски опит. Едновременно с това психичната травма води 

към дезорганизация на дейността на нервната система и 

организма като цяло, към възникването на многообразни 

функционални нарушения. Разкриването на съдържанието на 

псичичната травма, изучаването и отчитането на личностните 

особености на болния се явяват задачи на психичното изследване. 

Изучаването на нарушенията в невродинамиката и на 

соматичните промени налага използването на разнообразни 

физиологични и биохимични методики. Психофизиологичният 

експеримент използва и едните и другите в тяхната връзка и 

единство. 

Така у болните от неврози (Бобкова В. В., 1971) се изучават 

електроенцефалографичните реакции на словесни дразнители. 

Ако по въздействието чрез обичайни сензорни дразнения може да 

се съди за реактивността на различни анализаторни системи, то 

словесните въздействия позволяват да се разкрие избирателната 



 

 
~1170~ 

изразеност на реакциите спрямо смисловото значение на 

дразнителя. Реакциите на словесните дразнители се съпровождат 

от нееднозначни изменения в електрическата активности, които 

зависят от типа изходна ЕЕГ и от значимостта на словесния 

дразнител. Словесните дразнители, които докосват „болни” точки, 

се оказват прекомерно силни за повечето болни. Те предизвикват 

отчетливи, но нееднознани изменения в електрическата 

активност, голямо част от които се изразяват в потискане на 

алфа-активност, в засилване на бързите колебания и в поява на 

този фон на бавни вълни и мускулни потенциали. Състоянието 

на тревога често се съпровожда от значителни нарушения на 

електричната активност и от вегетативни прояви. При болните от 

неврози до началото на провеждане на психотерапията, която 

засяга значими техни преживявания, които служат като 

източник на невротична декомпенсация, в ЕЕГ-записа се 

отбелязва доминиране на високоамплитудните колебания с 

множество остри вълни и с наличие на колебания с мускулен 

произход. Отбелязват се също спонтанни колебания в кожно-

галваничния рефлекс (кожно-галванический рефлекс, КГР) и 

аритмичност на дишането (аритмичность дыхания (ПГ). Във 

втория запис след края на психотерапията се наблюдава 

изменение в ЕЕГ, като доминираща форма на активността във 

всички отвеждания става алфа-ритъм; диханието придобива 

ритмичност, намаляват спонтанните колебания в КГР. 

При изследването на невротичните нарушения на 

вътрешните органи – на сърдечно-съдовата, стомашно-чревната и 

други системи – се използват експериментални 

психофизиологични изследвания. В процеса на изследване се 

регистрират едновременно няколко физиологични показатели, 

които отразяват особености в реактивността на кората на главния 

мозък (ЕЕГ), предимно на вегетативната нервна система (кожно-

галваничен рефлекс – КГР), а също така на едни или други 

изучавани системи (ЕКГ, пиезопулсограма/пьезопульсограмма, 

запис на дишането, оксихемограма (оксигемограмма), 

електрогастрограма (электрогастрограмма, запис на моториката и 

киселинността на стомашния сок и др.). 

При изследване на невротичните нарушения на сърдечната 

дейност, А. Я. Страумит (А. Я. Страумит) прави опит да 

обективизра в процеса на патогенетична психотерапия 

динамиката на взаимоотношенията между преживяванията, 

свързани с конфликтната житейска ситуация, и обусловени от 

страха за състоянието на сърцето. Регистрират се ЕЕГ, ЕКТ и 

дихателна честота. Отчитат се реакциите на специално подбрани 

словесни дразнители, адресирани към особеностите в личността 

на болния, които отчитат клиничната картина на заболяването и 

на патогенната житейска ситуация. Повторните изследвания под 

влиянието на психотерапията позволяват не само да се уточни 



 

 
~1171~ 

връзката между определени преживявания и разстройствата на 

сърдечната дейност, но и да се разкрият някои закономерности 

на тяхното протичане в хода на психотерапията. При 

постъпването в клиниката у болните особено чести и изразени са 

реакциите, отразени в ЕЕГ и ЕЕГ, на представи, свързани с 

нарушения на сърдечната дейност. Същевременно ЕКГ-

реакциите, които отразяват избирателния характер на 

психосоматичното превключване при емоционален стрес, са по-

изразени, отчитат се при по-голям брой болни и могат да 

възникнат извън забележимите промени, отчетени от ЕЕГ. Под 

влиянието на психотерапията, насочена към осъзнаването 

(осознание) от болния на конфликтните ситуации като причини 

за неврозите, се отбелязват определени ЕКГ-изменения. 

Зачестяват и стават по-изразени ЕЕГ-реакциите на представи, 

свързани с психотравмиращи обстоятелства. ЕЕГ-реакциите в 

отговор на представите, отнасящи се до състоянието на сърцето и 

до проявите на кардиофобия, обратно, стават все по-редки и по-

малко забележими. Посочената динамика на показателите на 

психофизиологичния експеримент отразява промени в 

състоянието на болните, установявани и с помощта на клинични 

методи. 

При всяка една мозъчна патология, както е известно, на 

първо място се активизра адренергичният субстрат на 

ретикуларната формация, което се изразява в състояние на 

тревожност и на емоционално напрежение, в наличието в ЕЕГ на 

тета-активност и на високи КГР (КГР). Същевременно 

емоционалното напрежение предизвиква не само изменения във 

функционалното състояние на мозъка, но и нарушения в 

невроендокритнното звено. Реакциите на емоционалния стрес са 

представени от нарушения във функционирането на симпатико-

адреналиново и хипофазарно-адреналиновата система 

(гипофизарно-адреналовaя системa). 

По мнение на редица автори, за измерител на степента на 

изразеност на функционалното напрежение може да се смята 

големината на вегетативните и биоелектричните промени, във 

връзка с което се прави съпоставка между получените данни и се 

проследява динамиката на електрофизиологичните, 

биохимичните и клиничните показатели, които отразяват 

емоционалната реактивност в процеса на групова психотерапия 

(групповая психотерапия). 

Определя се насочеността на клиничните промени, на 

психичните такива (показатели на самооценката по методиката 

Q-сортировка и др.), електрофизиологични (ЕЕГ-реакция, Е-

вълни и др.) и биохимични показатели (адреналин, 

норадреналин, ДОПА, допамин) у болни с неврози преди 

началото, по средата на курса и след края на груповата 

психотерапия. Към момента на изписване на болните от 
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отделението след успешно проведеното им лечение се отчита 

статистически достоверно намаляване на степента на изразеност 

на тета-ритъма на ЕЕГ, на физиологичните реакции на 

емоционално значими словесни дразнители, на КГР, а също така 

намаляване на показателите, заложени в клиничните шкали. 

Това свидетелства за отслабването на емоционалната 

напрегнатост и за отслабването на такива симптоми като 

раздразнителност и тревожност и за намаляване на активното 

внимание (последното се потвърждава от нормализирането на 

формата и от увеличаването на степента на изразеност на Е-

вълнтие на Уолтър). Наред с подобряването на клиничното 

състояние на болните, ЕЕГ и показателите на вегетативните 

функции демонстрират определени положителни промени в 

обмена на катехоламините, макар екскрецията на адреналина да 

си остава донякъде повишена в сравнение с нормата. Към 

момента на завършване на груповата психотерапия, за разлика 

от на втория етап на изследването, се установяват предимно 

насочени в една посока клинични, психични, неврофизиологични 

и биохимични показатели. 

В приведените психофизиологични изследвания 

значителен интерес провокира въпросът за вътрешно 

обусловената закономерна промяна на значимостта на 

психичните стресори при неизменна конфликтна ситуация, което 

изменение води до невроза. Един от аспектите на този сложен и 

актуален проблем намира частично отражение във вече 

споменатите изследвания, които показват, че конфликтната 

патогенна ситуация, която има основно значение за възникването 

на неврозите, на определени етапи от тяхното развитие може да 

се „дегизира” под формата на нови психични стресори. В 

качеството на такива най-често встъпват самите болестни 

нарушения, т.е. водещите симптоми на неврозата. А. Я. Страумит 

(А. Я. Страумит) анализира динамиката в състоянието на 

отделни болни при закономерна промяна на психичните стресори 

в процеса на психотерапия на неврозите: от стрес, предизвикан от 

психотравмиращата ситуация, към стрес, съхраняващ се 

благодарение на на преживяването на болестта, и отново към 

стрес, макар и определян от предходната психогения, но с 

перспектива той да бъде отстранен в условията на активна 

психотерапия, насочена, от една страна, към разрешаването на 

конфликтната ситуация, а от друга – към опит да се измени 

отношението на болния към тази ситуация. 

В редица трудове (Платонов К. И., Буль П. И., Мягер В. К., 

Панов А. Г. и др.) са описани изменения на физиологично, 

патофизиологично, неврохимично ниво, предизвикани под 

въздействието на хипнозата, на автогенната тренировка и на 

други методи на психотерапия. 

Анализът на резултатите от изследванията потвърждават 
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допускането на Б. Д. Карвасарски (Б. Д. Карвасарский), В. А. 

Мурзенко (В. А. Мурзенко, 1979) за това, че при изучаване на 

механизмите на лечебното действие и на методите за оценка на 

ефективността на психотерапията (оценка эффективности 

психотерапии) е необходимо да се отчита взаимодействието на 

многобройни и многомерни променливи както с психичен, така и 

с биологичен характер, доколкото измененията, през които 

преминава болният и които се явяват крайна цел на 

психотерапевтичното въздействие, се отнасят до различни нива 

на интеграция на и на функциониране на организма и 

личността. 

Голямо значение в разкриването на измененията на 

различни нива на организма под влиянието на 

психотерапевтичните въздействия придобиват експериментите с 

биологична обратна връзка (биологическая обратная связь).  

 

_Р_ 

 

РАЗГОВОРНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

РАЗГОВОРНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

На нем. Gesprachspsyhotherapie – от das Gesprach — 

разговор, беседа.  

1. Термин, с който в Германия се обозначава клиент-

центрираната психотерапия (клиент-центрированная 

психотерапия). Боммерт (Bommert H.) посочва, че е невъзможно 

коректно да се опише и анализира Р. П., доколкото тя не е 

единна, цялостна, сформирана концепция, но тя може да бъде 

представена в рамките на няколко основни твърдения на 

Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.). Бомерт определя Р. П. като 

планомерна, систематична и селективна форма на вербална и 

невербална комуникация и на социална интеракция между 

двама (психотерапевт и пациент) или повече хора. Целта на Р. П. 

е да се намали преживяването от страна на пациентите на 

психичните нарушения, които се постига вследствие на новата 

ориентация на пациента в неговите преживявания и поведение 

чрез диференцирация на образите на „Аз” и разширяването на 

пространството на взаимодействие на базата на основните знания 

на научната психология, особено на педагогическата и 

социалната. Подчертава се, че по-нататъшното развитие на Р. П. 

е свързано със значимостта за нейната теория както на 

естественонаучните, така и на хуманистично-феноменологичните 

представи. 2. Недирективна психотерапия, принадлежаща към 

хуманистичното направление и съдържаща в себе си идеи и 

представи, в голяма част съвпадащи с най-важните подходи на 

клиент-центрираната психотерапия на Роджърс. Основните 

принципи на Р. П. са разработени в Германия от Тауш (Тауш/ 



 

 
~1174~ 

Tausch R.) и Хельмом (Хелм/ Helm J.). 

Съгласно възгледите на Тауш, пациентът притежава 

способност да разбира и самостоятелно да променя онези страни 

на своята личност и поведение, които възпрепятстват 

самоактуализацията (самоактуализация). Реализирането на 

тези способности на пациента става възможно, ако 

психотерапевтът не натрапва на пациента своите гледни точки, 

разбирания, интерпретации (интерпретация) и хипотеза 

(гипотез), а се опитва да го разбере, като използва вербализация 

(вербализация) на неговите емоционални състояния и 

преживявания. С помощта на психотерапевта, пациентът може 

сам да се справи със съществуващите проблеми, конфликти и 

трудни ситуации — способите за преизграждане, за изменение, 

които той намира самостоятелно според Тауш са по-адекватни и 

конструктивни, те носят по-голямо удовлетворение, повишават 

увереността в себе си, степента на самоуважение и самооценката, 

което в крайна сметка и способства за изграждането на една 

зряла, самоактуализираща се личност. 

Основните понятия в системата на Р. П. са: самоизследване 

(самоэксплорация) (нейната степен се определя от това доколко 

пациентът включва в беседата своето собствено поведение и 

лични емоционални преживявания, обмисля ги или прави 

изводи за себе си от тях); вербализация (описание на 

емоционалните преживявания на пациента от психотерапевта, 

разкриване на външното и вътрешното съдържание на 

изказванията на първия); положителна оценка и емоционална 

топлота (признаване на пациента като личност, грижа за него 

като за самостоятелен човек, готовност за участие в неговите 

преживявания); самоконгруентност (съвпадение между 

словесната аргументация и вътрешното състояние на 

психотерапевта); себеизразяване (изказванията на 

психотерапевта, чрез които той предава своите собствени, 

отнасящи се до актуалната психотерапевтична ситуация 

преживявания).  

В качеството на основни терапевтични променливи на Р. П. 

Хелм разграничава: приемането, или безусловната положителна 

оценка, емпатията (эмпатия), или вербализацията на 

съдържанието на емоционалните състояния и преживявания, 

собствената конгруентност или истинност на поведението на 

психотерапевта. Реализирането на тези основни терапевтични 

променливи за Хелм означава: 1) истинско емоционално 

увличане и въвлеченост на психотерапевта в 

психотерапевтичната ситуация, проявата му като реален човек 

пред пациента; 2) създаване на безопасна атмосфера като 

предпоставка за възприемането, приемането и изменението на 

несъвместимите преди това чувства, желания и потребности на 

пациента; 3) ориентация на всички действия на психотерапевта 
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към вътрешния свят на пациента, към онова тяхно съдържание, 

което съобщава пациента. 

Представителите на Р. П. смятат, че основната цел на 

психотерапевта се заключава във вербализацията, в отразяването 

на чувствата и на преживяванията на пациента, които не трябва 

да излизат извън рамките на тяхното съдържание, че различните 

интерпретации от страна на психотерапевта и построяването от 

негова страна на хипотези са недопустими. В съответствие с това 

подготовката на психотерапевтите в Р. П. предполага в 

качеството на един от най-важните елементи последователното 

обучение в различни нива на вербализация. 

Р. П. се реализира както в индивидуален, така и в групв 

вариант. Груповата психотерапия (групповая психотерапия) в 

рамките на тази концепция има своя специфика. Хелм смята,че 

фазата на конфронтация (конфронтация) на членовете на 

групата с психотерапевта (втората фаза на груповата 

психотерапия) предизвиква прекалена фрустрация на 

пациентите и поради това поведението на психотерапевта трябва 

да бъде насочено не към усилването ù, а към нейното 

отстраняване. Основното съдържание на тази фаза трябва да 

бъде стремеж на членовете на групата към вътрешна 

съгласуваност, към изследване на Ние-групата (Мы-группа), към 

преодоляване на негативните чувства и към постигане на близост 

между нейните участници. 

 

РАПОРТ // 

РАПОРТ 

 

 От  фр. rapport — връзка, съобщение, рус. – раппорт. 

 Словесният контакт между хипнотизиращия и 

хипнотизирания, докато последният се намира в хипнотично 

състояние. 

Р. с хипнотизирания може да бъде изолиран (реагиране 

само на думите на хипнотизатора) или обобщен (генерализиран) 

(когато всеки един от присъстващите на хипнозата (гипноз) може 

да осъществи речеви контакт с хипнотизирания). При 

изолирания Р. у хипнотизирания е налична тънко 

диференцирана условна реакция не само на думите, но и на 

тембъра на гласа, на интонацията на хипнотизатора. Чрез 

словесното внушаване (внушение) състоянието на изолиран Р. 

може да бъде разпространено и върху друго лице (явлението на 

предаване на Р.).  

Р. може да бъде и несловесен (например в случаите на 

хипнотерапия/гипнотерапия на глухонеми). За това 

свидетелстват експериментите с хипнотична индукция, оказвана 

върху чуждоезични студенти (Эриксон/ Erickson М. Н.)). При 

техниката на хипнотична индукция Ериксон в качеството на 
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важен елемент на Р. разглежда „физиологичното 

присъединяване” («физиологическое присоединение») (в 

частности, синхронизирането на дишането). 

Вж също Ериксонианска хипноза. 

 

РАЗКРИВАЩА РЕКОНСТРУКТИВНА 

ПСИХОТЕРАПИЯ НА БОЛНИТЕ 

ОТ ВЯЛОПРОТИЧАЩА ШИЗОФРЕНИЯ ПО ВИД //  

РАСКРЫВАЮЩАЯ РЕКОНСТРУКТИВНАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ 

МАЛОПРОГРЕДИЕНТНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ ВИДА 

 

Метод, разработен от В. М. Вид (В. Д. Вид, 1991, 1993), се 

явява резултат от обобщаване на опита в дългогодишното 

лечение и изследване на дадения контингент на болните в 

психиатрична клиника. 

Типовете намеси в Р. Р. П. Н. Б. О. В. Ш. П. В. се 

разработват и основават на представите за психотерапевтичните 

мишени у болните с вяло протичаща шизофрения. В качеството 

на такива В. Д. Вид разглежда: 

1) изкривяване на възприятието за най-важните 

мотивационни структури; 

2) основни дезадаптивни психични нагласи; 

3) феномен, свързани с нарушения на вътрешната картина 

на болестта; 

4) най-типични прояви на дезадаптивни психични нагласи 

в поведението на болните; 

5) непосредствени прояви на дезадаптивните психични 

нагласи на болните в хода на психотерапията; 

По-долу ще приведем основните типове намеси в Р. Р. П. Н. 

Б. О. В. Ш. П. В. 

1. Емоционална подкрепа (Эмоциональная поддержка). 

Това са изказзвания, които изразяват ободрение, съчувствие, 

съпреживяване, готовност за емоционално приемане на болния, 

за предоставяне на помощ. Основната функция тук е да се 

поддържа удовлетворителен терапевтичен контакт. 

Емоционалната подкрепа може да се използва не само като 

инструмент за установяване на контакт, но и като средство за 

регулиране на съдържателната страна на поведението на болния. 

Изпирателното подкрепление (подкрепление), насочено към 

определен изказвания, може да способства за това болният да 

разкрие себе си. Коригирането на дезадаптивните психични 

нагласи поставя пред емоционалната подкрепа допълнителната 

задача да намали възникващата при това съпротива 

(сопротивление) на болния спрямо психотерапевтичната намеса 

(психотерапевтическое вмешательство). За това могат да 

способстват следните характеристики на емоционалната 
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подкрепа: оправдаването на трудностите, които болните срещат в 

терапията, необходимостта да ги избавят от страданията, 

потребността да им се помогне да решат житейските си проблеми, 

да реализират положителни перспективи, да се вдъхне на 

болните увереност в това, че лекарят не му приписва вината за 

появата на проблемите и конфликтите: подчертава се 

неуникалния, общочовешки характер на установяваните у 

болния дезадаптивни психични структури: готовността да се 

приемат проявите на съпротива на болния срeщу 

психотерапевтичната корекция и той да бъде убеден, че 

съпротивата не снижава общото положително отношение към 

него, оценяването на личността му като цяло и изразяването на 

готовност да му се помогне, доколкото посследният е носител на 

един закономерен, неосъдителен и общочовешки характер; 

смекчаването на несъгласието с позицията на болния и 

възникващото при това напрeжение с хумор, с по-малко 

конфронтативна форма от типа на частичното съгласие „да, но..”.. 

2. Стимулация. Представлява подбуждане към размисли в 

определено направление, към търсене на решения на определени 

задачи и изговаряне на изказвания с различно функционално 

значение. Основната цел е постигането на максимална 

мобилизация на самостоятелната когнитивна дейност на болния, 

неговото себеразкриване, активното му участие в решаването на 

проблемите. При работа с болни от шизофрения, за разлика от 

тази с болни с неврози, стимулацията е по-интензивна предвид 

по-голямата псивност и потиснатост на такива пациенти. В 

същото време оптималната стимулация на болните (особено по 

посока на разкриването на значимите преживявания, 

съпровождани от страх от негативна оценка от страна на 

околните) не трябва да се възприема от тях като нещо 

заплашително, а тя трябва да се свърже с техните понижени 

енергетични и психични възможности. Стимулирането по-често 

(не не задължително) се изгражда под формата на въпрос. В 

структурата на стимулиращото изказване може да се програмира 

не само функционалното значение на отговорa, no и неговото 

конкретно съдържание. Ако психотерапията се провежда в група, 

то съществена роля играе т.н. непряка стимулация, при която 

лекарят използва изказванията на други членове на групата, за 

да коригира посоката на обсъждането. 

3. Съвет. Прякото ръководство, предлагането на конкретен 

вариант на поведението, конкретното посочване в директивна 

форма е най-простият и разпространен, макар и далеч не най-

действеният вариант на намеса. На етапа на корекция на 

дезадаптивите психични нагласи тези намеси се използват рядко 

поради възможното засилване на регресивните тенденции на 

болните, до което могат да доведат. Този прийом е съвършено 

необходим след преодоляване на дезадаптивните психични 
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нагласи, на етапа на усъвършенстване на поведението, насочено 

към решаване на проблемите, когато намесите имат 

преимуществено тренировъчен, психопедагогически характер. 

Сред решаваните тук задачи са представянето на препоръки за 

оптималното битово и трудоустройство и оказването на помощ в 

намирането на „социална ниша” (социальная ниша), която 

осигурява защита от социалните стресори, по посока на 

извънпрофесионалната заетост, което би облекчило 

установяването на социални връзки и постигането на вътрешна 

удовлетвореност; тук се отнасят също така тук се отнася и 

намирането на остатъчни резерви и запазени социални навици, 

обучението и тренирането на комуникативни навици, които 

болният не владее. Особено важно се явява научаването 

(научение) на пациента на това да разпознава своевременно 

надигащите се рецидиви, от една страна, а от друга – 

игнорирането на отделните, затрудняващи адаптацията 

психопатологични прояви или дори симулативното поведение в 

извънтерапевтични ситуации – от друга. По своята вътрешна 

структура дидактическите прийоми имат различна степен на 

сложност и предполагат рaзлични нива на сътрудничество на 

болния с лекаря в процеса на учене. Гъвкавото използване на 

отделни варианти с отчитане на възможностите на пациента 

позволяват да се постигне голям терапевтичен успех: простият 

съвет представлява указание за това какво трябва да се направи, 

без да се разяснява как именно трябва да се направи; подробната 

инструкция описва как да се изпълнят сложни образци на 

поведението, като се посочват последователността в 

изпълнението на отделни етапи, на конкрeтни ролеви прийоми, 

свързани с възможните варианти на ситуациите; предлагането на 

болния на няколко алтернативни варианта на поведение, от 

които той самостоятелно може да избере един; обучаването на 

болния в типовия алгоритъм за решаването на проблеми, като на 

болния се прeдставят многофункционалните форми на 

поведение, пригодни за рeшаването и на други сложни задачи. 

4.  Разясняване, уточнение. Основната цел е да се повиши 

точността на разбирането на получавания от болния материал, да 

се изключат възможните паралелни тълкувания на смисъла, да 

се отстрани недостатъчната смислова свързаност на 

съобщаваната информация. Тук е възможно също така 

съжденията, направени по-рано в по-обща форма, да се наситят с 

конкретни детайли, примери, илюстрации, както и да се 

възпроизведе смисъла на изложеното по-рано по един по-

пространен или последователен начин, т.е. да се резюмира вече 

представеното. Границите на приложение са уточнението са 

осъзнатите съдържания на преживяванията, които не се 

поддават на изопачаване от защитните психични процеси, но в 

същото време и не са достатъчно определени, ясни и свързани в 
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общия житейски контекст на болния. В този смисъл, най-често 

използваният вариант на уточнението се явява т.н. фокусиране – 

фиксирането на вниманието на болния върху все още 

невербализираните компоненти на съдържанието на проблемнте 

преживявания с цел тяхната последваща вербализация 

(вербализация). По същество, фокусирането прeдставлява само по 

себе си внимателно напипване на границите, отвъд които 

възпреманата информация започва да се поддава на 

изопачаване, а опитите за корекция се натъкват на съпротивата 

на болния и изискват използването вече на други инструменти.  

5. Конфронтация (конфронтация). Главната цел е 

връщане в съзнанието на болния на информация, подлагана на 

избирателна филтрация на дезадаптивните психични нагласи, 

демонстрация на признаците за наличие на интрапсихични 

конфликти и свързаните с тях психични процеси, които 

изопачават възприемането на реалността. Конфронтацията  е 

обобщаване не толкова на същността на информацията, колкото 

на свързаното с нея значимо преживяване, доколкото в противен 

случай тя лошо се фиксира в съзнанието. При използване на 

конфронтация не следва да се жалят усилия, за да се убеди 

болния за това, че съобщаването на информация, с която той, по 

правило, не е съгласен, в никакъв случай не значи враждебност 

от страна на лекаря, който му поднася тази информация. При 

прилагането на конфронтация е необходимо да се следи степента 

на вътрешното неприемане от болния на съжденията на лекаря, 

болезнени за него, и неговата готовност да се съгласи с него. Най-

често се използват следните прийоми на конфронтация: 

разкриване на вътрешната прoтиворечивост на изказванията на 

болния; тяхното несъответствие с реалността, разминаването 

между действителната линия на поведението и онова, което той 

декларира; разкриването на психосоциалната обусловеност и на 

дезадаптивното поведение, на вътрешния дискомфорт, на 

симптомите и връзката на техните прояви (изчезване, промяна 

на интензивността) с определени стрeсови ситуации; разкриване 

на неосъзнатите конфликтни отношения по свръхмерността или 

занижеността на адекватната по съдържание емоционална 

реакция на ситуацията в сравнение с нормативната: 

установяването при дезадаптиви психични нагласи (от типа на 

едностранния биологичен модел на болестта и на 

екстернализацията на причините за дезадаптацията) на 

игнорираните от болните дефекти на прoблемно-решаващото 

поведение, включително и в преморбида, извън симптомите или 

мнимите стресори, на които се позовава болният; разкриването на 

несъзнаваното недоволство, на вътрешния дискомфорт извън 

действието на социалните стресори, изпадането от репертоара на 

болния на поведението, насочено към получаване на 

удовлетворение без видими препятствия за това, т.е. на 
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признаците на неосъзнатите интрапсихични конфликти.  

Материал за конфронтацията се явява и поведението на 

болния непосредствено в хода на психотерапията. Той се съдържа 

в проявите на съпротива, чиито варианти обичайно невинаги се 

озъзнават или се възприемат изопачено от болните. 

6. Обективация. Успешността на корекцията на 

дезадаптивните психични нагласи зависи от пълнотата на 

проявленията на неосъзнаваните компоненти на 

преживяванията и поведението, от тяхната конкретизация, 

вербализация и от това да се покаже на болния несъответствието 

между тях и обективната действителност. Това е основната цел на 

обективизрането на представите на болния, постигана с помощта 

на трансперсоналната проекция. Общо за тази група прийоми се 

явява нанасянето на субективните представи на болния върху 

аналогичните представи на лекаря или на другите членове на 

семейството или на членовете на психотерапевтичната група 

(психотерапевтическая группа) с цел последващото сравнение 

между едните и другите и разкриването на разминаванията: 

съпоставяне на представите на болния за самия себе си, неговата 

самооценка с това как го виждат лекарят или другите членове на 

психотерапевтичната група; съпоставяне на оценките на болния 

за степента на реалистичност на представите за самия себе си и 

за околните с оценката от страна на лекаря или на другите 

членове на психотерапевтичната група; съпоставяне на визията 

на болния за неговата реална житейска ситуация с нейната 

оценка от страна на лекаря или на други членове на 

психотерапевтичната група; съпоставяне на взаимните оценки, 

на субективните представи на болния за това как го виждат 

значимите лица от неговото социално обркъжение и начина, по 

който виждат тази взаимна оценка лекарят или другите членове 

на психотерапевтичната група; съпоставяне на начина, по който 

болният вижда значимите други от неговото социално 

обкръжение и обективната оценка на тези лица от страна на 

лекаря или на други членове на психотерапевтичната група. 

1) Прийоми за обективация на представите на болния с 

помощта на моделиране. 

Общи за тази група прийоми се явява манипулирането на 

съдържателните компонети на преживяванията и поведението на 

болния (съпоставянето един с друг и с аналогичния материал при 

другите, хипотези относно това как те биха изгеждали при 

определени изменения на външната ситуация) с цел да се 

открият скритите психични дефекти; преразглеждане на 

актуалните ситуации от обичайния живот на болния, 

сравняването им една с друга, определянето от групата на 

ситуациите, в които може да се предположи влиянието върху 

поведението на болния на […] дезадаптивните психични нагласи; 

сравняването на ситуациите с обичайния живот на болния, в 
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които се установяват проявите на дезадаптивните психични 

нагласи, налагането им една върху другас цел разкриване на 

общия в тях основен механизъм на психичната дисфункция; 

моделиране в психотерапевтичната ситуация („тук и сега”) на 

реалното поведение на болния в хода на неговото конфликтно 

или потенциално конфликтно общуване със значими за него 

лица от социалното му обкръжение („там и тогава”) (често за тази 

цел се използва прийомът на психодраматичното импровизирано 

взаимодействие в зададените условия, например с т.н. смяна на 

ролите, при която на болния се предлага сам да покаже как се 

държат околните); съпоставянето на феномените на 

дезадаптивните психични нагласи, откривани у другите членове 

на психотерапевтичната група и по-лесно установявани от 

болния отстрани, със същите тези прояви в аналогични ситуации 

у него самия […[, като по-често те са неосъзнати; преместването 

на вътрешния поглед на болния върху ситуацията на 

дезадаптация, върху неговата изкривена оценка на случващото 

се в нея и в друга ситуация, условията на която засилват 

грешките в преработката на информацията,  неосъзнавани от 

болния в актуалната ситуация, като последните се довеждат до 

абсурдност (този прийом често се използва, за да се демонстрира 

на болния дефекта на „вътрешната картина на болестта”  

(«внутренная картина болезни», нереалистичността на идеалните 

представи); при субективна невъзможност на болния сам да 

формулира неясните за него компоненти на значимите нагласи и 

преживявания – представянето пред него на серия от 

предполагаеми вербализирани варианти („опознатите” от болния 

варианти изграждат една по-точна обща картина на неговите 

субективни представи – принцип на фоторобота); символно 

реализиране на идеалните представи („преместване на 

вътрeшния поглед на болния в хипотетични социални ситуации, 

при които неговите идеални представи биха били реализирани; 

появата на съответен емоционален отклик могат да определят 

истинността на идеалите, тяхното съответствие на собствените 

зрели потребности на болния); при екстернализация на 

причините за дезадаптация –  визуализиране на поведението на 

болния при хипотетичното елиминиране на мнимия стресор, на 

препятствията (прийомът позволява да се разкрият истинските 

причини за дезадаптацията, които действат и в отсъствието на 

стресора, на който се позовава болният); визуализиране на 

поведението на болния при хипотетичното му поставяне в 

ситуация, която по-рано той е избягвал (прийомът позволява на 

болния да вижда отричаните от него дефекти във 

функционирането му и защитния характер на избягване на 

потенциално опасните ситуации); при отричане от болния на 

свръхмерността на неговото емоционално реагиране спрямо 

действието на социалното стресора – неговото видоизменяне на 
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ситуацията, неутрализиращото действие на психичните му 

защити (психологическая защита) и свръхмерността на неговите 

реакции (прийомът позволява на болния да види съществуването 

на дезадаптивна психична нагласа и се оказва по-действен, 

когато в аналогични ситуации с нормативно реагиране на болния 

със специфично видоизменяне на обстановката се задейства 

влиянието на дезадаптивните психични фактори се предизвиква 

видимо за болния експресивно реагиране); при недостатъчност на 

житейския материал за разкриване на действието на 

дезадаптивните психични нагласи – импровизирано поведение 

на болния с специално моделирани, хипотетични ситуации, в 

които действат предполагаеми стресори или стимулиране на това 

болният да си представи какво би било поведението на други хора 

в такива ситуации (позволява да се видят скритите дефекти на 

неговото поведение, насочено към решаването на проблеми); при 

екстернализация на болните на причините за тяхната 

дезадаптация с препратки към неудовлетворените им осъзнати и 

всъщност непричастни към социалната дезадаптация 

потребности – хипотетичното поставяне на болния в ситуации, 

при които тези потребности биха се оказали удовлетворени 

(запазващият се дискомфорт помага на болния да види 

неосъзнатата до този момент потребност, която се явява истинска 

причина за дезадаптацията); при наличието на несъвместима 

една с друга потребности и неосъзнаването на една от тях, 

хипотетично поставяне на болния в ситуация, при която 

неосъзнатата потребност ще се окаже удовлетворена (появата на 

отсъстващата по-рано емоционална удовлетвореност позволява 

на болния да види неосъзнатия до този момент мотив); 

хипотетично поставяне на болния в ситуации, аналогични на 

житейските обстоятелства, които предизвикват състояние на 

социална дезадаптация преди постъпването (поведението на 

болния в тях позволява да се оцени прогресът, достигнат от него в 

хода на лечението и неговата готовност за изписване). 

2) Прийоми за обективация при съпоставка със 

социокултурните норми: корекция на субективните представи на 

болния за съобщените данни относно нормативното 

функциониране на човешката психика, относно адаптивните 

процеси на психична защита и възможностите за проява на 

поведение, насочено към решаване на проблеми; корекция на 

представите на болния с помощта на информация за нормите на 

междуличностните отношения; нормативно разграничаване на 

инфантилното и зрялото поведение на човека в актуалното 

поведение на възрастния човек; определяне на степента на 

чуждост или на съответствие на потребностите на елементите на 

поведение на зрелите структури на личността,  нормативно 

определяне на чувствата за вина и отговорност; съпоставяне на 

актуалното поведение на болния с хипотетичното поведение на 
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нормативния, социално адаптиран човек с цел разкриването на 

ресурсите за поведение, насочено към решаването на проблеми. 

7. Интерпретация (интерпретация). В широк смисъл 

думата интепретация обозначава разясняването на значението 

на поведението или преживяванията на болния, като подобно 

определение не дава обаче пълна представа за значението на 

този прийом. Интерпретацията е най-важното заключително и 

свръзващо звено в работата с неосъзнатите компоненти на 

преживяванията на болния, което прави възможна реализацията 

на достигната психична корекция (психологическая коррекция) в 

рамките на новия, адаптивен рисунък на поведението на болния. 

Конфронтацията, възстановявайки обективната визия за 

реалността, отговаря на въпроса: какво се е случило? 

Обективацията убеждава болния в достоверността на получената 

от него реална картина. Интепретацията също така е призвана 

да отговори на въпроса: защо се е случило това? Без отговор на 

този въпрос са невъзможни успешният контрол на продуктивното 

поведение и предотвратяването на наличните изопачения в 

преработката на информацията. Конфронтацията съвместява 

осъзнаваната от болния информация за реалността и по-рано 

филтрираната неосъзната такава, а интерпретацията изгражда 

взаимовръзка между този съвместен комплекс и мотивите, 

възникващи в актуалната житейска ситуация, превеждайки 

мнимата логика на субективната визия за света при действащите 

дезадаптивни психични нагласи чрез фазата на конфронтацията 

в обективната логика на една цялостна визия за реалността. 

Интерпретацията придава на самооценката на болния едно 

времево измерение, представяйки сама по себе си търсене на 

общия знаменател между неговото поведение в миналото, в 

настоящето и в неговите отношения с лекаря; тя изследва 

произхода на изопаченията в реалността и целите, които  

достигат дезадаптивните психични нагласи. 

Времевият аспект на интерпретацията е безусловно важен 

за обезпечаването на целостността на обяснението на цялата 

картина на болния. При работа с болни от шизофрения, за 

разлика от работата с болни от неврози, необходимо се оказва да 

се интерпретират не само събитията, случили се в миналото в 

хода на общуването на болния с неговото значимо обкръжение, а 

по-скоро емоционалните реакции, които съпровождат тези 

събития и които се оказват условно-рефлекторно зафиксирани в 

неговото актуално поведение. В този смисъл решаваща за успеха 

на дадения прийом е неговата емоционална опосредстваност. 

Чисто интелектуализираното, свободно от емоции разбирано на 

болния за случващото се никога не го води до продуктивно 

поведение. Интерпретацията ще бъде успешна единствено в 

случай, че хипотезата на лекаря за причините, довели до 

дезадаптацията, се окажат напълно потвърдени в процеса на 
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обективация. Интерпретацията трябва да е оптимално 

задълбочена (т.е. степента на разминаване между хипотезите на 

самия болен и на лекаря не трябва да е значителна) и 

своевременна (т.е. болният да има готовност да я приеме и 

интегрира, което, от своя страна, е свързано с успешността на 

преодоляването на съпротивите на болния срещу 

психотерапевтичната корекция). Освен това, за да може болният 

да възприеме интерпретацията, тя трябва да е съзвучна с неговия 

житейски опит, с културните особености на средата, от която той 

произхожда и да не превишава неговите когнитивни 

възможности да я приеме.  

Интерпретативната работа се повтаря многократно в серия 

от аналогични ситуации както от миналото на болния, така и от 

неговия всекидневен живот. Основната цел на този етап е 

болният да се научи самостоятелно да разпознава своите 

дезадаптивни психични нагласи в типови ситуации на тяхното 

проявление, доколкото със задълбочаване на осъзнаването 

намалява вероятността те да сработят в бъдеще. 

В. Д. Вид акцентира вниманието върху това, че арсеналът 

от инструментални прийоми на психотерапевта е единствено 

средство за успешната реализация на неговия общ клиничен 

опит, а овладяването на различни прийоми е само част от 

подговорката му и не трябва да се превръща в самоцел. Болният 

не трябва да се лекува с помощта на „рецептурен справочник” на 

отделните психотерапевтични прийоми. Индивидуалните задачи 

на основата на диагностиката на психопатологично, психично и 

социлано ниво, точната оценка на ресурсите и възможностите на 

болния, гъвкавият подбор на най-адекватните методи при 

тяхното адекватно съчетаване с медикаментозни и други намеси 

– това е основата на ефективното прилагане на психотерапията. 

 

РАЗМЯНА НА РОЛИТЕ //  

ОБМЕН РОЛЯМИ 

 

Една от основните техники на психодрамата (психодрама), 

а също така един от най-популярните методи, използвани както в 

клиниката, така и в обучението, в тренингите (тренинг) за 

междуличностно общуване и т.н.  

Техниката на Р. Н. Р. се заключава в това, че за кратко 

време двама души сменят местата си, като А. съответно става Б., 

а Б. става А. Протагонистът временно става спомагателно лице, а 

последният играе ролята на протагониста, като те сменят местата 

си физически, приемайки позата, маниерите, състоянието на 

другия; спомагателното лице в ролята на протагониста повтаря 

също и последните думи на протагониста.  

Всяка една Р. Н. Р. означава също и отражение, но 

протагонистът тук не просто се гледа отстрани, а освен това играе 
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и се старае да почувства ролята на своя партньор. Протагонистът, 

проявяващ съпротива (сопротивление), играе самия себе си и 

може да прояви по-слаби съпротиви, ако му се позволи да играе 

ролята на някой друг. В сравнение с техниката на „празния стол” 

Р. Н. Р. позволява да се въведе в работния процес така важната в 

човешкото съществуване обратна връзка (обратная связь). 

По време на фазите на действието и на една сцена такава 

размяна на ролите може да протече няколко пъти. Необходимо е 

известно време, за да се влезе в ролята на другия човек и да се 

постигне адаптация към нея. Ето защо пребиваването в чуждатя 

роля на трябва да бъде твърде кратко (с изключение на случаите, 

когато е необходимо да се получава информация). 

Според Морено (Морено, Moreno J. L.), техниката Р. Н. Р. 

съответства на стадия на познание „Ти” в детското развитие – 

детето се вживява в ролята на онзи, чиято роля играе, и се опитва 

да се погледне отстрани. Появата на речевата комуникация 

предполага въображаема Р. Н. Р., доколкото речта, за разлика от 

жестовете, се възприема от събеседниците еднакво. За много хора 

Р. Н. Р. е познато явление: хората често се замислят как биха се 

държали на нечие чуждо място, казват „На твое място бих…”, 

„Влез ми в положението…”. 

Р. Н. Р. позволява на възрастния човек, преминал през 

стадия на диференциране на Аза и обекта, да се върне в областта 

на цялостното и реално преживяване, без при това да подлага на 

риск резултата от речевото развитие – осъзнатостта.  

 

РАЦИОНАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

РАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

За първи път подробно и системно е изложена от 

швейцарския невролог Дюбоа (Дюбуа, Dubois P.) в неговата книга 

„Психоневрози и тяхното психично лечение” («Психоневрозы и их 

психическое лечение». 1912). Възникнала като алтернативна на 

терапията чрез внушение (внушение), Р. П. се опира преди всичко 

на разума, на мисленето на пациента (лат. ratio — разум, 

рассудок). 

Особеност на първия етап на развитие на Р. П. е подробното 

описание на мисловните нарушения при различни психични 

заболявания, използването на достижения както на формалната, 

така и на диалектичната логика с цел коригирането на 

неправилните съждения на болните от „психоневрози”  

(«психоневрози»). 

Какво включва в себе си днес понятието Р. П.? Запазили ли 

са нейните технически прийоми своето значение или са станали 

вече архаични? Отговорите на тези въпроси са достатъчно 

актуални предвид появата на „нови” методи за психотерапия (в 

тази статия са използвани материали, предоставени от В. Л. 
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Минутко).  

Описвайки различни методи на съвременната 

психотерапия, ние и до днес срещаме същите основания, които 

изказва още Дюбоа по своето време. Особено много общо се 

открива между Р. П. и психотерапевтични методи като 

когнитивна психотерапия (когнитивная психотерапия) и 

рационално-емоционална психотерапия (рационально-

эмоциональная психотерапия). Отделни положения и прийоми 

на Р. П. са в съгласие с методите на невролингвистичното 

програмиране (нейролингвистическое программирование) 

(метамодел/ метамодель, промяна на съжденията с помощта на 

техниката на субмодалностите, използване на аналогии – 

метафори и т.н.) и с ваксината срещу стрес на Мейхенбаум 

(прививка против стресса Мейхенбаума). 

До момента методите на рационално-емоционалната и 

когнитивната – когнитивно-поведенческата психотерапия 

(когнитивно-поведенческая психотерапия) – нямат определено 

отношение към Р. П., което от една страна води до размиването 

на това понятие, а от друга – до отказ от самостоятелност на 

метода на Р. П. За да се очертаят по-ясно границите на Р. П. е 

необходимо да се осветят в сравнителен аспект онези 

психотерапевтични методи, които имат общи черти с основните 

положения на Р. П.  

 
Таблица 9. Сравнителна характеристика между рационалната, 

когнитивната и рационално-емоционалната психотерапия 

 

Основни 

характеристики 

на 

психотерапев- 

тичния 

метод 

 

Психотерапевтични методи 

 

 Рационална 

психотерапия 

Когнитивна 

психотерапия 

Рационално-

емоционална 

психотерапия 

Основоположниц

и 

Пол Дюбоа Аарън Бек Алберт Елис 
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Ключови 

звена на 

психичните 

нарушения 

Грешки на 

формалната 

логика, 

„илогизми” 

(„иллогизмы”) 

(„след това, по 

тази 

причина”/«пос

ле этого, по 

причине 

этого») — 

смесване на 

причините и 

следствията. 

недостатъчно 

основания и 

т.н.), 

пренебрегван

е на 

категориите и 

законите на 

диалектичнат

а логика, 

изкривена 

„вътрешна 

картина на 

болестта” 

(внутренная 

картина 

болезни) 

Когнитивни 

изопачавания, 

грешки в 

съжденията: 

персонализация, 

дихотомичност 

на мисленето, 

избирателно 

абстрахиране, 

произволни 

умозаключения, 

свръхгенерализа

ция, 

катастрофизация

. 

 

Строго 

определени 

когнитивно-

емоционални 

връзки, 

ирационални 

нагласи: дълг, 

катастрофиза

ция, 

задължителна 

реализация на 

собствените 

потребности, 

оценъчна 

нагласа 

(прекомерно 

обобщаване 

или 

омаловажаван

е). Повече от 

дванадесет 

„основни 

ирационални 

идеи”. 

 

Етиология Развитие на 

болестта 

Неправилно 

учене (научение) 

в процеса на 

познавателното 

или на 

когнитивното 

развитие на 

личността 

 

Макар и да 

играят 

определеня 

роля, 

наследтвеност

та и 

заобикалящат

а среда са по-

малко 

значими от 

настоящето. 

 

Основна цел на 

метода 

Формиране 

на 

понятия и 

представи за 

заболяването, 

Сфера на 

формалната 

логика 

Преизграждан

е 

на системите 

от убеждения, 

отказ от 
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демонстриран

е на 

логическите 

грешки, 

убеждаване 

(убеждение) 

на пациента в 

основните 

тези на 

лекаря 

 

изискванията 

и от строгото 

определяне на 

ирационалнит

е 

нагласи 

 

Логически 

компонент 

Сфера на 

формалната и 

диалектичнат

а логика 

Сфера на 

формалната 

логика 

Сфера на 

формалната 

логика 

Дидактични 

прийоми 

Освен 

психологичес

ките 

основания се 

използват и 

нравствени, 

морални 

принципи на 

дидактиката, 

от което 

следва и 

систематично

стта в 

използването 

на нейните 

прийоми. 

 

Дидактични 

прийоми с 

психологическа 

ориентация 

 

Дидактични 

прийоми с 

психологическ

а 

ориентация 

 

Риторични 

прийоми 

Активно и 

системно 

използване 

на риторични 

прийоми 

 

Активно 

използване на 

отделни 

риторични 

прийоми 

 

Активно 

използване 

на отделни 

риторични 

прийоми 

Предварителен 

етап 

Установяване 

на контакт с 

пациента. 

Излагане от 

страна на 

пациента на 

същността на 

неговия 

проблем. 

Установяване на 

контакт с 

пациента. 

Обясняване и 

обосноваване на 

ефективността на 

метода. 

Обясняване от 

страна на 

Установяване 

на контакт с 

пациента. 

Обясняване и 

обосноваване 

на 

ефективността 

на метода. 

Получаване 
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 пациента на 

същността на 

неговата 

проблемна 

ситуация, на 

неговите 

варианти за 

разрешаването ù. 

 

на съгласие от 

страна на 

пациента да 

бъде 

използван 

този метод на 

лечение. 

 

Диагностика Разкриване 

на 

логическите 

грешки, 

неправилните 

съждения на 

пациента по 

отношение на 

оценката на 

неговото 

състояние. 

Анамнеза на 

болестта. 

Клинични и 

параклиничн

и (обективни) 

данни. 

 

Конкретни 

техники от типа: 

„какво, ако” (что, 

если), „пробни 

мисли и образи” 

(«пробные мысли 

и образи»), 

улавяне на 

„автоматичните 

мисли”  

«автоматические 

мысли». Скала 

на депресия на 

Бек (Шкала 

депрессий Бека), 

скала на 

безнадеждността 

(шкала 

безнадежности). 

Разкриване на 

индивидуалните 

негативни 

модели 

 

Техники 

„какво, ако” 

(«что, если»). 

Списъци с 

ирационални 

убеждения на 

Джоунс, 

Касинове, 

Байсден, 

Шорки 

(перечни 

иррациональн

ых убеждений 

Джонса, 

Кассинове, 

Байсдена, 

Шорки) 

Самоанализа 

(самоанализ) 

на пациента 

по отношение 

на неговите 

ирационални 

съждения в 

проблемни 

ситуации 
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Етапи на 

лечение 

1. Обясняване 

и 

разясняване, 

„насищане с 

информация”  

(«насыщение 

информацией

») 

(формиране 

на понятия) 

2. 

Убеждаване 

(корекция на 

погрешните 

съждения), 

обучение в 

принципите и 

законите на 

формалната и 

диалектичнат

а логика. 

3. 

Преориентац

ия (промяна 

на 

отношението 

към болестта, 

промяна на 

йерархията 

на 

ценностите, 

стабилна 

промяна на 

житейските 

нагласи) 

4. 

Психагогика 

(психагогика) 

1. Когнитивно 

оспор- 

ване на 

неистинните 

идеи 

2. Поведенческо 

оспорване 

1. Когнитивно 

оспорване на 

ирационалнит

е идеи – 

„стадий на 

дискусията”  

(«стадия 

дискуссии») 

2. Провеждане 

на 

активизиращи 

събития, 

развиване на 

нови, 

рационални и 

реалистични 

съждения 

относно 

събитията – 

„стадий на 

ефекта” 

(«стадия 

эффекта») 

Спектър на нива 

на въздействие 

Личностен, 

когнитивен, 

емоционален, 

поведенчески 

Когнитивен, 

емоционален, 

поведенчески 

Когнитивен, 

емоционален, 

поведенчески 

Степен 

на нозологична 

насоченост 

До голяма 

степен 

насочена към 

болестта, 

характери-

До голяма степен 

е насочена към 

синдром 

(обсесивен, 

параноиден, 

До голяма 

степен е 

насочена към 

отделните 

прояви 
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зираща се със 

специфични 

нарушения на 

мисленето. 

Близка е до 

каузалната 

причинна 

терапия, 

която отчита 

етиопатогенез

ата на 

болестта. 

маниакален, 

депресивен), по-

рядко към 

симптоми 

(тревога, страх). 

Условна 

специфичност на 

нарушенията на 

мисленето при 

отделните 

синдроми. 

 

(признаци) на 

нарушенията 

на мисленето. 

 

Когнитивни 

техники 

Сократовски 

диалог 

(сократовски 

диалог), метод 

на 

аналогиите, 

самоанализ 

(интроспекци

я) 

 

Сократовски 

диалог, техника 

„запълване на 

празнотата”   

(«заполнение 

пустоты»), 

декатастро-

физация, метод 

на аналогиите, 

реатрибуция, 

преформулиране, 

децентрализация 

 

Сократовски 

диалог, 

когнитивен 

диспут, 

наблюдаване 

на собственото 

мислене, 

метод 

на 

аналогиите, 

самоанализ 

(интроспекция

). 

 

Техники от 

поведенческата 

психотерапия 

(поведенческая 

психотерапия) 

Рядко 

използване, с 

цел 

илюстриране 

и нагледност 

на проверката 

за 

обоснованост 

на 

съжденията 

на пациента в 

реалния 

живот 

Активно 

използване на 

поведенчески 

техники (ролеви 

игри, 

експозиционна 

терапия, 

планиране на 

дейността, 

техники за 

отвличане на 

вниманието) 

Активно 

използване на 

поведенчески 

техники 

(ролеви игри, 

оперантно 

обуславяне/ 

оперантное 

обусловливани

е и т. д.) 

Личностна 

ориентация 

Разглежда 

личността в 

широк 

диапазон, 

като отчита 

динамиката 

на 

личностните 

Самоактуализац

ията 

(самоактуализа

ция) 

на личността 

протича основно 

за сметка на 

признаването на 

Личностната 

промяна 

протича 

интегративно 

по схемата 

„ABCDE” 
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особености в 

процеса на 

психотерапия. 

 

погрешния 

начин на 

мислене, чрез 

поемане на 

отговорността за 

собствените 

изменения. 

„Когнитивната 

уязвимост” 

(когнитивная 

уязвимость) се 

отнася до 

структурата на 

личността. 

Теоретични 

предпоставки 

Достижения 

на 

формалната и 

диалектичнат

а 

логика. 

Негативно 

отношение 

към 

сугестията. 

 

Теория на 

емоционалните 

нарушения, 

когнитивен 

модел на 

депресията. 

Негативно 

отношение към 

психоанализата 

(психоанализ). 

 

Рационална 

психотерапия 

на Дюбоа, 

трудовете на 

Дежерин и 

Хоклер 

(Гоклер), 

посветени на 

значението на 

чувствата 

 

Понятиен 

апарат 

Традиционен 

медицински, 

психологичес

ки, 

философски 

 

Преобладават 

психологическите 

понятия 

Преобладават 

психологическ

ите 

понятия 

Показания „Мисловен 

тип” 

пациенти, с 

хипохондричн

а невроза, 

невроза с 

натрапливи 

състояния, 

психосоматич

ни 

заболявания, 

различни 

фобии, 

ятрогении. 

 

Пациенти със 

склонност към 

интроспекция, 

към анализ на 

своите мисли, 

депресивни 

пациенти с 

генерализирани 

емоционални 

разстройства. 

 

Пациенти, 

които 

имат 

достатъчно 

висок 

интелект, 

развита 

речева 

компетентност 

и отсъствие на 

хронични 

психични 

заболявания. 
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Форми на 

провеждане 

Препоръчите

лно 

индивидуалн

а пред 

групова 

 

Индивидуална Индивидуалн

а, групова, 

самопомощ 

 

Р. П. сама по себе си представлява интегративен 

психотерапевтичен метод, ориентиран на първо място към 

използването на нозологичния подход към болестта и 

притежаващ достатъчно широк кръг показания на приложение. 

Рационално-емоционалната психотерапия и когнитивната – 

когнитивно-поведенческата психотерапия (когнитивно-

поведенческая психотерапия) – по своята същност се явяват 

варианти на метода, наречен Р. П. Подобна гледна точка е 

обусловена от по-системния и широк арсенал на 

психотерапевтичното въздействие на Р. П. в сравнение с този на 

когнитивната и рационално-емоционалната психотерапия, а 

съшо така от единния теоретичен подход към целите на 

психотерапевтичното лечение. Освен това, в идеите на Р. П. е 

заложено значението на диалектичната логика, което се явява 

по-перспективно от използването единствено на достиженията на 

формалната логика. Необходимо е психотерапевтът, работещ чрез 

системата от методи на Р. П., да има точна представа за 

достиженията на логиката, да владее съвременната 

аргументативна теория. Следва да се отбележат и трудностите в 

опровергаването на т.н. контекстуални аргументи на пациентите 

(аргументи, отнасящи се до традиции и авторитети, до интуиция 

и вяра, до здравия смисъл), т.е. онези аргументи, за чието 

опровергаване е необходимо специално логическо познание. Р. П. 

има някои общи моменти и с метода на невролингвистичното 

програмиране, което е естествено, доколкото мисленето и езикът 

са практически неотделими един от друг – в терапевтичния си 

подход тези методи се отличават единствено по различната 

степен и значение, което отдават на сугестията, а също така по 

невропсихологичния аспект на невролингвистичното 

програмиране. 

Днес е необходимо да се върнем към понятието Р. П. и да 

преразгледаме от съвременна гледна точка хипотезите на 

нейните основоположници. В същото време, с оглед натрупаните 

знания в областта на философията, може по-точно да се очертае 

кръгът от задачи, които могат да бъдат решени с помощта на Р. 

П. Недостатъчно е декларативно да се говори за необходимостта 

да се използват в Р. П. законите на формалната и диалектичната 

логика, важно е те да се прилагат на практика. Така в частност 

става ясно, че не може да съществува строго ограничено 

количество от формулировки на ирационалните мисли, че не 
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могат да съществуват грешки в разсъжденията, а само грешки 

във формалната логика. Горепосоченото може да бъде 

илюстрирано със следния микротест, който включва в себе си 

въпроса: към кой тип ирационални идеи от позицията на 

когнитивната психотерапия се отнасят такива мисли на пациента 

като: „Моите преживявания са уникални и неповторими” («Мои 

переживания уникальны и неповторимы»), „Моите проблеми 

имат случаен характер” («Мои проблемы носят случайный 

характер»). Както виждаме, и при двата типа съждения са 

нарушени взаимовръзките между диалектичните категории 

(единично и общо, необходимо и случайно). От позицията на 

диалектичната логика е значително по-лесно да бъдат 

отстранени дадените илогизми, отколкото в рамките на 

формалната логика и както ние обучаваме пациента да 

разпознава ирационалните мисли, по същия начин ние можем да 

го обучим да намира в своите разсъждения, както призвовава 

Дюбоа, грешките в диалектичната логика. Лекарят, работещ в 

системата на Р. П., трябва да обръща внимание не само на 

формата на ирационалните съждения, а и да ги класифицира по 

същия начин, както се класифицират умозаключенията в 

логиката, да различава описанията от оценъчните съждения (да 

не извежда заключения за вторите от първите), да отчита 

особеностите в мисленето на неговите пациенти (образно или 

абстрактно).  

Към достиженията на Р. П. в областта на медицината могат 

да се отнесат диалектичните психотерапевтични прийоми, които 

уточняват медицински понятия („функционално 

(„функциональное”)-обратимо, преходно и „органично” 

(органическое) – устойчиво, „динамика на оздравяването”/ 

„динамика выздоровления” и т. н.). Работата в подхода на Р. П. 

може да започне, като се използват принципите на клиничната 

семиотика – изхождайки от симптома към синдрома с достигане 

впоследствие до нозологията (индуктивен метод), а от друга 

страна, може, имайки определена теза или хипотеза за 

наличието на едно или друго заболяване, да се диагностицират и 

отстранят разнообразни разстройства по обратния път 

(декдуктивен метод), като накрая, отхвърляйки едни или други 

разстройства и заболявания (издигайки антитеза), да се достигне 

до интересуващите ни психични разстройства, които дездаптират 

болния в заобикалящата го ситуация. Възможностите на Р. П. 

далеч не са изчерпани, нейните прийоми и техники могат да 

бъдат усъвршенствани. Така, в частност, могат да бъдат 

използвани прийоми, които удължават във времето 

размишленията на пациентите по отношение на проблемните 

ситуации и допълването на тези прийоми с техниката на 

систематичната десенсибилизация (систематическая 

десенсибилизация). Перспективно изглежда и по-нататъшното 



 

 
~1195~ 

търсене на специфичните нарушения на мисленето при различни 

психични и психосоматични заболявания, разработването на 

прийомите на Р. П., които са насочени към коригиране на 

мисленето при конкретни заболявания. 

 

РАЦИОНАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНА  

ПСИХОТЕРАПИЯ // 

РАЦИОНАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Едно от двете основни направления на когнитивната 

психотерапия (когнитивная психотерапия), разработени от 

Елис (Эллис, Ellis A.) през 50-те години на XX век. В последния 

период от нейното развитие, Касинов (Kassinove G., 1995) и 

неговите сътрудници (Tsytsarev S. V., 1995, и др.) успешно я 

реализират под формата на рационално-емоционално-

поведенческа психотерапия. 

В Р.-Е. П. се разграничават 3 водещи психологически 

аспекта на човешкото функциониране: мисли (когниции), чувства 

и поведение. Елис подчертава необходимостта да се 

диференцират 2 типа когниции. Описателните когниции 

съдържат информация за реалността, за това, което човекът 

възприема в света, те могат да се нарекат чиста информация за 

реалността. Оценъчните когниции отразяват отношението към 

тази реалност; Елис ги обозначава с термина belief – убеждение, 

вяра (В). В Р.- Е. П. се предполага, че описателните когниции 

задължително са свързани с оценъчните когниции, свързани с 

различна степен убеденост. От гледна точка на Р. – Е. П. не 

обективните събития сами по себе си предизвикват у нас 

позитивни или негативни емоции, а нешето вътрешно 

възприятие за тях, начинът, по който ги оценяване. Ние 

чувстваме онова, което мислим по повод възприеманото. 

Разстройствата в емоционалната сфера, редица 

психопатологични симптоми са резултат от нарушения в 

когнитивната сфера (такива като свръхгенерализации, погрешни 

изводи и твърди нагласи). Тези нарушения в когнитивната сфера 

Елис нарича ирационални нагласи (IB). От гледна точка на Елис, 

тези установени връзки между описателните и оценъчните 

когниции от типа на предписания, изисквания, задължителни за 

изпълнение заповеди; те имат абсолютен характер. По тази 

причина обаче ирационалните нагласи не съответстват на 

реалността нито по сила, нито по качество на тези предписания. 

Ако ирационалните нагласи не се реализират, те водят до 

продължителни, неадекватни на ситуацията емоции, 

затрудняват дейността на индивида, пречат му да постигне 

целите си. У нормално функциониращия човек действа 

рационална система от оценъчни когниции (RB), която може да се 
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определи като система от гъвкави връзки между описателните и 

оценъчните когниции. Тази система има вероятностен характер, 

отразява по-скоро едно пожелание, предпочитание за определено 

развитие на събитията, което води до умерени емоции. И макар 

понякога те да могат да имат и интензивен характер, те не 

обземат индивида за дълго и поради това не блокират неговата 

дейност, не възпрепятстват постигането на неговите цели. 

Възникването на психичните проблеми у пациента е свързано с 

функционирането на ирационални нагласи. Р.- Е. П. е 

фокусирана не върху генезата на ирационалните нагласи, а 

върху това кое ги поддържа и укрепва в настоящия момент. 

Работата на психотерапевта, придържащ се към Р. – Е. П. се 

свежда отначало до опознаване на ирационалните нагласи, а 

след това към конфронтация (конфронтация) с тях и към 

тяхното преразглеждане, към закрепване на функционирането 

на рационални (гъвкави) нагласи. Човекът, който преразглежда 

своите ирационални нагласи, се характеризира с адекватност на 

емоционалното реагиране по отношение на честота, 

интензивността и продължителността на неговите негативни 

прояви. 

Р. – Е. П. е показана преди всичко при пациенти, способни 

към интроспекции, към анализ на своите мисли. Тя предполага 

активното участие на пациента на всички етапи от 

психотерапията, установяваването с него на отношения, близки 

до партньорските. За това помагат съвместното обсъждане на 

възможните цели на психотерапията, на проблемите, които би 

искал да разреши пациентът (обикновено това са симптоми в 

соматичен план или хроничен емоционален дискомфорт). 

Началото на работата започва с информиране на пациента за 

„философия” на Р. – Е. П. (емоционалните проблеми са 

предизвикани не от самите събития, а от тяхната оценка), за 

последователността на етапите на възприемането на дадено 

събитие от човека: Ао->Ас->В (включваща както RB, така и IВ)-

>С, при което Ао е обективното събитие (описано от група 

наблюдатели), Ас е субъективно възприетото събитие (описано  от 

пациента), В — системата от оценки на пациента, която 

предопределя какви парамтери на обективното събитие ще бъдат 

възприети и значими; С — емоционалните и поведенческите 

последици от възприетото събитие, включително 

симптоматиката. 

Описателните когниции, както вече бе отбелязано, се 

съчетават с оценъчните когниции по връзка си с различна степен 

на твърдост, като изключват всякакви варианти […], 

отношението към събитието вече е предопределено и може да се 

говори за наличие у пациента на ирационална нагласа или до 

многовариантност, когато при вземането на решение за действие 

се осъществява анализ на алтернативните варианти, макар че 
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той може да протече неосъзнато, и тогава може да се говори за 

наличие на рационална нагласа. Целта на Р. – Е. П. е 

привеждането на пациента от проблемна ситуация с 

ирационални нагласи към рационални такива. Работата се 

извършва с отчитане на схеми А, В, С. Първият етап е 

кларификация  — изясняване на параметрите на събитието (А), 

включително параметрите, които емоционално в най-голяма 

степен засягат пациента, предизвикват у него неадекватни 

реакции. Фактически на този етап протича личностна оценка на 

събитията. Кларификацията позволява на пациента да 

диференцира събитията, които могат и не могат да бъдат 

изменени. Целта на психотерапията тук е не да се поощрява към 

избягване на сблъсъка със събитието, не промяната му (например 

смяна на работата при трудности с началника на предишната), а 

осъзнаването (сознание) на системата от оценъчни когниции, 

които затрудняват разрешаването на този конфликт, 

преизграждането на тази система и едва след това вземане на 

решение за промяна на ситуацията. В противен случай 

пациентът запазва потенциална уязвимост при подобни 

ситуации. Следващият етап е идентификация на следствията (С), 

преди всичко на афективните въздействия на събитията. Целта 

на този етап е описание на целия диапазон от емоционални 

реакции на дадено събитие. Това е необходимо, доколкото не 

всички емоции се диференцират лесно от човека, някои се 

потискат и не се осъзнават поради включване на защитни 

механизми като рационализация, проекция, отрицание и др. При 

някои пациенти осъзнаването и вербализацията (вербализация) 

на изпитваните емоции са затруднени от речников дефицит, у 

други — заради поведенчески дефицит (отсъствие в арсенала на 

пациента на поведенчески стереотипи, обичайно свързани с 

умерено проявление на емоции, такива пациенти реагират с 

полярни емоции, например или със силна любов или с пълно 

отчуждение). Вторичната печалба от болестта също може да 

изкриви осъзнаването на изпитваните емоции. За достигане на 

целите на този етап се използват редица прийоми: наблюдаване 

на екпресивно-моторните прояви при разказа на пациента за 

събитието и при предоставянето на обратна връзка (обратная 

связь) от психотерапевта, докато той говори за своето възприятие 

относно характера и емоционалните реакции у пациента, докато 

изказва предположения за чувствата и мислите на типичния 

индивид в подобна ситуация (обикновено подобни изказвания 

помагат на пациента да осъзнае неосъзнаваните емоции). В 

някои случаи може да се използват прийоми за усилване от 

арсенала на гещалт-терапията (усилване на отделни експресивно 

моторни прояви с осъзнаване на езика на тялото и др.). Изявата 

на системата от оценъчни когниции (както на ирационалните, 

така и на рационалните нагласи) се облекчава, ако двата 
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предшестващи етапа са използвани пълноценно; редица 

технически прийоми подпомагат във вербализацията: 

фокусирането на онези мисли, които идват на пациента наум в 

момента на сблъсъка със събитието, изказванията от 

психотерапевта на хипотетични предположения от типа „В 

такава ситуация аз бих си помислил следното...; въпроси относно 

проекция в бъдещо време, например: „Да предположим, че се 

случи най-лошото, какво ще е то?” и др. За изявата на 

ирационалните нагласи помага анализът на използваните от 

пациентите думи. Обикновено с ирационалните нагласи са 

свързани думи, които отразяват крайна степен на емоционална 

въвлеченост (ужасно, потресаващи, непоносимо и др.), които имат 

характера на задължително предписание (необходимо, трябва, 

длъжен съм, задължен съм и др.), а също така на глобални 

оценки на лица, обекти или събития. Елис разграничава 4 най-

разпространени групи ирационални нагласи, които създават 

проблеми:  

1) катастрофални нагласи (катастрофические установки), 

2) нагласи за задължителен дълг (установки обязательного 

долженствования, 

3) нагласи за задължителна реализация на собствените 

потребности (установки обязательной реализации своих 

потребностей), 

4) глобални оценъчни нагласи (глобальные оценочные 

установки). 

Целта на етапа е реализирана, когато в проблемната област 

за изявени ирационалните (а те могат да бъдат няколко) нагласи, 

показан е характерът на връзките между тях (паралелни, 

артикулационни, йерархична зависимост), които правят 

разбираема многокомпонентната реакция на индивида в 

проблемната ситуация. Изявата на рационалните нагласи е също 

така необходима, доколкото те съставляват онази положителна 

част от отношенията, която впоследствие може да бъде 

разширена. 

Следващият етап е реконструкция на ирационалните 

нагласи. Към това следва да се пристъпва, ако пациентът лесно 

идентифицира ирационалните нагласи в проблемните ситуации. 

Реконструкцията на нагласите може да протече на когнитивно 

ниво, на ниво въображение, а също така на ниво поведение – т.е. 

на прякото действие. Реконструкцията на когнитивно ниво 

включва доказване от страна на пациента на нагласата, 

необходимостта от нейното запазване в дадената ситуация. 

Обикновено в процеса на подобно доказване пациентът още по-

отчетливо вижда негативните последици от запазването на 

дадената нагласа. Използването на прийомите на спомогателното 

моделиране (как биха решили другите този проблем, какви биха 

били техните нагласи при това) позволява да се сформират на 
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конгитивно ниво нови рационални нагласи. При работа на ниво 

въображение пациентът отново мислено се потапя в 

психотравмиращата ситуация. При негативно въображение той 

трябва максимално пълно да изпита предишната емоция, а след 

това да се опита да намали нейната степен на изразеност, да 

осъзнае какви нови нагласи са му позволили да постигне това. 

Потапянето в психотравмиращата ситуация се повтаря 

нееднократно. Тренировката може да се смята за ефективно 

проведена, ако пациентът успее да намали интензивността на 

изпитваните емоции с помощта на няколко варианта на нагласи. 

При позитивното въображение на пациента веднага му се 

представя проблемна ситуация с положително оцветена емоция. 

Реконструкцията с помощта на прякото действие се явява 

потвърждение на успешната модификации на нагласите, 

проведени на когнитивно ниво и във въображението. Понякога 

реконструкцията може да започне веднага на ниво поведение, 

като тази работа с пациента напомня систематичната 

десенсибилизация (систематическая десенсибилизация) 

(постепенно приближаване към реалната ситуация на опасност с 

осъзнаване на задействането на ирационалните нагласи, 

стопиране на тяхната реализация в поведението, привеждане на 

собственото поведение към друга рационална нагласа). 

Техниката на моделирането, демонстрирането на другите 

участници в групата на различни варианти на поведение в 

проблемната ситуация съществено ускорява модифицирането на 

нагласите. По-рядко преките действия се реализират с 

използване на методиката на наводнението (методика 

наводнения) или на парадоксалната интенция (вж Парадоксална 

интенция на Франкъл/ Парадоксальная интенция Франкла). 

Важен етап на Р. – Е. П. са самостоятелните задания, които 

спомагат за закрепването на адаптивното поведение. Те също 

така могат да се провеждат на когнитивно ниво, във 

въображението или на нивото на преките действия. 

Ефективността на психотерапията се оценява с отчитане на 

цялата информация относно придвижването на пациента в 

терапевтично отношение. 

Сравнението между Р. – Е. П. и когнитивната психотерапия 

показва близостта на техните теоретични позиции и използвани 

прийоми, но като цяло Р. – Е. П. се отличава с по-голяма 

структурираност на теоретичните понятия, а също така по 

етапите на последователна работа с пациента. 

 

РЕБЪРТИНГ НА ОР //  

РЕБЕФИНГ ОРА 

 

Движението „Свободно дишане”  («Свободное дыхание») се 

заражда през 70-те г. (ориентировъчно през 1975 г.) и дължи 
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своята поява на Гроф (Гроф, Grof S.) и Ор (Ор, Orr L.), които 

независимо един от друг разработват техники, притежаваши 

много сходства, но и много различия. 

И двата метода са основани на индукция на променено 

(необичайно, но физиологично) състояние на съзнанието. В 

реалния живот източници на променено състояния на съзнанието 

са стреса, особеният сексуален опит, раждането, сънят 

(съновиденията). В известен смисъл това състояние е естествено 

за новородените и за малките деца (оттук и физиологичността на 

промененото съзнание). В тези случаи човек може да изпитват 

необичайни състояния, които са кратковременни и не се нуждаят 

от намесата на психиатър, доколкото те са физиологични. 

Способите за индукция на изменено състояние на съзнание 

са много, но, незаивисимо един от друг, Гроф и Ор се спират на 

хипервентилацията. Техните методики значително се различават 

най-вече по своята различна дълбочина. Подобно при тях е 

използването на принципа на свързаното дишане за постигане на 

изменено състояние на съзнанието и в някаква степен – по своите 

резултати. 

Ор нарича своята техника ребъртинг (ребефинг, от англ. 

език rebirthing — възраждане). След като няколко години 

изучава феномена на свързаното дишане, Ор създава първия 

център по ребъртинг. Типът дишане, използван при ребъртинг, 

може да бъде описан чрез следните параметри: това е дишане без 

паузи между вдишването и издишването; с бързо, често и 

дълбоко, активно дишане и меко, напълно отпуснато, пасивно 

издишване. 

Ребъртингът, по замисъла на неговия автор, е преназначен 

за отстраняване на последиците от родовите травми. Ор отнася 

към тях: 1) стресът от раждането (болков, свързан непосредствено 

с процеса на раждане и психичен, обусловен от отношенията на 

родителите, на майката към очакваното дете – желано или 

нежелано е то и др.); 2) енергийни последици (биоенергийни 

нарушения); 3) раздробеност на съзнанието (възприемане на 

заобокалящата действителност не като едно цяло, а като 

притежаваща две независимо съществуващи съставни части, 

положителна и отрицателна) и оттук като последица – 

стесняване, ограничаване на избора на съждения, т.е. оценка на 

явленията, на събитията единствено като лоши или само като 

добри; 4) болест (като резултат от формиране на комплекси , като 

последица от запуснатостта на дадено заболяване); 5) психични 

нарушения (страхове, тревоги и т.н.), които също се пораждат и 

базират на комплексите, които играят значителна роля в 

психичното формиране на неврните, чувствителните, 

раздразнителните и т.н. деца. 

Процеси на ребъртинг са преминали много хора, като сред 

тях са и онези, които доразвиват методиката на Ор и значително 
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разширяват сферата на нейното прилагане. Сред тях са 

например Рей (Рей, Ray S.), който разработва тренинг в любящи 

отношения. Необходимо е да се спомене специално Леонард 

(Леонард, Leonard J.), който въвежда в теорията и практиката пет 

елемента на свободното дишане и понятието интеграция, на 

основа на които той създава през 1979 г. техниката „вайвейшън” 

(вайвешн). Тази техника позволява доколкото да се разшири 

прилагането на ребъртинг, че вече е трудно да се изброят 

психологическите ситуации, в които тя да не може да бъде 

използвана. 

През 1989 г. е създадена Международната асоциация по 

свободно дишане (Международная ассоциация свободного 

дыхания). 

 

РЕЛАКСАЦИЯ //  

РЕЛАКСАЦИЯ  

 

Oт лат. relaxatio — отпускане.  

С термина Р. се обозначава състояние на бодърстване, 

характеризиращо се с понижена психофизиологична активност, 

което се усеща или в целия организъм, или в някоя от неговите 

системи (Everly G. S., Rosenfeid R., 1985). Най-често се използват 

методи на автогенната (самостоятелно предизвиквана) Р. като 

нервно-мускулна Р. (нервно-мышечная Р.), автогенна 

тренировка (аутогенная тренировка), медитация  (медитация), 

контрол на дишането (контроль дыхания) и различни форми на 

биологичната обратна връзка (биологическая обратная связь).  

Поведенческите автогенни методи за Р. широко се 

практикуват в източните култури. На Запада тези методики се 

изучават относително отскоро. 

Прилагането на поведенчески релаксационни методики се 

оказва ефективно за отстраняването на стреса и на неговите 

клинични прояви. Последователното овладяване от пациента на 

общи навици за Р. има терапевтично значение при стресови 

състояния по няколко причини. 

1. Р. може да предизвика временно трофотропно състояние. 

Последното се характеризира с общо понижение на 

психофизиологичната активност, което може да се нарече 

хипометаболично състояние (гипометаболическое сосотояние) на 

бодърстване. Това състояние на обща Р. е опосредствано от 

парасимпатиковата нервна система. Дълбоката Р. притежава 

терапевтичен ефекти вследствие на това, че: а) от физиологична 

гледна точка тя се явява пълна противоположност на 

симпатиковата стресова реакция; б) тя спомага, видимо, за 

нормализирането на психофизиологичното функциониране на 

организма. 

2. Постоянното практическо приложение (1-2 пъти на ден в 
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продължение на няколко месеца) на тези методи може да доведе 

до понижаване на активността на лимбичната и на 

хипоталамусната област. Това може да се обясни с факта, че 

пациентите, които се занимават с Р. в продължение на няколко 

месеца, съобщават за намаляването на тяхната обща тревожност, 

което се явява своего рода профилактична антистресова 

тенденция. На клинично ниво това означава намаляване на 

предразположеността да се изпитва прекомерна психична и 

физическа възбуда в стресови ситуации. 

3. Често се отбеляазват промени в личностовата структура 

на пациентите, които използват релаксационни методи 

продължително време. Съгласно научните данни, тези промени 

спомагат за укрепването на психичното здраве. Най-забележимо 

е повишаването на степента на интерналност на поведението, 

развитието на по-адекватна самооценка. И макар резултатите от 

тези изследвания да имат предварителен характер, те 

представляват интерес за психотерапията, а също и за 

опазнаването на психичното здраве. 

Голямо влияние върху изхода от лечението оказват 

индивидуалните особености на пациентите. Най-перспективна 

област за изследване по отношение търсенето на специфични 

променливи, които могат да се разглеждат в качеството им на 

предиктори на ефективността на Р., се явява изучаването на 

структурата на личността, макар и до този момент да няма 

общопризнати резултати в тази посока. Отделни релаксационни 

методи не са пригодни за всички пациенти. Изборът на методики 

може да се проведе на основата на теоретичните и практическите 

знания на психотерапията, а също така на информацията, 

получена от пациента. Още до началото на психотерапията може 

да се предостави на пациента възможността да избере 

предпочитаната от него методика чрез простичкия метод на 

пробата и грешката. 

До скоро се смяташе, че Р. представлява сама по себе си 

безопасна форма на терапевтична намеса. С нарастването на 

популярността на тези методи обаче се установиха и редица 

техни негативни странични ефекти. Обобщавайки научните 

изследвания и клиничните наблюдения, Евърли и Роузънфелд 

(Эверли и Роузънфельд/ 1985) описва пет основни типа 

странични ефекти, които могат да възникнат при обучаване на 

хората в поведенческа Р.  

1. Загуба на контакт с реалността. Този тип нарушения се 

характеризират с развитието на остри халюцинаторни състояния 

(както слухови, така и зрителни) и налудности (обикновено от 

параноиден тип). Могат да възникнат също деперсонализация и 

необичайни соматични усещания. Поради това при работа с 

болни с афективни психози или с психози с нарушения на 

мисленето не се препоръчва да се използват методики, които 



 

 
~1203~ 

предизвикват дълбока Р. Необходимо е също да се отделя особено 

внимание на пациенти, склонни към прекомерно фантазиране, 

доколкото дълбоката Р. може да изостри тяхното състояние. 

2. Реакция на лекарствени препарати. Индуцирането у 

пациента на трофотропно състояние може да засили действието 

на всеки един лекарствен препарат или на друго химическо 

вещество. Оосбено внимание трябва да се обръща на болни, 

приемащи инсулин, седативно-сънотворни или сърдечно-съдови 

препарати. В такива случаи систематичното прилагане на Р. 

може в крайна сметка да доведе до устойчиво намаляване на 

дозите на прилаганите препарати. 

3. Панически състояния. Паническите реакции се 

характеризират с високо ниво на тревога, свързана с отслабването 

на поведенческия контрол при Р. и се проявяват в частична 

загуба на чувството за безопасност, а в някои случаи и с поява на 

сексуално украсени емоции. При работа с такива пациенти е 

желателно да се използва конкретен метод за релаксация 

(например нервно-мускулна релаксация или биообратна връзка), 

а не по-абстрактен подход (като например медитация).  

4. Преждевременно освобождаване на изтласкани 

представи. Нерядко в състояние на изразена Р. в съзнанието на 

пациента проникват дълбоко изтласкани мисли и емоции. И 

макар в някои психотерапевтични школи подобни реакции да се 

разглеждат като желателни, те могат да бъдат възприети от 

пациента като носещи деструктивен характер, бидейки 

неочаквани или твърде интензивни, за да може да се работи 

конструктивно с тях на този етап от психотерапевтичния процес. 

Ето защи психотерапевтът може да информира пациента за 

възможната поява на такива представи преди да прилага 

релаксационни методики. Той също така трябва да бъде готов да 

оказва помощ на пациента при възникването на подобни 

явления. 

5. Прекомерно трофотропно състояние. В някои случаи 

прилагането на релаксационни методи за терапевтични цели 

може да предизвика прекомерно намаляване на нивото на 

психофизиологично функциониране на пациента. В резултат на 

това могат да се наблюдават следните феномени: 1) Състояние на 

временна хипотензия. Преди да прилага релаксационни 

методики, психотерапевтът трябва да знае какво артериално 

налягане поддържа пациента в състояние на покой; ако то е под 

90/50 мм, трябва да бъдат взети предпазни мерки. Световъртежът 

и загубата на съзнание могат да бъдат предотвратени, ако на 

пациента се предложи да отвори очи, да се протегне и да 

разгледа стаята още при първите признаци на световъртеж. 

Необходимо е също така той да бъде помолен да почака 1-3 

минути, преди да стане след сеанса по Р. 2) Състояние на 

временна хипогликемия. Дълбоката Р. оказва на някои хора 
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инсулиноподобно действие и може да предизвика у тях 

хипогликемично състояние, ако пациентът е предразположен към 

реакции от такъв тип или ако този ден той не се е хранил добре. 

Това състояние може да продължи докато пациентът не приеме 

храна. 

Методите за Р. се използват широко предвид тяхната 

ефективност и тяхното просто наглед прилагане. И макар рядко 

тези методи да имат нежелателни странични ефекти, те не са 

абсолютно безопасни. Поради това психотерапевтът следва да 

подходи с голяма отговорност към тяхното прилагане. Това 

означава той да бъде осведомен за мерките за безопасност и за 

възможните нежелателни странични ефекти. Книгата на Луте 

(Луте/ Luthe W., 1969) представлява сама по себе си една 

изчерпателна трактовка на този въпрос. 

 

РЕФЛЕКСИВНО СЛУШАНЕ //  

РЕФЛЕКСИВНОЕ СЛУШАНИЕ  

 

На англ. ез. – reflective listening.  

По своето съдържание Р. С. включва способността на даден 

човек да реагира на друг човек с емпатия (эмпатия). Според 

Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.) и други автори емпатията е 

важен елемент от психотерапевтичното взаимодействие, тя е 

много сложен начин на възприемане на това, че един човек се 

намира редом до друг човек, тя е човешка способност, основана на 

най-късно въвличаната във взаимодействения процес част от 

мозъка и действаща като сила, която уравновесява изразените 

егоцентрични стремежи. Подходът към изучаване на емпатията 

се основава на анализа или на отчитането на вербалната 

експресия и няма директен начин за измерване на това доколко 

дълбоко човек усеща преживяванията на другия. При все 

несъмнената важност на възникващите в този процес телесни 

усещания, те обаче си остават трудноизмерими. Отбелязва се 

известно сходство между емпатичните взаимоотношения и 

състоянията, които възникват по време на медитацията 

(медитация). Роджърс (Роджерс) привежда доказателства за 

това, че способността за емпатия не е свързана с 

професионалната академична или практическа подготовка. 

Р. С. се изучава и преподава не само в контекста на 

психотерапията. Родителите се обучават в него като в средство за 

поддържане на откритите и доверителни отношения със 

собствените им деца. Отбелязва се, че студентите на по-

емпатичните преподаватели са в по-голяма степен въвлечени в 

учебния процес. Слушането винаги включва в себе си 

преживяването на особено отношение към говорещие, приемане 

на онова съдържание, което се опитва да постигне, да осъзнае 

говорещият. Слушащият поддържа говорещия в неговия стремеж 
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да разгледа и проанализира ситуацията от всички страни и да 

вземе решение, но същевременно не бърза със съвети и 

предположения как и какво да направи в определени положения 

и ситуации. Както неведнъж казва Роджърс, слушащият не 

диагностицира и не оценява. Целта на Р. С. е да се намираш в 

чувствата на другия, а не да го въвличаш в собствения си свят. С 

други думи, това е такъв начин да присъстваш заедно с другия, 

който носи полза за последния. В какво се заключава тя? 

Предполага се, че чувствата и мислите на говорещия в процеса на 

слушане могат да се изменят така, че той да може да реши своите 

проблеми, да постигне инсайт (инсайт), да снеме вътрешното 

напрежение, да намери отговори на въпросите си и да преодолее 

собствената си противоречивост.  

Концепцията за изменението на личността на Гендлин 

(Gendlin E. Т.) създава определена основа за такива очаквания и 

предположения и разяснява характера на процеса на слушане от 

подобен тип. Трудовете на Гендлин осветляват проблема за 

„обекта” на слушане, но не и за това какво точно слуша 

индивидуа, а по-скоро за природата на онези личностни процеси, 

които се стимулират по този начин. Според Гендлин “телесно 

преживяното усещане” („bodiily felt sense”, телесное чувствование) 

е основен градивен материал на личността. Това телесно усещане 

е по-пълно, отколкото онова, което човек възприема съзнателно. 

То включва в себе си всичко онова, което усеща човек в дадения 

момент, дори ако то е неясно и сублимирано. „Телесно 

преживяното усещане” на говорещия постоянно се изменя, то не е 

статичен обект, който възприема слушащият. Р. С. включва 

перспективата на взаимодействие, която позволява на другия 

събеседник да изпита и да усети своята способност да решава 

проблеми, да идентифицира собствения си принос в създаването 

на междуличностни трудности, като при това укрепва 

самоуважението и не омаловажава значението на собствените 

преживявания и потребности на взаимодействащите. 

Взаимоотношенията, които включват компонентите на оценка, 

диагностика и съвета, продуцират, по правило, противоположния 

ефект, т.е. спират описаните по-горе процеси. Разработките на 

Гендлин съдържат хипотезата, според която слушащият помага 

на другия в личностен план, позволява му да се разкрие 

емоционално по посока на по-нататъшното придобиване на 

вътрешен опит, като така стимулира процесите на изменение, а 

не на фиксация на опита. 

Терминът „Р. С”. не е най-удачната метафора, доколкото не 

описва в пълна степен процеса на разбиране и на встъпване в 

контакт с друг човек. Ако в процеса на взаимодействие възникне 

емпатия, то това следва да се разглежда в качеството мюму на 

събитие, в центъра на което се намира зараждането на интимни 

(близки – бел прев.) взаимоотношения. 
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РЕФРЕЙМИНГ //  

РЕФРЕЙМИНГ 

 

Название на група методики от невролингвистичното 

програмиране (нейролингвистическое программирование), 

предложени от основоположника на тази психотехнология 

Гриндер (Гриндер, Grinder J.) и Бендлер (Бендлер, Bandler R.), 

образувано от английската дума frame (рамка, т.е. прерамкиране) 

и отразяващо психичната цел на методиката – промяна на 

отношението. 

Предположението за психотерапевтичния ефект на Р. се 

изгражда върху хипотезата за субективността на отношението на 

човека към заобикалящия го свят, към симптоматиката му, към 

поведението на хората. Всяко едно случващо се събитие е 

многоаспектно и предполага множественост на описанията му от 

различна гледна точка (понятието гледна точка в 

невролингвистичното програмиране се разбира дословно, както и 

повечето термини, предложени за описание на психичното 

състояние на човека; разликата в отношенията към едно и също 

събитие може да бъде обусловена от разглеждането му от гледна 

точка на пациента, на неговия партньор в даден конфликт, на 

страничните наблюдатели на случващото се). Многоаспектността 

на действителността предполага разглеждането на всеки един 

факт от такъв ъгъл, че по-рано неблагоприятното въздействие да 

придобива благоприятно значение (да стане ресурсно за 

личността, на езика на невролингвистичното програмиране). 

Страхът например като симптом  се явява неблагоприятна 

проява, но неговото положително влияние се заключава в това, че 

той възпрепятства нежелателното поведение, като така спомага 

за физическата или за социалната безопасност. В определени 

граници Р. осигурява намирането на положителен смисъл във 

всяко едно събитие и е в съгласие с концепцията за позитивната 

психотерапия (позитивная психотерапия) на Н. Песекшиян (Н. 

Пезекшиан) и Х. Песекшиян (Х. Пешекшиан). 

Разграничават се няколко варианта на Р., като техният 

брой постоянно се увеличава, което авторите на концепцията за 

невролингвистичното програмиране обясняват с необходимостта 

от постоянно попълване на методическия арсенал, което се 

налага поради „гибелта на методиките” (гибель методик) – 

понижаване на ефективността на методиките при честото им 

използване в определена територия, а също така поради 

непрекъснатото усъвършенстване на невролингвистичното 

програмиране в резултат на изследването на алгоритмите на 

успешните действия на психотерапевтите-професионалисти и на 

стратегиите за решаване на задачи. Към вариантите на Р. се 

отнасят: Р. на съдържанието (Р. содержания) (описан в два 
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основни вида – Р. на смисъла и Р. на контекста), шестстъпков Р. 

(шестишаговый Р.), Р. чрез преговори, седемстъпков Р. (вариант 

на шестстъпковия Р., провеждан в трансово състояние) и др. 

Повечето от изброените видове Р. предполагат два основни 

начина на поведение. При първия от тях, процедурният, 

психотерапевтичните занимания се провеждат като процедура на 

Р. с ясна по-нататъшна (постъпкова, на езика на 

невролингвистичното програмиране) структура и със 

зафиксиране на всяка стъпка. Вторият вариант предполага 

маскиране на техниките под формата на обичайна 

психотерапевтична беседа (психотерапевтическая беседа), която 

за пациента изглежда като последователно поставяне на въпроси 

от страна на психотерапевта.  

Р. на съдържанието е единствен вариант на този клас 

методики, за ефективното провеждане на който се изисква 

разбиране на съдържанието на заявения проблем. Като пример 

за Р. на съдържанието (Р. на смисъла) може да послужи 

заниманието, описано от Сатир (Сатир В./ Satir V.). Проблемът на 

пациентката-домакиня се заключава в това, че тя силно 

преживява петната по килима в дневната стая. Виждайки петна, 

пациентката се сърди на своите близки. Предположението на 

психотерапевта за възможното провеждане на процедура по Р. на 

съдържанието се гради на това, че болната вижда единствено 

негативната страна на събитията: петната по килима означават 

(имат смисъл), че тя се справя лошо с домашните си задължения; 

пациентката не забелязва обаче далеч по-важното за нея 

положително значение на петната по килима. Техниката на 

провеждане на процедурата е построена по следния начин. След 

като пациентката отново се оплаква от неприятни преживявания 

по повод петната по килима, на нея ù се предлага да си 

представи, че килимът е гладък и чист, а след като жената 

радостно съобщава, че състоянието ù се е подобрило, последва 

такава фраза: „Помислете си сега какво значи това – това значи, 

че ВИЕ СТЕ СЪВЪРШЕНО САМА”. Ефектът в този пример е 

обусловен от намирането и съобщаването на пациентката на 

друг, по-значим, позитивен смисъл в нейните минали 

преживявания. По-рано реалното събитие (в този пример петната 

по килима) има смисъла на „Аз съм лоша домакиня”, а след 

процедурата по Р. то започва да нсои смисъла – „Аз имам близки, 

които ме обичат”. Авторите на методиката подчертават, че 

намирането на положителен смисъл не е логически процес и има 

индивидуално значение за конкретния пациент, във връзка с 

което Р. в определен смисъл може да бъде описан като 

своеобразна техника за директивно внушаване (внушение) на нов 

индивидуален смисъл на събитията. Потвърждение на тази 

гледна точка се явява и изискването, за да бъдат успешни тези 

процедури, те задължително да се провеждат при особени 
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състопяния на пациента – транс с наличие на рапорт (раппорт). 

Показател за ефективността на Р. на съдържанието е фрейм-

реакцията, описвана като рязко изменнеие в емоционалното 

състояние по посока на подобряването му (при позитивен Р. на 

съдържанието) или на влошаването на настроението (при  

негативен Р. на съдържанието, провеждан с цел 

осъзнаване/осознание от пациента на възможните негативни 

последици от неговото поведение […]). 

Р. по реформирането на поведението (преформирование 

поведения) (шестстъпков рефрейминг/ шестишаговый 

рефрейминг) е основен модел за решаване на невротичните 

проблеми. Процедурата по реформиране се изгражда върху 

хипотезата за възможното разграничаване в съзнанието на 

пациента на негативния и на позитивния смисъл на 

невротичното поведение. След осъзнаването на позитивния 

смисъл на невротичния симптом от „частта на личността” (часть 

личности), отговорна за позитивното поведение, се предлага друг 

начин на действие от редица нови варианти на поведение, „по-

ефективни”, отколкото симптома, които същевременно не 

съдържат неприятен емоционален компонент. Условие за 

ефективното провеждане на процедурата по шестстъпковия Р. е 

създаването на специфичен контекст на терапевтичната беседа. 

На етапа на формиране на контекста (пресубпозиция, на езика 

на невролингвистичното програмиране) на пациента по същество 

му се натрапва гледна точка за положителното значение на 

всички функции на организма. В някои случаи този етап на 

психотерапия отнема няколко пъти повече време, отколкото 

самата постъпкова техника.  

Става дума за това пациентът исрено да признае факта, че 

невротичният симптом може да има определено положително 

значение, като признаването на това става основа на 

терапевтичния ефект на този вариант на Р. С. цел облекчаване 

на осъзнаването и преодоляването на ефекта на психичната 

защита (психологическая защита) се въвежда допускането, че 

положителното намерение на невротичното поведение се 

формира не от самия пациент, а от „част на неговата личност”, 

отговорна за определена функция в организма му. Подобно 

разбиране за причините на невротичното поведение позволява да 

се получат два допълнителни терапевтични ефекта. От една 

страна, протича дистанциране от ползите, извличани от 

невротичното поведение, така или иначе частично осъзнавано от 

пациента, а от друга – понижава се интензивността на 

мотивационната конфронтация (конфронтация) със 

симптоматиката, което е вариант за преодоляването на локалния 

невротичен конфликт. Пресубпозицията започва с търсенето на 

положително намерение в различни функции на организма, като 

в някои случаи се поставя акцент върху проявата на 
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положително значение в отхвърляно от социума поведение. 

Фокусът на проявите на това намерение може да бъде поставен 

върху ситуацията, в която се реализира поведението, върху 

преживявания страх и пр. 

На втория етап, след като се постигне необходимата 

интензивност на психотерапевтичната среща, се провежда 

процедура по Р.  

Към терапевтичните ефекти при използването на тази 

методика се отнасят активизирането на личността на самия 

пациент в търсенето на алтернативи на невротичното поведение, 

в създаването на когнитивни модели, актуализация на 

творческия компонент на личността с цел преодоляване на 

болестните прояви, преминаване от безуспешна борба със 

симптоматиката към осъзнато построяване на индивидуален 

план за преодоляване на симптомите. В  представения модел 

всъщност се задействат всички основни страни на личността: 

когнитивна – разбиране на вторичната полза от симптоматиката; 

емоционална – понижаване на емоционалното напрежение и 

формиране на увереност в оздравяването чрез постигане на 

усещане за управляемост на собственото състояние; поведенческа 

– формиране на модел на бъдещето алтернативно поведение. 

Същевременно методиката е достатъчно компактна и обичайно се 

провежда в рамките на една-единствена сесия. 

Към недостатъците на Р. може да се отнесат схематичността 

и сложността ù. Сравнението между процедурата по Р. и някои 

технически прийоми на позитивната психотерапия позволява 

да се говори за тяхната генетична близост, а ориентацията към 

формиране на поведенчески алтернативи – за сходството между 

Р. и поведенческата психотерапия (поведенческая 

психотерапия). Следва също така да се отбежели, че 

психотерапевтичен подход, аналогичен на Р., е известен и преди 

да се прояви невролингвистичното програмиране (Эриксон/ 

Erickson M. Н.) и др. 

 

РЕЦИПРОЧНО ПОТИСКАНЕ ПО ВОЛПЕ // 

РЕЦИПРОКНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПО ВОЛЬПЕ 

През 1950 г. Волпе (Вольпе/ Wolpe J.) формулира своята 

теза, че състоянието на тревога представлява само по себе си 

поведенчески стереотип, който определя закрепващите се 

реакции спрямо ситуациите, възникващи тревога. Връзката 

между анксиогенния стимул и рефлекторната тревожна реакция 

може да бъде отслабена, ако едновреемнно с него действа и 

фактир, който потиска тревогата, като например мускулното 

отпускане. Този принцип Волпе нарича реципрочно потискане 

(реципрокное торможение по Вольпе), или 

противокондициониране (противокондиционирование). Той 
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заляга в основата на предложения от Волпе метод на 

систематичната десенситизация. В хода на терапията пациентът 

се въвежда в редица представени пред него индивидуално-

типични анксиогенни ситуации, ранжирани според нарастването 

на предизвикваната от тях тревога. С помощта на паралелно 

прилаганите транквилизатори, на хипноза (гипноз) или на 

автогенна тренировка (аутогенная тренировка) се предизвиква 

мускулно отпускане, което намалява тревожната реакция. 

Болният преминава към по-сложни ситуации според това как в 

предходните се е закрепило отсъствието на привичната тревога. В 

резултат на лечението болният овладява навика да оказва 

самостоятелен контрол над анксиогенните ситуации в реалния 

живот с помощта на усвоената от него техника за мускулна 

релаксация. 

Вж също Систематична десенсибилизация. 

 

ФОКУСИРАНА ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА 

ПСИХОТЕРАПИЯ // 

РЕШЕНИЕ-ФОКУСИРОВАННАЯ  

ПСИХОТЕРАПИЯ 

  

Традиционните подходи към решаването на проблемите в 

човешкото взаимодействие са основани на идеята, че опитите за 

разрешаването им трябва да се предшестват от анализ. Рискът на 

проблемно-фокусирания подход се състои в това, че той създава 

конфликт между хората. Това се случва поради факта, че 

анализът на проблема почти неизбежно поражда обяснения, 

чиято цел е да установят кой носи отговорността за него. Подобни 

обяснения почти винаги се възприемат като неоправдани 

обвинения. Преживявайки ги, хората се защитават, опитат се да 

се оттеглят от конфликта или да обвинят някой друг. 

Формиращата се като резултат атмосфера потиска 

сътрудничеството между хората, нанася вреди на творчеството и 

намалява енергията и ентусиазма, които се явяват полезни за 

осъществяването на текущата психотерапевтична работа.  

Ф. В. Р. П. (решение-фокусированная психотерапия, 

solution focused therapy) е първоначално разработена от Шейзър 

((Шезер/ De Shazer S.) и Берг (Берг/ Berg I. K.) през 80-те години в 

Центъра за краткосрочна семейна психотерапия в Милуоки 

(Милуоки) в Уисконсин, САЩ. Ориентацията към решенията е 

систематичен метод за оказване на помощ на хората в насоването 

на тяхната енергия към поставяне на цели за постигане и към 

изобретяване на средства за тяхното постигане – в противен 

случай тяхната енергия може да бъде изразходвана за 

анализиране на проблемите. Ориентацията към решенията се 

фокусира върху това, което работи, а не върху това, което не 

работи. Акцентът се поставя по-скоро върху бъдещето, отколкото 
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върху миналото, по-скоро върху ресурсите и способностите, 

отколкото върху проблемите, и по-скоро върху успехите, 

отколкото върху неуспехите. Това е подход, който демонстрира 

уважение и засилва сътрудничеството и творчеството.  

Ориентацията към решенията поражда настроение, което 

благоприятства позитивното развитие и поощрява достигането до 

решенията. 

 
Таблица 10: 

Фокус върху проблемите Фокус върху решенията 

Определяне на проблема Изясняване на целите 

Изследване на миналите 

неуспехи 

Изследване на миналите успехи 

Осъзнаване (осознание) на 

скорошното влошаване 

Осъзнаване на скорошното 

подобрение 

Обясняване на проблема Обясняване на прогреса 

Точно посочване на слабите 

страни и недостатъците 

Точно посочване на силните 

страни и ресурсите 

Обвиняване на хората, които 

се възприемат като отговорни 

за проблема 

Признаване на хората, които се 

възприемат като спомагащи за 

намирането на решение 

 

В нашата страна най-близък подход до фокусираната върху 

решенията терапия се явява краткосрочната позитивна 

психотерапия/консултиране, ориентирано към решения  

(краткосрочная позитивная психотерапия/ консультирование, 

ориентированное на решение). Ф. В. Р. П. и краткосрочната 

позитивна психотерапия са идентични по отношение на редица 

свои принципни светогледни позиции, но последната е по-късен 

подход с редица допълнения и различия спрямо първата. 

През последните две последни десетилетия методът бележи 

успехи в редица области на човешките комуникации, 

включително образование, спорт, бизнес и организационно 

развитие (вж Ретийминг/ Ритиминг), което показва, че този 

подход е нещо повече от просто метод за оказване на помощ на 

хората. Ориентиацията към решенията е способ за създаване и за 

засилване на сътрудничеството в процеса на осъществяването на 

желаната промяна. 

 

РЕТИЙМИНГ // 

РИТИМИНГ 

 

Ретиймингът (ритиминг, reteaming) представлява серия от 

ориентирани към решенията програми, предназнаени да 

помогнат на хората да решат своите проблеми, да подобрят 

качеството на живота си и да постигнат определени цели. Тези 

програми се основават на ориентираната към решенията 
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концепция за промяната и съответстват на идеята, че промяната 

не е само психично, но и социално явление (вж Краткосрочна 

позитивна психотерапия, Фокусирана върху решенията 

психотерапия).  

Свои програми за Р. разработват и усъвършенстват 

психиатърът Фурман (Фурман, Furman В.) и социалният 

психолог Ахола (Ахола, Ahola Т.) в Хелзинки, Финландия. 

Терминът „Р” първоначално възниква, за да обозначи програма 

за подготовка на реорганизирани и новосформирани екипи в 

редица водещи финландски компании, в които протичат големи 

органзационни изменения. Последващият опит в практикуването 

на Р. показва, че той може да се прилага и по-широко.  

Понастоящем съществуват следните програми за Р.: 

1) ориентирано към създаването на екип и на програма 

организационно развитие;  

2) личен Р. (личный P./ Personal Development), партньорска 

ориентирана към решенията програма за личностово развитие;  

3) Р. с деца (Р. с детьми/ Kids Can Do), обучаваща и весела 

програма за оказване на помощ на деца в решаването на 

поведенеските им проблеми;  

4) Р. със съпружески двойки и семейства (ReFamilying), 

програма за подобряване на взаимоотношенията и на 

функционирането на семейството; 

5) възможна жизнена цел (возможная жизненная цель/ 

Mission Possible), програма за младежи и за онези, които са 

млади по дух. 

Процедурата Р. се състои от последователни задания, 

изпълнявани както под ръководството на психотерапевта, така и 

самостоятелно. В част от програмата важен елемент на Р. се 

явява добре оформената работна тетрадка с предвидени места за 

запълване. Р е ориентиран към решенията процес, който 

преминава през четири различни фази: изкристализиране на 

целите, създаване на възможности (търсене и определяне на 

ресурсите), съдействие в постигането на положително развитие. В 

началната фаза на програмата се съгласува насоката на действие 

и се засилва мотивацията за нейното постигане. След това целта 

се конкретизира максимално и се описват подробно междинните 

стъпки. На втората фаза се създава възможност за позитивно 

придвижване до набелязаната цел. С оглед това се оценяват 

силните страни на личността, определят се достъпните външни 

ресурси и се събират практически идеи за това, което може да 

бъде направено за постигане на целта. На третата фаза се 

предприемат конкретни стъпки, които спомагат за позитивното 

придвижване по посока избраната цел. Отделя се активно 

внимание на събитията и епизодите, които служат като признаци 

за терапевтичния прогрес. Четвъртата фаза на Р. е посветена на 

засилването на получените резултати.  
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По време на тази фаза се разглеждат позитивните 

изменения и се признава приноса на другите хора. Резюмира се 

всяко полезно разбиране, придобито по време на Р. процеса, и се 

обсъжда план на по-нататъшните действия. Възможно е 

повторение на някои части на цикъла. 

 

РОДЖЪРС Kaрл Рeнсъм // 

РОДЖЕРС Карл Рэнсом // 

ROGERS С. R., 1902-1987 

 

Получава образованието си в Университета на Уисконсин 

(1924), в Теологичната семинария в Колумбийския университет: 

магистърската си степен завършва през 1928 г., а докторската – 

през 1931 г. Създава психотерапевтична система, която отстъпва 

по популярност единствено на психоанализата (психоанализ) на 

Фройд (Фрейда/ Freud S.). Неговият психотерапевтичен метод, 

назоваван различно – недирективно консултиране 

(недирективное консультирование), недирективна психотерапия 

(недирективная психотерапия), клиент-центрированная 

психотерапия (клиент-центрированная психотерапия), 

личностно-центрирана психотерапия (личность-центрированная 

психотерапия), се използва широко от американски и европейски 

психотерапевти.  

За метода на Р. е характерен неавторитарният подход към 

пациента, когото Р. нарича клиент, подчертавайки неговото 

равенство с психотерапевта.  

Психотерапевтичният метод на Р. се концентрира върху 

субективния или феноменологичен опит на пациента. Р. смята, 

че хората притежават склонност към самоактуализация 

(самоактуализация), която спомага за тяхното здраве и 

личностен ръст. Психотерапевтът действа като помощник в 

отстраняването на емоционалните блокажи или на 

препятствията по пътя на клиента към личностен ръст и спомага 

последният да постигне по-голяма зрялост и да усвои нов опит. С 

отстраняването на препятствията се освобождават силите на 

ръста и се открива възможност пред пациента той да се лекува 

сам.  

Р. започва своята кариера в Института за детско 

възпитание в Ню Йорк през 1927 г. (Институт детского 

воспитание, Нью-Йорк). След година постъпва в катедрата за 

изследване на децата в рамките на Обществото за 

предотвратяване на жестокото отношение към децата в Рочестър, 

щата Ню Йорк. От 1940 г. е професор по психология в 

Университета на щата Охайо. Работейки там, неговата система 

на работа привлича вниманието, особено след като Р. издава през 

1924 г. книгата „Консултиране и психотерапия: нови концепции 

и практики”. От 1945 г. е изпълнителен секретар в 
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консултационния център на Чикагския университет. След 

Чикаго Р. се връща в своята Алма Матер – Университетът на 

Уисконсин, През 50-те години известността на Р. нараства. През 

1951 г. той издава книгата „Клиент-центрираната терапия: 

съвременна практика, смисъл и теория” («Клиент-

центрированная терапия: современная практика, смысл и 

теория»), а 10 години по-късно следващата „Изграждането на 

личността: възгледът на терапевта към психотерапията”  

(«Становясь личностью: взгляд терапевта на психотерапию»). 

Р. заема постовете президент на Националния 

изследователски съвет към Американската психиатрична 

асоциация (Национального исследовательского совета 

Американской психиатрической ассоциации) и президент на 

Американската психотерапевтична академия (Американской 

психотерапевтической академии). От 1966 г. Р. работи в Центъра 

за изследване на човека, в който се явява и един от неговите 

основатели. 

 

РОЛЯ НА ЛЕКАРЯ-ПСИХОТЕРАПЕВТ  

В ОКАЗВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ // 

РОЛЬ ВРАЧА-ПСИХОТЕРАПЕВТА  

В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

В съответствие със съврeменните концепции за 

организация на психотерапевтичната помощ в здравеопазването 

лекарят-психотерапевт се явява специалист с висше медицинско 

образование, който е преминал подготовка по психиатрия и 

психотерапия. Признаването ан необходимостта от двойна 

подготовка на лекарите-психотерапевти прeдставлява само по 

себе си завършек на научната дискусия, която се разгръща в 

родната медицина в периода 1990-1995 г. за ролята и мястото на 

психотерапията като самостоятелна област на медицината в 

редица други дисциплини и за нейните взаимоотношения с 

психиатрията. Опитът в организацията на психотерапевтичната 

помощ в различни региони на Русия показва, че в условията на 

териториално организирано здравеопазване, ориентирано към 

профилактиката, оптимална се явява дейността на лекаря-

психотерапевт, който за определена група пациенти е лекуващ 

лекар, т.е. отговаря напълно за целия комплекс от лечебно-

диагностични и профилактични мероприятия (Назыров Р. К.). 

Такова разбиране за специалността на лекаря-психотерапевт е 

обусловено от рeдица обстоятелства. На първо място, самата 

логика и история на развитието на психотерапията, 

разграничаването на психичните механизми в качеството им на 

водещи при редица гранични форми на патология убедително 

свидетелства за цялостността на психотерапевтичния подход и за 

неговата самодостатъчност в лечението на групи от хора с 
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непсихотични психични разстройства. От друга страна, един от 

известните последици от влизането в сила на Закона за РФ 

„Относно психиатричната помощ и гарантирането на правата на 

гражданите при нейното оказване” («О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании») от 02.07.92 № 3185-1 

се явява значителното преразпределяне на контингента от хора, 

страдащи от психични разстройства и обръщащи се за помощ в 

психоневрологичния диспансер и към психотерапевтичния 

кабинет (психотерапевтический кабинет) на териториалната 

поликлиника. И ако по-рано повечето психоневрoлогични 

диспансери в равна степен оказваха помощ на пациентите, които 

според тяхното състояние принадлежаха към „голямата” 

(„большая”) и „малката” („малая”) психиатрия, то понастоящем 

числеността на т.н. консултативна група болни, на 

наблюдаваните от участъковия психиатър, намалява за сметка на 

по-честото им обръщане към психотерапевтичните кабинети на 

поликлиниките, медицинската служба и други лечебно-

профилактични учреждения. Лекарят-психотерапевт е 

специалист, който съчетава в лечението на пациентите методи за 

психотерапия и фармакотерапията. Психотерапията днес се 

явява самостоятелна медицинска специалност, генетично 

свързана с психиатрията. Лекарят-психотерапевт е длъжен да 

провежда патогенетично, клинично и психологическо обосновано 

лечение на широк кръг пациенти, обръщащи се за 

психотерапевтична помощ. Това разбиране на специалност, в 

частност, изключва неотдавнашната практика лекарят-

психотерапевт да може да се специализира в някакъв отделен 

метод, например хипнотерапия (гипнотерапия) (което доведе до 

случаи подобни психотерапевти да се обръщат към органите за 

управление на здравеопазването с предложение да се утвърди в 

номенклатурата на лекарските специалност като обособена 

специалност „лекар-хипнотизатор”). Ако се приеме, че лекарят-

психотерапевт в Русия отговаря за лечението на болните, 

преживяващи на определена територия (психотерапевтичните 

кабинети и отделения се организират на териториален принцип), 

то е напълно естествено на него да му се налага да работи с 

различни заболявания. В случаите, когато например у пациента 

се диагностицира невротична реакция, но след установяването на 

психотерапевтичен контакт (психотерапевтический 

контакт) с него в хода на лечението му може да бъде 

основателно прилагането на симптомо-ориентирани методи като 

класическа хипнотерапия, ериксонианска хипноза 

(эриксоновский гипноз), невро-лингвистично програмиране 

(нейролингвистическое программирование), поведенческа 

психотерапия (поведенческая психотерапия), психосинтез 

(психосинтеза) и др. В групата от пациенти с тежки форми на 

неврози, при наличието на „сплав” («сплав») от клинични и 
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личностни прояви, по-препоръчително би било в индивидуалната 

психотерапевтична програма да се включат личностно-

ориентирани методи – например личностно-ориентирана 

(реконструктивна) психотерапия, различни видове динамична 

психотерапия, методи с екзистенциално-хуманистична 

насоченост (клиент-центрирана психотерапия/клиент-

центрированной психотерапии, гещалт-терапия/гештальт-

терапии и др.). В поликлиниката пациентите могат да потърсят 

помощ по повод невротично развитие, за лечението на което в 

комплект с други психотерапевтични методи може да се прилага 

социоориентирана психотерапия (семейна, групова, поведенчески 

тренинг/поведенческий тренинг). При пациенти с личностови 

изменения вследствие преживяно органично или психично 

заболяване на първо място е показана клинично обоснованата 

супортивна психотерапия (суппортивная психотерапия). 

Естествено също така е към лекаря-психотерапевт да се обърнат 

пациенти от различни възрастови групи (деца, подрастващи, 

лица на средна и трета възраст), в лечението на които е 

необходимо да се използват специални варианти на груповата 

психотерапия (групповая психотерапия). Пациентите могат да 

имат различно образователно ниво, различни културни 

особености, и тогава индивидуалната психотерапевтична 

програма се изгражда с отчитане и на тези фактори. При 

недостатъчно високо ниво на интелектуалното развитие на 

пациента например прилагането на динамичната или на 

когнитивната психотерапия едва ли е целесъобразно. 

Следователно лекарят-психотерапевт от 

психотерапевтичния кабинет трябва да владее професионално 

един спектър от подходи и методи, който ще му позволи да работи 

успешно с всички пациенти, които търсят негови думи. Това не 

изключва в по-нататъшната им специализация, лекарите-

психотерапевти да използват в голяма степен едни или други 

методи на психотерапия в условията на психотерапевтичното 

отделение (психотерапевтичното отделение), 

психотерапевтичния център (психотерапевтичния център), 

специализираните клиники. 

В съответствие с тези положения се провежда и дипломната 

подготовка на лекарите и следдипломната подготовка на 

лекарите-психотерапевти. 

Положенията относно лекаря-психотерапевт, 

психотерапевтичния кабинет и редица други документи, 

използването на които е неободимо за практическата 

организация на психотерапевтичния процес, са утвърдени в 

Заповедта на Министерството на здравеопазването на Русия от 

30.10.95 № 294 („За психиатричната и психотерапевтичната 

помощ”) («О психиатрической и психотерапевтической помощи»). 

По-долу са представени препоръките към провеждането на 
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психотерапевтична работа от лекарите-психотерапевти в 

психотерапевтичните кабинети, които обслужват различни 

контингенти, а също така и в други подразделения – в 

психотерапевтичните отделения и психотерапевтичните 

центрове. 

Както показва наличният опит и утвърдената практика в 

работата на водещите учреждения на Русия, за да се организира 

психотерапевтичната дейност е необходимо да се определят 

контингентите, обслужвани от лекаря-психотерапевт. Той 

провежда самостоятелно необходимите консултативно-

диагностични, лечебни, рехабилитационни,  

психопрофилактични и психохигиенни мероприятия с 

пациентите при наличие у тях на реакции на дезадаптация, на 

стресови и постстресови разстройства, неврози и други гранични 

или психосоматични нарушения. Съвместно с основния лекуващ 

лекар (психиатър, интернист), в качеството му на консултант или 

на участник в терапевтичния екип, лекарят-психотерапевти 

взима също участие и в лечението и рехабилитацията на болни с 

психични или соматични заболявания в стадия на ремисия и с 

друга патология, в развитието на която съществена роля играят 

психосоциалните фактори. 

Според критериите (на МКБ-10) към тези показания се 

отнасят следните: 

Невротични заболявания, свързани със стрес и 

соматоформни разстройства  (F-4), които включват тревожно-

фобийни разстройства (F-40); други тревожни разстройства (F-41); 

обсесивно-компулсивно разстройство (F-42); реакция на тежък 

стрес и разстройства в адаптацията (F-43); дисоциативни 

(конверсионни) разстройства (F-44), с изключение на 

дисоциативния ступор (F-44.2); соматоформни разстройства (F-

45); други невротични разстройства (F-48). 

Поведенчески синдроми, свързани с физиологични 

нарушения и физически фактори (F-5), включително 

разстройства на храненето (F-50.0); неорганично безсъние (F-51); 

сексуална дисфункция, непредизвикана от органично 

разстройство или заболяване (F-52); психични и поведенчески 

нарушения, свързани с послеродовия период, некласифицирани 

другаде (F-53), с изключение на тежки психични и поведенчески 

разстройства, възникващи в послеродовия период и 

некласифицирани другаде, включително послеродова психоза  (F-

53.1); психологични или поведенчески фактори, свързани с 

разстройства или болести, класифицирани другаде (F-54); 

злоупотреба с вещества, непредизвикващи зависимост (F-55). 

Разстройства на личността и поведение в зряла възраст (F-

6), включително специфични разстройства на личността (F-60); 

смесени и други разстройства на личността (F-61), трайни 

промени на личността, недължащи се на мозъчно увреждане или 
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заболяване (F-62), други разстройства на личността и 

поведението в зряла възраст (F-63), разстройства на половия 

идентитет (F-64), разстройство на сексуалното влечение (F-65), 

психологични и поведенчески разстройства, свързани със 

сексуалното развитие и насоченост (F-66), други разстройства на 

личността и поведението в зряла възраст (F-68). 

Противопоказание за назназчаването на психотерапия в 

качеството ù на основен или единствен вид лечение може да се 

смятат: всички соматично заболявания в остър стадий, хронични 

заболявания в стадий на изостряне, остри инфекциозни 

заболявания до края на срока на изолация; всички заболявания и 

състояния, които се нуждаят от стационарно лечение в болница и 

изискват постоянна специална грижа; всички венерически 

заболявания в остър стадий и стадий на изостряне; злокачествени 

новообразувания; кахексия с различен произход. 

Както показва практиката в работата на лицензионните 

комисии, понастоящем психотерапевтични кабинети се 

организират не само в териториалните поликлиники, но и в 

други медицински учреждения. Психотерапевтичните отделения 

също така имат различна специализация, особено когато те се 

създават в многопрофилните и психиатричните болници и в 

психотерапевтичните центрове със стационар. С оглед на това 

контингентът от пациенти, преминаващи психотерапевтично 

лечение, условно могат да се раздели на следните групи: 

Профилактичен (профилактический) — пациентите на 

психотерапевтичните кабинети към профилакториумите, 

домовете за отдих, профилактичните центрове, центровете за 

семейно планиране, в структурите на психологическите центрове.  
Към тези кабинети основно се обръщат здрави хора с психични 

проблеми и реакции на дезадаптация, на които може да се оказва 

помощ, като се прилагат различни методи за психологическо 

консултиране (психологическое консультирование) и  на 

краткосрочна психотерапия (краткосрочная психотерапия). 
Санаторен (санаторный) – пациентите на 

психотерапевтичните кабинети в санаториумите с различна, най-

често хрочнична, патология. Обикновено те страдат от соматични 

збаолявания, а в качеството на съпътстващи у тях встъпват 

различни невротични разстройства, патологични реакции на 

болестта, а също така и различен тип вегетативни нарушения. 

Особеност на този контингент се явяват изключително кратките 

срокове за провеждане на лечението. Поради това като цяло в 

тези кабинети се провеждат краткосрочна и симптомо-

ориентирана психотерапия; предпочитат се когнитивно-

поведенческите тренинги (тренинг) и интегративният подход 

при психосоматичните разстройства (например програми за 

понижаване на алекситимията по пътя на използването на  

телесно-ориентирана психотерапия/телесно-ориентированная 
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психотерапия, поведенчески тренинги, тренинги за 

саморегулация).  

Рехабилитационен (реабилитационный) — пациентите на 

психотерапевтичния кабинет на рехабилитационния център, 

отделението, профилирания център (кардиологичен, 

гастроентерологичен, център за лечение на СПИН, център за 

имунологична корекция). Особеност на контингента, обслужван 

от психотерапевтичния кабинет се явява преобладаването в него 

на хора, страдащи от различни заболявания, включително и в 

активна форма, което спомага за формирането на невротични 

реакции, например на нозофобия у пациенти на онкологичните, 

кардиологичните центрове, центровете за лечение на СПИН. 

Психогенните в тези случаи спомагат за хронизирането на 

основното заболяване. При такива пациенти са показани 

симптомо-ориентираната психотерапия, краткосрочната 

психотерапия, тренингите за саморегулация. 

Поликлиничен (поликлинический) — пациентите на 

психотерапевтичните кабинети към териториалните 

поликлиники, към медицинските служби, психоневрологичния 

диспансери, на кабинетите на частно-практикуващите лекари-

психотерапевти. В тези кабинети се оказва помощ на всички 

пациенти, при които има показания за психотерапия. 

Психотерапевтичните програми се отличават с голямо 

разнообразие и включват пълния спектър от психотерапевтични 

методи. 

Полустационарен (полустационарный) — пациенти, с които 

се провежда психотерапия в условията на дневно или вечерно-

нощно пребиваване. Това, по правило, са пациенти със слабо 

изразено гранична и психотична патология при наличие, в 

частност, на семейно-битова психотравмираща ситуация. В тези 

условия може да се провежда интензивна личностно-ориентирана 

психотерапия, в частност нейната групова форма, семейно-

съпружеска психотерапия, терапия чрез среда (терапия средой), 

социотерапия (социотерапия).  

Стационарен (стационарный) — пациенти на 

психотерапевтичните отделения с гранична патология. В 

зависимост от мястото на организация на психотерапевтичното 

отделения, стационарните контингенти могат да се различават 

също и по своята специализация (отделението по психотерапия в 

многопрофилната болница, отделението по психотерапия към 

психиатричната болница и др.). Тук се използва широк арсенал 

от психотерапевтични методи и мероприятия, които обезпечават 

създаването на терапевтична среда и психотерапевтично 

общество. Концепцията за „терапевтично поле” („терапевтическое 

поле”) предполага въвличане на пациента в мащабни 

психотерапевтични програми, които прeдвиждат дълги часове 

престой на пациента в отделението. В такива отделения 
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задължителни се явяват спомогателните елементи на 

психотерапията: мероприятия по самоорганизацията на 

пациентите, терапия чрез заетост, организирането на „социално 

семейство” („социальная семья”), насочени към реадаптация на 

пациента в социалната среда, към възстановяване на навиците 

на пациента за конструктивно сътрудничество, за структуриране 

на времето, за планиране на живота. Това е изключително важно 

поради опасността в отделенията, съставени предимно от 

пациенти с невротични разстройства, да се формират т.н. 

„антитерапевтична среда” («антитерапевтическая среда»). 

Последната сама по себе си включва редица взаимосвързани и 

устойчиви социално-психологически феномени с тенденция към 

формиране на обществено съзнание и нагласи, които 

възпрепятстват пълноценното участие на пациента в 

психотерапията, и диктуват неговата склонност да определя 

своята болест като заболяване с органична природа, а често и 

аяктивно противодействат на разкриващата психотерапия и на 

поемането на отговорност за участието в лечебния процес. 

Различията в контингента на обслужване се явява основа 

за това как психотерапевтичното учреждение (подразделение) ще 

определи съдържанието на индивидуалните психотерапевтични, 

психопрофилактични и рехабилитационни програми, средните 

срокове на лечение и как ще се планира работата на 

учреждението, като се отчитане преимущественото прилагане на 

едни или други психотерапевтични методи. 

При воденето на случая на обръщащият се към него 

пациент лекарят-психотерапевт провежда консултативно-

диагностични мероприятия, психотeрaпевтично лечение, 

осъществява мерки с рехабилитационен, психопрoфилактчен и 

психохигиенен характер. 

Консултативно-диагностичните мероприятия са особено 

необходими в случаите на първично обръщане на пациентите 

към психотерапевтичния кабинет или към друго 

психотерaпевтично подразделение. На този етап лекарят-

психотерапевт, доколкото той едновременно се явява специалист 

в областта на психиaтрията, в съответствие с част 2 статия 20 от 

Закона на РФ „Относно психиатричната помощ и гарантирането 

на правата на гражданите при нейното оказване” (О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»), притежавa правата на психиатър при установяването 

на психиaтричната диагноза. В тези случаи лекарят-

психотерапевт използва клинико-психопатологични методи за 

изследване, т.е. провежда подробно изследване на оплакванията, 

анамнезата, уточнява особености в структурата и динамиката на 

психичното състояние на лицето, обръщащо се за 

психотерапевтична помощ. При уточняването на показанията и 

противопоказанията за самостоятелно водене на случая на 



 

 
~1221~ 

пациента от лекаря-психотерапевт (вж по-горе списъкът от 

разстройства, които се явяват показания за насочване към 

психотерапевтичния кабинет), последният съставя и реализира 

индивидуалната психотерапевтична програма. При необходимост 

лекарят-психотерапевт възлага на медицинския (клиничен) 

психолог провеждането на патопсихологично изследване с цел да 

обезпечи диференциалната диагностика, като може да покани за 

това и консултанти. При завършване на консултативно-

диагностичните мерoприятия и на началните терaпевтични 

такива лекарят прaви клинична оценка на състоянието на 

пациента според своята специалност, като отчита в клиничната 

диагноза клинико-синдромалните, психичните и социалните 

особености на случая. 

При диагностиката на психичните заболявания в остра 

форма се взима решение относно насочването на пациента за по-

нататъшно водене на случая му към участъковия психиатър. В 

необходимите случаи лекарят-психотерапевт взима решение 

относно това дали да окаже принудителна психиатрична помощ 

(хоспитализация). Провеждайки тези мероприятия в съответствие 

с действащото законодателство, лекарят-психотeрапевт е длъжен 

да обезпечи съблюдаването на етико-деонтологичните норми и 

правила.  

Лечебната работа на лекаря-психотерапевт се провежда по 

индивидуален план. На началните етапи на водене на случая на 

пациента лекарят-психотерапевт отделя голямо значение на 

изграждането на психотерапевтичен контакт, атмосфера на 

безусловно приемане и доверие от страна на пациента. 

Индивидуалната психотерапевтична програма се съставя, като се 

отчита необходимостта от постигане на лечебен ефект в 

оптимални срокове, за което се използват методи от 

индивидуалната, семейната, груповата психотерапия, 

мероприятия по създаването на психотерапевтична среда и (или) 

терапевтично поле. Провеждането на отделни психотерапевтични 

и социотерапевтични мероприятия лекарят-психотерапевт 

възлага на други сътрудници на кабинета или на друго 

психотерапевтично подразделение – на медицински (клиничен) 

психолог, специалист по социална работа (социален работник). 

При сътрудничеството с тях лекарят-психотерапевт използва 

методически и нормативни документи, в частност методически 

препоръки относно сътрудничесвото на лекаря-психотерапевт и 

медицинския (клиничен) психолог, утвърдени със заповед на 

Министерството на здрaвеопазването на Русия от  26.11.96 № 391 

„Относно подготовката на медицинските психолози за 

учрежденията, оказващи психиатрична и психотерапевтична 

помощ” («О подготовке медицинских психологов для учреждений, 

оказывающих психиатрическую и психотерапевтическую помощь» 

(Приложение 3). 
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За провеждането на рехабилитационна работа в 

психотерапевтичния кабинет могат да се създават клубове за 

супортивна (поддържаща) психотерапия, клубове на бившите 

пациенти, да се осъществяват периодични консултации, да се 

планират и провеждат курсове за пoвторно лечение. За целите на  

рехабилитацията се привличат медицински (клиничен) психолог, 

който осъществява психологическо консултиране, работа със 

семейството на пациента и рaзлични видове тренинги. 

Социалният работник (специалист по социална работа) по 

поръчение на лекаря-психотерапевт провежда социално-

рехабилитационни мероприятия (терапия чрез среда/терапия 

средой, терапия чрез заетост/терапия  занятостью, решаване на 

социални въпроси/решение социальных вопросов и др.). 

Разделът на психопрофилактиката (психопрофилакти-

ка), който включва мерки, насочени към предотвратяването на 

психичните разстройства и тяхното хронизиране, все още 

получава недостатъчно внимание от страна на лекарите-

психотерапевти. Вследствие на недооценяването на този важен 

аспект на психотерапевтичната рaбота те не се планират в 

психотерапевтичните учреждения и за тях не се отделя 

необходимото време. В същото време опитът от работата на 

редица регионални психотерапевтични учреждения на страната 

свидетелства за високата ефективност в използването на 

психологически и психотерапевтични методи при 

осъществяването на мероприятията от първичната, вторичната и 

третичната психопрофилактика. 

Могат да се раграничат няколко направления на 

психопрoфилактичната дейност на психотерапевтичните 

учреждения. 

Психопрофилактичната дейност на психотерапевтичните 

учреждения представлява първична психопрофилактика, която 

се прилага към здрави хора: работа със средствата за масова 

инфомация с цел пропагандиране на здравословния начин на 

живот и на постиженията на психотерапията и клиничната 

(медицинската) психология, формиране на съвременен имидж на 

психотерапевтичните учреждения; срещи на лекари-

психотерапевти, медицински (клинични) психолози и 

специалисти по социална работа с населението, лекции и беседи 

в предприятията и в медицинските учреждения, издаване на 

популярна тематична литература.  

Важно направление на дейността на психотерапевтичните 

учреждения по първична профилактика на граничните психични 

разстройства е активната методическа и практическа работа с 

лекари от други специалности по отношението на обучението на 

първите в основите на психотерапията, контактите с лечебно-

профилактичните  учреждения, които позволяват своевременно 

да се откриват болните с неврози и с други гранични психични 
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разстройства, които се обръщат към общосоматичните 

поликлиники. По литературни данни, от 20 до 60% от всички 

обърнали се за помощ в териториалните поликлиники страдат от 

гранични разстройства или се нуждаят от консултация с 

психотерапевт. Важна стрaна на сътрудничеството между лекаря-

психотерапевт и медицинския персонал на лечебно-

профилактичните учреждения, най-често на мястото, където се 

разполага самото психотерапевтично подразделение, се явява 

провеждането на психопрофилактични мероприятия със самите 

медицински работници с цел повишаването на тяхната 

психологическа компетентност, предотвратяването на 

конфликтите с пациентите и с техните роднини, а също така с 

цел профилактиката на професионалната деформация на лица, 

работещи в тесен емоционален контакт с пациентите при 

оказването им на професионална помощ (т.н. синдром на 

емоционалното прегаряне/синдром «эмоционального сгорания»). 

Необходимо е в психотерапевтичните учреждения да се 

създадат условия за това към тях за психологическа помощ и 

психотерапия да могат да се обръщат здрави лица с психични 

проблеми, с реакция на дезадаптация. За тази цел в 

психотерапевтичния кабинет могат да се създават групи за 

личностен ръст, семинари и тренинги, които развиват 

практически и комуникативни умения. Привличането на здрави 

хора влияе благотворно на имиджа на лекаря-психотерапевт в 

психотерапевтичния кабинет, понижава „прага на обръщане за 

помощ” («порог обращаемости») на населението в рамките на 

обслужваната територия, което в крайна сметка увеличава 

вероятността болните да потърсят своевременно помощ.  

Понастоящем не съществува задължителен норматив 

относно времето на лечебния амбулаторен прием  в лечебно-

профилактичните учреждения. Съществуващата практика обаче 

показва, че разходите за труд на лекарите-психотерапевти могат 

да се измерват с три основни способа. 

1. На основата на количеството посещения на пациенти 

(нормативен вариант). Отчита се врeмето за прием на един 

пациент, съставя се план-прием за съответната лекарска 

длъжност. 

2. В качеството на единица за отчитане на труда се 

използва условно приключеният случай, оценяван с оглед 

разработените медико-икономически стандарти и клинико-

статистически групи (технологичен вариант). Това е по-сложен 

вариант за планиране на обема на психотерапевтичната помощ, 

който предполага провеждането на специални методически 

разработки, които отчитат спецификата и технологията, която се 

използва за организирането на цялата система на 

здравеопазване в дадения регион. В този случай се използват 

условните параметри време и прилагани методи, необходими за 
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лечение на пациентите с конректна диагноза до тяхното 

оздравяване или потвърденото с прилагане на специално 

рaзработени критерии за опрeделяне на подобреното състояние 

на болния. При оздравяването или подобряването на състоянието 

му, пациентът се превежда в съответната клинико-статистическа 

група пациенти, при които е постигнато значително подобрение 

на здравето. 

3. Промеждутъчен вариант, който отчита разработените 

условни единици за измерване на разходите за труд на лекаря-

психотерапевт. На всеки елемент от работата на лекаря се 

приписва определено количество условни единици. Например 

първична среща – 5 бала, провеждане на симптоматична 

психотерапия (симптоматическая психотерапия – 10 бала), на 

личностно-ориентирана психотерапия – 25 бала. По-нататък се 

провежда анализ на количеството балове, „изработени” от лекаря-

психотерапевт за определено време. 

Двата последни варианта позволяват да се осъществява по-

гъвкаво управление на психотерапевтичния процес, да се 

създават договорни условия за заплащане на труда на лекаря, 

като се изхожда от интензивността и качеството на провежданата 

психотерапия. Понястоящем тези по-сложни системи за 

организация на помощта се създават в някои региони на Русия. 

Те изискват мащабно привличане на интелектуални и 

икономически ресурси, по-широко внедряване в медицинската 

практика на персонални компютри. 

Съществуващата практика по организация на работата на 

лекаря-психотерапевт в психотерапевтичния кабинет показва, че 

основната част от времето се посвещава на индивидуалния прием 

на пациенти. Продължителността на приема на един пациент е 

50 минути. Десетминутната почивка след това позволява 

психотерапевтът да превключи към приема на следващия 

пациент. В работния график се отделя време за първичния прием 

(пациентите, обръщащи се към лекаря за първи път) и такова за 

повторния прием (пациенти, с които вече се прoвежда 

психотерапия). При разпределянето на времето една трета се 

отделя на първичните пациенти, а две трети – на повторните. 

При обща продължителност на работния ден 5 часа 40 минути 

лекарят-психотерапевт, следователно, приема всекидневно 1-2 

първични пациенти и 2-3 повторни.  

В работния график се отделя време за групова 

психотерапия. Продължителността на груповите занимания е 

средно 1 час и 30 минути. Почивката след работата с групата е 15 

минути. Груповата психотерапия може да се провежда през ден. 

Тя може да бъде по-интензивна при наличието на медицински 

(клиничен) психолог, който взима участие във воденето на 

тренингови групи (тренинговые группы) и на групова 

психотерапия. Продължителността на сеансите семейно-
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съпружеска психотерапия съответства на продължителността на 

груповото занимание.  

При планирането на седмицата лекарят-психотерaпевт 

нанася в своя график и други мероприятия: отделя специално 

време за провеждане на мерки за психопрофилактика извън 

психотерапевтичния кабинет (лекции, срeщи с населението, 

работа със средствата за масова информация), клинико-

терапевтични конференции, срещи с пациентите на 

психотерапевтичния кабинет с участието на медицински 

(клиничен) психолог, на социален работник (специалист по 

социална работа) и консултант (супервизор). Планира се също 

така психопрофилактичните мероприятия в колектива на самото 

лечебно-профилактично учреждение. 

Психотерапията не без основание се отнася към творческите 

дейности и поради това лекарите-психотерапевти често 

пренебрeгват чисто организационните аспекти на своята работа и 

планирaneto. Същевременно с това е очевидно, че същинска 

творческа работа може да се осъществява единствено в условията 

на щателно планиране и съблюдаване на екипния стил на работа 

в психотерапевтичния кабинет, а също така при поддържане на 

оптимални производствени отношения с екипа на лечебно-

профилактичните учреждения, чиято база ползва кабинетът. 

За илюстрация ще приведем като пример индивидуалните 

психотерапевтична прогрaма на пациент, посещаващ 

психотерапевтичен кабинет към териториалната поликлиника. 

В., 40 години. Диагноза: фобийна невроза с вегетативни 

кризи. 

Основни прояви: страх от смърт, причинена от инфаркт на 

миокарда, понижаване на настроението и работоспособността, 

периодични симпатиково-адреналинови кризи, трудности в 

придвижването в трaнспорта, семейни конфликти. 

Провежда се диференциална диагностика с хипоталамусен 

синдром на органична основа. 

1) Консултативно-диагностичен етап.. 

- Първа среща. 

- Психологическо изследване от медицинския (клиничен) 

психолог на кабинета. 

- Консултация с невролог. 

- Заключителна консултация с лекаря-психотерапевт. 

2) Терапевтический этап. 

- Обсуждение психотерапевтического контракта — 1 

встреча. 

- Индивидуална личностно-ориентирана (реконструктивна) 

психотерапия – 5 срещи през ден. 

- Групова психотерапия – 18 тричасови занимания с 

продължителност 7 седмици, 8 занимания на седмица. 

Психотерапията се провежда от лекар-психотерапевт и 
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медицинския (клиничният) психолог на кабинета. 

- Индивидуална личностно-ориентирана (реконструктивна) 

психотерапия с елементи на когнитивно-поведенческа 

психотерапия (когнитивно-поведенческая психотерапия) – 6 

срещи 1-2 пъти седмично. 

- Паралелно с втория етап на индивидуалната 

психотерапия (индивидуальная психотерапия) се провеждат 4 

срещи с прилагането на методиката за системна семейна 

психотерапия (системная семейная психотерапия) с честота 1 път 

на седмица: провежда се от лекар-психотерапевт в кабинета на 

медицинския (клиничния) психолог. 

Общата продължителност на лечението е 4 месеца. 

3) Рехабилитационен етап. 

- Занятия в группе арттерапии — 6 занятий 1 раз в 

неделю; проводит медицинский (клинический) психолог 

кабинета. 

- Група за комуникативна практика – 6 занимания 1 път на 

седмица; провежда се от специалиста по социална работа на 

кабинета. 

- Съвместна среща с пациента и съпругата му 8 месеца след 

края на терапията (провежда се от лекаря-психотерапевт и 

медицинския (клиничен) психолог на кабинета). 

 

РОЛЯ НА КАТАМНЕЗАТА В ПСИХОТЕРАПИЯТА // 

РОЛЬ КАТАМНЕЗА В ПСИХОТЕРАПИИ  

 

Catamnesis — от гръцки ез. katamnemoneno — да 

запомниш. 

Съвкупността от сведенията за състоянието на болния и за 

по-нататъшното протичане на болестта след установяване на 

диагнозата и изписване от стационара или завършване на 

лечението. Терминът „катамнеза” предлага немският психиатър 

Хейгън (Хаген, Наgen W.). Различават се близка катамнеза 

(събиране на сведения след няколко седмици или месеца) и 

далечна (получаване на сведения след година). В психиатрията 

при събирането на катамнезата се използват данни, получени в 

беседата с болния по време на катамнестичния преглед (в 

стационара, амбулаторно или в дома на болния), а също така 

сведения, получени от роднините, познатите, колегите, от 

различни медицински документи, а ако е необходимо се 

провеждат и повторни лабораторни (включително и 

психологически) изследвания. 

Катамнезата се използва за потвърждаване на 

установената диагноза, за изследеване на динамиката на 

заболяването, за сравняване на непосредствените и 

дългосрочните резултати на лечението. Катамнестичният метод 

има голямо значение при оценка на ефективността на различни 
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видове психотерапия, преди всичко на личностно-ориентираната 

такава. Това се отнася и до личностно-ориентираната 

(реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, 

Ташликов (личностно-ориентированной (реконструктивной) 

психотерапии Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) при 

неврозите, където степента на клиничното подобрение и неговата 

устойчивост до голяма степен се определят от допълнителни 

(освен същинските клинични) психологически критерии, от 

степента на осъзнаване (осознание) от страна на пациента на 

психичните механизми на неговата болест, от степента на 

промяна на нарушените отношения на личността, от степента, до 

която се подобрява социалното функциониране на пациента  

(Федоров А. П., 1977; Кайдановская Е. В., 1982, Карвасарский Б. 

Д., 1990). Постиганите в хода на личностно-ориентираната 

(реконструктивна) психотерапия личностни изменения, свързани 

с преизграждането на нарушената система от отношения на 

болния с невроза, водят в катамнезата до устойчиво и често 

нарастващо клинично подобрение чрез реализиране на тези 

изменения в реалния живот на пациента, което намира своето 

отражение в повишаването на социално-психологическата 

адаптираност на болните с неврози. 

Методът на катамнезата не само позволява по-обективно да 

се оцени ефективността на непосредствените и дългосрочните 

резултати от различни видове психотерапия (Абабков В. А.), но и 

адекватно да се разрешават въпроси, свързани с 

целесъобразността на поддържащата психотерапия 

(поддерживащая психотерапия).  

 

_С_ 

 

СЪЛИВАН Хари Стак //  

САЛЛИВАН Хари Стек // 

SULLIVAN H. S., 1892-1949 

 

Роден е в Ню Йорк. В началото на своята професионална 

дейност в качеството му на психиатър работи с болни от 

шизофрения, а по-късно – с пациенти, страдаши от неврози. 

Основател е на т.н. Вашингтонска психиатрична школа. Автор е 

на няколко книги. В монографията си „Концепция за 

съвременната психиатрия” («Концепция современной 

психиатрии», 1947) обобщава някои свои идеи за взаимовръзката 

между интерперсоналното поведение и патологията. След 

смъртта на С. неговите ученици и колеги публикуват ръковписа и 

бележките на С., неиздадени преживе, в книгата 

„Междуличностна теория за психиатрията”  («Межличностная 

теория психиатрии», 1953). Този труд представлява подборка от 

доклади, в които възгледите на С. не са систематизирани. 
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Сложният език значително ги отличава от предназначените за 

по-широк кръг читатели публикации на Фром (Фромм, Fromm 

E.) и Хорни (Хорни, Horney K.). 

Основното значение на труда на С. се състои в 

акцентирането на вниманието върху междуличностните 

отношения. Болестта и здравето, нормата и патологията в 

трудовете на С. се разглеждат в контекста на отношенията между 

хората. Възникването на патологиите в голяма степен е 

обусловено от нарушените междуличностни отношения и, 

следователно, целта на терапията е да ги възстанови, което, от 

своя страна, води до излекуване. В своите последни доклади С. на 

практика се отказва от диагностичните категории и от 

поставянето на клинични диагнози. Възгледите на С. в голяма 

степен определят формирането на динамичното направление в 

американската психиатрия. Акцентирайки важността на 

междуличностното взаимодействие, стремейки се да разбере 

ролята на нарушените контакти на пациента, С. обосновава 

терапевтичната необходимост от корекция на междуличностното 

взаимодействие в цикъла «лекар-болен». Тази корекция се 

осъществява практически в рамките на взаимното обучение по 

модела на реалната комуникативна ситуация.  

Вж също Интерперсонална терапиа на Съливан. 

 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ //  

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ 

 

Процес, чиято същност се състои в най-пълното развитие, 

разкриване и реализиране на способностите и възможностите на 

човека, в актуализация на неговия собствен личностен 

потенциал. С. спомага за това човек да стане такъв, какъвто може 

да стане наистина, и следователно – да живее осмислено, пълно и 

съвършено. Терминът С. се явява централен за хуманистичната 

психология – той разглежда личността като уникална цялостна 

система, представляваща сама по себе си не нещо предварително 

зададено, а отворена възможност за С., присъща единствена на 

човека. Потребността от С. встъпва като висша човешка 

потребност, като главен мотивационен фактор. Един от 

основателите на хуманистичната психология Маслоу (Маслоу, 

Maslow A. H.), предлага йерархичен модел за мотивацията, който 

включва следните фундаментални потребности: 1-во ниво – 

физиологични потребности (храна, вода, сън и др.); 2-ро ниво – 

потребност от безопасност (обезпеченост, стабилност, ред); 3-то 

ниво – потребност от любов и принадлежност (семейство, 

приятелство); 4-то ниво – потребност от уважение (самоуважение, 

признание); 5-то ниво – потребност от С. (развитие на 

способностите). Съгласно тази концепция, висшите потребности 

могат да направляват поведението на човека единствено според 
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степента, до която са удовлетворени по-ранните потребности: 

движението към по-висшите цели – към С., психичният ръст не 

могат да бъдат осъществени, докато индивидът не удовлетвори 

по-нисшите си потребности, не се избави от тяхното доминиране, 

което може да бъде обусловено от по-ранна фрустрация на една 

или друга потребност и от фиксирането на индивида върху 

определено, съответстващо на тази неудовлетворена потребност, 

ниво на функциониране. Маслоу също така подчертава, че 

потребността от безопасност може да окаже съшествено негативно 

влияние върху С. С. и психичният ръст са свързани с усвояването 

на новото, с разширяването на сферите на функциониране на 

човека, с риска, с възможността да правиш грешки и да поемаш 

техните негативни последици. Това може да увеличи тревогата и 

страха, което води до засилване на потребността от безопасност и 

до появата на желание у него да се завърне към старите, 

безопасни стереотипи. Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.) разглежда 

стремежа към С. като главен мотивационен фактор, който той 

разбира като процес на реализиране на потенциала на човека с 

цел той да стане пълноценно функционираща личност. Пълното 

разкриване на личността, „пълноценното функциониране” (и 

психичното здраве), от гледна точка на Роджърс, се 

характеризира с: отвореност по отношение на опита, стремеж във 

всеки един отделен момент да живееш пълноценен живот, 

способност да се вслушваш до голяма степен в собствените си 

интуиция и потребности повече, отколкото в разума и мнението 

на околните, да се чувстваш свободен, да проявяваш високо ниво 

на творчество. Житейският опит на човека се оценява от гледна 

точка на това до каква степен той способства за постигането на С. 

Ако той помага на С., то човек го оценява като положителен, ако 

не – то като негативен, който следва да бъде избягван. Най-общо, 

в рамките на хуманистичното направление неврозата и 

психичната неприсобеност се разглеждат като последици от 

невъзможността за С., като резултат от блокирането на тази 

потребност. В съответствие с тази основна задача, психотерапията 

се явява оказване на помощ на човека в неговото собствено 

изграждане като самоактуализираща се личност. 

 

САМОАНАЛИЗ //  

САМОАНАЛИЗ 

 

Анализ, който самият индивид извършва по отношение на 

собствените му съждения, преживявания, потребности и 

постъпки. За разлика от близкото по смисъл понятие рефлексия 

(от къснолат. reilexio — обръщане назад, отражение)  — 

самонаблюдението, размишлението над собствените 

преживявания и мисли — понятието С. в голяма степен 

концентрира вниманието върху процесуалния аспект на 
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собствената психика и се оличава с целенасоченост и 

произволност на процеса на анализ. 

С. е неотменна част от всяка една психотерапия. Още по 

време на първите беседи психотерапевтът се запознава със С. на 

пациента, доколкото опитите за анализ на собственото психично 

състояние обикновено предшестват обръщането му към лекаря. В 

рамките на първите занятия лекарят не просто се запознава с 

болния, но и си съставя първоначална представа за причините за 

неговото заболяване. По думите на В. Н. Мясишчев (В. Н. 

Мясищев, 1958), това понякога е много трудно и в такива случаи е 

особено важно пациентът да играе активната роля, а лекарят да 

се опира на него при очертаването на причините за болестта. В 

повечето случаи в разсъжденията и оценките на болния се 

откриват заблуждения и грешки, водещи го до безизходица, от 

която той не може да се измъкне сам. Пред психотерапевта стои 

задачата да насочи С. на пациента по един психотерапевтично 

продуктивен път. 

Психотерапията, като система за лечебно въздействие на 

психиката и чрез психиката, е насочена към промяна на всички 

основни сфери: емоционална, когнитивна и поведенческа. Много 

автори отбелязват особената роля на когнитивния компонент в 

процеса на тези изменения. Единствено осъзнатите изменения в 

психиката на болния гарантират според тях ефективността на 

психотерапевтичните въздействия и стабилността на техните 

резултати. Болният като обект на подобно въздействие се явява 

едновременно и субект, активен и цялостен по своята природа. 

Всяка информация, встъпваща в противоречие със 

самосъзнанието, трябва да бъде интериориризирана от 

личността, за да може последната да запази своята цялостност. В 

процеса на психотерапия на С. на пациента обикновено 

съответстват концепции, които поддържа психотерапевтът.  

Ролята, която изпълнява С. в процеса на психотерапия не е 

еднаква в различните нейни методи. В сугестивната 

психотерапия (суггестивная психотерапия) С. играет 

второстепенную роль. Но и тук С. се явява необходимо звено при 

запознанството с пациента, при подготовката на болния за 

прилаганите методики, в беседите между сеансите на внушение 

(внушение), в оценката на резултатите от внушението  

(Лебединский М. С., 1959). Значително по-важно място С. заема 

не в симптомо-ориентираната, а в насочената към значителни 

личностови изменения психотерапия, при която активността на 

пациента придобива особено значение. В зависимост от базовата 

теоретична ориентация и от прилагания метод, психотерапевтът 

фокусира С. на пациента към три страни на неговата психика, 

които се разглеждат в качеството им на основна детерминанта на 

личностното развитие и поведение.  

В методите на поведенческата психотерапия 
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(поведенческая психотерапия), освноното внимание при която се 

съсредоточава върху обучаването на пациента в нови, по-

адекватни норми на поведение, предметът на С. на болния се 

явяват неговите връзки със социалната среда преимуществено на 

поведенческо ниво.  

В рационалната психотерапия (рациональная 

психотерапия), същността на която е логичното повторно 

убеждаване на човека, обучаването му в правилно мислене 

(доколкото съгласно Дюбоа, Dubois P.), психогенията е последица 

от погрешни съждения, обусловени от недостатъчно истинна 

информация), което определя като предмет на анализ стават 

логическите построения, конструкции, търсенето на логически 

грешки.  

В психоанализата (психоанализ), в усилията си да 

подпомогне прехода на несъзнаваните, изтласкани от съзнанието 

представи в съзнанието, психотерапевтът насочва вниманието на 

болния не към реалността, не към актуалната ситуация, а към 

преживяванията му от ранното детство, към сексуалните му 

влечения. Изтласкани от съзнанието и проявяващи се в 

свободните асоциации (свободные ассоциаций), в съновиденията, 

в грешките при писане и тези на езика, тези съдържания стават 

предмет на работата на психоаналитика. Предполага се, че 

пациентът по нов начин ще оцени събитията от своя живот, ще 

осъзнае ролята на отдавна преживяното и изтласканото, което ще 

го излекува. 

Целта на клиент-центрираната психотерапия (клиент-

центрированная психотерапия), недирективна по своя характер, 

е увеличаването на конгруентността на пациента, на откритостта 

му към опита, повишаването на нивото на реалистичността и 

обективността на възприятията за него самия и за околните. 

Психотерапевтът единствено създава доброжелателна 

обстановка, пациентът сам формулира своите проблеми и търси 

изход от неблагоприятните ситуации. С. тук е насочена към 

чувствата, изразяването на които в процеса на психотерапия 

става все по-свободно, а също така към разпознаване и 

диференциране на собствените чувства и възприятия, 

включително по отношение на собственото „Аз”, на околните хора 

и взаимоотношенията между тях. 

В патогенетичната психотерапия на Мясишчев 

(патогенетическая психотерапия Мясищева) и в личностно-

ориентираната (реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, 

Исурина, Ташликов (личностно-ориентированная 

(реконструктивная) психотерапия Карвасарского, Исуриной, 

Ташлыкова), чиято цел е осъзнаването (осознание) от пациента 

на противоречивите потребности и мотиви, на нарушените 

отношения, които го водят до невротичен срив, и в резултат от 

това — регуляцията на потребностите, формиране на съзнателно 
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отношение и разрешаване на психотравмиращата ситуация, 

задачата на психотерапевта се състои в това да насочва С. на 

пациента не само към неговите субективни преживявания и 

оценки, а също така и към външните условия на неговата 

социална среда, нейните особености, към взаимоотношенията със 

заобикалящите го хора. 

Първостепенна роля С. играе също така в разговорната 

психотерапия (разговорна психотерапия), насочена към 

разбиране и самостоятелно изменение от пациента на онези 

страни от неговата личност, които възпрепятстват 

самоактуализацията (самоактуализация). Характерно понятие 

в системата на разговорната психотерапия е самоексплорация 

(самоэксплорация, Helm J., 1978), т.е. степента, до която болният 

включва в беседата своето собствено поведение и своите лични 

емоционални преживявания, анализира ги и прави на тази 

основа изводи за себе си. Основната задача на психотерапевта тук 

се заключава във вербализацията (вербализация), в 

отразяването на преживяванията и чувствата на пациента, която 

не трябва да излиза извън рамките на тяхното осъзнаване, което 

способства за по-активната роля на болния в психотерапевтичния 

процес. 

В гещалт-терапията (гештальт-терапия), чиято цел е да 

се увеличи личностният потенциал, да се мобилизират 

собствените ресурси на пациента, на първи план встъпва 

преживяването на контакт със самия себе си, повишаване на 

степента на осъзнаване на различните нагласи и способи за 

поведение и мислене, които са се закрепили в миналото и 

запазват устойчивостта, а също така осмисляне на тяхното 

значение и функция в настоящето. Задачата на психотерапевта 

се състои в това да създаде ситуация, в която пациентът да търси 

и експериментира, в която той сам да провери кое може да е 

ценно и подходящо и кое вредно за него. Анализът на 

преживяванията е основан на принципа „тук и сега” — болният 

бива помолен да анализира какво прави той в момента, какво се 

случва с него и около него в тази минута, като акцентът се 

поставя върху осмислянето на това „какво и как” се случва. 

В транзакционния анализ (трансактный анализ), 

насочен към оказване на помощ на болния в удовлетворяването 

на потребността му от оптимален контакт, психотерапевтът 

запознава пациента с основните понятия на транзакционния 

анализ (3 състояния на Аза: Родител, Дете, Възрастен), обяснява 

механизмите на поведението и на неговите разстройства. В 

процеса на психотерапия болният се обучава самостоятелно да 

анализира ситуацията от позицията на Възрастния, т.е. да 

проверява и да оспорва ирационалните и прекалени изисквания 

на Детето и на Родителя, да предвижда последствията от 

погрешните стъпки, а също така да решава рационално 
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проблемите, с които се сблъсква в живота. 

В груповата психотерапия (групповая психотерапия) С. на 

пациента има сложен характер. Негово съдържание стават не 

само собствените преживявания и постъпки на всеки един 

участник в групата, но също така и неговите взаимоотношения с 

другите членове на колектива и най-вече това как му се струва, 

че го виждат другите. Така С. в груповия процес е своеобразно 

двойно огледално отражение на индивидите един в друг, взаимно 

отражение, чието съдържание се явява субективният вътрешен 

свят на партньора в общуването, който на свой ред отразява 

вътрешния свят на самия рефлектиращ.  

В хода на С. пациентът се сблъсква със значителни 

трудности, но те имат и свое положително значение. Да се 

прибегне до С. като един от видовете самопомощ в нашето 

собствено развитие съвсем не е лек избор. От индивида той 

изисква голяма решителност и самодисциплина. В това 

отношение С. не се отличава от други житейски ситуации, които 

способстват личностния ръст.  

В психотерапевтичния процес, в който участват минимум 

двама — пациент и психотерапевт, С. протича у всеки един от 

участниците в нея. Когато психотерапевтът изработва една или 

друга психотерапевтична стратегия и тактика, се опира на 

анализа на собствените си чувства и съждения по отношение на 

своя пациент. В някои психотерапевтични направления С. на 

пациента играе съществена роля. Така например в 

психотерапията в рамките на психоаналитичното направление 

анализът на контрапреноса (контрперенос) е особено важен 

елемент в работата на психотерапевта. 

 

САМОВНУШЕНИЕ //  

САМОВНУШЕНИЕ 

 

С., или автосугестията представлява процес на внушени 

(внушение), адресиран към самия себе си. С. позволява на субекта 

да предизвика у самия себе си едни или други усещания и 

възприятия, да управлява собствените си процеси на внимание, 

памет, своите емоционални и соматични реакции. 

Същността на С., по И. П. Павлов (Павлов), се заключава в 

концентрираното дразнене на определена област от кората на 

главния мозък, което се съпровожда от много силно потискане на 

останалите отдели на кората, които представляват коренните 

интереси на целия организъм, неговите цялостност и 

съществуване. В изключителни случаи при С. дори 

унищожаването на организма може да протече без ни най-малка 

физическа борба от негова страна. 

Действието на С., съгласно теорията на А. А. Ухтомски (А. 

А. Ухтомский) се обяснява с концентрираното дразнене на 
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определени участъци на кората, т.е. възникване на доминанти на 

фона на намален коров тонус. При това състояние на кората, 

второсигналните следови процеси преобладават над реалното 

въздействие на средата. 

В. Н. Куликов (В. Н. Куликов, 1974) отбелязва, че С. се 

формира във филогенетичен и отногенетичен план на основата 

на внушението. Първоначално в процеса на интерпсихични 

отношения между хората протича хетеросугестия, а след това 

способността на индивида да внушава на другите хора се 

интериоризира, става интрапсихична способност на личността. 

Това допускане се основава на учението за произхода на 

психичните функции на Л. С. Виготски (Л. С. Выготский) и на 

неговите ученици — А. Н. Леонтиев (А. Н. Леонтьев) и др. 

Изказва се предположението, че автосугестията се основава 

на механизмите на обратна аферентация (обратная 

афферентация) и на изпреварващо отражение (опережающее 

отражение) (Бернштейн Н. А., 1961; Анохин П. К., 1975, и др.). 

Принос в разработването на метода на лечебното С. внасят 

и родни изследователи. През 1881 г. И. Р. Тарханов (И. Р. 

Тарханов) публикува резултатите от едно от първите научно 

достоверни наблюдения на влиянието на С. върху 

непроизволните функции на организма. Я. А. Боткин (Я. А. 

Боткин) предлага през 1897 да обучава болни в съзнателно 

използване на С. за предотвратяване и преодоляване на 

невротичната фиксация на симптомите на соматичните 

заболявания. В. М. Бехтерев (Бехтерев) (1911) препоръчва да се 

лекува чрез С. в състояние на бодърстване, смята, че „най-

подходящо време за С. се явяват периодът преди заспиването и 

периодът, който следва след пробуждането”. Той допуска, че „за 

всеки отделен случай трябва да бъде изработена определена 

формула на С., която трябва да се произнася от собствено име, в 

утвърдителна форма и в настояще, а не в бъдеще време”. 

Формулите на С. трябва да бъдат произнесени с тих глас „по 

няколко пъти ... и при това в състояние на пълна концентрация”. 

В. М. Бехтерев цени ефективността на С. при неврозите, а също 

така го включва в системата за лечение на алкохолици, в 

качеството му на трета част от триадата (вж Психотерапевтична 

триада на Бехтерев).  

Един от най-популярните прийоми за автосугестия се смята 

методиката на С. по Куе (С. по Куе). С. се явява основа (или един 

от съществените механизми на лечебно действие) на различни 

психотерапевтични методи: автогенна тренировка (автогенна 

тренировка), биологична обратна връзка (биологическая 

обратная связь), медитация (медитация), йога (йога), 

релаксация (релаксация). 

С. успешно се прилага от много родни и чуждестранни 

психотерапевти. Н. В. Иванов (Н. В. Иванов, 1959) разработва 
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методика за мотивирано С., предназначена за лечение на болни с 

алкохолизъм. След провеждане на беседа за алкохолизма, 

психотерапевтът въвежда група от 10-15 човека в хипноза 

(гипноз) и провежда мотивирано лечебно внушение. Първите 

сеанси, които се провеждат 2 пъти седмично, успокояват, 

внушават увереност. От 5-6-ия сеанс на болния се предлага 

систематично 2 пъти на ден за 2-3 минути волево да съсредоточи 

вниманието си върху кръга от мисли, че неговото решение 

продължително да запази въздържание ще стане постоянно 

качество: „Аз мога да кажа на себе си активно и повелително „не” 

във всяка съблазнителна обстановка”. 

И. К. Шхвацабая и др. (И. К. Шхвацабая и др., 1985) 

предлагат методика за корекция на невротичните разстройства у 

болни с хипертонична болест, основана най-вече на лечебното 

действие на С. Първоначално пациентите се обучават в това да 

запомнят комплекс от усещания („образа на релаксацията”), 

изпитвани по време на заниманията с автогенна тренировка. По-

нататък упражненията се изгражат така (самостоятелно или в 

група), че да се свърже „образа на релаксацията” с визуалния 

символ, в качеството на който се използва правилна геометрична 

фигура с център на симетрия („фигура на релаксацията”). В 

ситуация на емоционално психично напрежение болният 

възпроизвежда в продължение на 1-2 минути „образа на 

релаксацията”, спомняйки си или представяйки си „фигурата на 

релаксацията”. 

Лечението със С. почти няма противопоказания. Дори в 

тежки случаи на истерия, когато разясняването не помага, а 

хипнозата и автогенната тренировка не дават достатъчно добър 

ефект и могат да се съпровождат от усложнения, предчувствайки 

своя припадък с помощта на С. („Не трябва да се случи 

припадък!”) може да го „отблъсне” или да не го допусне. 

 

САМОВНУШЕНИЕ ПО БЕХТЕРЕВ //  

САМОВНУШЕНИЕ ПО БЕХТЕРЕВУ 

 

Описана от В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев, 1890-1892), тази 

методика се отнася към сугестивната психотерапия (сугестивная 

психотерапия) и представлява оригинален прийом за 

самовнушение, провеждано в състояние на лек хипнотичен сън (в 

началните стадии на хипноза/гипноз).  

Лечението се провежда амбулаторно. Болният, въведен в 

състояние на лек хипнотичен сън, трикратко произнася думата 

самовнушение, насочено към отстраняване на основния симптом 

на болестта. При следващите сеанси се добавя и самовнушение, 

насочено към отстраняване на други болестни нарушения. В 

дните между сеансите болняит трябва систематично да повтаря 

формулата на внушенеито, като по възможност „възпроизвежда в 
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паметта си онази обстановка, в която е било проведено 

внушението (внушение)”. 

По-късно, през 1911 г., В. М. Бехтерев описва методика за 

самовнушение, осъществявано преди естествен сън или веднага 

след събуждане. При тази методика формулата на самовнушение 

се изработва в съответствие с всеки конкретен случай, произнася 

се от първо лице, в утвърдителна форма и в настояще, а не в 

бъдеще време. Този прийом авторът разглежда по-скоро като 

спомагателен метод на внушение при лечението, но в редица 

случаи го смята за ефективен и когато се използва самостоятелно. 

Методът на самовнушенението в началните стадии на 

хипноза е ефективен при неврастении, истерия, затегнати 

астенични състояния след прекарана инфекция. 

 

САМОВНУШЕНИЕ ПО КУЕ // 

САМОВНУШЕНИЕ ПО КУЭ 

 

Широко разпространение сред прийомите за осъществяване 

на самовнушение (самовнушение) получава методиката на 

френския аптекар Куе (Куе/ Coue E., 1857-1926), която той нарича 

„школа за самообладание по пътя на съзнателното 

самовнушение” («школа самообладания путем сознательного 

самовнушения»). Нерядко целебното действие на различни 

лекарства, които той продава в своята аптека, Куе не може да 

обоснове физиологически и си обяснява със „силата на 

въображението” на болните. Той започва да се учи в техниката на 

внушението (внушение) и хипнозата (гипноз) у Лебо (Льебо, А. А.) 

и Бернхайм (Бернгейм, Bernheim Н.), а през 1910 г. отваря в 

Нанси собствена клиника, където лекува по своя методика. Куе 

изнася лекции за тази методика както в родината си, така и в 

Англия, които по-късно издава в малка книга. Той отбелязва, че 

дори силно внушаемият човек е невъзприемчив към внушението, 

ако му се противи и не го превърне в самовнушение.. Главната 

теза на неонансийската школа, оглавявана от Куе и Бодуен 

(Бодуэн, Baudouin Ch.): внушение не съществува, съществува 

единствено самовнушение. Куе започва да обучава своите 

пациенти, наричайки ги „ученици” (ученики), доколкото той 

самият не е лекар, като използва съзнателно самовнушението, 

тази „вродена сила на природата” («врожденная сила природы»). 

Преди всичко (което се представя като особено важно за 

терапевтичния успех), той убеждава „ученика” си в силата на 

самовнушението, като използва няколко прийома: изправяйки се, 

представяйки си себе си като дъска, запазвайки подвижността 

единствено в коленните стави, „ученикът” си внушава да падне 

назад и напред („Аз падам назад”, „Аз падам напред”/«Я падаю 

назад», «Я падаю вперед»); кръстосвайки пръстите на ръцете си, 

си внушава, че не може да „отпусне” ръцете си („Аз не мога, аз не 
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мога”)/ «Я не могу, я не могу»); внушава си, че не може да отпусне 

юмрука си. В дадения случай, както твърди Куе, „внушението на 

ръководителя само подбужда самовнушението”. Когато 

„ученикът” бива убеден каква мощна сила на самовнушението 

притежава, той, по думите на Куе, започва да „наподобява 

обработено поле, в което може да бъде посято семето и то да 

поникне; до този момент той е приличал на необработена почва, в 

която семето не би могло да поникне”. След това на „ученика” се 

предлага да затвори очи, за да не го отвличат заобикалящите го 

предмет, а в случаите например на „коремни болести” («болезни 

живота») да си внушава ясно, мърдайки устните си, така че 

думите да се чуват, че сънят му ще е спокоен и дълбок без тежки 

сънища, че всяка сутрин ще има […] добър апетит. При всяка 

една болест, самовнушението се провежда сутрин, веднага след 

събуждане, и вечер, в леглото, със затворени очи, като човек се 

съсредоточава върху това, което говори. Куе препоръчва 

внушението да е следното: „С всеки изминал ден аз се чувствам 

все по-добре и по-добре във всяко едно отношение”. Внушението 

трябва да е без усилия, без обмисляне, по детски, машинално, 

„като молитва” (как молитва). Добре е да се избират внимателно 

възловите места (колко думи, колко възлови момента). Куе 

лекува пациенти с най-различни заболявания. „Прилагането на 

самовнушението не заменя медицинското лечение, - отбелязва 

той, - но се явява ценно спомагателно средство както за болния, 

така и за лекаря”. 

Методиката на Куе развива и аргументира Бодуен, като 

изхожда от предположението, че поведението на човека се 

управлява от въображението и от несъзнаваните влечения. При 

мисленото повтаряне на едни и същи фрази автоматично 

възниква вътрешно съсредоточаване, което действа на 

несъзнаваното. На практика Бодуен препоръчва, по мнение на М. 

Е. Бурно (1974), болните да се учат да се потапят в самохипноза с 

цел да провеждат самовнушението именно в момента на 

събуждане или непосредствено преди заспиване. Потапянето в 

самохипнозата способства да се съсредоточи вним,анието върху 

някакъв обект (пламъкът на свещта в тъмното), върху някаква 

мисъл, достатъчно ярка, за да не се задържа насила вниманието 

върху нея, върху монотонни звуци (тиктакане на часовник), 

върху кратки фрази, които обобщават целта на самовнушението. 

Теоретично ефектът на внушението (самовнушението) Бодуен 

обяснява, като използва специален идеомоторен модел – 

„внедряването” на терапевтичната заповед в несъзнаваното, 

което е далеч по-лесно да се управлява от телесните движения, 

отколкото от съзнанието. Когато вниманието се умиорява от 

дългото съсредоточаване върху нещо (ние вече не виждаме онова, 

което гледаме, не чуваме онова, което слушаме), настъпва 

релаксация (релаксация) (освобождаване от умственото 
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напрежение), която може да премине в сън. Релаксацията 

спомага за „разголването” на несъзнаваното, за да може в него 

лесно да бъде въведена терапевтичната заповед. 

Куе и Бодуен разширяват ролята на самовнушението далеч 

извън медицинската практика, стараят се да създадат система за 

усъвършенстване на обществото, като допускат, че 

самовнушението може да измени светогледа на хората. 

Самовнушението по Куе-Бодуен придобива широка популярност 

през 20-те години на ХХ век. В нашата страна „куеизмът”  

(куэизм) се подлага на критика във връзка с това, че той 

игнорира нозологичните особености на заболяването и на 

личността на болния. 

Положителна страна в трудовете на Куе и на неговите 

последователи е пропагандирането на активните методи за 

психотерапия и на коригиращото самовнушение. Куе спомага за 

утвърждаването на активната роля на пациента в лечебния 

процес и за развиването на идеите за тренинга и обучението в 

психотерапията. Той също така демонстрира целесъобразността 

на положителното самовнушение вместо използването на 

отрицателно такова („Аз съм здрав” вместо „Аз съм болен”). 

Благодарение на тези свои положителни страни, методът С. П. К. 

е посрещнат с одобрение от В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев). 

 

САМОКОНТРОЛ //  

САМОКОНТРОЛЬ 

 

Това са процеси, посредством които човек се оказва в 

състояние да управлява своето поведение в условията на 

противоречивото влияние на социалното му обкръжение или на 

собствените му биологични механизми, в частност при склонност 

към натрапливи влечения, към импулсивни пориви и силна 

зависимост от външни влияния. През последните години 

понятието С. се прилага в ситуации, в които човек се опитва да 

измени първоначалните мотиви на своето поведение 

(контролирано поведение), което води до конфликтни или до 

нежелателни последици, като за тази цел човек се стреми да 

трансформира онези променливи, от които функционално зависи 

неговото поведение. Върху действията на този човек могат да 

оказват влияние измененията в обкръжаващата среда, 

биологичните  промени, самопоощрението и самонаказанието и 

др., при това те влияят така, че променят вероятността да се 

появи контролируемото поведение. С. се определя като 

специфично поведение на индивида в конфликтна ситуация, 

което влияе на онези събития или действия, които водят до 

конфликт. Понятието С. обаче не може да бъде изпълнено 

единствено с поведенческо съдържание. Необходимо е също да се 

познава предишния живот на индивида и наличните у него 
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възможности за избор в дадената ситуация. Пациентите трябва 

да бъдат обучени в редица прийоми, които да им помогнат в това 

да изменят своето обкръжение или поведението си в различни 

конфликтни ситуации. 

Поведенческият аспект предполага, че С. се явява преходен 

процес, приложим в ограничен брой ситуации, който има 

нееднозначна ефективност и зависи от биологичните и психични 

свойства на субекта, а също така от влиянията на социалната 

среда. Разграничават се 2 вида С. Към първия се отнася 

поведението на индивида, насочено към преодоляване на 

влечението към непосредствено действащо успокоително средство 

или към привлекателен вътрешен или външен дразнител с цел 

избягване на дългосрочните отрицателни последици, например 

при тютюнопушене, кражби, нарушаване на социалните забрани, 

при сексуално и агресивно влечение. Вторият вид С. 

представлява стремежът търпеливо да се преживява, преодолява 

дадена неприятна, тягостна ситуация, за да се постигне траен 

положителен ефект, например при необходимост да се понесе 

болка по време на медицинскска намеса, при изпълняване на 

скучна работа, при оказване на помощ на други и т.н. 

Разграничават се следните компоненти на С.: 

1) индивидът трябва да поеме отговорност за това да 

промени ситуацията, доколкото промяната може да доведе до 

явно положителни последици за него, като постигането на 

изменението чрез контролируемо поведение се разглежда като 

желана и оправдана цел; 

2) той трябва да следи за своето поведение и да го овладява 

в конфликтни ситуации; 

3) той трябва да съотнася своето поведение в конкретния 

момент с определени критерии, които се явяват цел на 

поведенческата промяна; 

4) индивидът трябва да оценява успеха или неуспеха в 

постигането на този критерии с помощта на самопоощряване или 

на самокритика. 

Процесът на С. приключва при стабилизиране на 

алтернативното поведение, което е особено важно в 

конфликтните ситуации, например когато бивш пушач реагира 

спокойно на своето влечение към тютюна или когато помирише 

или види цигари. При промяна на поведението с помощта на 

самоуправлението за отслабване на напрежението е важна 

подкрепата отвън, което засилва положителната мотивация за 

достигане на цели посредством С. Доколкото С. представлява 

само една от детерминантите на конфликтното поведение, 

неговата ефективност се определя както от биологичните 

изменения, така и от промените в обкръжаващата среда. 

Умората, въздействието на лекарствени и наркотични средства 

например, а също така влиянието на приятелите или на други 
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хора от социалното обкръжение понякога изменя вероятността за 

оказване на контрол върху поведението. 

Самоконтролираното поведение се отличава с трайност, т.е. 

то продължава определен период от време, през който се налага 

да се действа под строг С. Ако решението е взето, след него 

следват събития, които могат вече да не се контролират от 

взелото решение лице.  Такъв е случаят например, когато се 

взима решение даден човек да се подложи на операция, да 

постъпи в център за противонаркотична и противоалкохолна 

рехабилитация или да се поемат обществени задължения. 

Подобно решение, макар и да е временно, извежда индивида от 

конфликтната ситуация. Контролираното поведение в този 

случай действа единствено до момента на взимане на даденото 

решение. 

При устойчив С. индивидът непрекъснато се намира в 

конфликтна ситуация и му се налага да сдържа контролираното 

поведение достатъчно дълго време, за да намали вероятността от 

срив на конторлираните действия. Така например е необходимо 

да се държи човек, когато преминава курс за отслабване, в 

случаите, когато се налага да потиска агресивните си емоции и 

действия във враждебна обстановка или докато участва в 

напрегната психотерапевтична програма. 

Вариантите на базовия поведенчески модел на С. се 

различават най-вече по ролята, която в тях се приписва на 

познавателните фактори, които действат опосредствано по 

отношение на външните фактори. Някои автори подчертават 

важното значение на познавателните процеси (логически), 

такива като внимание, предвиждане на различни последици от 

поведението, решаване на проблеми или разработване на 

планове и стратегии. Други смятат за решаваща 

последователността на новоусвоени оперативни начини на 

поведение. При строго поведеническия подход  и двете концепции 

се отхвърлят с аргументацията, че всяко поведение може да бъде 

сведено до контрол на променливите от заобикалящата среда. 

Най-новите изследвания подчертават сложността на концепцията 

за С. и предлагат да се изучи влиянието върху неговата 

ефективност на следните фактори: готовността на човека за 

сблъсък с различни контролирани начини на поведение; 

мащабът на подкрепя от социалното обркъжение на 

самоконтролираното поведение; мотивацията за постигане на 

поставената цел; значение на контролираното поведение и 

развиване на способност за самоуправление с цел повишаване на 

самооценката; взаимоотношенията и взаимното влияние на 

факторите на обкръжаващата среда и на биологичните фактори. 

Изследвания показват, че в процеса на контролиране на 

поведението важна роля играят задълженията на индивида, 

постановката на целите, самонаблюдението и 
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самоподкреплението. Освен управляваната отвън програма за 

модификация на поведението, решаващо значение има и 

обстоятелството, че пациентът трябва да се почувства способен 

към С. и отговорен за процеса на промяна. В клиничната 

практика са се доказали като ефективни следните прийоми на С.: 

самонаблюдение, договор със самия себе си, самоподкрепление, 

самопоощрение и самокритика, самостоятелен контрол на 

стимулите, самостоятелна мобилизация и релаксация 

(релаксация), методиката на скритата настройка. Методите за С. 

се използват с терапевтична цел при психози и неврози у 

възрастни, деца и юноши. Някои компоненти на С. са успешно 

интегрирани в програмата за лечение на деца с емоционални 

нарушения и на възрастни с психични разстройства. Освен това, 

методите за С. намират клинично приложение при лечнието на 

психосоматични разстройства, депресии, панически и фобийни 

състояния, нарушения на работоспособността, никотинизъм, 

алкохолизъм и булимия. Методите за С. се използват също така и 

за намаляване на уморяемостта на пациентите при лечение, за 

формиране на мотивация за такова и за закрепване на 

терапевтичните успехи след като лечението завърши. 

 

САМОМОДЕЛИРАНЕ НА ОСНОВАТА  

НА ВИДЕОЗАПИС //  

САМОМОДЕЛИРОВАНИЕ  

НА ОСНОВЕ ВИДЕОЗАПИСИ 

 

Прилага се в 2 варианта: програма от занимания за 

самомоделиране (аутоекземплификация/ аутоэкземплификации), 

съставена преимуществено от самите пациенти, които участват 

непосредствено в избора на видеосюжети, в сътрудничество с 

психотерапевта или самостоятелно от психотерапевта. 

Достойнството на първия вариант се състои в това, че 

самомоделирането изпълнява едновременно 2 функции: 

пациентите незабелязано за самите себе си се въвличат в онова, 

което фактически се явява цел и съдържание на лечебната 

процедура. Този прийом помага да се преодолее психичната 

защита (психологическая защита) на пациента, която намалява 

ефективността на самомоделирането. Първият вариант може да 

се нарече активен, а вторият – пасивен. Сред недостатъците на 

пасивния вариант трябва да се отбележи изключително 

монополният характер на избора от страна на психотерапевта на 

адаптивните образци на поведение на пациента. 

Психотерапевтът в този случай е принуден да се ръководи 

единствено от собствените си прояви за най-целесъобразните 

(адаптивните) способи на поведение на неговите болни. Това 

може да доведе до изкривявания в структурата на 

самовъзприятието на пациента. 
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Основните различия между самомоделирането и 

видеообратната връзка (вж Видеообратна връзка в 

психотерапията/ Видеообратная связь в психотерапии) се 

свеждат до следното: 1) при самомоделирането се избират 

единствено положителните примери (по-добри образци на 

собственото им поведение), за да се подбуди пациента към това да 

повтори аналогичните успешни действия и към това да 

възприеме съответните поведенчески стереотипи; при 

видеообратната връзка няма отбелязани отганичения; 2) при 

самомоделирането нивото на стреса от първичното запознаване 

на болните с тяхното собствено изображение (отразеното им на 

монитора поведение) е минимизиран чрез демонстриране на 

всеки пациент единствено на варианти на неговата успешна 

дейност; при видеообратната връзка емоционално-афективните 

реакции на болните в аналогични ситуации са значително по-

интензивни. е се проявяват в различни вегетативни реакции 

(почервеняване или бледност на кожата, засилено потоотдляне, 

плачливост, парестезии), в палпиращите жестове (потъркване с 

дланта на ръката на лицето, шията или окосмената част на 

главата), а също така в демонстративното поведение 

(закриването на очите, отпускането на главата, отвеждането на 

главата и корпоса встрани или внезапните резки излизания от 

кабинета по време на сеанса). Съвкупността от изброените 

реакции е прието да се нарича видеошок (видеошок,  Кульгавин 

Л. М., Подсадный С. А.). 

В структурата на моделирането и самомоделирането 

основополагаща категория е примерът. Към основните 

характеристики на примера, които го отличават от другите 

средства за въздействие, се отнасят: неговата явност, очевидност, 

голямото количество връзки с другите, възможността за 

сравнение, убедителността на въздействието, множествеността на 

критериите. 

 

СЕБЕРАЗКРИВАНЕ НА ПСИХОТЕРАПЕВТА ПРЕД 

ПАЦИЕНТА // 

САМОРАСКРЫТИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТА ПЕРЕД 

ПАЦИЕНТОМ  

 

На англ. ез. – self disclosure.  

Прийом, описан през 1958 година от Джурард (Jourard S. 

М.), който се заключава в разкриването от психотерапевта на 

неговата личност пред пациента. Степента на разкритие може да 

бъде различна: от съобщаване на различни демографски данни 

за себе си до пълно себеразкритие, включително несвързани с 

процеса на психотерапия преживявания и проблеми. 

Всяка постъпка на психотерапевта съдържа в една или 

друга степен елемент на себеразкритие. Важно е независимо 
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дали себеразкритието е преднамерено или непроизволно, да се 

използва ефективно психотерапевтичното му въздействие. 

Вайнер (Weiner M. F., 1972) класифицира типовете себеразкритие 

според определящия аспект: 1) чувства — в този контекст те 

означават емоционалната реакция „тук и сега”, предизвикана от 

конкретния пациент или събитие (например „Вие ми харесвате”); 

2) нагласите (към определени явления) — повтарящите се 

чувства в аналогични ситуации („Харесват ми блондинки?”); 3) 

мнения — съждения относно пациента или дадени явления („Вие 

можете да бъдете харесван”); 4) формулировки — обосновка на 

съжденията относно пациента във връзка с неговата биография 

(„Вие можете да бъдете харесван заради..”.); 5) асоциации — 

мисли, възникващи във връзка с обсъждания момент („Вашата 

постъпка (или външност) предизвика у мен спомена за ..”.); 6) 

фантазии — по-сложни форми на асоциация („Мислено аз си 

представям вас и него (нея) и това как се срещате след тази 

беседа и обсъждате...”.); 7) преживяваният опит — реално 

обоснована асоциация, свързана със засегната тема („Това ми 

напомня нещо, което аз съм преживял..”.); 8) тяло — мимика, 

жестове, движение на тялото като невербални форми на 

себеразкритие, съпътстващи думите или заменящи ги; 9) история 

(„Аз съм роден в Ню Джърси”); 10) отношение към околните („Аз 

реагирам по същия начин, когато моята жена..”.); 11) околните 

(„Моята жена..”.). 

Управляваното себеразкритие е уместно, когато 

психотерапевтът влиза в ролята на модел за поведение на 

пациента. То може да бъде полезно и в случай, че 

психотерапевтът признава своите грешки в прилагането на един 

или друг прийом, ако това е било отбелязано от пациента. 

Прекомерното увличане в себеразкритие обаче може да навреди 

на психотерапевтичния процес. Себеразкритието е 

противопоказано, ако то е несвоевременно, в частност ако Азът на 

болния е недостатъчно зрял или ако болният изпитва негативно 

емоционално отношение към психотерапевта. В тези случаи 

пациентът може да използва себеразкритието на лекаря, за да го 

дискредитира, като форма на съпротива срещу психотерапията. 

Себеразкритието на психотерапевта е необходимо да се 

прилага, като се отчитат съответните потребности на пациента в 

определен момент и в условията на контролирана спонтанност. С 

помощта на себеразкритието психотерапевтът може да успокои и 

емоционално да подкрепи, да внуши и интерпретира, да създаде 

чувство за взаимно разбиране, да предостави на пациента модел 

на собственото му поведение за идентификация. 

Себеразкритието на психотерапевта се използва за 

задълбочаване на психичния контакт с пациента на относително 

по-късните етапи от психотерапевтичния процес. Разработени са 

специални психотерапевтични инструменти за оценка на 
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степента на себеразкритие на психотерапевта в 

психотерапевтичните отношения с определени пациенти. Най-

известен сред тях е въпросникът на Джурард (1958).  

 

САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА 

ГРУПА // 

 САМОУПРАВЛЯЕМАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

ГРУППА  

 

На англ. ез. – self-help group, consciousness-raising group. 

Група, която провежда своите занимания без ръководител-

професионалист. 

Могат да бъдат разграничени 8 типа С. П. Г. 

1. Група, оглавена от лидер-непрофесионалист, който 

претендира да изпълнява ролята на психотерапевта и на 

учителя-гуру. Често заниманията в такива групи повлияват 

негативно както на участниците, така и на лидера. В нашата 

страна игнорирането на груповата динамика (групповая 

динамика) в такива групи нерядко се съчетава с безкритичнио 

използване на почерпени от източните култури прийоми. 

2.  Групи с лидер-непрофесионалист или без лидер  

(leaderless group), които не си поставят психотерапевтични цели 

(психотерапевтические цели) и са обединени от общи проблеми. 

Типичен пример за такава организация е обществото на 

„Анонимните алкохолици”. Подобни групи могат да събират жени 

с трудности в семейните отношения или емигранти с проблеми в 

адаптацията. Те изпълняват ефективно функцията на 

социотерапевтични клубове и групи за подкрепа, могат да 

подпомагат психопрофилкактичната подготовка или развиването 

на общите хуманни ценности на участниците в тях (типичен 

пример за това са груповите срещи).  

Интересен пример за реализирането на 

психопрофилактичните цели се явяват групите за консултиране 

(группы ко-консультирования, co-consulting). Зародили се в САЩ 

по инициатива на мениджъра Джекингс (Джекинса, Jackins H.), 

понастоящем този тип общества на ко-консултантите 

непрофесионалисти съществуват в 65 страни. Обучението на ко-

консултанти се провежда групово в продължение на 10 седмици, 

като по-нататък в хода на обучението се формират двойки, които 

се срещат редовно всяка неделя в рамките на няколко години. По 

време на срещите партньорите в рамките на един час 

последователно влизат в качестовото на ко-консултант. 

Прилаганите катартични и парадоксални гещалт-прийоми 

спомагат за емоционалното разтоварване и за преоценка на 

житейските стереотипи и събитията от миналото. Интерпретации 

(интерпретация) и съвети не се използват. Централната 

хуманистична идея на ко-консултирането е добре илюстрирана в 
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следния цитат на Джекинс: „Всеки човек във всеки един момент 

от миналото винаги е правил всичко, което е зависвило от него, 

поради което не заслужава нито упреци, нито обвинения от 

никого, включително от самия себе си”. 

3. Редуващи се срещи (перемежающиеся встречи, alternate 

meeting, coordinated meeting) — планирани или регулярно 

включвани в разписанието на работата психотерапевтични 

групи (психотерапевтические группы) срещи без психотерапевта, 

които се редуват със срещи, провеждани от такъв. Подобен 

порядък на срещите, като съществен елемент на груповата 

психотерапия (групповая психотерапия), за първи път е 

предложен от Волф (Вольф, Wolf A.). Трябва да се отбележи, че 

повечето родни групови психотерапевти (групповые 

психотерапевты) се отнасят резервирано към груповите срещи 

без тяхното участие и скептично към опита, придобит в група без 

професионален водещ. 

 

СВОБОДНИ АСОЦИАЦИИ //  

СВОБОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ 

 

При използване в качеството му на специален термин, 

терминът „С. А”. обозначава способ на мисленето на пациента, 

поощряван от предписанието на аналитика пациентът да се 

подчини на „основното правило”, т.е. свободно, без утаивание да 

изказват своите мисли, като през това време не правят опити да 

се концентрират, да тръгват от определена дума, число, образ в 

съновидение, представа, или самопроизволно (да насочват 

асоциациите си – бел. прев.).  (Райкрофт Ч., Лапланш Дж., 

Понталис Дж. Б., 1996). 

Правилото на С. А. се явява опора на цялата 

психоаналитикачна техника и често в литературата бива 

определяно като „основно, фундаментално” правило. Невъзможно 

е да се посочи точна дата на това откритие – Фройд (Фрейд/Freud 

S.) се движи към него постепенно – между 1892-1898 г. – и по 

различни начини. В писмо до Цвайг (Цвейг/ Zweig S.) Фройд 

(1931) отбелязва, че техниката на С. се разглежда от много хора 

като най-важното постижение на психоанализата (психоанализ). 

Джоунс (Джонс/ Jones E., 1954) смята разработването на метода 

на С. А. за „един от двете най-велики дела в научния живот на 

Фройд, като другото е самоанализът (самоанализ), благодарение 

на който той се учи да изследва сексуалния живот на детето, 

включително знаменития едипов комплекс («эдипов комплекс»). 

Асоциациите се разглеждат в качеството им на индикатори 

на онези целенасочени идеи и фантазии, които не могат да бъдат 

постигнати от пациента без интерпретиращата помощ на 

аналитика, доколкото те се намират в психодинамичното 

несъзнавано. Фройд използва две немски думи «Einfall» и 



 

 
~1246~ 

«Assoziation»,, много различни по смисъл, но които обикновено се 

превеждат на английски език като «association» (ассоциация), а 

често се употребяват и на немски като синоними. Добрата 

„«Einfall» (внезапно възникнала мисъл, идея) съдържа в себе си 

творческото начало, докато в същото време думата «Assoziation” 

подчертава връзката. В крайна сметка в субективния опит  

„Einfall” се явява израз на мисловния процес, който води към 

нова конфигурация на асоциациите («Assoziationen») на 

пациента, които обаче се обединяват в единно осмислено от 

аналитика цяло.  «Einfall» притежава интегрираща функция, 

която го доближава до инсайта (инсайт). 

Техниката на С. А. (Райкрофт Ч., 1995) се основава на три 

положения: а) мисълта е склонна да се движи по посока на онова, 

което е значимо за мислещия; б) потребностите на пациента в 

лечението и осъзнаването (осознание), че го лекуват, го навеждат 

км асоциации на това, което е значимо за него, с изключение на 

ситуациите, при които действат съпротиви (сопротивление); в) 

съпротивите стават минимални при отпускане и максимални при 

съсредоточеност. Именно приемането от Фройд на техниката на 

С. А. му позволява да се откаже от хипнозата (гипноз) и да 

провежда аналитична работа със съпротивите, проявяващи се по 

време на аналитичните сесии като неспособност на пациента да 

асоциира свободно. Обикновено работата със С. А. започва след 

като е завършило предварителното интервю. В предварителното 

интервю аналитикът оценява способността на пациента да работи 

в психоаналитична ситуация. Част от тази работа е в това да се 

определи еластичността на Егото на пациента, неговата 

способност да възстановява своите душевни сили, докато се 

колебае между по-регресивните функции на неговото Его, които 

са необходими при свободните асоцииации, и по-развитите 

функции на Егото, които изискват разбиране на аналитичните 

нахлувания, даване на отговор на директни въпроси и 

резюмиране на всекидневния живот в края на сеанса (Томэ X., 

Кёхеле Х., 1996). 

Контекстът, в който пациентът бива инструктиран за 

правилата на С. А., изисква специално внимание. Често 

формалните моменти, свързани с лечението, а именно 

ограничителните съглашения относно заплащането, времето на 

сеансите и почивните от работа дни (които обикновено не 

предизвикват у повечето хора особено приятни чувства), се 

обсъждат едновременно в рамките на един и същ сеанс, по време 

на който се обсъжда и „фундаменталното правило”. Фактически 

различните аспекти на съглашението са така тясно свързани, че 

правилото на С. А. много често погрешно се възприема почти като 

еквивалент на договор, подобен на договор за хонорар и на 

процедура, към която се придържат страните в случай на 

прекъсвания и на пропускане на сеанси. Тревогата, вече налична 
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у пациента, се засилва поради неприричната необходимост 

пациентът да разкрива своите най-съкровени тайни на непознат 

човек. 

Фройд (Фрейд, 1916-1917) се опитва с помощта на анекот да 

поясни защо никога не трябва да си позволяваме дори във вид на 

изключение да запазваме своите тайни – той казва, че ако около 

църквата Св. Стефан се създаде убежище за виенските 

бездомници, то те биха останали именно там. Той не разрешава 

да се правят каквито и да било изключения от фундаменталното 

правило и заставлява своите пациенти да съблюдават абсоютна 

честност. По негово мнение, практиката потвърждава, че е 

безсмислено да се правят изключения. 

А. Фрейд (А. Фрейд, Freud А.) смята за решаващо това как 

пациентът преживява правилото за С. А. Това преживяване, 

очевидно, не е предварително съществуваща величина, а 

ситуативна и процесуална такава – колкото повече 

фундаменталното правило встъпва като свещено, толкова по-

силно е противодействието срешу него. „Така ние се интересува 

не от това основното правило да се съблюдава заради самото него, 

а породеният от него конфликт. Едва когато наблюдението е 

насочено последователно върху То, след което върху Аза, и 

интересът е раздвоен, обхващайки двете страни на намиращия се 

пред нас човек, ние можем да говорим за психоанализа, 

отличаваща се от едностранния хипнотичен метод (Freud А., 

1937). 

Призивът към С. А. сякаш води към дилема – възможността 

му да каже нещо зависи от степента, до която той прави 

съзнателни опити да взима свободно решения. Правилото (на С. 

А. – бел. прев.) трябва да го поощрява да отхвърли съзнателната 

селекция в полза на свободната игра на мисълта. Ако описаните 

от пациента чувстви и мисли се разглеждат от гледна точка на 

тяхната детерминация, те изглеждат несвободни в смисъл, че са 

мотивирани. Пациентът не може да контролира латентното 

съдържание на своята мотивация, доколкото разгръщенето на 

несъзнаваните и предсъзнателните мисли и желания се 

нарушава от т.н. цензура. Интерпретативната помощ в 

преодоляването на цензурата позволява на пациента да осъзнае 

своята зависимост от несъзнаваните желания, както и да обогати 

своите мисли, в резултат на това, че той отново е получил достъп 

до тях. Така С. А. водят към настоящето, което изглежда като 

един неразрешим логически парадокс, макар и свободните 

асоциации да отразяват противоречия, присъщи на 

напрежението между зависимостта и автономията. Правилото 

дори може да се разглежда като символ на противоречието: ние 

ставаме по-свободни, когато се примиряваме със зависимостта си 

от нашето тяло, от неговите потребности, от близките ни и пр. 

(Томэ, Кёхеле, 1996). 
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Мислещият пациент, у когото възниква случайна 

асоциация, винаги когато говори, ще отхвърля или задържа 

всяка случайна дума или неясна мисъл. Задържаният материал 

не е загубен за С. А., поведението обаче на твърде амбивалентния 

компулсивен болен от невроза показва, че правилата могат да 

бъдат доведени до абсурд (ad absurdum). Действително, две 

различни мисли не могат да бъдат изразени едновременно. 

Освен влиянието на индивидуалната патология на 

пациента върху разбирането на фундаменталното правило, 

важно е да се разгледа онова, което внася в разбирането от 

пациента на това правило аналитикът. Много пациенти разбират 

С. А. като изискване за несвързано, неподредено или нелогично 

мислене или като техен собствен монолог в присъствието на един 

мълчащ аналитик. 

Томе, Кехеле (Томэ, Кёхеле, 1996) показват, че 

запознаването с фундаменталното правило често води до 

недоразумения, които се нуждаят както да бъдат изяснени, така 

и да бъдат интерпретирани (интерпретация). Ако пациентът 

реагира на стимулирането от страна на аналитика с монолог, то 

трябва да се постави въпросът с какво аналитикът е предизвикал 

такава реакция. Съществуват редица анекдоти на тази тема. 

Лоуенщайн (Лоуенштейн/ Loewenstein R.) съобщава за пациент, 

който казва: „Аз мислех да асоциирам свободно, но по-добре да Ви 

кажа какво всъщност мисля”. Способността на пациента да 

асоциира свободно може да нараства с нарастването на 

продължителността на лечението. Айслер все пак (Айсслер/ 

Eissler K., 1963) посочва, че е „съмнително някой напълно да 

постигне съответствие с това изискване”. Томе и Кехеле (Томэ, 

Кёхеле, 1996) продължават: „Ние не можем да твърдим, че в края 

на лечението всички пациенти ще дават по-творчески и по-

спонтанни асоцииация, отколкото в началото. Голямата 

вътрешна свобода може да се проявява различно – в мълчанието, 

в речта и в действията”. 

При запознаването на пациента с фундаменталното 

правило една от най-напрашивающихся техники се явява 

използването на метафори, които могат да отклонят пациента от 

строго задължителното „Вие трябва да кажете всичко” («вы 

должны сказать все») и от вътрешно свободното „Вие можете да 

кажете всичко” («вы можете сказать все»). Няколко метафори 

могат да изпълняват тази функция, това зависи от много 

фактори, и не на последно място – от тяхното семантично 

съдържание. 

Фройд използва метафората за пътешествието на голямо 

разстояние. „Въпросът ‘С какъв материал да започнем 

лечението?’ като цяло няма значение – без особено значение е 

дали ще се започне с историята на живота на пациента, с 

историята на неговата болест, или със спомени от детството му. 
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Трябва да се позволи на пациента да говори и сам свободно да 

избере от кое място да тръгне. Ето защо ние му казваме: „Преди 

да мога да Ви кажа нещо, трябва да науча много за Вас. Моля, 

разкажете за себе си”. Единственото изключение е, че пациентът 

трябва да съблюдава фундаменталното правило на 

психоаналитичната техника. Това трябва да му се съобщи на 

първо място: „Още едно нещо, преди да започнете – онова, което 

ще ми разкажете, трябва да се различава в едно отношение от 

обичайната беседа. По правило, Вие се опитвате да прекарате 

една свързваща нишка през всички Ваши разсъждения и ,за да 

не се отдалечите твърде много от същността, Вие изключвате 

страничните мисли, второстепенните теми, които могат да 

възникнат у Вас. Сега обаче Вие трябва да действате по друг 

начин – ще забележите, че в хода на Вашия разказ ще се 

появяват различни мисли, които бихте искали да сложите 

настрана зарадикритичното си отношение към тях, както и 

поради това, че те будят възражения. Ще изпитвате желание да 

си кажете, че едно или друго нещо не е уместно или съвършено 

не е важно, или е безсмислено и поради това не е необходимо да 

говорите за него. Вие не трябва никога да се поддавате на тази 

критична нагласа – тъкмо обратното, независимо от нея, Вие 

трябва да кажете именно това, към което изпитвате отвращение. 

По-късно ще видите и ще се научите да разбирате причината за 

това предписание – единственото, което е необходимо да следвате. 

Така че говорете всичко, което Ви идва наум.  

Действате така, сякаш сте пътешественик, който седи до 

прозореца на вагона и описва на някой, който седи навътре във 

вагона, променящите се картини. И накрая, никога не 

забравяйте, че сте обещали да бъдете абсолютно честен, и не 

изключвайте от разказа си нищо, за което по някаква причина Ви 

е неприятно да говорите” (Freud S, 1913). 

Тази метафора показва какво се разбира под термина 

„свободна” («свободная»), а именно да не се изключва нещо 

съзнателно или умишлено. Повечето аналитици смятат, че никак 

не е лесно да се преведе „свещеното правило” («священное 

правило», Фрейд, 1916-1917) в продуктивна светска форма. По 

какъв начин пациентът възприема онова, което казва 

аналитикът, зависи от  избора както на време, така и на думи. 

Колкото по-голямо е Супер-Егото, толкова по-малко е свободното 

асоцииране. 

Целесъобразно е пациентът да бъде запознат с правилата 

стъпка по стъпка, именно изхождайки от тази форма, като се 

отделя особено внимание на избора на времето за това, на думите 

и преди всичко на реакциите на пациента. Всички изказвания на 

аналитика по повод на правилата са важни за отношенията на 

пренос, а това как той реагира на въпросите на пациента, особено 

на тези за фундаменталното правило, влияят както на преноса 
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(перенос), така и на работния алианс (рабочий альянс). 

 

СЕКТОРНА ТЕРАПИЯ НА ДОЙЧ //  

СЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ДОЙЧА 

 

Основният принцип, предложен от Дойч (Дойч/ Deutsch F., 

1949) и заложен в модел на психотерапия с ограничени цели, се 

явява работата върху неосъзнатите фактори, влияещи върху 

аспекти на реалността, а не върху самата ситуация. 

Психотерапията се фокусира върху ограничени аспекти на всеки 

един проблем с цел да се постигне адаптацията на пациента в 

онези сфери на живота, с които той до този момент не е успявал 

да се справи. Вместо свободни асоциации (свободные ассоциаций) 

се използват изкуствено предизвикан положителен пренос 

(перенос) и асоциативен анализ. Разговаряйки с болния, 

психотерапевтът се съсредоточава преимуществено върху 

симптомите и конфликтите, определя ключовите думи и фрази в 

казаното от пациента и отразяващи неговите основни проблеми, 

изважда от контекста някои от тях и ги използва в беседата си с 

болния, като наблюдава неговите реакции. Тези ключови думи и 

фрази, прилагани от лекаря в качеството им на стимулен 

материал, обикновено предизвикват ответна реакция под 

формата на свободни асоциации. Задачата на психотерапевта е 

да насочва тези асоциации и да поддържа техният постоянен 

характер. С помощта на подобни прийоми ве се осъществява 

връзка между симптомите и актуалните конфликти и по-дълбоко 

лежащи проблеми. Постоянните конфронтации (конфронтация) 

на психотерапевта в известна степен служат на целите, към които 

обикновено са насочени интерпретациите (интерпретация): 

оживяват спомените, привичните асоциативни вериги се 

разпадат и биват заменени от нови такива. В този тип беседа 

психотерапевтът целенасочено учи болния да прави разлика 

между неговите минало и настояще Аз, стимулирайки го да 

коригира своите защитни нагласи. 

 

СЕМЕЙНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Особен вид психотерапия, насочен към корекция на 

междуличностните отношения и имащ за цел отстраняване на 

емоционалните разстройства в семейството, най-добре изразени в 

онзи от него, който е болен (Мягер В. К., Мишина Т. М., 1976). 

През последната четвърт на XIX в. възниква учението за 

„семейната диагностика” (семейная диагностика) и „семейното 

лечение” (семейное лечение, Маляревский И. В., 1886; Smith Z., 

1890) на различните психични разстройства. Същински 

основоположник на С. П. в Русия и един от първите в света е И. 
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В. Маляревский. През 1982 г. в Санкт-Петербург той основава 

лечебно-възпитателно заведение за психично болни деца и 

юноши, чиито персонал отделя голямо внимание на 

диагностиката на взаимоотношенията в семействата на психично 

болните, на ролята на дисхармоничното възпитание при 

формирането на едни или на други прояви на душевните болести. 

С роднините на болните деца се провежда „семейно възпитание” 

(семейное воспитание) — праобраз на съвременната С. П. 

Потребността на населението от С. П. се проявява във 

всички страни по света особено към средата на 40-те години на 

XX в. след завършването на Втората световна война (Spiegel J. Р., 

Bell N. W., 1959), а в СССР — през 70-те години и след 1990 г.  

(Мягер В. К., 1976; Эйдемиллер Э. Г., 1994). Понастоящем се 

обособяват няколко основни направления в С. П.: 

психодинамично (психодинамическое, Мягер В. К., Мишина Т. 

М., 1976; Костерева В. Я., 1979; Трегубов И. Б., 1987; Бабин С. М., 

1996; Ackermann N. W., Franklin P. F., 1985), системно и 

стратегическо (системное и стратегическое, Эйдемиллер Э. Г., 

1990, 1994; Чаева С. И., 1992; Haley J., 1976; Minuchin S., Fishman 

H. С., 1981; Palazzoli М. S. et al., 1981; Burnham G., 1991), а също 

така еклектично (эклектическое, Эйдемиллер Э. Г., 1980; Захаров 

А. И., 1982). 

Исторически първо в С. П. е психодинамичното 

направление, които възниква, както смятат на Запад, от анализа 

на Фройд (Фрейд/ Freud S.) на случая на „малкия Ханс” 

(«маленького Ганса» (Sakamoto J., 1967). Известно е, че бащата на 

Ханс си води дневник и пише на Фройд писма, в които съобщава 

за процеса на интерпретация на преживяванията на неговия 

син, който страда от натраплив страх от коне, а в отговор 

получава съвети как да проведе тази работа. Формулирани са 

основните принципи на психодинамичния подход: анализът на 

историческото минало на членовете на семейството, техните 

неосъзнати желания, психичният проблем и взаимните 

проекции, преживяни в ранния етап на онтогенезата и 

възпроизведени в актуалния опит. Задачата на психотерапията 

се явява да се постигне инсайт (инсайт) — осъзнаване на това 

как нерешените в миналото проблеми влияят върху 

взаимоотношенията в семейството в дадения момент и как от този 

нарушен контекст на отношения възникват невротичните 

симптоми и неконструктивните начини за адаптация към живота 

у някои негови членове. Понастоящем подобен подход, който 

изисква големи усилия, както от страна на психотерапевта, така 

и от страна на семейството и огромен разход на време, се смята за 

икономически по-малко целесъобразен, но за високоефективен. 

Както показва съставът на участниците във Втората 

международна конференция (Краков, 1990) и на Третия 

(Юваскюля, 1991) и Шестия (Иерусалим, 1992) международни 
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конгреси по С. П., представителите на психодинамичното 

направление бяха 25 %, а привържениците на системната 

семейна психотерапия (системная семейная психотерапия) — 

около 60% от обшия брой участници. Представителите на 

еклектичното направление обединяват в психотерапевичната 

работа със семействата различни по лечебния си механизъм 

методи: хипноза (гипноз), автогенна тренировка (аутогенная 

тренировка), медитация (медитация), домашни задания по 

модифициране на поведението (домашние задания по 

модификации поведения), анализ и интерпретация на 

взаимоотношенията (анализ и интерпретация 

взаимоотношений), групови дискусии (групповые дискуссии) и др. 

В хода на С. П. продължителността на работата, която може 

да се колебае от няколко седмици до няколко години, обособява 

редица етапи. Продължителността на С. П. се обуславя от 

тежестта на психичните разстройства у „носителя на симптома” 

(носитель симптома), изразеността на междуличностните 

конфликти в семейството, мотивацията на членовете на 

семейството към постигане на терапевтичните изменения. Когато 

участниците в психотерапията питат Сатир (Satir V.) колко ще 

продължи семейната психотерапия, тя отговаря: „За да определя 

в какво се състои Вашият проблем, ще са ми нужни от 3 до 6 

сесии с продължителност 1 час, а по-нататък Вие сами ще решите 

достатъчно ли е това за Вас или ще пожелаете да продължите да 

работите с мен”. В началото С. П. се провежда с честота 1-2 сеанса 

в седмица, а след това срещите се провеждат 1 път на две 

седмици, а още по-нататък — 1 път на 3 седмици. 

Често в С. П. се обособяват 4 етапа (Эйдемиллер Э. Г., 1976; 

Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В., 1989): 

1) диагностичен (диагностический, семейный диагноз), 

2) ликвидация на семейния конфликт (ликвидация 

семейного конфликта), 

3) реконструктивен (реконструктивный), 

4) поддържащ (поддерживающий). 

Под семейна диагноза се разбира типизация на 

нарушенията на семейните отношения с отчитане на 

индивидуално-личностните свойства на членовете на семейството 

и на характеристиките на болестта на един от тях (Мишина Т. М., 

1983). Диагностиката на семейните отношения се осъществява в 

процеса на присъединяване към семейната група на 

психотерапевта, който издига и проверява диагностициращите 

проблема хипотези. Особеност на процедурата по семейна 

диагностика се явява това, че тя има съпровождащ (сквозной) 

характер, т.е. съпътства С. П. на всички етапи и предопределя 

избора на психотерапевтични техники. Друга особеност на 

диагностиката на семейните отношение се заключава в нейния 

стереоскопичен характер. Това означава, че в случай, че 
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информацията за случващото се е получена от един от членовете 

на семейството в рамките на еднократна среща, тя трябва да бъде 

съпоставена с информацията от другите членове на семействата и 

с впечатлението, което се е формирало у психотерапевта при 

беседата с участниците в процеса на психотерапия и при 

наблюдението на тяхното поведение при този процес 

(„семейството през очите на детето”/ семья глазами ребенка», 

„семейството през очите на родителите”/  „семья глазами 

родителей”,  „семейството през очите на психотерапевта”/семья 

глазами психотерапевта”, „какви сме ние всъщност”/”какие мы на 

самом деле»). На втория етап,  в хода на едностранните срещи на 

психотерапевта с пациента и с членовете на неговото семейство, 

се осъществява изявяване и кларификация (кларификация) на 

източниците на семейния конфликт и неговото ликвидиране 

посредством емоционалото отреагиране на всеки член на 

семейството, въвлечен в конфликта, и в резултат на това 

установяване на адекватен контакт с психотерапевта. 

Психотерапевтът помага на участниците в конфликта да се 

научат да говорят на език, който е разбираем за всички. Освен 

това, той поема върху себе си ролята на посредника и предава в 

съгласуван обем информацията за конфликта от един член на 

семейството на друг. Невербалният компонент на тази 

информация може да бъде транслиран от психотерапевта на 

сеанса от тип съвсместна среща, за което се използва прийома 

„робот-манипулатор” („робот-манипулятор”). След като изслушва 

противоречивото съобщение на участниците в сеанса, 

психотерапевтът го превежда на езика на жестовете, а 

експресивността на жеста провокира сензитивността и 

толерантността на участниците. По този начин на този стадий 

водещи се оказват следните психотерапевтични методи: 

недирективната психотерапия (недирективная психотерапия), 

насочена основно към вербализацията (вербализация) на 

неосъзнатите отношения на личността; а също така специално 

разработени методи за въздействие на членовете на семейстово 

един на друг (опит да се установи контакт и да се произведе 

ефект по пътя на намесата в йерархичния ред на различните 

личностови аспекти на участниците) (Эйдемиллер Э. Г., 

Юстицкис В., 1999). На етапа на реконструкцията на семейните 

отношения се осъществява групово обсъждане на актуалните 

семейни проблеми във всяко отделно семейство или в 

паралелните групи на пациенти със сходни проблеми и техните 

роднини. В същите групи се провежда ролеви поведенчески 

тренинг и обучение, като се следват правилата на 

конструктивния спор (конструктивный спор). На поддържащия 

етап, или на етапа на фиксацията, в естествените условия на 

семейството се закрепяват навици за емпатично общуване и расте 

диапазонът на ролевото поведение, придобит на предишните 
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етапи, изслушват се коментарите относно динамиката на 

вътресемейните отношения, провеждат се консултиране и 

корекция на придобитите навици за общуване, приложими в 

реалния живот. 

Выделение этапов позволяет структурировать процесс С. п., 

обосновывает последовательность применения тех или иных 

психотерапевтических методов в зависимости от целей и объема 

диагностических сведений. По Э. Г. Эйдемиллеру, В. В. 

Юстицкису, понятие «этап С. п.» и выбор адекватной ему 

психотерапевтической методики — взаимосвязанные между собой 

явления. К психотерапевтическим приемам, наиболее часто 

применяемым в С. п., относятся следующие (Мишина Т. М., 1983): 

1) ефективно използване на мълчанието (эффективное 

использование молчания), 

2) умение да слушаш (умение слушать), 

3) обуение с помощта на въпроси (обучение с помощью 

вопросов), 

4) повторение (повторение, резюмирование), 

5) сумарно повторение (суммарное повторение), 

6) уточнение (прояснение) и отражение на афекта 

(отражение аффекта), 

7) конфронтация (конфронтация), 

8) проиграване на роли (проигрывание ролей), 

9) създаване на „живи скулптури” (создание «живых 

скульптур»), 

10) анализ на видеомагнитофонни записи (анализ 

видеомагнитофонных записей) (Perrez M., 1979). 

Поддръжниците на разширеното разбиране относно 

съдържанието на С. П., смятат, че всяко едно индивидуално 

психотерапевтично въздействие върху членовете на семейството, 

което преследва за цел положителното повлияване върху 

семейството като цяло, може да се оценява в качеството си на 

един от вариантите на С. П. (Bach О., Scholz M., 1980; Kratochvil 

S., 1985). Това допускане се оказва справедливо, ако, 

изслушвайки пациента и издигайки хипотеза за семейната 

диагноза, психотерапевтът мисли в категории цялостната 

семейна структура и, „следователно, предварително оценява как 

едно или друго въздействие се отразява на семейните 

взаимоотношения като цяло” (Столин В. В., 1981). Освен това, 

смисълът на принципа на системността се проявява в светлината 

на идеята за „кръговата причинност” («круговая причинность») в 

семейството, т.е. взаимообусловеността на личността и 

междуличностните отношения, съгласно която стилът на 

общуването, характерът на взаимодействията, типът възпитание, 

от една страна, и личностните особеностите на членовете на 

семейството – от друга, образуват един затворен, постоянно 

възпроизвеждащ се хомеостатичен цикъл (Andolfi М., 1980). С. П. 
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се явява опит да се разруши този цикъл и да се създадат 

конструктивни алтернативи на семейното функциониране. 

 

СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ //  

СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

С. К. се явява разновидност на семейната психотерапия, 

като то има отличителни признаци, граници и обем на 

интервенцията. С. К. се развива паралелно със семейната 

психотерапия и те взаимно се обогатяват. 

С. К. си оставя за цел съвместното с консултанта изучаване 

на заявката (проблема) от члена (членовете) на семейството, за да 

се постигнат изменения в ролевото взаимодействие в него, в 

търсенето на личностния ресурс на субектите на консултиране и 

при обсъждането на начините за разрешаване на ситуацията — 

„ветрилото от решения” (веер решений). Многообразието от 

прийоми и методи на С. К. е обусловено от различни теоретични 

концепции, сред които водещи понастоящем са когнитивно-

поведенческата психотерапия, в това число рационално-

емоционалната психотерапия, системното и емпиричното 

направления (Минухин, Minuchin S.), Сатир (Satir V.) и др.). Е. Г. 

Ейдемилер (Э. Г. Эйдемиллер, 1994) извежда основните 

принципи и правила на С. К.: 

1. Установяване на контакт и присъединяване на 

консултанта към клиентите. Постигане се помощта на 

поддържането на конструктивна дистанция, която спомага 

оптималното общуване, чрез прийомите на мимезиса 

(наподобяване — бел. прев.), синхронизация на дишането на 

консултанта и на „заявителя” на проблема, използването на 

сказуеми в речта, които отразяват доминиращата 

репрезентативна система на този, който съобщава за семейния 

проблем. 

2. Събиране на информация за проблема на клиента с 

използването на прийоми от метамоделирането и на 

терапевтични метафори. Субективизацията на 

психотераптичната цел се постига с въпроси като: „Какво искате 

Вие?”, „Какъв резултат искате да постигнете Вие?”, „Моля, 

опитайте се да разкажете за това без отрицателната частица „не”, 

като опишете резултата с положителни термини”. 

3. Обсъждане на психотерапевтичния договор. Тази част от 

С. К. се признава от много специалисти като една от най-

важните. Обсъжда се разпределението на отговорността: 

консултантът обикновено отговаря за условията на безопасност 

на С. К. и за технологиите на достъпа до разрешаването на 

проблемите на клиента, а последният за собствената си 

активност, искреност, желание да измени своето ролево 

поведение и др. След това участниците в С. К. се договарят за 
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продължителността на работата (общото време средно е 3-6 часа) 

и за дължината на всеки сеанс. Обсъжда се периодичността на 

срещите: обикновено в началото те се провеждат веднъж 

седмично, а по-нататък един път на 2-3 седмици. Важен аспект 

на С. К. е обсъждането на условията на заплащане и се 

предоставя информация на клиента за това колко може да струва 

С. К., ако то се осъществява в бюджетно общинско учреждение, 

тъй като това способства за усилването на мотивацията на 

клиентите за терапевтична промяна. Необходимо е също така да 

се уговорят възможните санкции при нарушаване на условията 

на договора от страните. 

4. Следващата стъпка в процедурата на С. К. е уточняване 

на проблема на клиента с цел максималната му субективизация 

и за да се определят ресурсите на семейството като цяло и на 

всеки член на семейството поотделно. За това помагат въпроси от 

типа: „Как преди сте се справяли с трудностите, какво Ви е 

помагало?”, „В какви ситуации сте били силни, как сте 

използвали своята сила?”. 

5. Провеждане на същинско консултиране. Необходимо е да 

се укрепи вярата на клиентите в успешността и безопасността на 

процедурата по консултиране. „Вашето желание да осъществите 

изменения, Вашият предишен опит, активността и искреността 

Ви в съчетание с желанието на консултанта да сътрудничи с Вас, 

неговите професионални качества и опит ще бъдат надеждна 

гаранция за успешността на работата”. С участниците в 

консултирането се обсъждат положителните и отрицателните 

страни на установените стереотипи на поведението, например с 

помощта на въпроси като: „Какво, по Ваше мнение, е най-лошото 

при настоящите обстоятелства?”, „Кое е най-хубавото в 

обсъжданата ситуация?” Осъществява се съвместно търсене на 

нови шаблони на поведение — „ветрила от решения” (веера 

решений). Консултантът предлага следващите въпроси: „Какво 

все още не сте правили, за да решите проблема си?”, „Как са се 

държали значимите за Вас хора, когато са се оказвали в сходна 

ситуация? А Вие бихте ли могли да постъпите така?”, „Какво ще 

Ви помогне да извършите подобна постъпка?”. Могат да се 

използват прийоми за визуализация: клиентите, намиращи се в 

транс (а за това способства „точното следване по маршрута на 

проблема на заявителя” («точное следование по маршруту 

проблемы заявителя»), създават образ на новата ситуация и 

фиксират възникващите при това кинестетични усещания.  

6. Тази стъпка в С. К. се нарича „екологична проверка” 

(«экологическая проверка»/ Bandler R., Grinder J., 1995). 

Консултантът предлага на членовете на семейството да си 

представят самите себе си в сходна ситуация след 5-10 години и 

да изследват своето състояние. 

7. Приближавайки се към завършване на С. К., 



 

 
~1257~ 

консултантът предприема усилия по „застраховане на резултата” 

(«страхование результата»). Това е така, защото понякога 

клиентите се нуждаят от действия, които да им помогнат да 

придобият увереност при усвояване на нови модели на 

поведение. Те могат да получат от консултанта някаква задача за 

домашно и покана да дойдат на повторна консултация след 

известно време, за да обсъдят получените резултати. 

8. В редица случаи е необходимо да се проведе процедурата 

„отсъединяване” (отсоединения). Тя може да протече автоматично 

при сравняване от клиентите на заявената цел и на получение 

резултат, но понякога консултантът е принуден да стимулира 

отсъединяването (Эйдемиллер Э. Г, 1994; Haley J., 1976). За тази 

цел Хейли често използва „парадоксалните задачи”, точното 

изпълнение на които води до точно противоположния резултат. 

На младите съпрузи например, които са се консултирали по 

повод на това как да изразяват своите чувства — да бъдат 

открити или по-сдържани, било предложено следното задание: „В 

продължение на седмица се карайте по един час на денонощие с 

цел да проверите своето емоционално реагиране” Допускането на 

Хейли било, че предвид човешката природа, никой съзнателно 

няма да нанесе на себе си и на другия вреда. У съпрузите, които 

се опитали да изпълнят това задание и после се отказали от него, 

обратно, се укрепило желанието да се ценят един друг и те взели 

решението да се откажат от услугите на „странния” консултант. 

Понастоящем С. К. е най-търсеният вид психотерапевтична 

помощ сред населението на Русия. Освен в системата на 

здравеопазването, семейни консултанти вече се назначават и в 

образователната система – в психологическите центрове, 

непосредствено в училищата, в консултациите, действащи в 

рамките на системата на министерството за социална помощ, в 

комитетите по защита на семейството и на децата, а също така и 

в други учреждения. 

 

СЕМЕЙНИ МИТОВЕ //  

СЕМЕЙНЫЕ МИФЫ 

 

Термин, предложен от Ферейра (Ferreira A. J., 1966), който 

обозначава определени защитни механизми, използвани за 

поддържането на единството в дисфункционалните семейства. 

Синоними на С. М. се явяват понятията „вярвания” 

(верования), „убеждения” (убеждения), „семейно кредо” (семейное 

кредо), „ролеви очаквания” (ролевые экспектации), „съгласувана 

защита” (согласовнная защита), „образ на семейството или образ 

‘Ние’” (образ семьи, или образ „Мы”), „наивна семейна 

психология” (наивная семейная психология) и др.(Эйдемиллер Э. 

Г., Юстицкис В., 1999). 

С. М. се изследват с клинични и експериментално-
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психологически методи в рамките на психоаналитичното 

разбиране за защитните механизми, на теориите за ролевото 

взаимодействие, на когнитивната психология и на когнитивно-

поведенческата психотерапия. Т. М. Мишина (1983) първа 

въвежда понятието „образ на семейството или образ „Ние”), под 

който има предвид цялостното, интегрирано образувание — 

семейното самосъзнание. Една от най-важните функции на 

семейното самосъзнание се явява цялостната регулация на 

поведението на семейството, съгласуването на функциите на 

неговите членове. Адекватният образ „Ние” определя стила на 

живот на семейството, в частност съпружеските отношения, 

характера и правилата на индивидуалното и на груповото 

поведение. Неадекватният образ „Ние” — това са съгласуваните 

селективни представи за характера на взиамоотношенията в 

дисфункционалните семейства, които се създават за всеки член 

на семейството и за семейството в целия наблюдаван публичен 

образ – С. М. Целта на този мит е да замаскира онези 

неудовлетворени потребности и конфликти, които преживяват 

членовете на семейството и да съгласува някои идеализирани 

представи на членовете на семейството един за друг. За 

хармоничните семейства е характерен съгласувания образ „Ние”, 

а за дисфункционалните – С. М. 

Под С. М. много автори разбират определено неосъзнато 

взаимно съгласие между членовете на семейството, функцията на 

който е да възпрепятства осъзнаването на отхвърлените образи 

(представи) за семейството като цяло и за всеки негов член. 

Съществуват митове като „проекция” (проекция), „отказ” (отказ), 

„разцепване” (расщепление), някои когнитивни селективни 

сценарии, описани в „наивната семейна психология”, определено 

съдържание на С. М., което особено често се среща в 

дисфункционалните семейства на съвременна Русия (Мишина Т. 

М., 1983; Эйдемиллер Э. Г., 1994). Механизмът на психична 

защита — „разцепване” се проявява в 2 форми. Първата се 

среща, когато съпрузите имат сходни личностови проблеми. В 

този случай „отхвърлените страни” на представите за себе си на 

всеки един от съпрузите се проектират от тях извън пределите на 

семейнството и солидарно не се приемат и от двамата съпрузи. 

Например съпрузи с изтласкани сексуални импулси, които 

изпитват неосъзнато безпокойство по отношение на своите 

сексуални потребности, са склонни да създават мита „ние сме 

чисти, идеални хора”, а другите хора да смятат за мръсни, 

разпуснати и да разпространяват тази оценка спрямо моралните 

устои на цялото общество. При втората форма на разцепване, 

става дума за ситуация, при която единият от съпрузите търси в 

другия онези качества на индивида, които несъзнавано се 

възприемат от него като символ на потиснатите аспекти на 

собствената му личност. Същността на взаимното съгласие за 
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забрана се състои в това, че всеки един от партньорите неосъзнато 

поддържа в своя съпруг проявите на онези качества, които той не 

признава в себе си.  И оттук, вместо хармонично съгласие, в 

частност по отношение на въпросите за това кое е приемливо в 

секса, у единия от партньорите възниква стремеж да поощрява у 

другия партньор такива форми на поведение, каквито той самият 

се бои да реализира. В тази ситуация търсенето на път към 

удовлетворението на собствените сексуални потребности е 

съпроводено от преживяването на неувереност, тревога и вина. 

Когнитивните аспекти на възприятията на членовете на 

семейството, създадени от съгласуваните представи за семейното 

функциониране, основани на когнитивни семейни сценарии, с 

помощта на които се поддържа семейното единство, се 

разглеждат в рамките на когнитивната психология и на 

когнитивно-поведенческата психотерапия (Ellis A., 1977, 1981, и 

др.). Когнитивните семейни ситуация са достатъчно дълго 

съществуващ, динамичен и резистентен към интерференция 

образец на дейността или начин на реагиране при лица в 

определен семеен контекст. Той се развива сам, благодарение на 

диференциацията и на интеграцията на вече съществуващите 

елементи (нагласи, предписания и убеждения, емоционално-

поведенчески реакции и т.н.) и може да бъде актуализиран по 

необходимост при промени в характера на взаимодействието на 

два индивида, на личността и изискванията, на семейството и 

средата. 

Според Е. Г. Ейдемилер (Э. Г. Эйдемиллер, 1995) в 

дисфунционалните семейства най-често се проявяват следните С. 

М. „Ние сме такова отлично семейство, но другите не могат да го 

разберат”, „Той е толкова лош (за детето), че не си струва да се 

грижим за него”, „Той е много чувствителен (дете, болен член на 

семейството) и изисква специално отношение, ние живеем заради 

него”. Подобни С. М., предявявани пред околните (учители, 

познати, психотерапевти), предполагат и определена структура 

на семейните роли: „семейство с кумир” (семья с кумиром), 

„семейство с болен член” (семья с больным членом), „изкупителна 

жертва” (козел отпущения) и др. В основата на тези митове лежат 

неосъзнатите емоции, които по определен начин обединяват 

членовете на семейството: вина, емоционално отхвърляне, страх 

пред отговорността да се влезе в определена семейна роля. 

Адекватният образ „Ние” спомага за цялостната регулация на 

поведението на членовете (елементите) в динамичната система 

на семейния контекст, а неадекватният приема формата на С. М., 

който подпомага поддържането на дисфункционалните 

отношения в семейството, в резултат на което потребностите на 

нейните членове от ръст и изменение, от самоактуализация и 

сътрудничество, се оказват неудовлетворени, а семейството като 

цяло ригидно възпроизвежда предходния опит, като отчита слабо 
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измененията в по-голямата система — тази на обществото. 

 

СИМПТОМАТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Наред с каузалната (причинната, психогенетичната) 

психотерапия С. П. се явява неизменна част от индивидуалните 

психотерапевтични програми. Към С. П. се отнасят направления, 

методи, форми и технически прийоми, ориентирани 

непосредствено към отстраняването или към отслабването на 

симптоматиката на заболяването. По това С. П. се отличава 

например от личностно-ориентираната (реконструктивна) 

психотерапия на Карвасарский, Исурина, Ташликов (личностно-

ориентированная (реконструктивная) психотерапия 

Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова), като позволява да се 

реализира каузалния подход към разбирането и ликвидирането 

на приините и механизмите на болестта, а също така и от други 

методи за каузална психотерапия (рационално-емоционална 

психотерапия/ рационально-эмоциональная психотерапия, 

когнитивна психотерапия/когнитивная психотерапия, 

психоаналитична психотерапия/ психоаналитическая 

психотерапия, класическа психоанализа/ классическая 

психоанализа и др.). 

Според целите на нейното провеждане, С. П. може да бъде 

ориентирана към отстраняването на ключов симптом на 

заболяването, към подобряване на общото състояние на 

пациента, към установяване на контрол върху физиологичните 

функции и тяхното управление, към оптимизиране на 

поведението. Други видове С. П. предполагат по-голяма 

центрираност на нейните методи върху различни сфери на 

личностното функциониране, например С. П., която е насочена 

към когнитивните компоненти на личността, до голяма степен 

засяга емоционалните процеси, влияещи върху поведението. 

В качеството на С. П. могат да встъпват самостоятелни 

методи, технически прийоми от различни психотерапевтични 

методи и съчетания от тях, ориентирани в системата на дадена 

конкретна индивидуална психотерапевтична програма към 

симптоматично въздействие. 

За отстраняване на основните симптоми на заболяването 

или за подобряване на общото състояние в практиката на руските 

психотерапевти традиционни се прилагат различни варианти на 

хипнотерапия (гипнотерапия), на косвено и въоръжено 

внушение (иглорефлексотерапия, методика „маска”/ методика 

„маска”, плацебо-терапия/плацебо-терапия, автогенна 

тренировка/ аутогенная тренировка. 

През последно време значително разпространение 

получиха невролингвистичното програмиране 
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(нейролингвистическое программирование) и психосинтезът 

(психосинтез). 

За провеждането на С. П., която предполага 

активизирането на когнитивния компонент на личността, се 

използва рационална психотерапия (рациональная 

психотерапия), чиято цел се явява логическото разубеждаване на 

пациента, а също така различни варианти на разяснителна 

психотерапия  (Давиденков С. Н., 1956). 

Към групата методи за С. П,, центрирани върху 

емоционалната страна на личността, могат да бъдат отнесени 

различни варианти на катартичната психотерапия 

(катартическая психотерапия), методиката за внушение наяве 

(методика внушение наяву) и в хипнотично състояние, 

хипносугестивната емоционално-стресова психотерапия на 

Рожнов (эмоционально-стрессовая психотерапия Рожнова), 

прийоми и техники от гещалт-терапията (гештальт-терапия) 

и др.  

Към методите, насочени към изменение на поведението, се 

отнасят рязлични варианти на поведенческата психотерапия 

(поведенческая психотерапия), някои методики от автогенната 

тренировка (аутогенная тренировка), тренингът в биологична 

обратна връзка (биологическая обратная связь), поведенческото 

моделиране с използване на видеообратна връзка, техники от 

невролингвистичното програмиране (нейролингвистическое 

программирование), социодрама (социодрама) и др. В 

наркологията се използват специфични методики от аверсивната 

и условно-рефлекторната психотерапия.  

Изборът на методика на С. П. се определя от личностовите 

особености на пациента, от неговия светоглед и предпочитания, 

от неговата вътрешна картина на болестта, от характера на 

протичане на заболяването, а също така от етапа на неговото 

развитие, от възможностите на психотерапевтичната служба, от 

съдържанието на неговата индивидуална психотерапевтична 

програма.  

При неврозите С. П. се провежда в съчетание с личностно-

ориентирана (реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, 

Исурина, Ташликов, което отразява интегративния характер на 

съвременната психотерапия, като при това съчетаване двата 

подхода взаимно се допълват.  

При други гранични състояния, а също така при алкохолна 

зависимост, поради неясната патогенеза на тези заболявания, 

често С. П. се явява значимо направление на психотерапията и 

може да се съчетава с биологична терапия и с други мероприятия.  

С. П. играе не по-малко важна роля играе при лечението на 

психичните заболявания. Нейната задача в тези случаи се явява 

стабилизирането на ремисията и оказването на съдействие в 

рехабилитацията на пациентите. 
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СИНДРОМ НА ЕМОЦИОНАЛНОТО ИЗГАРЯНЕ // 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СГОРАНИЯ 

 

Специфичен вид професионална деформация при лица, 

работещи в тесен емоционален контакт с клиенти и пациенти, 

при оказване на професионална помощ. 

Терминът «burnout» («эмоциональное сгорание») е 

предложен от американския психиатър Фрайденберг 

(Фрейденберг, Freidenberg H. G.) през 1974 г. При превода на 

английския термин «burnout» на русский язык, родните автори 

използват два варианта на превод: „емоционално прегаряне”  

(«эмоциональное перегорание») и  „емоционално изгаряне” 

(«эмоциональное сгорание»). 

Б. Б. Бойко посочва, че С. Е. И. е изработен от личността 

механизъм на психична защита, проявяващ се под формата на 

пълно или частично изключване на емоциите (понижаване на 

тяхната енергетика) в отгоговор на определени психотравмиращи 

въздействия. Маслах (Маслах,  Maslach S.), одна из ведущих 

специалистов по исследованию С. э. с., детализирует проявления 

этого синдрома: 

1) усещане за емоционално изтощение, за изнемощялост 

(човек не може да се отдава така на работата си, както преди); 

2) дехуманизация (тенденция към развитие на негативно 

отношение към пациентите); 

3) негативно самовъзпитание в професионален план – 

недостатъчно усещане за професионално майсторство. 

След като феноменът става общопризнат, закономерно 

възниква въпросът за факторите, които играят съществена роля в 

С. Е. И. на личностно, ролево и oрганизационно ниво. 

_Личностен фактор_ Проведените изследвания показват, че 

промеливи като възраст, семейно положение, стаж на дадената 

рaбота, не са свързани с нивата на С. Е. И. Установява се, че 

жените в по-голяма степен се развива емоционално изтощение, 

отколкото при мъжете, отсъства връзка между мотивацията и 

развитието на С. Е. И. (удовлетвореност от заплащането на труда) 

при наличие на корелация със значимостта на работата като 

мотив за дейност, с удовлетвореността от професионалния ръст. 

Онези рaботещи, които изпитват недостиг на автономност 

(„свръхконтролирани”) са по-склонни да “прегорят”. 

Фрайденберг описва „изгарящите” като съчувстващи, 

хуманни, меки, увличащи се, идеалисти, ориентирани към хората 

и едновременно с това – интровертирани, често завладяни от 

натрапливи идеи (фанатични), „пламенни” и лесно 

солидаризиращи се. Махер (Махер,  Maher E.) допълва този 

списък с „авторитарност” («авторитаризм») и с ниско ниво на 

емпатия (эмпатия). В. В. Бойко (В. В. Бойко) посочва следните 
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личностни фактори, които спомагат за развитието на С. Е. И.: 

склонност към емоционална ригидност, интензивна 

интериоризация (възприятие и преживяване) на обстоятелствата 

в професионалната дейност, слаба мотивация за емоционално 

отдаване в професионалната дейност.  

_Ролеви фактор_ Изследвания на психотерапевти 

демонстрират значими корелации между ролевата конфликтност, 

ролевата неопределеност и „изгарянето”. Работата в ситуации на 

разпределена отговорност ограничава развитието на С. Е. И., а 

при неясно или неравномерно разпределена отговорност за 

собствените професионални действия влиянието на този фактор 

нараства рязко дори при съществено ниска работна натовареност. 

За развитието на С. Е. И. спомагат онези професионални 

ситуации, при които съвместните усилия не са съгласувани, няма 

интеграция на действията, налична е конкуренция, като 

същевременно резултатът зависи от степента на координация на 

действията. 

_Организационен фактор_ Развитието на С. Е. И. е 

свързано с наличието на хронично напрегната психоемоционална 

дейност: интензивно общуване, подкрепата му с емоции, 

интензивно възприятие, преработка и интерпретация 

(интерпретация) на получаваната информация и взимане на 

решения. Друг фактор за развитието на С. Е. И. е 

дестабилизиращата организация на дейността и 

неблагополучната психична атмосфера – т.е. неясните 

организация и плaниране на труда, недостатъчните необходими 

средства, наличието на бюрoкратични моменти, многочасовата 

работа, която има трудно измеримо съдържание, емогиогенният 

характер на работата с деца, страдащи от различни заболявания). 

Повечето изследвания акцентират вниманието върху 

фазите на С. Е. И., които се разглеждат от гледна точка на 

теорията за стреса на Селие (Селье, Selye H.). 

I фаза — „напрежение” («напряжение»). Наличие на 

тревожно напрежение, което служи като предвестник и пусков 

механизъм при формирането на С. Е. И. и се съпровожда от 

усещане за тревожност, от понижено настроение, което по данни 

на Н. В. Козина (Н. В. Козина, 1998) се отбелязва у 50% лекари-

психотерaпевти. В качеството им на основни причини, които 

провокират развитието на С. Е. И., у лекарите-психотeрapeвти се 

отчита най-вече действието на професионални фактори като: 

трудно измеримото съдържание на работата, наличието на 

психоемоционално пренатоварване, отсъствието на ясни 

задължения, свойствени за работата на психотерапевта. 

Наличието на такива личностни фактори като повишената 

отговорност, високата степен на емоционална въвлеченост в 

проблемите на пациентите, характерни за лекарите-

психотерапевти, видимо могат да спомогнат за увеличаването на 
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напрежението като „пусков” механизъм на формирането на С. Е. 

И. 

При разглеждане на отделните симптоми на тази фаза най-

високи се явяват показателите по симптома „преживяване на 

психотравмиращи обстоятелства”. Даденият симптом се проявява 

в осъзнаването (осознание) на психотравмиращите фактори в 

професионалната дейност, невъзможността да се промени каквото 

и да било в нея, в натрупването на раздразнение и отчаяние. 

Второ място по степен на изразеност заема симптомът „тревога, 

депресия”. Този симптом се установява във връзка с 

професионалната дейност в особено сложни обстоятелства, които 

подбуждат към емоционално изгаряне като средство за психична 

защите (психологическая защита). 

II фаза — съпротива («сопротивление»). Действието на 

тази фаза се проследява от момента на появата на напрежението, 

когато самият човек едва започва да осъзнава неговото наличие, 

той се стреми да избягва действието на емоционалните фактори с 

помощта на пълно или частично ограничаване на емоционалното 

си реагиране в отговор на конкретно психотравмиращо 

въздействие. 

Огрaничаването на диапазона и на интензивността на 

включването на емоциите в процеса на професионално общуване 

се установяват у 81,2% от лекарите-психотерапевти, като при 25% 

от тях се наблюдава формираща се фаза на съпротива, т.е. 

състояние, доближаващо се до тоталната редукция на емоции. 

Степента на ограничаване на емоционалното реагиране 

превишава значително наличното напрежение, което 

свидетелства както за висока степен на психична защита, така и 

за наличието на неадекватна „икономия на емоции” («экономия 

эмоций»), за ограничено емоционално отдаване, за опростяване и 

съкращаване на процеса на общуване между лекаря-

психотерапевт и пациента. 

Един от доминиращите симптоми на тази фаза се явява 

синдромът на „неадекватното избирателно реагиране”  

(«неадекватное избирательное реагирование»). За такива хора е 

характерен професионалният навик да си пестят емоциите, да 

ограничават своето емоционално отдаване за сметка на едно 

избирателно, по-малко интензивно реагиране в хода на работните 

контакти, което свидетелства за високо ниво на 

професионализъм. Вторият доминиращ симптом за „редукция на 

професионалните задължения” («редукция профессиональных 

обязанностей») също е достатъчно изразен у лекарите-

психотерапевти, т.е. за тях е характерно използването в тяхната 

професионална дейност на по-опростен процес на общуване, 

стрeмеж да се облекчат, съкратят задълженията, които налагат 

емоционални загуби. 

III фаза — „изтощение” («истощениe»). Характеризира се със 
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спад на общия енергиен тонус. Емоционалната защита под 

формата на С. Е. И. става неизменен атрибут на личността. 

Наличието на емоционално изтощение се отбелязва у 18,7% 

лекари-психотерапевти, като 6,2% от тях страдат от изразена 

степен на емоционално изтощение („емоционално изгаряне”/ 

«эмоциональное сгорание»). Не се отчитат доминиращи симтпоми 

на тази фаза. 

Установена е положителна зависимост между нивото на 

емпатия и симптома „преживяване на психотравмиращи 

обстоятелства” («переживание психотравмирующих 

обстоятельств»), между нивото на емпатия и симптома „тревога и 

депресия”. Следователно, наличието на такива личностни 

качества като склонност към съчувствие, хуманност, 

сензитивност, увлеченост и съврeменно неустойчивост, 

импулсивност, характерни за лица с невисока емпатия, се явяват 

предразполагащи към формирането на С. Е. И. Напротив, 

симптомите на „емоционално-нравствена дезориентация”  

(«эмоционально-нравственной дезориентации»), т. е. Отсъствие на 

нравствени чувства, ориентацията към лични предпочитания са 

свойствени за лица с ниска емпатия. Високото ниво на емпатия 

корелира отрицателно със синдрoма на „личностна отстраненост” 

(«личностная отстраненность»), която не позволява на личността 

да се деформира професионално. 

И така, макар за лекарите-психотерапевти е характерно 

наличието на високо ниво на емоционално напрежение, но 

благодарение на високата им способност за съпреживяване и 

съчувствие, а също чрез използване на различни способи за 

справяне, на тях им се удава да избегнат появата на 

емоционално изтощение. 

В различни направления на психотерапията с цел 

оптимизиране на процеса на взаимоотношения между лекаря-

психотерапевт и болния през последните десетилетия получават 

разпространение различни видове тренингови методи за 

подготовка и усъвършенстване на психотерапевтите: 

интерперсонален вариант на тренинга (тренинг), терапeвтичен 

тренинг, балинтовски групи (балинтовские группы), 

котерапевтичният и супервизорският модел. 

Тренинговите занимания спомагат в изработването на 

необходимите за успешната рaбота на лекарите-психотерапевти 

качества и за предотвратяване на професионалната им 

деформация, в частност под формата на С. Е. И. 

 

СИНТЕТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Понятие, което се среща в психотерапевтичната литература, 

в частност в книгата „Психотерапия” (Психотерапия) на 
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известния чешки психотерапевт Кратохвил (Kratochvil S., 1987). 

Той сближава това понятие с комплексната, интегративна 

(интегративная) психотерапия, като подчертава значението му в 

емпиричен и научно-познавателен план. Емпиричният подход 

произтича от практиката на психотерапевтичната дейност, която 

използва в лечението на пациента всички достъпни знания от 

различни школи. Научният подход се стреми към синтез на вече 

съществуващите и научно разработени методи на психотерапия. 

Тук ние срещаме редица хипотези: 

1) при всички подходи има общ изначален фактор, който 

следва да бъде проявен и синтетично квалифициран; 

2) при различните подходи могат да се идентифицират и 

различни изначални фактори, които могат да доведат до една и 

съща цел по различни начини; 

3) съществуват различни изначални фактори, които е 

необходимо да се отчитат в изследването на различни признаци и 

проблеми у конкретния пациент, но които не са пригодни в други 

случаи, когато се изисква да се идентифицират и отчетат други 

фактори. 

Тези 3 хипотези не се изключват една друга. 

Разработването на понятието С. П. изсква да се разчита на 

знанието за основни неспецифични признаци, които се откриват 

в различни психотерапевтични направления. В описанието им 

Кратохвил се позовава на работата на Франк (Франк, Frank J. D., 

1973). Последният посочва 4 такива признака: 

1. Взаимоотношения между пациента и психотерапевта в 

контекста на диадните отношения. Важна тяхна черта е вярата 

на пациента в знанията на психотерапевта и в неговата 

възможност да може да му помогне. Пациентът трябва да вярва, 

че психотерапевтът е загрижен за него и за стоящите пред тях 

двамата задачи. Това незадължително е „съгласие” на лекаря с 

пациента, а по-скоро намерение на психотерапевта да окаже 

помощ на пациента, независимо от състоянието на последния. 

Психотерапевът трябва да внуши на болния увереността в това, 

че той ще се справи със своите проблеми и че той 

(психотерапевтът) приема пациента такъв, какъвто той може да 

стане. 

2.  Раздел от терапията, насочен към усилването на 

очакванията на пациента. Лечебните процедури се провеждат в 

специални помещения, в места, които имат „истинска аура” 

(подлинная аура), които „провокират” пациента да активизира 

терапевтичното си сътрудничество с психотерапевта. Пациентът е 

свободен да изразява своите чувства, да участва емоционално в 

лечебната процедура, той е длъжен да бъде постоянно уверен в 

това, че никой няма да го принуждава към това, което той ще 

прави по време на лечението. 

3. Разясняването на понятията „здраве” и „болест”, 
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„нормално” и „болестно състояние” («здоровье» и «болезнь», 

«нормальное» и «болезненное состояние»). Това разяснение 

помага на пациента да се ориентира в своите симптоми. Такъв 

тип помощ от позицията на „философията на живота” (философия 

жизни) се квалифицира като частично оптимистична, а не като 

водеща до деморализация на болния.  

4. Подход към теорията. Някои подходи детайлно насочват 

дейността на пациента, други поощряват неговата инициатива. 

Добре е, ако пациентът признава своите грешки и се постарае 

след това да ги коригира, което ще изисква от него определени 

усилия и задължения. Активното участие на психотерапевта и на 

пациента в този процес служи за основа на техните отношения и 

на влиянието на лекаря върху лечебния процес. Тяхната дейност 

при всеки един подход може да бъде различна по свой 

специфичен начин, но техните функции остават неизменни. 

Посочените 4 признаци на психотерапията, по Франк, 

влияят на пациента по няколко начина: 

1) усилват стремежа към научаване (научение) на 

когнитивно и на битово ниво, спомагат за детайлното обяснение 

на затрудненията; психотерапевтът (а в групата — и нейните 

членове) служи за образец на алтернативните начини за 

преодоляване на проблема, а пациентът опознава разликите 

между собствените резултати и реалността, между своята дейност 

и дейността на другите, между своята оценка на другите хора и 

тяхната оценка за него самия; 

2) увеличават надеждите за подобрение, включително и у 

психотерапевта по отношение на неговия метод; 

3) полагат се основите на успеха, който нараства в 

зависимост от способността на всеки да се справи със своя 

проблем; 

4) помагат да се преодолее деморализиращото влияние на 

околните. 

Обстоятелството, че общите фактори на психотерапията 

(общие факторы психотерапии) обуславят ефективността на 

различни нейни форми, според Франк не означава, че всички 

форми на психотерапия са взаимозаменяеми. Едни подходи 

афективно са по-приложими към едни пациенти, други — към 

други. Той смята, че представителите на различните школи 

трябва да продължат да разработват собствените си възгледи и 

хипотези, колкото и еклектични да изглеждат те. Способностите и 

работата на психотерапевта ще помогнат на пациента да 

придобие увереност в себе си, което зависи и от възможностите на 

последния да овладее нужната схема и прийоми. 

Отбелязваното от много автори отсъствие на съществени 

преимущества в ефективността на психотерапията, 

осъществявано от представители на различни направления с 

помощта на различни методи, позволява на Люборски и др. 
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(Luborsky L. et al., 1975) да оценят този факт с думите от „Алиса в 

страната на чудесата” на Л. Карол: „Всеки печели и всеки 

заслужава награда” («Все выигрывают, и каждый заслуживает 

награды»). Но казаното по-горе не означава, че 

психотерапевтичното въздействие върху пациента не може да се 

усили с отчитане на особеностите на неговата личност и 

клиничните прояви на заболяването му. Така изследванията на 

Ледер  (Leder S., 1992) показват, че при болните от 

експерименталните групи, в които освен стандартната 

терапевтична програма (индивидуална и групова психотерапия, 

социотерапия) (индивидуальная и групповая психотерапия, 

социотерапия), се прилагат също хипноза или медитация (у 

пациенти с доминиращи соматични симптоми), педагогическа 

ролева терапия и тренировка в социални навици (у пациенти с 

доминиращи поведенчески нарушения) и поведенческа 

психотерапия (у пациенти с доминиращи психични симптоми), се 

отбелязва по-голяма степен на симптоматично подобрение, 

отколкото при пациентите, които са лекувани единствено по 

стандартната терапевтична програма. 

Примери за реализация на С. П. са мултимодалната 

терапия на Лазарус (мультимодальная психотерапия Лазаруса), 

теорията на Гарфилд (теория Гарфилда, Garfield S. L., 1980), 

изложена в неговата книга „Еклектичният подход” 

(Эклектический подход»), и др. 

Разглеждайки понятията „синтетична психотерапия” 

(«синтетическая психотерапия»),, „интегративна психотерапия” 

(«интегративная психотерапия»), „еклектична психотерапия” 

(«эклектическая психотерапия»), „комплексна психотерапия” 

(«комплексная психотерапия»), би следвало да помним 

изказването на В. Н. Мясищев (В. Н. Мясищев, 1973) по повод 

неговото отношение към психотерапевтичната полипрагмазия 

(използване на много методи наведнъж – бел. прев.): „Ние се 

присъединяваме към онези психотерапевти, които говорят за 

комплексен метод за лечение на неврозите, но решително се 

разграничаваме от хората, използващи този термин, без добре да 

разбират значението му. Така, като признаваме значението на 

психофармакологията и на другите средства на лечебната химия, 

а също така силата на природата, смятаме тези методи за 

спомагателни и категорично възразяваме срещу подмяната им с 

психотерапия, което, за съжаление, се прави често. Основа на 

психотерапията е знанието за личността и за нейните отношения 

като вътрешни условия на невротичната декомпенсация, нейните 

слаби, уязвими места, които определят и непреодолимата за нея в 

момента декомпенсация по отношение на външните условия; 

правилното решение на въпроса за насоката, способите и най-

ефективните методики в психотерапията ние търсим в 

познанието за личността и за нейната онтогенеза”. 
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СИНТЕТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО КРЕЧМЕР // 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО КРЕЧМЕРУ 

 

Разработена е през 60-те г. на ХХ в. от В. Кречмер (В. 

Кречмер, Kretschmer W.), който е син на немския психиатър и 

медицински психолог Е. Кречмер (Э. Кречмер/ Kretschmer Е.). 

Този подход (Бурно М. Е., 1995), продължавайки 

традицията на учението на Е. Кречмер за характера, синтезира в 

себе си идеите ня някои религиозни и мистични учения 

(йога/йога, санхя/саньхя, дзен/дзэн), на емпирични 

психотерапевтични подходи (внушение в състояние на 

бодърстване, хипноза/ гипноз и др.), идеите на някои немски 

просветители и културолози (естетично възпитание на Гьоте –

Шилер, митологията и разбиранията на Шелинг/ Шеллинг), 

дълбинната психология на Новалис и Каруса (Новалис и Каруса). 

В основата на теоретичната концепция за С. П. П. К. лежи 

единството на биологичните, психичните и духовните процеси, 

които опредеят „индивидуалната структура на динамичното 

развитие на характера”. Съгласно това помощта на лекаря-

психотерапевт трябва да съответства на тази триединна 

структура и да се простира от отстраняването на болестните 

симптоми до подготовката за разбирането на смисъла на живота. 

В същото време посочените процеси имат своя динамика и 

организацията, и се развиват по свои собствени закони. Така 

природното в човека (биологичното) е тясно свързано с телесните 

и псоихофизиологичните му особености: то се определя от научно-

обосновани закономерности и оказва значително влияние върху 

психичните процеси, които, в частност, се изразяват в 

динамиката на характера. Духовното (личностното, 

метафизичното) е онова, което „престъпва” биологичните и 

психологичните закони и не зависи нито от строежа на тялото, 

нито от душевните свойства на човека. В С. П. П. К. духовното 

има религиозен или философско-нравствен смисъл. Естествено, 

едно такова разглеждане на духовните процеси изисква 

привличането на религиозни и философски системи, които 

определят извънпсихологическите процеси с божествена природа. 

Особено важни предпоставки на С. П. П. К. се явяват, на 

първо място, вярата на психотерапевта в стихийната божествена 

сила, заключаваща се в духовното движение на човека: на второ 

място, обръщането към творческата и свободна личност на 

пациента, който може както да осъзнае своето духовно 

предназначение, така и да възпрепятства неговите прояви; и на 

трето място – признаването на културно-историческия контекст, 

на „обществено-културното пространство”, което, от една страна, 

представлява само по себе си продукт на човешката дейност, а от 

друга – може да влияе върху процеса на придобиване и на 
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осъзнаване (осознание) на човешкото предназначение. Авторът 

подчертава значението на привличането на културата, без 

сериозното въздействие на която е невъзможно постигането от 

пациента на терапевтичен ефект. Кречмер допуска, че човекът 

започва живота си и действа като индивидуална телесно-душевна 

организация, върху уникалното развитие на която влияят (макар 

и да не го определят) социалните процеси (законите, социалните 

и нравствените норми) и наследствено-биологични фактори. В 

концепцията за патологията на Кречмер са взаимосвързани 

биологичното и социално-психологичното (еквивалент на 

последното в С. П. П. К. е духовното в социо-културно разбиране) 

начало на човека. Невротичните и някои психотични 

разстройства, включително разстройствата при шизофрения, се 

обясняват със съществуването на „основен биологичен проблем” 

(основная биологическая проблема) – на нарушение в 

съотношението между процесите на биологично и духовно 

(социално) съзряване. В С. П. П. К. е разработена типология на 

биологичното и духовното съзряване. Така причина за 

невротичния конфликт и невротичното поведение, обусловено от 

него, може да се явява противоречието между абнормно 

задържаната на инфантилно ниво личност и биологично зрелите 

инстинктивни прояви, например нарушения на отношенията в 

семейството у човек, който в биологичен план се стреми към 

пълноценен сексуален живот, но в семейството си играе ролята на 

дете по отношение на своята съпруга. В това свое разбиране за 

невротичния конфликт С. П. П. К. значително се разминава с 

психоанализата (психоанализ), който в приведения пример ще 

търси динамините причини за такава дисхармоняи. 

Психотерапевтът, провеждащ С. П. П. К., се направи опит да 

намери „индивидуалната структура” на проблемите и 

дисхармониите в „индивидуалната структура” на проблема и 

дисхармонията в съзряването, доколкото единствено чрез 

разбиране на характера може да се обясни проблемното 

поведение на човека, а не обратното. Характерът като психично 

образувание в една такава трактовка става основен обект на 

анализа и терапията. Характерът се развива в борбата на волята 

на човека с житейските обстоятелства, но в определена степен е 

обусловен от биологични причини и от наследствеността. 

Задачата на психотерапевта е да определи относителното тегло 

на тези фактори и тяхното съотношение, за да може да обоснове 

избора на съответните методи за лечение (психофармакологични 

препарати, физически упражнения, упражнения, развиащи 

психиката, хипноза, дълбинен анализ на характера и др.). 

Психологическата терапия (терапия, насочена към 

изменения в патологичния характер) преследва 3 основни цели: 

1) освобождаване на характера; 

2) компенсация на характера; 
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3) динамично развитие на характера. 

В първия случай (например при значителна личностна 

незрялост) са необходими мероприятия, които позволяват човек 

да се освободи от трудната проблемна ситуация или от чуждите 

за него цели и нагласи. Във втория случай психотерапията е 

ориентирана към компенсацията на наличните неизправими 

характерологични особености у зрялата личност и често е 

насочена към осъзнаването на тези особености. Най-сложно се 

явява динамичното развитие на характера. В зряла възраст, у 

една напълно изградена личност, естественото развитие на 

характера вече е завършило и остава единствено да се заравнява 

тази вече сформирана структура, да се подпомага нейната вече 

формирана структура, да се подкрепя нейната пълна адаптация 

в различни ситуации (брак, работа), Това е възможно чрез 

осъзнаване на своята специфика и по пътя на развитие на 

възможностите за трансцендентално преодоляване на 

психофизиологичните особености и биологичните 

закономерности. Осъзнаването в С. П. П. К. включва и 

емоционално-волеви компонент, който в резултат на развитието 

може да доведе до „душевна интеграция” (душевная интеграция) 

– до процес на творческо развитие, до извънопитно придвижване 

по посока на духовнния ръст с отчитане на собствените 

биологични и психофизиологични особености, с използване на 

цялото „обществено-културно пространство” на личноста. В 

крайна сметка, успехът или неуспехът на психотерапията с 

еопределят от възможността с помощта на творчески усилия да се 

преодолеят психофизиологичните особености и да се подпомогне 

човека в достигането на неговата естествено-историческа 

същност. „Обществено-културното пространство” (обществено-

культурное пространство) обуславя посоката на движение на 

личността и целите на психотерапията. В беседата с 

психотерапевта у пациента например може да се разкрие 

склонност към художествено творчество или към литература, 

религия или към наука и изобретатество, могат да бъдат 

разкрити и алтруистични тенденции. Благодарение на този 

събуден интерес към неизвестни области на живота и на 

непроявени досега възможности, пациентът може именно по този 

начн да види пред себе си своите бъдещи хоризонти и насоки на 

своя личностен ръст – инстинктивни, метафизични и личностно-

продуктивни, а задачата на психотерапията в такава ситуация, 

от една страна, е да спомогне пробуждането на тези тенденции, а 

от друга – да помогне в поставянето и постигането на 

индивидуално-личностните цели, придвижването към които 

именно ще доведе до хармонизация на личността, до по-пълно и 

равновесно съзряване и в крайна сметка – до „развитие на 

характера” и до преодоляван на болестните прояви. 

Описаните цели не могат да бъдат достигнати чрез простото 
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прилагане на определени технически прийоми, поради което в С. 

П. П. К. психотерапевтичното въздействие се основава на 

интуицията. Предполага се, че психотерапевтът владее различни 

психотерапевтични прийоми и се опира на някои психолого-

динанимични правила и категории. Пациентът е длъжен да 

осъзане и преживе това как неговите природно-биологични 

способности първоначално се разкриват, дават импулс на 

психичните процеси, а след това се вливат в нравственото и 

естетическото творчество.  

Този процес на движение се съпровожда от 3 основни 

взаимодопълващи се подходи: 

1) упражнения – физически и психологически тренировки, 

духовни и социални практики, хипноза и внушение; 

2) самопознание — анализ на характерологичните прояви и 

особености; 

3) положителни преживявания и творчество. 

На последното се придава голямо значение, ето защо този 

аспект на психотерапията е подробно разработен в С. П. П. К. Той 

включва в себе си: 

1) свободно фантазиране в състояние на бодърстване, като 

фантазиите и фантастичните картини се обсъждат след това; 

2) припомняне на радостните събития от миналото, особено 

от детството; 

3) изобразително творчество, което обезпечава личностен 

ръст в процеса на заниманията; 

4) съзерцаване на произведения на изкуствата. 

5) музика и пеене, особено на народни песни, които са 

постоянна част от живота на пациента; 

6) поезия (особено голямо значение, наред с четенето на 

стихове на себе си, се придава на декламацията, по време на 

която пациентът израства духовно, постигайки човешки идеали и 

бидейки проникнат от тях). 

7) танцът като културна форма на себеизразяване, който 

има няколко терапевтични функции: екстатични преживявания, 

отреагиране, сугестивен компонент, символична проява на 

колективни и индивидуални тенденции и др.; 

8) проиграване на драматични произведения, които 

способстват за развитието на редица човешки способности – от 

трениране на междуличностното общуване до преживяване на 

особено важни метафизични категории и духовни състояния 

(предлага се да се поставят с участието на пациентите написани 

от тях пиеси, отделни актове на сценични драматургични 

произведения, приказки и балади); 

9) ориентиране на пациента към постоянно 

усъвършенстване и осъзнаване на положителните преживявания 

и в тврочество, „за да изрази себе си и да извърши нещо полезно 

за хората”. 
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Кречмер разглежда в качеството на основа на разработения 

от него мтод за въздействие, съчетаването на медикаментозни 

средства и различни видове психотерапевтични подходи, като 

методът му е свободен от каквито и да било „изкуствено 

изолирани методики”. С. П. П. К. се обръща към реалния 

пациент, към различни негови страни – биологична, психична, 

духовна. 

 

СИСТЕМА ОТ ПСИХОКОРИГИРАЩИ  

ВЪЗДЕЙСТВИЯ В ТЕРАПЕВТИЧНОТО  

ОБЩЕСТВО НА ЛЕДЕР // 

СИСТЕМА ПСИХОКОРРИГИРУЮЩИХ  

ВОЗДЕЙСТВИЙ В  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ ЛЕДЕРА 

 

Ледер (Ледер, Leder S.) е известен полски психотерапевт, 

който има съществен принос за развитието на теорията и 

практиката на псхотерапията, особено в областта на груповата 

психотерапия (групповая психотерапия) и използването на 

терапевтично общество в лечението на неврози.  

В центъра на терапевтичната система на Ледер лежи 

целесъобразността на диференцираната оценка на причините и 

механизмите за възникване на невротичните разстройства у 

всеки отделен пациент и произтичащата от това необходимост да 

се прилагат индивидуализирани лечебни въздействия в 

комплексната терапевтична система. Различните съчетания от 

биологични, психични и социокултурни фактори в 

етиопатогенезата на неврозите създават множество варианти, 

които е невъзможно да бъдат обяснени чрез една задължителна 

схема преди всичко поради това, че те възникват на основата на 

различни личностни структури с различни конституционални 

характеристики. Следствие на такава нагласа се явява 

принципът за прилагане в рамките на терапевтичното общество 

на лечебни форми като социотерапия (социотерапия), трудова, 

спортна, двигателна, музикална, хореографска, художествена, 

тренингова и фармакологична терапия, съчетани с психотерапия 

в тесен смисъл, в която играят важна роля различни методи от 

груповата психотерапия (дискусионни групи, психодрама-

пантомима и др.). Възействието върху съзнанието на човека, 

модифицирането на неговото интелектуално и емоционално 

отношение към самия себе си и към собствените му потребности и 

промяната на неговото мислене, преживявания и поведение – 

всичко това, по мнение на Ледер, не може да се осъществява 

единствено или дори предимно чрез словесното влияние. 

Необходимо е едновременно с това да се въздейства чрез 

обшествената практика, да се изпитват и усвояват нови 

познавателни и поведенчески схеми първоначално вътре в 
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групата, а по-късно в привичните на пациента условия. Това се 

явява едно от основанията да се обезпечи наличието и 

използването на различни психотерапевтични структури – на 

стационарни, дневни и нощни отделения, амбулаторна, групова и 

семейна психотерапия (семейная психотерапия), на лечебно-

трудови ателеиета, клубове на бившите пациенти и т.н. 

Рационалната форма на психотерапевтичното въздействие е 

свързана с наличието на система, която предполага определена 

целева нагласа при използването на различни структури и на 

различни логически взаимосвързани методи и мероприятия. 

В рамките на разработената от Ледер и неговите колеги 

система водеща роля за отстраняването на невротичните 

разстройства играят процесите на пасивно и на активно учене 

(научение). За повечето пациенти по-ефективна в сравнение с 

пасивната (предаване на болния от невроза на готово знание) се  

явява ученето чрез проблеми: създаване на проблемни ситуации, 

поставянето им пред пациентите, подбуждането на последните 

към самостоятелен анализ, търсене на идеи (стратегии) за 

решаване на проблемите, тяхната верификация в дейността, 

особено в сферите на социално-емоционалната интеграция и 

отношенията с другите хора. 

Тези теоретични нагласи спомагат за развитието преди 

всичко на различни форми на групова активност в малки и 

големи групи, което облекчава организацията на жовпта в 

клиниката, създадена от Ледер във Варшава, на принципите на 

терапевтичното общество. Системата на последното се основава 

на равната, общата отговорност и активност на болните, тя 

подбужда пациентите да вземат участие в постигането на общите 

цели, в установяването на нормите, във взимането на решения в 

условията на свободен обмен на информация при отсъствие на 

строга йерархия и автократичен контрол. Навиците, придобити 

от пациентите в процеса на активно учен, при които основните 

механизми – познавателно учене, социално обуславяне и 

моделиране – в значителна степен се пренасят в 

извънтерапевтични ситуации, т.е. се използват за решаване на 

проблеми, възникващи в условията на нормалния всекидневен 

живот.  

При приемането на пациента в клиниката освен 

диагностичните критерии се уточняват също възрастта му (17-55 

г.) интелектът му, мотивацията, продължителността на 

боледуване и др. Интелектуалното ниво не се явява решаващ 

фактор при подбора за лечение, макар че значителното 

намаляване на интелекта се разглежда като противопоказание. 

Наличието на мотивация за лечение с психотерапевтични методи 

много често е особено важно за неговата успешност и макар този 

критерий изисква гъвкава оценка, мотивацията може радикално 

да се измени в хода на лечението, известни са и трудностите при 
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оценката на тази променлива. В стационарното отделние са 

предвидени 32 легла (10 жени и 10 мъже), а в дневния стационар 

са налични 15 места. Персоналът на клиниката се състои от 

лекари-психиатри, психолози, специалисти по трудова, 

музикална, двигателна (двигательная) терапия и медицински 

сестри. Болните и персоналът са разпределени в терапевтични 

колективи, които се състоят от 2 лекари, 1 психолог, 1 

медицинска сестра и 11 пациенти. Членовете на терапевтичния 

колектив изпълняват различни роли и функции, които взаимно с 

допълват една друга. Лекуващият лекар е отговорен за терапията 

като цяло и я провежда в индивидуална форма, психологът се 

явява групов психотерапевт (групповый психотерапевт), а 

медицинската сестра и лекарят взимат посменно участие в 

заниманияа на групата: всички специалисти, съвместно 

анализират случващото се в групата. В дискуссите относно 

проблематиката на пациента, който бива представен на 

колектива и на ръководителя на клиниката от лекуващия лекар, 

участват психолог и медицинска сестра. Психологът формулира 

хипотезите си за механизмите на развитие на нарушенията, 

характеризира личността на болния и изразява своето мнение 

относно предложения лечебен план; ако е нужно, провежда 

експериментално-психологическо изследване, което предоставя 

допълнителен материал за постанянето на медико-

психологическа диагноза и ръководи тренинговата терапия; при 

необходимост заедно със социалния работник установява контакт 

със семейството, местоработата или други елементи на 

обществената среда на пациента. Трудотерапевтите (педагог и 

художник) провеждат голяма част от деня с пациента, 

организират различни занимания (по живопис, скулптура, ръчна 

работа) и игри, ръководят арт-терапията (арттерапия), 

участват в ежеседмичните танцови вечери, в екскурзиите извън 

града, в посещенията на кино-прожекции, на театри и музеи. 

Характерът на терапията със заетост се установява индивидуално 

за всеки пациент. Ролята на медицинската сестра включва наред 

с грижата (която понякога е необходима например при наличие 

на функционални парализи у някои пациенти) също и постоянен 

контакт с болните, предаване на членовете на терапевтичното 

общество при това наблюдения и, което е не по-малко важно, 

оказване на психотерапевтично въздействие върху болните. 

Музикотерапевтът веднъж седмично ръководи музикален сеанс 

във всяка една група. Специалистът по двигателна терапия също 

веднъж седмично провежда двучасови занимания по танци и 

ритмика във всяка психотерапевтична група 

(психотерапевтическая группа). Отделни терапевтични 

въздействия се допълват едно друго, което се осъществява по пътя 

на системни обмен на наблюдения и на информация между 

сътрудниците на клиниката. 
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След като постъпи в клиниката, пациентът бива 

разпределен в една от трите психотерапевтични групи, които се 

състоят от 6 жени и 5 мъже. Всички групи участват във 

ежеседмично заседание на терапевтичното общество и в редица 

други мероприятия. В рамките на социотерапията пациентите се 

тренират в това да изпълняват функции, които съответстват на 

техните обществени роли – това са функциите на дежурния, на 

члена на съвета на болните и др. Във всяка група се провежда 

веднъж седмично художествена терапия – рисуване на зададена 

тема с последващо обсъждане, веднъж седмично рецептивна 

музикотерапия, която се редува от седмично занимание с 

психодрама и психопантомима. Психодраматичните методики се 

прилагат и в груповите дискусии, които се провеждат 3 пъти на 

седмица и са с продължителност 1 – 1,5 месеца. И доколкото 

наред с груповите занимания се осъществява и индивидуална 

психотерапия (индивидуальная психотерапия), пред тях се 

поставят специфични цели: използвайки механизмите на 

функциониране на малките групи, да се разкрият неадекватните 

отношения на пациентите, обусловени от патологичните 

междуличностни нагласи и те да бъдат коригирани. И макар 

всеки пациент да бива включен в посочения комплекс от лечебни 

методи (с изключение на фармакотерапията, хипнозата/ гипноз 

и автогенната тренировка/ аутогенная тренировка, които се 

прилагат, когато има показания за това), съществуват различия в 

начина, по който се провежда индивидуалната психотерапия, в 

обема на въздействието на груповата психотерапия, както и на 

трудовата, тренинговата и двигателната терапия. Решението за 

това какъв да бъде видът на използваната психотерапия се 

прилага, като се отчитат диагнозата, възрастта, мотивацията и 

др.  

Интегриращата психотерапия се използва при пациенти с 

невротични и личностни нарушения, с добри „резерви” 

(„резервы”) и съответна мотивация. Тя се опира преди всичко на 

прийоми като стимулиране на интерпретацията (интерпретация), 

формулиране на алтернативни хипотези, предоставяне на 

информация и по-рядко – на отделни внушения (внушение) и на 

убеждаване (убеждение) и е ориентирана не към 

непосредственото отстраняване на симптоматиката, а към 

достигане на инсайт (инсайт) и към последващото го 

преизграждане на личността.  

Що се отнася до поддържащата психотерапия 

(поддерживающая психотерапия), прилагана по отношение на 

пациенти със значителни органични изменения, с прекалено 

изразена симптоматика или при стари хора, то нейната задача е 

на първо място да обезпечи емоционална подкрепа 

(эмоциональная поддержка) и чувство за опора. 

Провежданата в клиниката психотерапия преследва 3 типа 
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цели: максималната цел се заключава в това да се реконструира 

личността като едновременно с това се достигне до инсайт, а по-

скромната е насочена към значителна реориентация при 

непълен инсайт и към широко елиминиране на симптомите, а 

третата – в частичната реориентация без достигане до инсайт и 

при запазване на редица от симптомите. 

В комплексната система за лечение ролята на 

фармакотерапията е ограничена. Нейната основна цел е да убеди 

пациента, че медикаментите имат спомагателно значение и често 

могат да забавят лечебния процес, поради което през първите две 

седмици болните не получават никакви лекарства – 

фармакологични средства се дават единствено на малък брой 

пациенти с явни показания през известен период от техния 

престой в клиниката.  

В определен смисъл провежданото веднъж седмично 

събиране на цялото терапевтично общество се явява обобщение 

на всички терапевтични въздействия. В тези събирания участват 

всички пациенти и целият персонал, а задачата им е да се 

обмени информация, да се стимулират комуникацията и 

взаимодействието с цел решаване на проблемите, възникнали 

през седмицата или които могат да имат значение в бъдеще и се 

отнасят до формата на общуване на колектива, до неговата 

структура и до целите, които той трябва да достигне. За 

развиване на теоретични знания, на практически опит, на 

емоционален самоконтрол (самоконтроль) на персонала, на 

възможност той да изпълнява своята роля и да развие способност 

за самоанализ (самоанализ) и самопознание се прилагат 

следните методи за колективна работа: 

1) общи дискусии за хода на индивидуалната и груповата 

психотерапия, в частност с използване на аудиовизуални 

средства, с четене на протколи и т.н.; 

2) общ анализ на отделни пациенти и на процеса на тяхното 

лечение;  

3) дискусии за изследователската работа на колектива, 

анализ на литература, обсъждане на проблеми, възникващи у 

персонала; 

4) съпоставяне на собствения опит и впечатления с опита и 

впечатленията на периодично пребиващите в клиниката 

практиканти.  

Тези форми на обучение правят излишен личният тренинг 

(тренинг) на психотерапевтите, който се изисква при 

психоаналитиците, в частност и поради това, че всички 

сътрудници на клиниката участват в групите за лабораторен 

тренинг (лабораторны тренинг), организиран от секцията по 

психотерапия. 

Анализът на дългогодишния опит в реализирането на 

описаната система позволява на Ледер да формулира някои 
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въпроси, които изискват решения: 1) не се ли явява описаната 

система по-изтънчена, скрита форма на манипулиране на 

пациентите и за оказване на въздействие върху тях, а ако това е 

така – изгодно и желателно ли е това? 2) прилаганите методи 

често не отговарят на очакванията и нагласите на пациентите, 

поради което част от тях напускат клиниката преждевременно; 

другим же в первое время их пребывания в клинике необходимо 

говорить главным образом о целесообразности и эффективности 

применяемых методов, что увеличивает продолжительность 

лечения; 3) при някои пациенти при прилагането на други 

терапевтични методи и в случаите, когато те прибивават в 

система, организирана по друг начин и с друга структура, 

вероятно би последвало все по-бързо симптоматично подобрение, 

особено намаляване на степента на безпокойство и напрежение; 

3) сред персонала се отбелязва тенденция към продължаване на 

пребиваването на пациента в клиниката, което, по всяка 

вероятност, е предизвикано от нереални очаквания за постигане 

на по-нататъшни личностни промени у някои пациенти по пътя 

на все по-продължителното въздействие на психотерапевтичното 

общество; 5) работата в организирана по този начин клиника 

предявява значителни емоционални изисквания към персонала, 

което невинаги се оправдава от постиганите резултати; 6) 

понастоящем отсъстват обективни методи и измерителни 

инструменти, с помощта на които би могла да се докаже по-

високата ефективност на прилаганите организации и методики. 

Ледер допуска обаче, че възникналите въпроси стимулират 

търсенето на нови експериментални и обективни методи за 

определяне на по-точни показатели за развитие на ефективни 

терапевтични прийоми, за диференциране на терапията и за 

оценка на нейната ефективност при лечението на неврози. 

 

СИСТЕМАТИЧНА ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ //  

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ 

 

Предпожена е от Волпе (Вольпе, Wolpe J., 1952), в 

исторически план тя е един от първите методи, които слагат 

началото на разпространението на поведенческата 

психотерапия (поведенческая психотерапия). Разработвайки 

своя метод, авторът изхожда от следните положения: 

Неадаптивното поведение на човека, включително 

невротичното, което включва и междуличностното поведение, в 

голямата си част се определя от тревогата и се поддържа чрез 

понижаването на нейното ниво. Действията, извършвани във 

въображението, могат да бъдат приравнени до действията, 

извършвани от човека в реалността. Въображението в състояние 

на релаксация (релаксация) не се явява изключение от това 

допускане. Страхът и тревогата могат да бъдат потиснати, ако се 
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обединят във времето симулите, предизвикващи страх, и 

стимулите, антагонистични на страха. По този начин ще се 

задейства противообуславяне – непредизвикващият страх стимул 

ще потисне предишния рефлекс. В експериментите с животни 

такъв противообуславящ стимул е храненето. У човека един от 

действените стимули, противоположни на страха, е 

релаксацията. Ето защо, ако пациентът се обучи в дълбока 

релаксация и в това състояние той бива подбуден да извика в 

съзнанието си стимули, които обуславят все по-голяма степен на 

тревога, ще протече десенсибилизация на пациента и към 

реалните стимули или ситуации, които предизвикват страх. 

Такава е логиката при обосновката на този метод. 

Експериментите, основани на двуфакторния модел на 

избягването обаче, показват, че механизмът на действие на С. Д. 

включва и сблъсък със ситуация, която преди е предизвиквала 

страх и реалното ù тестване, освен противообуслаавянето. 

Самата методика е относително проста: у човека, намиращ 

се в състояние на дълбока релаксация, се извиква представата за 

ситуациите, които водят до това той да изпитва страх. След това 

посредством задълбочаване на релаксацията, пациентът 

намалява нивата на възникващата у него тревога. Във 

въображението се представят различни ситуации – от най-леки 

към трудни, които предизвикват най-силен страх. Процедурата 

завършва, когато най-силният стимул престане да предизвиква у 

пациента страх. 

В самата процедура на С. Д. могат да бъдат разграничени 

три етапа; овладяване на методиката за мускулна релаксация, 

съставяне на йерархия на ситуациите, които будят страх и 

същинска десенсибилизация (съединяване на представите за 

ситуациите, будещи страх, с релаксацията). 

Тренировката в мускулна релаксация по методиката на 

прогресивната мускулна релаксация на Джейкъбсън 

(прогрессирующая мышечная релаксация Джекобсона) се 

провежда в ускорен темп и обхваща около 8-9 сеанса. 

Съставяне на йерархия на ситуациите, предизвикващи 

страх. Във връзка с това, че у болния може да се проявяват 

различни фобии, всички ситуации, които предизвикват страх, се 

делят на тематични групи. За всяка група пациентът трябва да 

състави списък от най-леките ситуации до по-тежките, които 

предизвикват изразен страх. Ранжирането на ситуациите по 

степента на изпитвания от пациента страх е желателно да се 

проведе заедно с психотерапевта. Задължително условие за 

съставянето на този списък е реалното преживяване на страх от 

страна на пациента в такава ситуация, т,е, тя не може да е 

въображаема. 

Същинска десенсибилизация. Обсъжда се методиката на 

обратната връзка (обратная связь) – пациентът получава 
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информация от психотерапевта за наличието или отсъствието у 

него на страх в конкретна ситуация. Така отсъствието на тревога 

той ще съобщи например с повдигане на показалеца на дясната 

ръка, а нейното наличие – с повдигане на палеца на лявата ръка. 

Ситуациите се представят на пациента според съставен 

предварително списък. Пациентът си представя ситуацията 5-7 

секунди, след което отстранява възникналата тревога по пътя на 

засилването на релаксацията: този период продължава до 20 

секунди. Така пациентът си представя ситуацията няколко пъти 

и ако у него не възниква тревога, се преминава към следващата, 

по-трудна ситуация. В рамките на едно занимание се отработват 

3-4 ситуации от списъка. В случаите, когато се появи изразена 

тревога, която не угасва при повторно представяне на 

ситуацията, работата върху предишната ситуация се 

възобновява. 

При простите фобии се провеждат 4-5 сеанса, а при 

сложните случаи – до 12 и повече. 

В наши дни показания за използването на мметодиката на 

С. Д. при неврозите се смятат, по правило, монофобиите, които не 

могат да бъдат десенсибилизани в реалния живот поради 

сложността им или поради невъзможността да се намери реален 

стимул, например страх от авиополети, от пътуване във влака, от 

змии и др. В случаите на множествени фобии 

десенсибилизацията се осъществява последователно за всяка 

фобия. 

С. Д. е по-малко ефективна, когато тревогата се подкрепя от 

вторична печалба от болестта. Например при жени с агорафобиен 

синдром със сложна домашна обстановка и опасност да бъде 

напусната от мъжа си, оставяйки у дома, тя избягва ситуациите, в 

които страхът да не бъде напусната се проявява; същевременно 

тя държи мъжа си вкъщи с помощта на своята симптоматика, 

получава възможност да го вижда по-често, по-лесно контролира 

неговото поведение. В този случай методът С. Д. е ефективен 

единствено в съчетание с личностно-ориентирани видове 

психотерапия, насочени, в частност, към осъзнаването от болния 

на мотивите на неговото поведение. 

Десенсибилизацията in vivo (в реалния живот) включва 

само два етапа: съставяне на йерархия на ситуациите, които 

будят страх, и същинска десенсибилизация (тренировка в реални 

ситуации). В списъка на ситуациите, предизвикващи страх, се 

включват единствено онези, които могат да бъдат многократно 

повторени в действителността. На втория етап лекарят или 

медицинската сестра съпровождат болния, подбуждат го да 

изпитва по-силен страх съгласно списъка. Тук следва да се 

отбележи, че вярата в психотерапевта, чувството за безопасност, 

изпитвана в негово присъствие, са противообуславящи фактори, 

фактори, които повишават мотивацията за стълкновение със 
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стимулите, предизвикващи страх. Поради това тази методика се 

оказва ефективна единствено при наличието на добър контакт 

между психотерапевта и болния. 

Вариант на методиката е контактната десенсибилизация, 

която по-често се използва при работа с деца, а по-рядко – с 

възрастни. Тук също се съставя списък с ранжирани по степен на 

изпитвания страх ситуации. На втория етап обаче, освен 

подбуждането на пациента към телесен контакт с обекта, 

предизвикващ страх, се добавя и моделиране (изпълнявано от 

друг пациент, който не изпитва дадения страх, на действия 

съгласно съставения списък). 

Още един вариант на десенсибилизацията в лечението на 

деца е емотивното въображение. При този метод се използва 

въображението на детето, което му позволява лесно да 

отъждествява себе си със своите любими герои и да разиграва 

ситуации, в които те участват. Ролята на психотерапевта е да 

насочва играта на детето по такъв начин, че то в ролята на този 

герой постепенно да се сблъсква със ситуации, които по-рано са 

провокирали у него страх. Методиката на емотивното 

въображение включва 4 стадия: 

1. Съставяне на йерархия на предизвикващите страх обекти 

или ситуации. 

2. Разкриване на това кой е любимият герой (или герои), с 

които детето лесно би се идентифицирало. Изясняването на 

фабулата на възможното действие, което то би искало да извърши 

в образа на този герой.  

3. Начало на ролевата игра. Детето е помолено със 

затворени очи да изобрази ситуация, близка до всекидневния 

живот и постепенно в нея бива въведен любимият герой. 

4. Същинска десенсибилизация. След като детето 

достатъчно емоционално се увлича в играта в действието се 

въвежда първата ситуация от списъка. Ако това не породи страх у 

детето, се преминава към следващата ситуация и т.н. 

Методика, подобна на емотивното въображение, може да 

бъде използвана и в реалния живот (in vivo). 

 

СИСТЕМНА СЕМЕЙНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Под семейна психотерапия (семейная психотерапия) 

традиционно е прието да се разбира комплекс от 

психотерапевтични прийоми и методи, насочени към лечението 

на пациенти (в родната литература устойчиво се използва 

терминът „пациент”, а в западната – „първичен” («первичный») 

или „идентифициран пациент” («идентифицированный пациент», 

т. е. носителят на симптома) в семейството както с цел оказване 

на помощ на семейството, така и за оптимизиране на семейните 
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взаимоотношения. 

Понастоящем С. С. П. се смята за едно от най-широко 

представените, перспективни, икономически целесъобразни, 

терапевтично ефективни направления в семейната психотерапия 

(Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. D., 1967; Selvini-Palazzoli 

M. S., 1978; Haley J., 1980; Barker Ph., 1981; Nichols M. P., 1984; 

Burnham G., 1991). В рамките на интегративния метод, какъвто е 

и С. С. П., семейството се разглежда като цялостна система. 

Подобно на всички живи семейства, семействата се стремят както 

да запазят установените вече връзки между елементите, така и 

да ги развият. В живата система, която се формира и запазва 

благодарение на ефекта на обмена на енергии и вещества в 

условия на неравновесие, колебанията, както вътрешни, така и 

външни, помагат да се достигне едно ново ниво на сложност, на 

диференцираност.   

Така, перифразирайки допусканията в класическата 

термодинамика и в системния подход, може да сс каже, че 

семейството като жива система обменя информация и енергия с 

външната среда (Minuchin S., 1974; Fishman Н. С., 1981; Prigogine 

I., 1991). Вътрешните и външните колебания обикновено се 

съпровождат от реакция, която връща системата в нейното 

устойчиво състояние. Но когато колебанията се засилят, в 

семейството може да настъпи криза, трансформацията на която 

извежда системата на ново ниво на функциониране. Ето защо 

пред психотерапевта стои задачата да се настрои към системата, 

да улови нейните колебания, след което съвместно с нея да ги 

засили, за да може да ù даде импулс за изменение и да 

предизвика фрустрация с терапевтична цел. През цялото свое 

съществуване семейството преминава през естествени „кризи на 

развитието” («кризисы развития», Caplan G., 1964): встъпването в 

брак, отделянето от родителското семейство, бременността на 

майката, раждането на детето, постъпването на детето в 

предучилищни и училищни учреждения, юношеството в живота 

на детето, завършването на училище и направеният от детето 

избор на път в живота, раздялата с родителите, излизането в 

пенсия и т.н. Преминавайки през тези етапи, семейството се 

оказва неспособно да решава новите проблеми по старите 

утвърдени начини и това предизвиква необходимостта да се 

усложняват приспособителните реакции. Семейството изпълнява 

своите функции с помощта на определени механизми – 

структурите на семейните роли, на подсистемите и границите 

между тях. Структурата на семейните роли предписва на 

членовете на семейството какво те трябва да правят, как, кога и в 

каква последователност, встъпвайки в отношения един с друг. 

Повтарящите се взаимодействия водят до установяване на 

определени стандарти – „стандарти на взаимодействие” по 

Минухин (Минухин (1974), а стандартите, от своя страна, 
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определят с кого и как да се встъпва във взаимодействие. В 

нормалните семейства структурата на семейните роли е 

цялостна, динамична и има алтернативен характер. В случаите, 

когато е налице невъзможност да бъдат удовлетворени 

потребностите на членовете на семейството в рамките на 

изградената вече структура, последните започват да търсят 

алтернативен варианти на семейните роли. В 66% от семействата, 

в които живеят юноши с гранични нервно-психични разстройства, 

се установява или структура с твърдо-установени, 

патологизиращи семейни роли, или отсъствието на такива. За 

патологизиращи ссемейни роли (патологизиращие семейние 

роли, Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В., 1999) се смятат онези, 

които по силата на своята структура и съдържание оказват 

психотравмиращо въздействие върху членовете на семейството. 

Семейните подсистеми представляват една по-

диференцирана съвкупност от семейни роли, която позволява 

избирателно да се изпълняват определени семейни функции, да 

се обезпечава жизнената дейност на семейството. Даден член на 

семейството може да участва едновременно в няколко подсистеми 

– родителска, съпружеска, детска, мъжка, женска и др. 

Едновременното функциониране в няколко подсистеми 

обикновено е нискоефективно. Когато майката се кара на сина си 

за ниската оцена в училище и същевременно отбелязва: „Правя 

так, защото твоят баща е нерешителен и не иска да покаже какво 

означава истински мъж”, то тя неосъзнато започва да 

функционира в две подсистеми – родителска и съпружеска. 

Такова поведение води до това, че нито синът, нито мъжът 

възприемат критиките по свой адрес, но предприемат мерки 

понякога просто, за да се защитят от майката. Границите между 

подистемите са правила, които определят кои и по какъв начин 

изпълнява определени функции в семейството. В нормалните 

семейства те са ясно очертани и пропускливи. При твърдо 

определените граници комуникацията между подсистемите е 

затруднена, не протича обмен на информацияя, а при размитите 

– стресът, преживян в една от подсистемите, лесно ирадиира и в 

другите.  

Основните принципи на работа на Миланския институт за 

семейни изследвания, основан през 1967 г. от Селвини-Палацоли 

(Сельвини-Палаццоли), са следните: 

1) издигане на терапевтични хипотези; 

2) циркулярност; 

3) неутралност; 

4) позитивно тълкуване на симптомите или на проблемите 

на пациента и неговото семейство; 

До първата семейна сесия психотерапевтите, влизащи в 

терапевтичната група, след като изслушват членовете на 

семейството, издигат редица хипотези за парадоксалността на 



 

 
~1284~ 

взаимоотношенията в семейството, които водят до формирането 

на симптоми у един на нейните членове. Циркулярността се 

разбира както в етиопатогенетичен („принципи за кръговата 

причинност”,  («принципы круговой причинности»), така и в 

практически план. Участниците в психотерапията биват питани 

един по един според техния ред в кръга, ако пациентът например 

казва: „Когато моята майка е намръщена, моето настроение 

пада”, то лекарят задава следния въпрос на останалите членове 

на семейството: „А Вие какво чувствате, когато майка Ви е 

намръщена? А Вие самата, мамо?”. Психотерапевтът запазва 

приетата неутрална позиция по отношение на всички членове на 

семейството. Симптоматиката на пациента се разглежда като 

начин за адаптация, поради което задачата на психотерапевта 

тук е да търси други начини за адаптация, които да предложи на 

пациента. Изхождайки от това, в С. С. П. се разграничават 

следните етапи: 

1. Обединяването на психотерапевта със семейството, 

присъединяването му към определените в неговата структура 

роли; 1) установяване на конструктивна дистанция – свободното 

разполагане на членовете на семейството; 2) присъединяване 

чрез синхронизиране на дишането с това на онзи член на 

семейството, който заявява проблема; 3) прийоми на „мимезиса” 

(наподобяването – бел. прев.,) (Минухин/ Минухин, мимезис), 

пряко и непряко отражение на позите, мимиките и жестовете на 

участниците в психотерапията; 4) настройване към прозодичните 

характеристики на речта на заявителя на проблемите, на 

идентифицирания пациент (скорост, гръмкост, интонация на 

речта); 5) използване от психотерапевта в неговата реч на 

сказуеми, които отразяват доминиращата репрезентативна 

система на заявителя на проблема и на другите членове на 

семейството; 6) проследяване на очедвигателните реакции на 

участниците в психотерапията с цел потвърждаване на 

съответствието между словесно предявяваните проблеми и 

дълбинните преживявания; 7) запазване на семейното статукво, 

т.е. на онази структура на семейните рол, която се демонстрира 

на психотерапевта. Тук е възможно наличието на явен лидер, 

който се явява инициатор на контакта с психотерапевта и 

заявител на проблема: той може да се прикрива с мълчание и 

невербално да показва на някой от членовете на семейството, че 

играе ролята на посредник, който говори от името на семейството. 

Във всеки един от тези случаи психотерапевтът, осъществявайки 

присъединяване към семейството, запазва предявяваната 

структура на ролите до завършването на този процес.  

2. Формулиране на заявката за терапия: 1) инициаторът на 

контакта с психотерапевта, по правило, се обръща с 

манипулативна заявка към него, която се свежда до следното: 

„Детето ми проявява симптом. Детето ми се учи зле. Детето ми е 
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непослушно. Направете така, че то да бъде друго”. Подобни 

формулировки позволяват на инициатора на контакта да се 

дистанцира от осъзнаваното или неосъзнаваното чувство за вина, 

да снеме от себе си отговорността за случващото се в семейството 

и да я пренесе върху детето и психотерапевта; 2) прийомите за 

метамоделиране и психотерапевтичните заявки помагат да се 

пренесе заявката от едно повърхностно, манипулативно ниво на 

друго ниво, на което родителите осъзнават (осознание) себе си 

като неефективни в родителската роля; 3) изследването на 

тяхната собствена неефективност като родители, провеждано от 

членовете на семейството, спомага за осъзнаването на тяхната 

неефективност и като съпрузи; 4) паралелно с формулирането на 

заявката, психотерапевтът изследва ресурсните състояния на 

отделните членове на семейството и на тях като система: „Имало 

ли е момент в живота Ви, когато Вие заедно сте постигнали 

успех? Как направите това?”. Е. Г. Ейдемилер (Э. Г. Эйдемиллер) 

разработва технология за формулриане на заявката за терапия: 

XR->UR->ZR, където X е нивото на манипулативната заявка, U —

е нивото на осъзнаване на самия себе си като неефективен 

родител, Z е нивото на осъзнаване на своята некомпетентност 

като съпруг, R – ресурсните състояния на нейните отделни 

членове и на семейството като цяло. На етапа на формирането на 

заявката за терапия, се явява важно изследването на целите, 

които си поставя всеки член на семейството и които те искат да 

достигнат в хода на психотерапията. В този момент е необходимо 

психотерапевтичната работа да се приведе от плоскостта на 

изучаването на миналото към плоскостта „тук и сега” («здесь и 

теперь»). Екскурсът в миналото се осъществява единствено, за да 

се установят ресурсните състояния на членовете на семейството. 

Формулирането на целите на всеки член на семейството води до 

формиране на целите на семейството като единен, цялостен 

организъм. 

3.  Реконструкция на семейните отношения: 1) работата на 

психотерапевта спомага за установяването на граници между 

подсистемите, за засилване на функционирането на едни и на 

реципрочно свързаното с това отслабване на функционирането на 

други подсистеми. По-рано съпрузите като цяло неосъзнато са 

смесвали родителския и съпружеския контекст, което ги е водило, 

от една страна, до неудовлетвореност от съпружеството, а от друга 

– до появата на проблеми или симптоми у детето. Разделянето на 

съпружеския и родителския контекст в процеса на психотерапия 

спомага за повищшаването на ефективността и компетентността 

на двойката както като съпрузи, така и като родители. 

Родителите на родителите, от своя страна, се учат да разпознават 

границите на своята подсистема, качеството на нейното 

функциониране и на мотивите, поради които те несъгласувано са 

прекосили вътрешните ù граници. 2) в хода на целия курс С. С. 
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П. присъства балансираност в изследването на негативния и на 

позитивния опит, двуравнищна обратна връзка (обратная 

связь), психоскулптуриране, семейна психодрама (психодрама). 

4. Завършване на психотерапията и отсъединяване: 1) 

сигнал за завършването на психотерапията е постигането на 

формулираните цели; 2) съблюдаване на уговорените времеви 

рамки на контакта. След етапа на присъединяване (по правило 

обхваща 1-2 сеанса с продължителност по 2 часа) участниците в 

психотерапията уговарят времето, което ще им е необходимо за 

постигане на терапевтични изменения. Минималното време за 

реконструкция на семейните отношения е 6 часа (4 сесии), а 

максималното време за провеждане на С. С. П. е 16 часа (8 сесии); 

3) екологична проверка – създаването от членовете на 

семейството на образ на тяхното бъдеще. На последното 

занимание на членовете на семейството се предлага да си 

представят своетво взаимодействие в редица бъдещи ситуации и 

да определят какво могат да си представят и какво не. 

Последващото обсъждане позволява да се определят най-

ефективните начини за използване на ресурсните състояния (на 

членовете на семейството – бел. прев.). 

 

СКИНЪР Бъръс Фредерик //  

СКИННЕР Беррес Фредерик // 

SKINNER В. F., 1904-1990 

 

Известен психолог, лидер на съвременния бихевиоризъм 

(бихевиоризм). С. е роден през 1904 г. в Съскуехана, щата 

Пенсилвания, САЩ. Завършва Колежа Хамилтън през 1926 г. 

Получава степента доктор по философия през 1931 г. в 

Харвардския университет. От 1948 г. е професор на Харвардския 

университет и член на Националната академия на науките 

(Национальная академия наук). 

С. издига концепцията за оперантното учене, съгласно 

която организмът придобива нови реакции благодарение на това, 

че сам ги подкрепя и едва след това външният стимул 

предизвиква реакции. У И. П. Павлов (И. П. Павлов) идеите, на 

когото оказват влияние върху С., реакцията възниква в ответ на 

стимула, т.е. на условния или безусловния дразнител; в „кутията 

на Скинър” («Скиннеровский ящик») животното отначало 

произвежда реакция, а едва след това тя се подкрепя. 

Започвайки от 1980 г. С. изучава оперантното поведение на 

животните и предлага редица оригинални прибори и методики. 

Назовавайки вербалното поведение чисто човешко, т.е. 

притежаващо специфични свойства, С. смята за възможно да се 

използват и при човека методи, прилагани в експерименталното 

изследване на животните, без те да бъдат подлагани на 

съществена модификация («Наука и поведение на човека”/ 
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«Наука и поведение человека», 1953). Възгледите към природата 

на процеса на учене (научение) след това се изнасят от 

лабораторните условия и се въплъщават в концепцията за 

програмираното обучение („Технология на обучението”/ 

Технология обучения», 1968), която обхваща усвояването на речта 

и училищното обучение като цяло. От 50-те г. на ХХ век методите 

на оперантния бихевиоризъм се разпространяват и в 

психотерапевтичната практика (поведенческая психотерапия).  

По-късно С. разработва идеите за управлението на 

поведението и създава технология на поведението, чиято цел се 

явява разрешаването на социалните проблеми и преустройството 

на обществото по пътя на модификацията на човешкото 

поведение чрез средствата на външния контрoл. На това е 

посветена книгата „Отвъд свободата и достойнството” («По ту 

сторону свободы и достоинства» (1971), която е подложена на 

критики в различни страни, включително и в нашата. Тази 

концепция получава названието социален бихевиоризъм 

(социальный бихевиоризм). 

През 70-те г. излизат трудовете на С., които обобщават 

неговите идеи: „За бихевиоризма” («О бихевиоризме» (1974), 

„Автобиография в 2 тома” («Автобиография: в 2-х т.» (1976). 

Редица методи на поведенческата психотерапия – 

позитивното подкрепление (позитивное подкрепление), 

угасянето, някои аверсивни прийоми, са основани по модела на 

оперантното обуславяне (оперантное обусловливание). 

 

СКРИТО ОБУСЛАВЯНЕ //  

СКРЫТОЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЕ 

 

Mислена представа за целевото поведение, която помага на 

пациента да изучаи реакцията на средата към него и да 

изтрeнира емоционалния отговор, за да не възникне в реалната 

обстановка психотравмираща ситуаиця. Методът се прилага в 

лечението на фобиите, при повишена тревожност, при 

неувереност в себе си. При процедурите по С. О. на пациента се 

предлага да си представи онова поведение, което той смята за 

нежелателно, след това последиците от него или намалените 

негативни последици от такова поведение. Съществуват няколко 

разновидности на процедурите по С.О,: скрита сенситизация 

(скрытая сенситизация, Cautela J. R., 1967), скрито подкрепление 

(скрытое подкрепление, Cautela J. R., 1970), скрита изолация 

(скрытая изоляция, Cautela J. R., 1970), скрито отрицателно 

подкрепление (скрытое отрицательное подкрепление, Cautela J. 

R., 1976), скрито моделиране (скрытое моделирование, Bandura 

A., 1970). Те се явяват аналог на оперантното обуславяне 

(оперантное обусловливание) – на такива прийоми като 

наказание, положително подкрепление, игнориране, отрицателно 
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подкрепление и др., като разликата е, че всички те се реализират 

само мислено. 

 

СЪНОВИДЕНИЯ И РАБОТА С ТЯХ  

В ПСИХОТЕРАПИЯТА // 

СНОВИДЕНИЯ И РАБОТА С НИМИ  

В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Още в дълбока древност на съновиденията се придава 

особено значение, което намира отражение в многочислени 

истоии, митове и приказки. Изучаването на съновиденията от 

научна гледна точка започва едва през XX в. До Фройд (Фрейд, 

Freud S.) големите изследвания на проблемите, свързани със 

съновиденията, се провеждат (това посочва В. М. Лейбин, 1990) от 

Шуберт (Шуберт, Schubert G., 1814, Символизъм на 

съновиденията/ «Символизм сновидений») и Шернер (Шернер, 

Scherner R., 1861, Работата на съновиденията/«Работа 

сновидений»). Във физиологичните концепции се отбелязва, че 

всички особености на съновиденията произтичат от хаотичната 

дейност на мозъка, потопен в сън и реагиращ в това 

невродинамично състояние на различни външни и вътрешни 

дразнители. Психологическите теории обясняват съновиденията 

широко от разбирането им като продължение на дневната 

психична дейност по време на сън до начин за освобождаване на 

душата от оковите на емоционалния свят, от гнета на външната 

природа. 

Проблемът за съновиденията сериозно интересува 

Крепелин (Крепелин, Kraepelin E.). Под негово ръководство е 

подготвена дисертацията „Изследване на дълбочината на съня”/ 

Изсследование глубины сна» (1890), а през 1910 г. Крепелин 

представя труд, посветен на структурните изменения на речта по 

време на сън. В родната психиатрия систематичното научно 

изследване на сънищата дълго не се предприема. Важен принос в 

този проблем внася В. Н. Касаткин (В. Н. Касаткин, 1967, 1983), 

който представя описание на феноменологията на 

съновиденията, в частност при различни нервно-психични 

нарушения. В трудовете на М. И. Рибалский (М. И. Рыбальски, 

1983, 1989) се провжда психопатологичен анализ на 

съновиденията у психично болните.  

Особено значение в изучаването на съновиденията 

придобива известната книга на Фройд (Фрейд, „Тълкуване на 

сънищата”/ «Толкование сновидений», 1900), в която той за първи 

път излага една цялостна научна теория за възникването на 

съновиденията, за тяхната биологична, психична и социална 

същност. Фройд разкрива адаптивния смисъл на биологичната 

функция на съня за човека като начин за възстановяване на 

психичното равновесие чрез катартичното действие на 
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съновиденията, които подпомагат за разреждането на 

нереализираните и афективно заредените желания и които 

заместват действието. Психоанализата (психоанализ), за 

разлика от изкуството на тълкуване на съновиденията в 

древността, не се съсредоточава на предвиждането на бъдещето, 

както при тълкуването на сънищата в древността, не е 

съсредоточена върху предвиждането на бъдещето, а се стреми да 

разкрие миналото с цел по-дълбокото разбиране на настоящия 

проблем на човека. На основата на онтогенетичния подход, 

Фройд първоначално съсредоточава вниманието върху анализа 

на съновиденията на детето като възможно най-достъпни и 

прости. В резултат на тяхното изучаване, той достига до извода, 

че „съновидението е сякаш едно неизживяно желание” 

(„Сновидение — это как бы неизжитое желание”). 

Опитвайки се да разбере смисъла на съновиденията, да го 

обясни, Фройд прилага разработения от него метод на свободните 

асоциации (свободные ассоциаций). При анализа е необходимо 

съновидението да се разложи на елементи,  за  да може след това 

пациентът да се отдаде на свободни асоциации по всеки елемент 

на съновидениеот. По време на анализа се събират в едно 

мислите, които възникват при свободното асоцииране по 

отношение на всеки един от елементите на съновидението при 

съблюдаване на определени правила: а) да не се обръща 

внимание на явното съдържание — то не се явява препятствие за 

анализа; б) да се анализира всеки елемент на съновиденията, без 

той да бъде свързван веднага с други или с всички съновидения; 

да се изчака, докато скритото не се появи в съзнанието. Фройд 

отнася самото съновидение до явното съдържание, а материалът 

в резултат на анализа — към скритото съдържание. Процесът на 

преработка на скритото съдържание в явно той нарича работа на 

съновидението. 

Работата на съновиденията по превръщането на мислите в 

образни ситуации се провежда посредством драматизация, а по 

преобразуване на свързаните, явни мисли и образи в несвързани 

се осъществява с помощта на механизма на сгъстяването 

(напластяването една върху друга на различни съставни части 

води до извеждане на преден план на общите елементи и до 

взаимно унищожаване на контрастиращите детайли). 

Съновиденията посредством сгъстяването създават смесени лица, 

образи и композиции и единствено с помощта на анализа могат 

да се отграничат тези съставни черти, слети в единен обект. И 

така както от всеки елемент на съновидението произтичат връзки 

към много скрити мисли, така и всяка скрита мисъл в 

съновидението се изразява обикновено не чрез един, а чрез 

няколко негови елемента. Наред с драматизацията и 

сгъстяването, Фройд обозначава като трети съществен механизъм 

на работата на съновиденията изместването (смещение), или 
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преоценката на психичните ценности. В резултат на работата на 

изместването, вълнуващият материал се превръща в неутрален, а 

интересният — в безразличен. При изместването на акцента от 

главното към второстепенното, най-важният скрит елемент се 

представя в явното съдържание на съновидението с много 

далечни и незначителни намеци. Следващ механизъм на 

работата на съновиденията е вторичната обработка, която се 

проявява в прегупирането и свързването на елементите на явното 

съновидение в повече или по-малко хармонично цяло. 

Значително по-рядко се среща т.н. интерпретативна преработка 

(истолковывающая переработка), която прави съновидението 

разбираемо, сякаш добре съчинено. Логическите отношения 

между скритие мисли в съновиденията се изразяват с различни 

средства. Съновидението съединява всичките части на скритите 

мисли в обща ситуация, то изразява логическата връзка между 

сближаването във времето и пространството. Прякото 

превръщане в съня на един предмит в друг е показателно, по 

мнение на Фройд, за отношението между причините и 

следствието. Противоречащите си една на друга представи се 

изразяват в съня преимуществено чрез един и същ елемент. 

Противоположността на две мисли и инверсията се проявяват в 

съновиденията чрез последователно превръщане на една част на 

съновидението в нейната противоположност. Преживяването в 

съновидението на затруднено движение изразява противоречие 

между импулсите. В работата на съновиденията се използват 

отношения на подобие и на общност, като опорни пунктове за 

сгъстяване на съня и за свързване в ново единство на всичко, 

което подобно съгласуване разкрива. Нелепостта на 

съновиденията означава противоречие, насмешка, подигравка 

със скритите мисли. Повтарящите се съновидения често отразяват 

някакво фрустриращо събитие. Връзката между съдържанието на 

съновиденията и на реалните събития се изтласква от 

съзнанието.  

По същество всички съновидения представляват сами по 

себе си, както допуска авторът на психоанализата, детски 

сънища, те работят с инфантилен материал върху детските 

движения и с помощта на детските психични механизми. От 

гледна точка на изпълняванто на желанията, съновиденията 

биват три типа. Първият тип са съновиденията, които 

представляват изтласкани желания в незамаскиран вид, това са 

преимуществено детски съновидения, те рядко се срещат при 

възрастни. От втория тип са по-голяма част от съновиденията, 

онези, които изразяват изтласкани желания в замаскиран вид. В 

третата категория съновидения попадат онези, които 

представляват изтласкани желания, но без или с недостатъчна 

маскировка. Т.н. страшни (кошмарни) съновидения изобразяват 

откровено изпълнение на изтласканото желание. Тъй като 



 

 
~1291~ 

съновидението не успява да „изпълни” желанието на спящия, то 

част от мъчителния афект на съновидението се запазва в 

неговото явно съдържание. Понякога не се стига до пълно 

осъществяване на желанието, защото човек просто се събужда, 

т.е. цензурата на съновиденията използва вместо изопачаване 

последното си средство на разположение — тя прекъсва съня под 

влиянието на нараствашия страх пред набора на несъзнаваните 

желания. Срещат се и ясни съновидения със страшно 

съдържание, но без чувство на страх. Те обаче представляват 

добре замаскирано изпълнение на изтласканите желания. 

Тълкуването на съновиденията, т.е. откриването на 

скритите мисли в явното съдържание на съня, се осъществява с 

помощта на асоциативната техника и на знания за символиката 

на съновиденията. Постоянното (повтарящо се) отношение между 

елементите на съновидението и неговото значение, Фройд нарича 

символично, а самият елемент на съновидението — символ, който 

съответства на несъзнаваните мисли в съновидението. Той обаче 

подчертава, че символичното тълкуване може да бъде единствено 

допълнение към асоциативната техника. В съновиденията 

образно се изразяват само определени елементи на скритите 

мисли. За психоаналитика е важно да не вложи в чуждото 

съновидение собствения си смисъл. Фройд разграничава четири 

вида взаимоотношения между елементите на съновиденията и 

тяхното допълнително значение: част вместо цяло, намек, 

олицетворение и символика. Фантазията на възрастните 

разполага в съновиденията.с необятен символичен материал от 

асоциации и спомени. Количеството на обектите, изобразени 

символично в съновиденията, не е голямо: човешкото тяло като 

цяло, родители, деца, братя и сестри, раждане, смърт, голота и 

др. Елементите на сексуалния живот — гениталии, полови 

процеси и сношения, се изобразяват с помощта на разнообразна и 

богата символика.   

В съответствие с възгледите на Фройд, съновидението се 

явява изопачена представа (репрезентация) на скрито 

несъвместимо желание, несъласувано със съзнателната нагласа, 

поради която то се цензурира, т.е. изопачава така, че съзнанието 

да „не го познае”. Работата на съновиденията е процес на подбор, 

на сгъстяване, на трансформация, инверсия, преместване, на 

нагледно изобразяване на мислите и изказванията, на 

символизация, вторична обработка и други модификации на 

първоначалното желание. Съновидението представлява 

„царският път” (царская дорога, via regia), големият път, който 

свързва подсъцнателния живот със съзнателния. 

Методиката на анализ на съновиденията съвпада с 

психоаналитичната. По време на анализа се свързват в едно 

„случайни” („случайные” мысли), които възникват в процеса на 

свободно асоцииране по всеки елемент на съновидението при 
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съблюдаване на основното правило на психоанализата. В 

контекста на психоанализата, психотерапевтът помага на 

пациента да интерпретира съня, за да го облекчи в разкриването 

на несъзнавания материал. Преди всичко е важно да се развие 

способността на болния да използва компонентите на 

съновиденията като отправна точка за относително свободно 

асоцииране. В началната фаза на интерпретация 

(интерпретация) на съновиденията, психотерапевтът 

обикновено концентрира вниманието си на повърхностните 

преживявания на пациента, на т.н. „остатки от деня’ (остатки 

дня), на скорошните събития, които са послужили като материал 

за явното съдържание на съновиденията. Това позволява на 

болния да узнае, че той може да изследва и да се опита да 

разбере съновиденията. Осъзнавайки действието на механизмите 

съпротивление (сопротивление), защити и пренос (перенос), той 

придобива способността да разкрива все по-несъзнавани 

значения на съновиденията, които отразяват изтласкани 

желания и страхове. Някои съновидения изобщо не се поддават 

на пълна интерпретация по време на лечението. Доколкото те 

произтичат от съвкупността на все още непознатия до момента 

психичен материал, те могат да бъдат разбрани едва след края на 

лечението. 

Значителен принос в изучаването на съновиденията и в 

начина, по който те се използват в психотерапията, внася Юнг 

(Юнг, Jung С. G.). Той отхвърля теорията за съновиденията на 

Фройд — неговото разбиране на съновиденията като изпълнения 

на желанията, като вместо това въвежда понятието за 

компенсаторната функция на несъзнаваните процеси и за 

теологичния характер на последните. Каузалната гледна точка 

на Фройд към съновиденията според Юнг води към еднообразие 

на смислите и на интерпретациите, към фиксирано значение на 

символа, докато в същото време теологичната гледна точка 

„постига в образа на сънищата изражение на изменената 

психична ситуация и не признава фиксираното значение на 

символа”. В широк смисъл Юнг определя съновидението като 

„спонтанно самоизобразяване на действителната ситуация в 

несъзнаваното, представено в символична форма”. 

Юнг смята комплексите (отцепилите се образувания на 

личността) „архитекти на съновиденията и царски път към 

несъзнаваното” („архитектор сновидений и царской дорогой к 

бессознательному”). Той отделя особено внимание на 

съновиденията в случаите, когато възникват затруднения в ход 

на аналитичната психотерапия. По мнение на Юнг, ако 

достатъчно дълго и основателно се мисли върху съдържанието на 

съновиденията, то винаги ще се намери нещо в тях, което да 

помогне да бъде разбран проблема на пациента. Често 

съновиденията са обърнати към миналото и напомнят за 
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забравеното и изгубеното. В този случай те могат да помогнат да 

се преодолее застоя, да продемонстрират възможностите за 

развитие на личността, съновиденията могат също да укажат кои 

са проблемните, конфликтни актуални житейски ситуации, които 

съзнанието на дадения пациент никога не е възприемало в този 

техен аспект. Юнг смята, че съновидението нищо не скрива — 

ние просто не разбираме неговия непосредствен език. При 

анализа на съновиденията, той използва филологическия метод и 

логическия принцип, наречен амплификация (разширяване), т.е. 

търсене на паралели. С помощта на амплификацията протича 

свързване на личностния контекст на съновиденията  с 

универсалните образи. Амплификацията предполага 

използването на исторически, митични и културни паралели, за 

да се изясни метафоричното съдържание на символите в 

съновиденията. Този подход към интерпретацията на 

съновиденията позволява на виждащия съня да разбере както 

уникалността в проявите на несъзнаваното, така и неговия 

универсален смисъл, да види своята личност като синтез между 

индивидуалното и колективното начало. Поради това Юнг смята 

осведомеността по въпросите на психологията на първобитните 

народи, на митологията, археологията и сравнителната история 

на религиите за важна за психотерапевта, тъй като в тези 

области се намират аналогии, с които могат да се обогатят идеите 

на пациентите. Психоаналитикът се старае да помогне на болния 

да се ориентира в действените моменти на неговите сънища и му 

изяснява общия смисъл на съдържащите се в тях символи. Ако 

съновидението е основано на личностен материал, то и 

асоциациите носят индивидуален характер, но ако сънят е 

митологичен по структура, то неговият език е универсален и 

всеки един интерпретатор може да да използва паралели, за да 

конструира текста. Когато в съновиденията се проявяват 

архетипични фигури, Юнг обяснява на пациента, че неговият 

случай не е уникален и неговата психика функционира на ниво, 

близко до общочовешкото. Психичното страдание често изолира 

човека от обществото и в това немалка роля играе разбирането, 

или, както смята Юнг, вярата в това, че конфликтът не е 

индивидуална трагедия, а едновременно страдание на всички, 

обща тегоба на времето. Тази гледна точка повдига човека над 

самия него и го обединява с цялото човечество. Извеждането на 

болестта на едно по-общи, по-високо и безлично ниво има 

значителен лечебен ефект. 

Юнг подчертава, че съновиденията се явяват своеобразно 

творение на несъзнаваното и те не бива да се тълкуват 

единствено в качеството им на симптом на изтласкване. Той 

приема, че сънищата се явяват канали за връзка с несъзнаваната 

страна на психиката, че те се предават чрез символичен език, но 

съвсем не е задължително да са обусловени от желанията или да 
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представляват един или друг начин да скрият неприемливото. 

По-често съновиденията допълват съзнателния всекидневен 

живот, като компенсират непълноценните постъпки. В случаите 

на невротични разстройства, съновиденията могат да 

предупреждават за „кривване” (сход) от правилния път. Юнг 

предпочита да анализира не единичните съновидения, а сериите 

от такива, доколкото това позволява да се отделят устойчивите 

информативни признаци. Обикновено той пита пациента за 

всеки елемент на съновиденията: „По какъв начин това нещо 

може да се появи в полето на Вашето съзнание?” или „А какви са 

Вашите асоциации по отношение на ...(например тази къща)?”. 

Юнг често предлага на болните да нарисуват онова, което се 

появява в сънищата или във фантазиите им, като смята, че 

материалното оформление на образа провокира дългото 

вглеждане във всичките му детайли, благодарение на което той 

може да прояви напълно своето въздействие. 

Така интерпретацията на съновиденията по Юнг включва 

следните положения: 1) интерпретацията трябва да привнесе 

нещо ново в съзнанието, но да не се повтаря и да не 

морализаторства; тя може да улови компенсаторно-

психологическото амерение на процеса на съновидение; 2) 

интепретаторът трябва да вземе под внимание личния контекст 

на живота на индивида и неговия психобиографичен опит; тези 

фактори, наред с влиянието на неговото социално обкръжение 

(което понякога наричат колективно съзнание), се изявяват по 

асоциативен път; 3) символичното съдържание на съня — извън 

зависимостта от неговия сюжет — става по-ценно, ако се сравнява 

с типичните културни, исторически, митологични мотиви; те 

обогатяват личния контекст на съновиденията и го свързват с 

„колективното несъзнавано” («коллективное бессознательное»); 

подобни сравнения предполагат трудоемка работа по 

амплификация; 4) интерпретаторите „следва да останат верни на 

образа на съня” («оставаться верными образу сна»), да се държат 

колкото се може по-близо до съдържанието на съновиденията; 

асоциацията и амплификацията се разглеждат като начини да се 

придадат на първоначалния образ повече живот, значение и 

достъпност; освен това, съновидението като образ приндадлежи 

на самия виждащ го и следва да бъде отнасяно към неговия 

собствен психичен живот; 5) основен критерий за 

„плодотворността” («плодотворность») на интерпретацията е това 

доколко тя прави възможно да се развият позициите на 

съзнанието на виждащия съня. Юнг също така смята, че повечето 

сънища могат да се интерпретират на субективно ниво 

(подразбира се тяхната „дълбочина” или ниво; интрапсихичната 

промяна на личността) или на обективно ниво (предполага се 

излизане на повърхностно ниво, в света на реалните житейски 

събития). 
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Във връзка с появата на нови възможности представлява 

интерес работата със съновиденията в психодрамата 

(психодрама). Ако психоанализата различава две категории сън, 

т.е. явното и скритото съдържание на съновиденията по Фройд, 

или значението на съновиденията на обективно и субективно 

ниво по Юнг, то в психодрамата се взима под внимание една 

трета категория – екзистенциалното съдържание на 

съновиденията, или съдържанието на действията по Морено 

(Морено, Moreno J. L.). В него него скритото и явното съдържание 

на съновиденията съвпадат. При психодраматичната прeработка 

на съновиденията съдържанието им не се тълкуват на 

рационално ниво, а се изясняват в процеса на игра, благодарение 

на мореновия синтез на действие и реч, на предсъзнателно и 

съзнателно в едно близко до съня, но все пак съзнателно 

психично състояние на пациента. Всички тълкувания 

произхождат от самия протагонист, но те достигат до него не чрез 

размишението, а непосредствено по пътя на спонтанното 

действие и на емоционалното преживяване на образите от 

съновиденията. Сь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Лойтц (Лейтз, Leutz G. А., 1994) пишет, что, опираясь на 

свой огромный опыт психодраматической работы со 

сновидениями, Морено утверждал следующие постулаты: 1) човек 

е спосебен да изживее нещо възможно най-дълбоко на нивото на 

психодраматичното действие, след това на нивото на реалността 

и едва след това – на вербалното ниво на непсиходраматичната 

психотерапия; 2) „извикване” («вызывание») и осъзнаване в 

процеса на психодраматерапия на важните събития от миналото 

и настоящето; съновиденията и фантазиите се намирaт в пряко 

пропорционално отношение с дълбинните преживявания, до 

които пациентът достига в психотерапията; 3) 

психотерапевтичното изменение на личността и трайното 

изцеление могат да се постигнат единствено на нивото на 

действието. При психодраматичната работа със съновиденията 

водещият иска от протагониста да представи на сцената 

например в съответствие със съдържанието на съновиденията 

една реална спалня. Там, където стои неговото легло, 

протагонистът да легне на пода. Сцената е леко затъмнена. 

Протагонистът затваря очи. Той се съсредоточава върху 

сънувания образ и описва видяното. „Съновидецът” (сновидец) 

бива помолен да изобрази съня си на сцената. Пациентът избира 

от групата онези участници, които ще бъдат действащи лица в 

неговото съновидение, след което разполага на сцената 

въображаема декорация и пристъпва към възпроизвеждане на 

съня в психодрама. Съновидението или неоговото продължение 

под формата на сън наяве може да надхвърли нивото на реалното 

или да си остане в символична форма. След възпроизвеждането 

на съня се осъществява ролева обратна връзка (обратная связь) 
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между протагониста и партньорите. Те описват чувства, 

преживяни от тях в процеса на изобразяване на персонажи от 

сънища. Психодраматичната работа със съновидението се състои 

от три части: възпроизвеждане на самия сън, неговото 

продължаване и спонтанна актуализация на латентното желание 

или обръщане на необратимо събитие.  

Преимущество на психодраматичната работа със сънищата 

в сравнение с психоаналитичната такава се заключава във 

възможността за символна драматизация на продължението на 

съня, което обикновено се прекъсва в кулминационната точка на 

конфликта или на трудното положение. За протагониста това 

психодраматично продължение представлява само по себе си 

полемика със скрития образ на съня, която почти винаги води до 

разрешаване на конфликта, преживян в емоционалното 

действие.  

За разлика от психоанализата, гещалт-терапията 

(гештальт-терапия) не интерпретира съновиденията — те се 

„проиграват” и се използват за интеграция на личността. Пърлс 

(Перлс, Perls F. S.) смята, че различните части на съня се явяват 

фрагменти на личността. За да се достигне до интеграция, е 

необходимо те да бъдат съвместени, отново да бъдат признати за 

свои тези проектирани, отчуждени части на личността и скрити 

тенденции, които се проявяват в съновиденията. С помощта на 

проиграването на обектите на съня, на отделни негови 

фрагменти, може да бъде открито съдържанието на 

съновидението чрез неговото преживяване, а не посредством 

анализа му. Всеки елемент на съновидението се разглежда като 

потенциален източник на съдържание, свързано с определен 

аспект на реалното съществуване на пациента. Същността на 

работата върху дадено съновидение се състои в оценката му като 

актуално, а не като минало явление и като форма на действие, а 

не като основа за интерпретация. Доколкото идентификацията 

представлява сама по себе си противоположност на отчуждението, 

отъждествяването с отделни елементи на съновиденията 

благоприятства най-пълния контакт с отделилите се фрагменти 

на собствената личност, способства тяхната асимилация и така 

води до по-добрата интеграция на личността. 

В случай че съновиденията на болния са бедни, той може да 

бъде научен да вижда съновиденията си в хипнотичен транс или 

— с помощта на постхипнотично внушение (внушение) — по 

време на нормалния сън. Посредством внушение съдържанието 

на съня може да се свърже с едни или други общи или частни 

проблеми. Ако желаното се постигне успешно дори веднъж, 

обикновено се оказва, че пациентът придобива способността да 

вижда сънищата си и извън хипноза (гипноз). Хипнозата може да 

се използва също така за възпроизвеждане на забравени 

елементи на съня, за изясняване на деформациите, чиито цел се 
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състои в скриване на значението на съня („вторична обработка”/ 

«вторичная обработка») и за това да облекчат постигането от 

пациента (чрез значението на сънищата) на ефект върху 

отношенията с другите хора и върху компонентите на неговия 

всекидневен живот. Хипнозата може спонтанно да актуализира 

онези сънища, които се оказват забравени, ето защо тя е показана 

при болни, които не могат да запомнят своите сънища. 

Съновиденията в хипнотично състояние биват спонтанни и 

отразяват несъзнаваните нагласи, спомени, чувства и конфликти. 

Те могат също така да разкрият на пациента значението на 

преживяното в хипнотичното състояние, а също така 

деформацията на неговото отношение към психотерапевта, 

обусловена от това, че той бърка последния с авторитетни хора от 

собственото си минало. 

По този начин различията в разбирането на съновиденията 

от представителите на различни направления доказва 

сложността и многостранността на този удивителен феномен на 

човешката психика и необходимостта от по-нататъшното му 

изучаване и от разкриване на възможностите за използването му 

в психотерапията. 

 

СОКРАТОВСКИ ДИАЛОГ // 

СОКРАТОВСКИЙ ДИАЛОГ 

 

В предисловието към своята книга „Психоневрозите и 

тяхното психично лечение” («Психоневрозы и их психическое 

лечение») (Дюбуа/ Dubios P., 1912) пише „...рационалната 

психотерапия представлява сама по себе си 

„превъзпитаване”("перевоспитание"), с помощта на което е 

„нужно” да се развива и укрепи ума на болния, да се научи да 

гледа правилно към  нещата, да омиротвори неговите чувства, да 

се изменят неговите представи. За тази цел не може да се 

използва друго средство, освен убеждаването (убеждение) 

посредством диалектиката, което можем да назовем сократовски 

метод”.  

С. Д. може дори да се представи под формата на 

своеобразна интелектуална борба, в хода на която се коригират 

непоследователните, противоречивите и недоказуеми съждения 

на болния. Психотерапевтът постепенно, стъпка по стъпка води 

пациента към необходимия и планирам изход. В основата на този 

процес лежи логическа аргументация, която изгражда същността 

на методиката на С. Д. По време на беседата психотерапевтът 

задава въпроси на пациента така, че последният да може да даде 

само положителни отговори, на основата на които пациентът 

достига до приемане на съждения, които в началото на беседата е 

отхвърлял, били са неразбираеми или неизвестни за него. 

Обосновавайки ефективността на психологическите 
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въздействия, в основата на които лежи убеждаването, Кречмер 

(Кречмер, Kretschmer E., 1928), следвайки Дюбоа, характеризира 

методите за повторно убеждаване посредством диалектиката, 

настойчивото уговаряне и доказателствата с издигането на 

убедителните логически доводи като „метода на древния Сократ” 

(«метод древнего Сократа»). При ноогенните неврози на Франкъл 

(Франкъл, Frankl V. E.), свързани със загуба на смисъла на 

живота, в процеса на логотерапия (логотерапия) също се използва 

методиката на С. Д., която позволява да се подтикне човекът към 

това да разкрие адекватния за него самия смисъл на живота. 

Голяма роля при това играе личността на самия психотерапевт, 

но е важно той да не натрапва на пациента своето собствено 

разбиране на смисъла на живота. 

В. Е. Рожнов (В. Е. Рожнов, 1989) включва С. Д., бидейки 

форма на рационална психотерапия (рациональная 

психотерапия), като една от методиките на емоционално-

стресовата психотерапия. По време на емоционално наситената 

беседа, лекарят умело води болния към това да осъзнае 

необосноваността на своите опасения. Стабилният 

психотерапевтичен ефект в немалка степен е свързан с това, че 

пациентът смята, че самият той е достигнал до нови за себе си 

съждения и изводи, и че те съответстват на неговата система от 

личностни нагласи.  

Г. Р. Геренщайн (Г. Р. Геренштейн) в неговата книга: 

„Въведение в практическата психотерапия” («Введение в 

практическую психотерапию», 1927) привежда пример за 

психоаналитично лечение, при който в беседите с пациента се 

описва фрагмент от разговорите, който може напълно да 

представи С. Д. като прийом. В него лекарят се опитва да убеди 

болния, че невротичният симптом ще изчезне след като той 

последният осъзнае неговият смисъл. „Кажете, - казвам ù аз, - 

към кой тип явления отнасяте Вие нашите, например, сънища –  

към съзнателните или към несъзнаваните?” – „Разбира се, към 

несъзнаваните”, - „Така. А случва ли Ви се да имате кошмарни 

съновидения?” – „О, да, понякога така се мъча по време на сън”, - 

„Как по-точно се мъчите?” – „Ами много просто: понякога ми става 

толкова тежко и така викам от болка, че просто се задушавам и се 

събуждам цялата обляна в пот”. – „И всичко това от 

съновидението, обусловено от играта на несъзнаваното?” – „Ами 

да”, - „Тогава представете си сега, че аз, лекарят, наблюдавам как 

Вие се мъчите, викате от болка, задушавате се и т.н,  - какво 

според Вас трябва да направя аз: да Ви дам морфин или да Ви 

сложа компрес на сърцето?” – „Просто да ме събудите”, - „А за 

какво да Ви будя?” – „Ами за да ми стане ясно, че това е било само 

сън”. – „Аха, ето какво било, значи, за да Ви освободя от 

страданията, обусловени от несъзнаваното, Вие ми предлагате да 

ви събудя, т.е. да се задейства контролът на съзнанието, и тогава, 
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разбирайки, че това е само кошмарен сън, Вие ще се избавите от 

тези страдания. Точно така и тук, доколкото Вие не разбирате 

откъде идва всичко… Вие и страдате, както го правите при 

кошмарен сън; и едва когато разберете от какви мотиви 

случващото Ви се е обусловено, - тогава Вие и ще се избавите от 

него. Допускате ли това да е така?” – „Да, сега ми е напълно ясно” 

Описаният по-горе пример показва, че С. Д. може да бъде 

елемент на рзлични личностно-ориентирани психотерапевтични 

методи, чиято задача се явява въвличането на пациента в 

сътрудничество и разширяването на неговото съзнание. 

 

СОМАТО-ОРИЕНТИРАНА  

ПСИХОТЕРАПИЯ ПО МАУРЕР //  

СОМАТО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  

ПСИХОТЕРАПИЯ ПО МАУРЕР 

 

 Разработена е от Маурер (Маурер, Maurer I., 1986) — 

директор на Института за сомато-ориентирана психотерапия в 

Цюрих. Под това название авторката разбира интегративен 

психотерапевтичен подход, при който се отчитат не само 

психосоциалните и личностните фактори, но и телесното 

функциониране на човека. 

Целта на метода се явява това пациентът да достигне до 

адекватно осъзнаване (осознание) на реалността, до 

самоосъзнаване и себеразбиране, а също така до осъзнаване на 

взаимовръзките между духовната и соматичната му сфера. 

При провеждането на С. – О. П. П. М. голямо значение се 

придава на способността на психотерапевта да мисли 

многомерно, да възприема цялостно поведението на болния на 

неговите психично, социално, екологично, соматично и 

трансцендентно ниво, умението му да установява емпатична 

комуникация и да намира общ език в речевото взаимодействие с 

пациентите. В процеса на С. – О. П. П. М. се разграничават 

редица етапи: установяване на емоционален контакт, 

интегриране в съзнанието на психотерапевта на разнообразни 

впечатления; осъзнаване на това какво състояние на пациента 

трябва да бъде постигнато в резултат на психотерапевтичното 

въздействие; непосредствена преработка от страна на болния на 

психотерапевтичните намеси (психотерапевтические 

вмешательства); интегриране на преработения материал и на 

същинското съдържание на психиката на пациента; 

осъществяване от страна на пациента на спонтанни действия, 

свързани с вече придобитата от него нова ориентация по 

отношение на собствените му личност и живот. 

В системата от психотерапевтични прийоми на С. – О. П. П. 

М. се използват вътрешни диалози, психогимнастика 

(психогимнастика), релаксация (релаксация) и медитация 
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(медитация), за тренировка в общуване, двигателна терапия 

(двигательная терапия) и др. Специфичен прийом на С. – О. П. 

П. М. се явява прилагането на визуални изображения на рисунки  

(соматография/ соматография – изображения на собственото тяло 

и тимография /тимография – проекция на дълбинно психично 

съдържание – като метод за актуализиране и осъзнаване от 

страна на пациентите на техните вътрешни психични състояния, 

които отразяват взаимовръзката между личностната и 

соматичната им сфера).  Така се постига и осъзнаване и 

упражняване на контрол от страна на пациентите върху 

соматично и сензорно обусловените усещания, свързани с 

неговото заболяване. Препоръчва се методът да бъде използванв  

рамките на индивидуалната, груповата и семейната форма на 

психотерапия.  

Основа на теоретичните предспоставки на С. – О. П. П. М. 

представлява еклектичният подход, който съчетава най-вече 

моделите на психоаналитичната и екзистенциалната 

психотерапия (экзистенциальная психотерапия). Механизмите 

на развитие на психичните разстройства се интерпретират в 

рамките на психодинамичната и хуманистичната теория за 

личността, допълнение към които се явява представата за 

цялостностността на психофизиологичната организация на 

човека и за цялостното разбиране на симптоматиката. Опитът в 

прилагането на С. – О. П. П. М. позволява тя да бъде смятана за 

напълно релевантна в системата за лечение на болните с 

гранични разстройства и соматични оплаквания. 

Този подход към цялостното разбиране на болните и на 

тяхната психотерапия в някои аспекти е сходен с принципите и 

техническите прийоми на разработената в нашата страна 

интегративна личностно-центрирана (реконструктивна) 

психотерапия на Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-

ориентированная (реконструктивная) психотерапия 

Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова), особено по отношение на 

болните с т.н. „органни” неврози и психосоматични разстройства. 

По отношение на пациентите със соматична концепция във 

„вътрешната картина на болестта” (внутренная картина болезни) 

най-ефективен е специфичният психотерапевтичен подход, който 

отчита при избора  методите на психотерапия и при нейното 

провеждане единството между психичната и соматичната сфера 

при функционирането на болните, както и придобитите от тях 

умения да противодействат това преживяването да остане на 

соматично ниво. С оглед доминиращия при тези пациенти 

кинестетичен способ за възприемане и преработване на 

информацията, при психотерапевтичните въздействия е важен 

акцентът върху телесното „Аз”, а също така активното 

използването на невербални методи за психотерапия.  
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СОМНАМБУЛИЗЪМ //  

СОМНАМБУЛИЗМ  

 

От лат. somnus – сън, ambulo – ходя.  

Ходене на сън (лунатизъм/ лунатизм), извършването на 

последователни действия в състояние на дълбок сън или на 

хипноза (гипноз).  

С. може да бъде патологична форма на съня, съпровождана 

от двигателни прояви, а също така най-дълбока степен на 

хипнотичното състояние. Сомнамбуличният стадий на хипнозата 

се характеризира, по правило, с амнезия и с прилагане не само 

на хипнотични, но и на постхипнотични внушения (вж 

Постхипнотична сугестия/ Постгипнотическая суггестия). Тя 

се постига примерно у 10 % от всички хипнотизирани. С помощта 

на хипнотични внушения (внушение) на този стадий у 

хипнотизирания могат да бъдат предизвикани халюцинации, той 

да бъде застаавн да изпълнява различни действия в съответствие 

с внушената ситуация, да отговаря на въпроси, да загуби 

чувствителност към болкови дразнители, да се изключат 

функциите на някой от анализаторите (да бъде внушена глухота, 

слепота, да се загубят обоняние, вкус).  

Спонтанен С. се среща и като рядко усложнение на 

хипнотерапията (гипнотерапия). Той се развива предимно у 

истерични лица и се проявява със загуба на рапорт между 

хипнотизатора и хипнотизирания, като у последния се 

наблюдават сомнамбулично състояние с халюцинации и сложни 

форми на поведение. 

 

СОМНОПСИХОТЕРАПИЯ ПО ПЕРЕЛМУТЕР //  

СОМНОПСИХОТЕРАПИЯ ПО ПЕРЕЛЬМУТЕРУ 

 

Сугестивен метод, заключаващ се в това, че внушението 

(внушение) или беседата се провеждат с болния, който по това 

време се намира в състояние на дълбок медикаментозен сън. Този 

метод се отличава от наркохипнозата (наркогипноз), 

наркосугестията и наркоанализата по степента на дълбочина на 

съня в него. Болният забравя факта на внушението. М. М. 

Перелмутер (Перельмутер, М. М., 1949) изхожда от своето 

допускане, което той прави на основата на клиничните си 

наблюдения, че е възможен контакт с лица, намиращи се в 

състояние, което има всички признаци на несъзнавано такова. 

Дори фактът на амнезията, по мнение на автора, не може да 

свидетелства определено, категорично, дали човекът се намира в 

несъзнавано състояние или в състояние на изменено съзнание. 

Наркотичният сън се предизвиква от хексенал (гексенал, 10 

мл 10% разтвор вътревенозно), изборът на който се основава на 

неговата безопасност при бавно венозно въвеждане, на 
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изключително бързото настъпване на съня, който особено 

наподобява физиологичния сън. На болния, намиращ се в 

състояние на дълбок наркотичен сън, се правят внушения с 

различно съдържание (например на безделничащия – да чете, да 

работи; на неспокойния – да се държи спокойно, на отказващия 

да се храни – да яде самостоятелно и т.н.). Внушението се отнася 

единствено към едно действие или до потискане на едно 

конкретно действие, стремеж, влечение. Сугестията се провежда в 

императивна форма и под формата на рационално, мотивирано 

внушение. Курсът на лечение включва 3-5 сеанса 

сомнопсихотерапия. 

Методът намира приложение в лечението на 

шизофренията, на реактивните състояния, на психопатиите, на 

биполярното разстройство. 

 

ОБЩЕСТВО НА АНОНИМНИТЕ АЛКОХОЛИЦИ (АА) 

И НЕГОВАТА ПРОГРАМА „12 СТЪПКИ” //  

СООБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ (АА) 

И ЕГО ПРОГРАММА «12 ШАГОВ» 

 

Обществото АА възниква след срещата в гр. Ейкрън 

(Акрон), щат Охайо (США), на двама „безнадеждни” — борсовият 

посредник Бил (Уилям Грифит Уилсън, (Уильям Гриффит 

Вильсон, 1895-1971) и хирургът Боб (Робърт Халбрук Смит, 

Роберт Хальбрук Смит, 1879-1950). Бил вече е преминал целия 

курс на лечение в десетки наркологични учреждения, а Боб не 

може вече да оперира. Благодарение на Обществото АА те и 

двамата отказват алкохола до края на живота си. 

За рождена дата на Обществото АА е прието да се смята 10 

юни 1935 г. Основата на движението АА е заложена няколко 

години по-рано от членовете на научно-религиозната Оксфордска 

група. Един от идеолозите на тази група е Юнг (Юнг, Jung С. G.), 

чиито идеи намират отражение в принципите на работа на 

групата АА. През 1953 г. Обществото АА включва 111 000 члена, 

обединени в 5000 групи (основно в САЩ и Канада), като през 

1988 г. то вече обхваща 1,7 мл. души (над 83 000 групи). 

Понастоящем програмата АА се използва в 140 страни и наброява 

повече от 3 млн членове. Гербът на Обществото АА е кръг с 

вписан в него триъгълник. Кръгът е символ на глобалното 

значение на Обществото АА, а страните на триъгълника 

символизират оздравяването, единството и помощта.  

Основа на съществуването на АА е анонимността, която 

изпълнява две различни, но еднакво важни функции: 

— на ниво лично общуване анонимността позволява на 

членовете на общността да предотвратят разгласяването на 

факта, че те са болни от алкохолизъм — болест, порицавана от 

обществото; 
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— при контактите с пресата, радиото, телевизията, 

анонимността подчертава равенството между всички членове на 

общността, като така се пресича възможността да се възползва 

някой от нейните членове за постигане на признание, власт, 

обогатяване и други лични изгоди. 

Уставът на Анонимните Алкохолици забранява каквато и 

да било реклама на Обществото. АА имат готовност да 

предоставят всякаква информация за своята дейност на всички 

желаещи това, но никога активно не въвличат хора в общността. 

Който и да било член от групата на АА може във всеки един 

момент да излезе от него и отново да се върне във всяка една 

друга група. 

Доброволността на взетото решение има свой много силен 

психотерапевтичен момент и мобилизира болния от алкохолизъм 

да се отнася към собственото си лечение и оздравяване с по-

голяма отговорност. 

През 1939 г. е издадена първата книга „Анонимни 

Алкохолици”, в която алкохолизмът се описва от гледна точка на 

самите болни от него, формулирани са основните духовни идеи и 

12 стъпки (степени) в програмата АА, която се предлага като 

програма за оздравяване. 

Предлаганата от Обществото АА оздравителна програма е 

изложена в „12 стъпки” («12 шагах»). За да се поддържа 

единството на Обществото АА спомагат 12 традиции. Основната 

съществена информация за Обществото АА се съдържа в т.н. 

„Преамбюл АА” (Преамбул АА): „Анонимните Алкохолици са 

общество от мъже и жени, които споделят помежду си своя опит, 

сили и надежди с цел да решат своя общ проблем и да си помагат 

един друг да оздравеят. Единствено условие за членство е 

желанието на човек да не пие повече. В Обществото АА няма 

членски внос и билети. То само се обезпечава чрез доброволни 

вноски. Обществото АА не е свързано с никакви секти, 

вероизповедания, партии или организации; то не втъпва в 

никакви полемики, не взима която и да било гледна точка в 

каквито и да било спорове. Нашата основна цел е запазването на 

трезвеността и помагането на другите алкохолици в нейното 

постигане”. 

Първото запознанство със съдържанието на „12 стъпки” («12 

шагов») може да подбуди подозрението, че се опитват да те 

примамят в някаква организация или секта. Така могат да 

разсъждават единствено онези, които са запознати повърхносно с 

програмата и поради това не знаят, че никой не изисква от 

членовете на Обществото АА никой не изисква признаване на 

една-единствена концепция за Бог („сила по-голяма от самите 

нас”). При по-внимателно изучаване на съдържанието на „12 

стъпки” лесно може да се забележи, че всеки един член на 

Обществото АА сам определя своята „Висша сила” („Висшая 



 

 
~1304~ 

сила”), т.е. Бога, „както той самият Го разбира” и никой от 

останалите членове не е в правото да диктува каквото и да било. 

Един от основателите на обществото АА, Бил, в книгата със 

заглавие „АА достига до зрялост” («АА достигают зрелости») пише 

по този въпрос: „На атеистите и агностиците кажи ясно, че 

нашето мнение е, че те съвсем не са длъжни да приемат Бога. 

Нека вместо Бога да признаят някоя своя разумна истина. Най-

важното е всички те да вярват, че съществува някаква сила, по-

голяма от тях самите”. 

Програмата на практика е достъпна за всеки алкохолик, без 

значение неговата възраст, образование, обществено положение, 

религия. Тя позволява да се достигне до същността на болестта 

(зависимостта) и до самия себе си, да се проанализират 

собствените междуличностни контакти, да се опознаят и обогатят 

потенциалните възможности на собствения „Аз”, а също така дава 

ориентири как да се постигне трезвеността. Трезвеността в 

Обществото АА се разбира значително по-широко от постигането 

на абстиненция, доколкото трезвеността предполага друг, 

променен начин на мислене, на възприемане на себе си и на 

другите, а също така способност да живееш и да функционираш 

зряло и „трезво”. Формулираните в „12-те стъпки” цели се 

реализират от отделните членове на групата различно, а 

„стъпките” единствено очертават последователността на анализа 

на собствените преживявания, опит и постигнати промени. Това, 

което се случва с човека, добросъвестно изпълняващ програмата 

„12 стъпки” твърде много прилича на случващото се с него по 

време на психотерапевтичния процес (Woronowicz В. Т., 1990, 

1992). Задължителните норми, форми на работа и езикови изрази 

значително се различават помежду си, но процесът на 

самопознание и на запознаване със собствените проблеми, 

проявяването на готовност към лични преживявания и самите 

изменения на поведението са много сходни. Нека погледнем от 

този ъгъл отделните стъпки: 

1-ва стъпка — „Ние признаваме нашето безсилие пред 

алкохола, признаваме, че сме загубили контрол над живота си” — 

това е началото на всички действия, които способстват за 

прекратяването на алкохолизацията. Подчертава се 

необходимостта от признаване на собственото безсилие по 

отношение на алкохола и неизбежната си капитулация, без което 

не може да започне процесът на оздравяване. Това е много важна 

стъпка, защото единствено осъзнаването (осознание) на 

собственото безсилие и загубата на контрол над собствения си 

живот, а също така убеждаването (убеждение) в окончателното 

му поражение могат да предизвикат у алкохолика потребността 

да се обърне за помощ.  

2-ра стъпка — „Ние достигнахме до убеждението, че 

единствено Силата, по-могъща от нашата собствена, може да ни 
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върне здравето” — това призовава към смаляване на собственото 

„Аз”, защото вярата в „По-могъщата сила” (Сила более могучая) е 

несъвместима с чувството за собствена изключителност, за своето 

всемогъщество. Опирането на „По-могъщата сила” се осъществява 

както посредством признаването на съществуването на Бога 

(„както ние Го разбираме”), така и чрез обръщането за помощ към 

друг човек (към терапевта, съпругата, спонсора на Обществото 

АА) или към колектива. 2-рата стъпка позволява на алкохолика 

да се избави от чувството, че е „център на мирозданието” и 

свързаните с него гнетящи задължения. 

3-та стъпка — „Взимаме решението да прехвърлим нашата 

воля и живота ни на Бога, както ние Го разбираме” — това е 

начална стъпка, доколкото човекът се опира на действия, които 

ограничават собствената му воля и чувството за сила. В трудните 

житейски моменти, подкрепяща хората, преработващи тази 

стъпка, могат да се окажат молитвата за душевен покой, която 

членовете на Обществото на АА заимстват от римския император 

Марк Аврелий: „Боже, дай ми разум и душевен покой да приема 

онова, което не мога да променя, мъжество — да изменя онова, 

което мога и мъдрост — да отлича едното от другото”. 

4-та стъпка — „Дълбоко и безстрашно оценяваме себе си и 

живота си от морална гледна точка” — това е призив да погледне 

човек честно, без да се лъже, като отбелязва своите недостатъци и 

достойнства и паралелно с това осъзнава причините за 

случващото се. Добросъвестният и искрен анализ („от нравствена 

гледна точка”) дава истинна диагноза на ситуацията, което, от 

своя страна, позволява да се предприемат мерки, насочени към 

постигане на желаните изменения. 

5-та стъпка — „Признаваме пред Бога, пред себе си и пред 

който и да било друг истинската природа на нашите заблуди” — 

това може да се сравни с изповедта, която освобождава човека от 

чувството за самота, позволява му да се надява на прошка от 

страна на другия човек и на примирение със самия него. 

Избавянето от чувствата за изолация и вина и същевременно с 

това придобиването на реалистичен образ за самия себе си са 

поредицата от действия по пътя към постигане на състояние на 

вътрешен покой, който дава възможност за оздравяване 

(трезвеност). 

6-та стъпка — „Подготвяме се възможно най-пълно Бог да 

ни избави от всички наши недостатъци” — това предлага да се 

приготвиш за по-нататъшни изменения. Готовността да се 

избавиш от всички свои слабости се явява условие за 

усъвършенстване. Независимо че съвършенството е недостижимо 

за повечето хора, те могат да се стремят към зададената цел, 

постоянно да се самоусъвършенстват. 

7-та стъпка — „Молим Го смирено да поправи всички наши 

недостатъци” — това полага фундамента на пълната 
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капитулация, подготовката за която се провежда по-рано. 

Особено се подчертава необходимостта от смирение (да не се 

смесва с унижение) и от изменение на жизнените условия. 

Многолетният опит показва, че нито един алкохолик не е 

способен да запази трезвеността, забравяйки за чувството на 

смирение. 

8-ма стъпка — „Съставяме списък на всички онези, на които 

сме причинили зло, и се преизпълваме с желание да поправим 

вината си пред тях”. 

9-та стъпка — „Лично обезщетяваме причинената на тези 

хора вина, където това е възможно, освен в онези случаи, когато 

това може да навреди на тях или на някой друг” — това е стъпка 

от конкретни действия, които позволяат да се подредят 

отношенията с околните. Предлага се да се извърши огромна 

работа в емоционалната сфера, без чиято е невъзможно 

собственото прераждане и промяната на отношенията с другите 

хора. Съставянето на списък на онези, на които сме причинили 

вреда, и обезщетяването им за причинените вреди позволява в 

крайна сметка да се избавим от чувството за вина и да приемем 

последиците, което замества преживяваното по-рано чувство за 

несправедливост. Извършването на този акт, както и при 

психотерапията, позволява оздравителният процес да продължи. 

10-та стъпка —  „Продължаваме самоанализа (самоанализ) 

и когато допускаме грешки, ги признаваме веднага” — това учи 

хората да си правят изводи, всекидневно да отбелязват както 

своите добри, така и слаби страни на характера, да ги признават, 

да ги поправят „в движение”. Тази стъпка предпазва от 

завръщане към старите представи и поведение, които биха могли 

да забавят процеса на оздравяване и да провокират завръщане 

към употребата на алкохол. 

11-та стъпка — „Стремим се по пътя на молитвата и на 

размишлението да задълбочим контакта си с Бога както ние го 

разбираме, молим се единствено да научим каква е неговата 

воля, която ние трябва да изпълним и той да ни даде сили за 

това” — това за пореден път укрепва смирението и довършва 

капитулацията, а също така подчертава „духовния” аспект на 

програмата. 

12-та стъпка — „След нашето духовно пробуждане, ние 

положихме усилия да предадем смисъла на нашите идеи на 

други алкохолици и да приложим тези принципи във всичко, 

което правим” — това е допингът за всички онези, които вече 

трезви, живеят „нов живот”. Те разбират, че временният им успех 

може да се затвърди, ако споделят опита си с другите. „Да носиш 

послание” по пътя на оказване на помощ на другите дава 

удовлетворение и едновременно с това възпитава чувство за 

уважение към самия себе си, без които алкохоликът не може да 

достигне пълна трезвост. 
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Не е трудно да се забележи, че 1-вата стъпка съответства на 

замяната на образа на човека, който контролира количеството на 

изпития алкохол, с образа на личността, която не успява да 

направи това. Доколкото опитът с мночислените проби за 

самостоятелно решаване на алкохолните проблеми учи, че 

завръщането към здравословният начин на живот без външно 

въздействие е невъзможен, е необходимо да се търси Висша Сила, 

която би могла да помогне в това (2-ра стъпка). Следащото 

действие трябва да бъде изразяването на съгласие от страна на 

човека да се възползва от тази помощ (3-та стъпка). На следващо 

място протича анализ на ситуацията, предизвикваща страх и 

чувство за вина (4-та стъпка). След това се очаква човекът да 

сподели своите проблеми с Висшата Сила и с другите хора, т.е. да 

се избави от чувството за самота и да получи надежда за 

опрощение (5-та стъпка). След съответната подготовка (6-та 

стъпка) човекът се обръща към Висшата сила с молба за помощ в 

извършването на промяната (7-ма стъпка). Съставянето на 

списък на обидените (8-ма стъпка) позволява да се поправи и 

забрави извършеното зло (9-та стъпка). 10-та стъпка 

представлява съвет за систематично повторение на 4-та и 5-та 

стъпка с цел запазването на емоционалното равновесие, което 

осигурява непрекъснатост на оздравителния процес. По време на 

преработката на 11-та стъпка се укрепва фундамента, заложен на 

3-тата, т.е. вярата в помощта на Висшата Сила. 12-та стъпка е 

венецът на всички преминати стъпки, тя възпява животът и 

безкористното деяние. 

Програмата на Обществото на АА „12 стъпки” определя 

насочеността и етапите в психотерапевтичния процес и, подобно 

на нея (на психотерапията – бел. прев.), позволява да се 

отстранят признаците на болестта, а също така да се постигнат 

изменения в състоянието на здраве и в поведението с помощта на 

психологични средства.  

Най-компетентни хора в тази област се явяват специално 

подготвените терапевти-консултанти, бивши алкохолици, 

неупотребяващи алкохол  в продължение на няколко години и 

членове на Общността на АА. 

След известна адаптация, програмата „12 стъпки” намира 

приложение в стотици други групи за самопомощ. По света 

съществуват например групи на Анонимните наркомани 

(Анонимных наркоманов (от 1953 г.), на Анонимните хазартни 

играчи (Анонимных азартных игроков, от 1957 г.), на 

Анонимните лакомници (Анонимных обжор, от 1960 г.), на 

Анонимните лица с емоционални проблеми (Анонимных лиц с 

эмоциональными проблемами, от 1971 г.), на Анонимните 

длъжници (Анонимных должников, от 1976 г.). на Анонимните 

кокаинисти (Анонимных кокаинистов, от 1982 г.), на Анонимните 

никотинисти (Анонимных никотинистов, от 1985 г.), а също така 



 

 
~1308~ 

групи на Възрастни деца на алкохолици (Взрослых детей 

алкоголиков, от 1984 г.). Освен това съществуват групи на 

Анонимните астматици (Анонимных астматиков), на Страдащите 

от мигрена  (Страдающие мигренью), на извършилите суицид 

(Суицидентов), на хората със семейни проблеми (людей, 

имеющих семейные проблемы), и т. н.  Тези факти еднозначно 

говорят за универсалността и популярността на програмата „12 

стъпки”.  

В Голямата книга (Большая книга), която също така 

наричат Библията на Анонимните Алкохолици, се съдържат 30 

лични истории на болестта, в които алкохолици честно разказват 

за своето алкохолно минало и за своето завръщане към трезвения 

начин на живот. Книгата „Анонимни Алкохолици” става основен 

текст на обществото и това се е запазило и до днес. Бързото 

разрастване на движението АА в САЩ след публикуването на 

тази книга предизвиква много проблеми в него, свързани с 

членството, парите, личните взаимоотношения, ръководството на 

групата и др. За да се преодолеят възникналите в хода на 

развитието на АА проблеми, през 1946 г. са публикувани, а след 

това и одобрени в Първата международна конвенция на АА в 

Кливланд през 1950 г 12 традиции:  

1. Нашето общо благополучие трябва да стои 

на първо място, личното оздравяване 

зависи от единството на АА. 

2. В работата на нашата група има един най-

висш авторитет — любящият Бог, 

който ние възприемаме така, както той 

може изглежда в нашето групово 

съзнание. Нашите ръководители са 

единствено доверени изпълнители, но 

те не нареждат. 

3. Единственото условие за да станеш член 

на АА  е желанието да спреш да пиеш. 

4. Всяка група трябва да бъде напълно 

самостоятелна, като единствено 

изключение са въпросите, свързани с 

други групи или с АА  като цяло. 

5. Всяка група има една единствена цел и тя 

е нашите идеи да достигнат до онези 

алкохолици, които все още страдат. 

6. Групите АА никога не трябва да бъдът 

поддържани, финансирани или да 

предоставят името АА на каквито и да 

било родствени организации или 

странични компании, за да не ни 

отвличат от основната ни дейност 

проблеми, свързани с парите, 
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собствеността и престижа. 

7. Всяка група АА трябва да разчита 

напълно единствено на собствените си 

сили и да отказва помощ отвън. 

8. Обществото на Анонимните Алкохолици 

трябва винаги да остава 

непрофесионално обединение, макар 

нашите служби да могат да наемат 

работници, които притежават 

определена квалификация. 

9. Обществото АА никога не трябва да бъде 

обект на сурова система за 

управление; ние обаче можем да 

създаваме служби или комитети, 

опосредствано подчинени на онези, 

които те обслужват. 

10. Обществото АА не се придържа към 

никакво мнение по въпроси извън 

неговата дейност, ето защо името АА 

не трябва да бъде въвличано в каквито 

и да било обществени дискусии. 

11. Нашата политика на взаимоотношения с 

обществеността се основава на 

привлекателността на нашите идеи, а 

не на пропаганда, ние сме длъжни 

винаги да запазваме анонимността на 

нашите контакти с пресата, радиото и 

киното. 

12. Анонимността е духовната основа на 

всички наши традиции, която 

постоянно ни напомня за това, че 

основни са принципите,  а не 

личността. 

Обществото АА издава информационни брошури и 

преиздава основните книги: „Анонимните Алкохолици” 

(«Анонимные Алкоголики»), „12 стъпки и 12 традиции” («12 шагов 

и 12 традиций»), „Да живееш трезвен” («Жить трезвым»). 

Един от видните деятели на общността АА Виктор О., 

отговаря следното, когато го питат има ли методи и програми по-

ефективни от АА: „Да, несъмнено има — това е съвместната 

работа между АА и професионалистите”. Подходите, откривани в 

обществото АА лежат в основата на лечебните програми в много 

рехабилитационни центрове за наркозависими. 

Първите групи АА в нашата страна са организирани през 

1988 г. (в Ленинград — группи „Диамант” /«Алмаз»/ и „Нева” 

/«Нева»/, в Москве — група «Московски начинаещи” («Московские 

начинающие»). Понастоящем движението АА в Русия се 
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разширява, като групи АА има на практика във всички големи 

градове. 

 

СЪПРОТИВА //  

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

 

На Фройд (Фрейд, Freud S., 1900) принадлежи лаконичното 

и образно определение на С., дадено от него в книгата му 

„Тълкуване на сънищата” («Толкование сновидений»): „Всичко, 

което възпрепятства прогреса в аналитичната работа, се явява С”. 

(«Все, что препятствует прогрессу аналитической работы, 

является С.»). 

С. – като специален термин (Райкрофт Ч., 1995) — се явява 

противодействие на превръщането на несъзнаваните процеси, 

възникващи по време на психоаналитичното лечение, в 

съзнателни такива. Смята се, че пациентите се намират в 

състояние на С., ако те въпрепятстват интерпретациите 

(интерпретация) на аналитика. Те оказват силна или слаба С., в 

зависимост от това доколко им е лесно или трудно да позволят на 

аналитика да ги разбере. С. е свързана с проявите на защита 

(изключение вероятно представлява „съпротивата чрез 

несъзнавано, принудително повторение («сопротивление 

бессознательного, вынужденное повторение»). 

Когато пациентите се обръщат за помощ, те, по правило, са 

мотивирани от стремежа им да се справят със своите невротични 

симптоми, като освен това, на рационално ниво искат да си 

сътрудничат с психотерапевта. Всеки един пациент обаче, 

независимо от това доколко е силна и реалистична неговата 

мотивация, проявява амбивалентност в своето желание да се 

включи в терапия (в терапия – бел. прев.) (Ursano R. J. et al., 

1992). Същите онези сили, които предизвикват симптоми у 

пациента предотвратяват това пациентът да съумее да 

реконструира спомени, чувства и импулси. Тези сили 

противодействат на намеренията за провеждане на терапия, 

която се стреми да върне тези болезнени емоционални усещания 

в съзнанието на пациента. Фройд (Фрейд, 1917) характеризира 

това по следния начин: „Ако ние се стремим да излекуваме 

болния, да го освободим от неговите болестни симптоми, то той ни 

оказва една ожесточена, упорита съпротива, която продължава 

през целия период на лечение. С. е изключително разнообразна, 

изтънчена в една висша степен, често бива трудно разпознавана 

и постоянно променя формите, под които се проявява”. 

Понятието С. е въведено много рано („Изследвания на 

истерията”/ Исследования истерии», 1893-1895), като може дори 

да се каже, че то изиграва важна роля в основаването на 

психоанализата (психоанализ). Първоначално Фройд смята, че 

причината за възникването на С. е опасността от появата на 
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неприятни мисли и афекти. До момента, в който Фройд създава 

метода на свободните асоциации (свободные ассоциаций), той 

използва в лечението хипноза (гипноз) и се опитва да преодолее 

С. на пациентите с настойчиво противодействие и убеждаване 

(убеждение). По-късно той разбира, че самата С. дава достъп до 

изтласканото (съдържание – бел. прев.), доколкото при С. и при 

изтласкаването действат едни и същи сили (Greenson R.R., 1967). 

Фройд твърди, че спомените се разполагат сякаш в 

концентрични кръгове около патогенното ядро, като колкото по-

близо ние се движим към централното ядро, толкова по-силна е 

С. От този момент нататък Ф. интерпретира С. като сила, която 

насочена от страна на Егото към мъчителните представи: тази 

сила се проявява в хода на терапията поради необходимостта от 

това пациентът да си спомня. Фройд видимо разглежда като 

източник на С. силата на отблъскване, пораждана от 

изтласкването като такова, в трудното осъзнаване (осознание) и 

особено в пълното приемане на изтласканото съдържание от 

субекта. Така тук присъстват две различни обяснения: 

1) силата на С. зависи от степента на отдалеченост на 

изтласканото (съдържание – бел. прев.); 

2) С. изпълнява защитна функция.  

В трудовете по техника на психоанализата, Ф. (Фрейд, 1911-

1915) подчертава, че всички постижения в тази област са 

свързани с по-дълбоко разбиране за С., или, другояче казано, с 

онзи клиничен факт, че не е достатъчно да се разкаже на 

пациента за смисъла на неговите симптоми, за да може той да се 

избави от изтласкаването. Фройд настоява, че тълкуването на С. 

и тълкуването на преноса (перенос) са основни особености на 

аналитичната техника. Също така той смята, че преносът, при 

който повтарянето на действията се заменя от разказ за 

спомените също е С., като освен това, С. използва преноса, макар 

и да не го поражда сама по себе си. 

Навлизането на психоанализата във втората фаза на 

нейното развитие (от момента, в който тя се отрича от 

травматичната теория за неврозите (1897) до началото на 20-те 

години и създаването на структурен модел на психичното) и 

признаването на значението на вътрешните импулси и желания 

за появата на конфликта и за мотивацията за защитно поведение 

не внасят съществени изменения в понятието С. От този момент 

нататък обаче С. се разглежда като проява, насочена не само 

срещу завръщането на угнетяващите спомени, но и против 

осъзнаваането на неприемливитие несъзнавани импулси 

(Лапланш Дж., Понталис Дж. Б., 1996). 

В структурния модел (Ид, Его, Супер-Его/ Ид, Эго, Супер-

Эго) акцентъ се поставя върху онзи момент от С., който е свързан 

със защитата, при това с онази защита, която, както се 

подчертава в редица текстове, осъществява Егото. 
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„Несъзнаваното, или другояче казано, „изтласканото”, не оказва 

никаква С. на усилията на лекаря. То фактически единствено се 

стреми да се освободи от силовия натиск върху самото него и да 

продължи своя път към съзнанието или да се разреди в 

действията. С. по време на лечението възниква в същите онези 

висши слоеве и системи на психиката, които преди са 

предизвиквали изтласкаване”. Водещата роля на защитата и на 

защитната функция на С. Фройд подчертава в своя труд: 

„Потискане, симптом, страх” («Торможение, симптом, страх», 

1926): «...механизмите на защита от предишните опасности 

започват да действат под формата на С. срешу излекуването. 

Това се случва поради това, че Азът вижда в излекуването нова 

опасност”. А. Фройд (А. Фрейд, Freud A., 1936) смята, че от тази 

гледна точка анализът на С. като цяло съвпада с анализа на 

постоянните защити на Егото, които се проявяват в аналитичната 

ситуация. С., първоначално оценявана като пречка в терапията, 

стават сами по себе си източник за разбирането на душевния 

живот на пациента. 

Така в психоаналитичната ситуация защитата се проявява 

като С. Независимо от тясната връзка между защитата и С., 

редица автори подчертават, че С. не се явява синоним на 

защитата (Гринсон, 1967; Сандлер Дж. и др., 1995; Томэ Х., 

Кёхеле Х., 1996, и др.). И докато защитните механизми на 

пациента са неделима част на неговата психична структура, С. 

представлява сама по себе си опит на пациента да се защити 

своето психично равновесие от възможни опасности, възникващи 

в резултат на терапията. Концепцията за С. (Томэ Х., Кёхеле X., 

1996) принадлежи на теорията за техниката на лечение, докато 

концепцията за защитата е свързана със структурния модел на 

психичния апарат. Явлението С. може да бъде непосредствено 

наблюдавано (в мълчанието, закъсненията, преноса и т.н.), 

докато защитните механизми е необходимо да бъдат логически 

изведени. Употребата на термините „С”. и „зашита” може да 

доведе до неправилния извод, че само по себе си описанието 

представлява обяснение на функцията на С.  

Гринсън (Гринсон, 1967) посочва, че концепцията за 

защитата включва два момента: опасността и проекция. 

Концепцията за С. се състои от 3 компонента: опасност, сили, 

подбуждащи към защита (ирационално Его) и сили, движещи 

човека напред (проадаптивно Его). 

Към 1912 г. Фройд различава два вида С. – С. - пренос и С.= 

потискане (изтласкване). През 1926 г той предлага типология на 

С., която се използва и до днес. Фройд разграничава 5 форми на 

С., като 3 от тях са свързани с Егото. 1) С. – потискане, което 

отразява потребността на пациента да защити самия себе си от 

болезнените импулси, спомени и усещания. Колкото повече 

итласканият материал се приближава до съзнанието, толкова 
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повече нараства С. и задачата на психоаналитика се състои в 

това с помощта на интерпретацията да подпомогне прехода на 

този материал в съзнание в една форма, поносима за пациента. 2)  

2) С. – пренос (С. – перенос), която изразява борбата срещу 

инфантилните импулси, възникнали като реакция на болния 

към личността на психоаналитика. Това са съзнателно 

прикритите от пяциента негови мисли по отношение на 

психоаналитика, тези несъзнавани преносни преживявания, от 

които болният се опитва да се защити. В този случай задачата на 

психоаналитика се състои също така в това със своята намеса той 

да спомогне за това съдържанието на преноса да навлезе в 

съзнанието в една приемлива за пациента форма. 3) С. – изгода 

(С.-выгода) – представлява резултат от вторичните 

преимущества, които предоставя болестта, нежеланието на 

пациента да се раздели с тях. 4) С. – Ид (С. – Ид) – представлява 

сама по себе си С. на инстинктивните импулси срещу каквито и 

да било изменения в начините и формите, под които те се 

проявяват. За да се отстрани този вид С. е необходима 

„преработка” («проработка»), в процеса на която е необходимо 

обучение в нови патерни на функциониране. 5) С. – Супер-Его, 

или С., обусловена от чувството на вина на болния или от 

неговата потребност от наказание. Пациентът, който например 

изпитва остро чувство за вина поради неговото желание да бъде 

най-любимия син и така вреди на своите братя и сестри, може да 

се съпротивлява на всяка промяна, която заплашва да повлече 

след себе си ситуация, при която той може да преуспее повече от 

неговите съперници. Като най-интензивна форма на С. – Супер-

Его може да се разглежда негативната терапевтична реакция 

(негативная терапевтическая реакция).  

По-късно Фройд разширява своята класическа топология. 

Той разграничава също така: 1) С., която възниква в резултат на 

неправилните действия на психоаналитика и на погрешно 

избраната от него тактика; 2) С., свързана с това, че измененията, 

протичащи в психиката на пациента в резултат на лечението, 

предизвикват трудности в неговите отношения със значимите 

хора в живота му, например в семейството, в основата на които 

стои невротичният избор на съпруг; 3) С., възникваща поради 

страха да се завърши лечението и в резултат на това да се загуби 

възможността да се общува с психоаналитика. Такава ситуация 

може да възникне, когато пациентът попада в състояние на 

зависимост от психоаналитика и започва да го смята за лице, 

което заема голямо място в живота му. 4) С., свързана със 

заплахата, пред която поставя психоаналитикът пациента, 

например в случаите, когато у последния се появява чувство за 

срам, предизвикано от спомени за ранни детски преживявания, 

5) С. поради необходимостта пациентът да се откаже от 

използваните в миналото начини за адаптация, включително и 
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от своите невротични симптоми, и накрая, С., свързана с опити да 

с изменят проявите на назования от Райх (Райх, Reich W.) 

„защитна броня на характера” («защитный панцирь характера»), 

т. е. на „фиксирани черти на характера”  («фиксированные черты 

характера»), които остават дори и след като изчезнат 

първоначално породилите ги конфликти (Сандлер и др., 1995). 

Шпотниц (Шпотниц/ Spotnitz H., 1969), осъществявайки 

психоанализа на пациенти с шизофрения, разграничава 

присъшите за тях форми на С., които в някои случаи могат да се 

установят и при пациенти с гранични състояния: 1) С. срещу 

аналитичния прогрес – нежелание да се разбере как да се движи 

човек напред, С. се проявява различно. Пациентът може да се 

опита да избегне разговора за неговите мисли и чувства, да 

разпитва за правила и указания. Движението напред, вербално, 

на неизвестна територия, се възприема от шизофренните 

индивиди като действително рискована инициатива; 2) С. срещу 

съвместната работа – пациентът може да изглежда, че не 

осъзнава важността на вербализацията (вербализация) на всички 

негови чувства, да отказва да дава информация или да изглежда 

неразположен да слуша аналитика. Вместо обсъждане на онова, 

което той изпитва в тяхното взаимодействие, пациенът може да се 

концентрира изключително върху самия себе си. 3) С. срещу 

завършването – шизофренните пациенти обикновено интензивно 

се противопоставят срещу мисълта за това, че идва време 

терапията да завърши. Тази категория С. също така се 

наблюдава и по-рано в лечението, преди временните 

прекъсвания на отношенията. Поради това пациентът бива 

предупреждаван от терапевта за това кога ще бъде набеляззания 

отпуск на последния и за други планирани отсъствия, като така 

на пациента се дава повторно възможността да вербализира 

своите реакции на такива прекъсвания. Краят е предполагаем, 

доколкото той трябва да се случи, а самата преработка на С. 

спрямо него е продължителен процес. 

В условията на психоаналитичната терапия аналитикът 

постоянно полага усилия за разкриване и разрешаване на най-

разнообразни видове С. Първите признаци на С. могат да се 

проявят в това, че пациентът започва да закъснява или да 

забравя определения час за среща, или заявява, че нищо не му 

идва наум, когато му се предложи да се заеме със свободно 

асоцииране. С. може да се изрази в баналност на асоциациите и 

спомените, в рационалността на разсъжденията при отсъствие на 

афект, в създаването на скучна атмосфера, в отсъствието на 

мисли или в породеното мълчание. Важно е веднага да се покаже 

на пациента, че у него действа слабо осъзнати вътреличностни 

сили, които противодействат на анализа. Естествено 

психотерапевтът не казва на пациента директно, че той се 

съпротивлява или не иска да оздравее, а показва единствено 
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някои негови отделни действия, насочени срещу анализа. 

Подобен подход позволява на пациента да започне да 

противодейства на собствената си С. Наред с гореописаните 

очевидни С., в лечебната практика се срещат и други нейни 

форми. Латентните С. могат да се изразяват например под 

формата на на съгласие с всичко онова, което казва 

психоаналитикът, в предоставянето на описания на 

съновиденията или на фантазиите, от които, както изглежда на 

пациента, аналитикът се интересува особено много и др. С. може 

да се прояви дори и като „бягство към здравето”  («бегство к 

здоровью»), и пациент прерывает курс лечения под предлогом 

того, что симптомы заболевания, по крайней мере на данный 

момент, исчезли. В психоанализата и психоаналитичната 

терапия С. се преодолява с помощта на интерпретация и на 

преработване.  

Много видове С. изхождат от характерологичната структура 

на пациента. Райх свързва феномена на С. с т.н. „телесна броня” 

(телесная броня), поради което допуска, че С. може да бъде 

отслабена с помощта на методиките, използващи директно 

телесно въздействие. В трансперсоналната психотерапия на Гроф 

(Гроф/ Гроф/ Grof S.) специална техника за мобилизиране на 

енергията и за преобразуване на симптомите на преживяванията 

в условията на силна С. се явява използването на психоделични 

препарати или на немедикаментозни подходи (биоенергийни 

упражнения, ролфинг и др. методи от този тип). В традиционната 

хипнотерапия (гипнотерапия) С. се преодолява с потапяне в 

дълбоко хипнотично състояния, а в ериксонианския модел на 

хипнотерапия С. се прилага за индуциране на хипнотичен транс 

и за неговото терапевтично използване.  

Пърлс (Перлс, Perls F. S.) отбелязва проявите на С. в 

невербалното поведение и с цел предоляването ù използва 

прийома на „преувеличението”, при което С. отслабва и се 

осъзнават потиснатите преживявания (например по указание на 

лекаря пациентът силно свива юмруци и осъзнава потискания 

преди това гняв по отношение на изложената от него ситуация). 

В личностно-ориентираната (реконструктивна) психотерапия 

на Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-

ориентированная /реконструктивная/ психотерапия 

Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) С. се оценява като реален 

клиничен факт. Представлявайки сама по себе си свообразен 

психичен защитен механизъм, С. обикновено отразява реакцията 

на пациента на болезнено за него докосване до често дълбоко 

скрити или скривани от него тягостни преживявания, а също 

така към преизграждането, реконструкцията на нарушените 

отношения. С. намира израз в общуването с лекаря под различни 

форми – в отклоняването от обсъждането на най-важните 

проблеми и преживявания, в мълчанието, в изместването на 
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темата, в неясните формулировки на проявите на собственото 

заболявания, в отрицателните реакции към едни или други 

методи за лечение, в хумора, а понякога дори и в излишната 

податливост и съгласие с изказванията на лекаря без 

необходимата им преработка и т.н. Изразеността на С., 

противодействието на психотерапевтичното влияние в процеса на 

лечението могат да се променят. Тя се повишава при 

несъвместимост на нагласите на болния и психотерапевтичния 

стил на лекаря, при явното игнориране на устойчивите 

очаквания на пациента, при преждевременната интерпретация, 

при прекомерни изисквания за откровеност или активност, 

отправяни към него. Същността на цялата работа над С. се 

състои в това да се помогне на пациента да осмисли и да 

преодолее неосъзнаваните от него усилия да въвлече 

психотерапевта в „невротични маньоври” («невротические 

маневры») […]. Наред с интерпретацията полезна може да бъде 

емпатичната намеса, която позволява на пациента не само да 

ограничава С., но и да я осъзнава при едни по-оптимални 

условия. 

 

СОЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Задачата на С. П. е с помощта на психотерапевтични 

въздействия не само да лекува болестта и да осъществява 

психохигиенни и психопрофилактични мероприятия, но и да 

подобри социалното поведение на индивида. Тук не се правят 

разлики между психично болните, престъпниците, лицата с 

отклонения в поведението и т.н. Методите на психотерапията се 

разглеждат като адекватни начини за коригиране на всички 

форми на отклонения и на делинквентното поведение. 

Интересът към С. П. нараства предвид все по-голямата 

интеграция на психотерапията в различни области на 

медицината и на социалната практика. Ако се вземе предвид 

понятие като интеграция на ниво система, то може да се говори за 

интеграция на психотерапията в обществото, в медицината, в 

лечението на болестта, като се отчита нейната биопсихосоциална 

същност и др. 

Не предизвиква съмнения наличието на тясна връзка 

между „социалното” (социальное) и „медицинското” 

(медицинское) (включително и психичното) здраве на обществото. 

Пример за това е актуалната ситуация в нашата страна. 

Значителната обществено-политическа трансформация в 

обществото предизвиква у много хора чувството за неувереност, 

неопределеност, незащитеност, обърканост, усещане за загуба на 

опора, което се изразява в напрегнатост, а често и в агресивност. 

На този фон нараства значението на психотерапевтичната 
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служна, нейната интеграция в обществения живот, което е 

обусловено от нарастването на нервно-психичното напрежение на 

здравото население и от зачестяването на граничните нервно-

психични разстройства. Едновременно с това се наблюдава 

усилването на „магическото настроение” (магический настрой), 

вълната от интерес км мистиката, към окултизма, възникването 

на алтернативната психотерапия (альтернативная 

психотерапия) в невиждани по-рано мащаби. Една от най-

популярните ù разновидности е  телевизионната психотерапия 

(телевизионная психотерапия) (предвид нейната възможност да 

предава информация едновременно на десетки милиони хора). В 

страните от западен тип тази функция изпълнява църквата, 

която се стреми към хармонизиране на обществото, към 

преодоляване на кризата на вярата в него и към укрепване на 

взаимното разбиране. 

Говорейки за интеграцията на психотерапията в 

обществото, можем да си спомним вече имащите дълга история 

опити да се решат социалните му проблеми с помощта на 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) и 

малко от по-късно — чрез положените усилия в това отношение 

от хуманистичната психотерапия (гуманистическая 

психотерапия). 

Най-ярък пример за С. П. е проблемът за „модификацията 

на поведението” (модификация поведения) по пътя на 

използването преди всичко на поведенчески методи в 

психотерапията, най-пълно разработени в трудовете на Скинър 

(Скиннер/ Skinner В. Р.),  особено в неговата известна книга 

„Отвъд свободата и достойнството” («По ту сторону свободы и 

достоинства», 1971). И до появата на трудовете на Скинър обаче 

отричането от Уотсън (Уотсон/ Watson J. В.) и от другите 

бихевиористи на такива понятия като психични процеси, 

съзнание, мислене и разбирането им на поведението като 

определяно изключително от външни условия означава 

подчертаване и отрицание на творческото, самостоятелно начало 

в човека и като резултат води да заключението, че поведенението 

може да бъде ръководено и манипулирано. За това най-много 

може да спомогне специално подготвеният психотерапевт, който 

изпълнява функцията на „социален инженер” и се явява 

източник на наказания и подкрепления. 

Пренаселеността и опасността от глад, неотстранената 

опасност от ядрена война, замърсяването на околната среда, 

агресивността, престъпността и други проблеми на човечеството 

— това е реалността. Независимо от значителните постижения в 

тази област, според Скинер положението става все по-лошо и ние 

с разочарование установяваме, че самата технология се оказва 

все по-несъстоятелна. Социалното зло е породено от самото 

поведение на хората и от нашата способност ефективно да 
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въздействаме върху него. Отговорността за катастрофалните 

последици от стихийното развитие на обществото Скинър 

приписва на индивидуализма. Отстоявайки своята свобода и 

достойнство, индивидуалистът отказва да действа заради 

другите. Той не се безпокои от това ще оцелее ли или не неговата 

цивилизация и му е безразлично колко дълго тя ще 

просъществува след него. Той е непоколебим в своите егоистични 

убеждения (убеждение) и поведение и не се поддава на каквито и 

да било рационални доводи за благото на идните поколения. 

Индивидуализмът, егоизмът на личността, смята ученът, в 

крайна сметка подрива самите основи на цивилизацията. 

Авторът разработва идеята за управлението на поведението и 

създава технология на поведение, чиято цел е разрешаването на 

социалните проблеми по пътя на модифицирането на 

поведението на човека чрез спредствата на външния контрол. 

Ако илюзорният, механистичен характер на възгледите на 

Скинър предизвиква рязка критика и у нас, и в западните 

стрени, то възлагането от страна на екзистенциално-

хуманистичните психотерапевти на цялата отговорност за 

благополучието на самия точек, тяхното твърдение, че човек 

„държи съдбата си в собствените си ръце” («держит судьбу в 

собственных руках»), напълно отговаря на социалните норми на 

съвременното западно общество. Опирането в екзистенциално-

хуманистичните концепции за психотерапията на изработването 

у индивида на автентични нагласи и контакти със 

заобикалящите го хора в условията на всекидневния живот, при 

наличие на фрустриращи ситуации, ситуации на неискрена и 

условна комуникация, по-често водят единствено до привидна 

зрялост, до разочарование и „псевдоинтеграция”. Възниква 

илюзията за възможността да се решат всички проблеми на 

съвременния човек с помощта на психотерапията (Leder S., 1990). 

Запазването на нервно-психичното здраве обаче не може да се 

постигне единствено чрез по-широкото обхващане на населението 

от рязлични форми на психотерапия. Решението на проблемите 

по линията „човек-общество” е разположено в други направления 

от това, което се предлага от екзистенциално-хуманистичната 

психотерапия, преди всичко в реализирането на морално-

етичните ценности на обществото, на възпитателно-

педагогическите системи, на социалните мерки на обществото, 

насочени към подобряване на житейските условия и др.  

Заедно с това, както отбелязва Ледер (Ледер), в много 

развити страни в определени кръгове значително нарастват 

очакванията относно ролята и възможностите на психотерапията. 

Като не намират отговори на въпросите си, породени от 

развитието на цивилизацията и обострени от социално-

политическите, икономическите и националните противоречия в 

религията и идеологията, хорат ги търсят в сферата на 
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ирационализма или психологията. Отчитайки тези очаквания и 

потребности, много психотерапевти издигат цели, които не 

съвпадат с целите на оказване на терапевтична помоощ, а които 

са свързани с усъвършенстването на личността, с 

междуличностните отношения, със семейните, микро- и 

микросоциалните структури. Психотерапията действително 

действително може да се използва за постигане на измамни цели, 

като се прилагат нейни методи, които не отговарят на 

обществените норми и изисквания, като в този случай тя се 

превръща в още един инструмент за управляване на хората даже 

въпреки тяхната воля. Психотерапията обаче може да играе и 

важна положителна роля — с нейна помощ не просто могат да се 

намалят страданията, но и да се подпомогне усъвършенстването 

на социалното обкръжение на човека, да се разреши проблемът 

за смисъла на неговия живот. 

 

СОЦИАЛНО УЧЕНЕ // 

СОЦИАЛЬНОЕ НАУЧЕНИЕ 

 

Термин, въведен от представителите на бихевиоризма 

(бихевиоризм), който обозначава придобиването от организма на 

нови форми на реакция по пътя на подражаването на 

поведението на други живи същества или на наблюдаването им. 

С. У. се обяснява на основата на базовите понятия на 

бихевиоризма (стимул, реакция, подкрепление/подкрепление) и 

се изпитва експериментално върху животни. 

С. У. у човека е един от начините, по които той придобива 

обществено-исторически опит по пътя на усвояването на 

съдържателни компоненти на човешкото поведение 

(подбудително-мотивационни и операционални). То се реализира 

в две основни направления – придобиване от организма на нови 

форми на реагиране: 1) по пътя на подражаването (така, както и 

при животните) на поведението на други хора; 2) по пътя на 

символичното представяне на външните влияния и ответните 

реакции под формата на „вътрешен модел на външния свят” 

(внутренная модель внешнего мира, Бандура/ Bandura A.). 

Последното е непосредствено свързано със значението на 

знаците, усвоени в миналия опит на индивида, т.е,. се обуславя от 

по-рано използваната от него структура на знаковото обучение. С. 

У. в първия вариант на практика се свежда напълно до процес на 

подражание, но трябва да се отчита, че на различни етапи от 

индивидуалното развитие на човека зад външно сходни 

подражателни явления са скрити различни психологически 

механизми. В бебешката възраст подражаването на движенията 

и на звуците в гласа на възрастния представлява само по себе си 

опит да се осъществи първия „съдържателен” контакт. 

Подражаването в предучилищната възраст е път за проникване в 
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смисловите структури на човешката дейност. То преминава през 

редица степени и се преобразува в едно с промените в основния 

тип занимание в тази възраст – сюжетно-ролевата игра: 

първоначално детето подражава на най-достъпните за него 

аспекти от дейността на възрастните, моделирани в играта, като 

постепенно преминава към онези страни, които отразяват реално 

смисъла на ситуацията. Подражанието в юношеската възраст е 

насочено към външната (а понякога и към вътрешната) 

идентификация на самия себе си с някаква конкретна значима за 

подрастващия личност или със стереотипизирани в обществото 

поведенчески и личностни характеристики. Подражанието при 

възрастните встъпва като елемент на ученето (научение) в някои 

видове професионална дейност (спорт, изкуство и др.).  

С. У. е основано на „вътрешния модел за външния свят” 

(внутренная модель внешнего мира) и по своята същност 

представлява сетивно учене на когнитивно ниво, което прераства 

в познание за съществените обективни свойства на реалността, за 

тяхното класифициране в категории на човешкия опит и в 

обобщаване на установените връзки с помощта на езика. И 

доколкото  познатите вече връзки се закрепват в езика, то този 

тип учене се превръща в знаково обучение. 

Същността на знаковото обучение е във формирането у 

обучаващите се на информационни отношения от типа 

„предмет—знак—значение” («предмет—знак— значение»). 

Съдържанието на знаковото обучение включва отразяване и 

закрепване на информационните отношения, които 

характеризират реалния свят и целесъобразната дейност на 

хората, в знаците и техните значения.  

Предпоставка за знаковото учене на човека е способността 

да се абстрахират действията от условията, в които тези действия 

се извършват, а също така възможността да се абстрахират 

самите информационни отношения, съществени за един или друг 

вид обществена практика.  

Условия за знаковото учене се явяват създаването и 

използването на съответния език, разбираем за обучаващите се, а 

също така построяването на такива структури на учебните 

материали, които ще осигурят това обучението да е достъпно и по 

силите на обучаващите се […]. 

За основа на знаковото учене се приемат не асоциациите, не 

избора и определянето на значения, а дейността по формирането 

на информационните отношения, кодирането, преработката и 

съхраняването на учебните материали. 

Механизмите на формиране на информационните 

отношения при знаковото обучение могат да бъдат описани с 

помощта на теорията за поетапното формиране на умствените 

действия. На първия етап от знаковото обучение важните 

признаци на предмета се представят пред ученика в една 
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знакова, материализирана форма, а операциите по определянето 

на тези ориентири се осъществяват под формата на предметни 

действия, които следват правилата за въвеждане и изключване 

на знаковите изрази на педагогическата семиотика, т.е. протича 

процес по кодиране на учебната информация. На втория етап 

материализираните ориентири на предметните операции се 

отстраняват и се заменят от речеви обозначения и действия, т.е. 

материалът от знаци с учебна информация се преобразува. На 

третия етап словесните действия се заменят от мисловни 

операции, отново се преобразува материалният носител на 

знаците, протича прекодиране и сверка на учебната информация. 

Знаковото учене принципно се отличава от сетивното и 

двигателното по това, че обучаващо въздействие върху 

организираната система оказва не изучаваният предмет и 

неговите свойства, а изкуствено създаденият знак за изучавания 

предмет. Така организираната система реагира не на свойствата 

на предмета-знак, не на неговия материал, а на онова, което той 

означава, т.е. на информационните отношения, предавани с 

помощта на знака. Информационните отношения са вече едни 

съвършено други отношения в сравнение с асоциативните връзки 

от типа „вещ-вещ” («вещь—вещь»), „свойство-свойство”) 

(«свойство—свойство»), „вещ-действие” («вещь—действие»), 

„свойство-действие” («свойство—действие») и т.н. 

Информационното отношение се явява отношение между 

„предмет-знак-значение” («предмет—знак—значение»), което 

възниква в резултат на познавателната дейност и обективно не 

съществува извън нея. Информационните отношения не могат да 

бъдат разкрити или усвоени с помощта на асоциациите, 

доколкото те не са основани на физическото подобие на 

съставляващите ги елементи. Значението, което се явява една 

психична категория, не се разполага във физическото време и 

пространство. Тук няма нито логическо подобие, доколкото 

знаците (например думите) не се явяват нито вид, нито род на 

това, което те обозначават, нито психично подобие, т.е. няма 

сходство и различие между нейните отделни елеементи. На 

последно място, отсъства и функционално подобие, доколкото 

даденият знак, в т.ч. думата, не се явява нито причина, нито 

следствие, нито цел, нито свойство на обозначавания предмет. 

Поради това информационното отношение „предмет-знак-

значение” («предмет—знак—значение») отразява не 

асоциативната връзка, а смисловата такава. Смисловата връзка 

може да бъде описана по-цялостно като структура на полето на 

функциониране на знаците (знакова ситуация), доколкото се 

явява един от съставляващите елементи на семантичния 

механизъм, присъщ единствено на информационните процеси. 

Знаковото учене като процес на разбиране на 

информационните отношения не намира удовлетворително 
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обяснение нито от позицията на асоциативните теории за 

обучението, нито от позициите на бихевиоризма, гещалт-

психологията и психоанализата (психоанализ). Отговорът на 

въпроса за това как в процеса на обучение се формират 

информационните отношения, как обучаващият усвоява учебния 

материал, дава теорията на познанието: човек открива и закрепя 

информационни отношения единствено чрез практиката, чрез 

своята активна дейност. Първите опити да се опише този 

механизъм принадлежат на Н. И. Жинкин (Н. И. Жинкин), който 

използва за психологическия анализ на феномена разбиране на 

значенията на знаците идеите на логическата семантика и в 

частност – различаването на смисъла (съдържанието) и 

значението (денотата). Разглеждайки този проблем, Б. В. 

Бирюков (Б. В. Бирюков) показва, че в обясняването на акта на 

разбиране чисто логическите теории за семантиката на знаковите 

изрази изпълняват единствено спомагателна функция. 

„Феноменът на речевото общуване между хората – процесите на 

тяхната езикова комуникация, особено на интелектуалната 

комуникация – се определят от това как човек разбира 

съобщенията. Феноменът на разбирането обаче не може да бъде 

описан единствено от логиката или от логическата семантика 

(макар и логико-семантичните изследвания да са много полезни в 

това отношение). Тук е необходима по-широката гледна точка на 

семиотиката, действаща съвместно с психологията”. 

Установяването на информационни отношения няма нищо 

общо и с „инсайта” (инсайт/ озарение) на немския психолог 

Кьолер (Кёлер/ Kohler W.), който твърди, че след множество 

неудачни опити да установи информационни отношения, 

обучаващият се внезапно бива „озарен”, настъпва „инсайт”, в 

резултат на който изведнъж се реализира цялото правилно 

действие. Това действие се закрепя от първи път, след което 

винаги се използва правилно в подходящи ситуации. 

Установяването на информационни отношения не се 

обяснява и от теорията на някои американски психолози, които 

твърдят, че едновременно с ученето винаги протича и отучване. 

Всяко съчетаване на определен стимул с нова ответна реакция 

разрушава връзката между този стимул и реакциите, формирани 

при предишни опити, поради това ние заучаваме последното, 

което правим в дадената ситуация и се отучваме от всичко 

останало. Следователно опитите и упражненията са нужни не с 

оглед научаването, а с оглед отучването. 

Твърденията на гещалт-психологията за това, че 

информационните отношения се възприемат „по усмотрение” 

(„усматриваются”) от човека, благодарение на работата вродените 

механизми на неговия мозък, които по своите закони организират 

потока от усещания, постъпващи от сетивните органи, и го 

преобразуват в съответните структури, никак не могат да обяснят 
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разбирането на значението на знаците. Защото „усмотрението” 

може да разкрие единствено отношения, които се отразяват в 

структурата на усещанията, а информационните отношения не 

притежават нито физическо, нито психическо сходство, поради 

което несе отразяват непосредствено в структурата на 

усещанията. „Усмотрението” на невидимото, разкриването на 

информационните връзки, които не са достъпни непосредствено в 

усещанията, се явяват резултат на познавателните действия на 

обучаващия се. 

Разгледаните варианти на С. У., т.е. основаните 

преимуществено на подражанието и на реализирането на първо 

място на когнитивните процеси, условно могат да се разделят на 

низше и висше ниво на учене (низший и высший уровни 

научения). Висшето нито на С. У. принципно се отличава с 

неговия знаков характер, което прави този тип учене 

изключително човешки.  

 

СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕН ТРЕНИНГ // 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

 

Один из методов активного обучения и психологического 

воздействия, осуществляемого в процессе интенсивного 

группового взаимодействия и направленного на повышение 

компетентности в сфере общения. 

В родната литература авторите, осветляващи теоретичните 

и практическите проблеми на С. – П. Т., използват този термин 

много широко и обозначават с него, по същество, целия отрасъм 

на приложната социална психология. Разглеждайки С. – П. Т. 

като „психично въздействие на групово ниво в рамките на 

оказването на помощ на психично здрави хора” (Петровская Л. 

А., 1982), те отнасят към него сензитивният тренинг (тренинг 

сенситивности), групите за личностов ръст и др. Подобно 

разширяване на понятието С. – П. Т., макар и да е оправдано 

методологично (всеки групов процес се явява социално-

психологически феномен, методическите и техническите прийоми 

заимстват един от друг различни видове тренинг/тренинг), то 

едва ли е целесъобразно, доколкото внася терминологично 

объркване. Утвърденият у нас термин С. – П. Т. е въведен от 

немски психолози за обозначаване на програми, насочени към 

придобиване на социално-психологически опит и към 

повишаване на социално-психологическата компетентност в 

процеса на групово взаимодействие. Груповите методи с подобна 

ориентация имат и други названия: активна социално-

психологическа подготовка, активно социално учене, 

лабораторен тренинг (лабораторный тренинг) и др. Общата 

цел на С. – П. Т. е повишаване на компетентността в сферата на 

общуването, като се конкретизират различни решавани в този 
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процес задачи. В зависимост от приоритера на задачите, към 

които е насочен С. – П. Т., той може да придобива различни 

форми. Цялото това многообразие от форми условно може да се 

раздели на 2 големи класа: 1) ориентирани към придобиване и 

развитие на специални навици, например на уменията да се води 

делова беседа, да се разрешават междуличностни конфликти и 

др., 2) насочени към задълбочаване на опита в анализиране на 

комуникативната ситуация, например коригиране, формиране и 

развитие на нагласи, небходими за успешното общуване, 

развитие на способност за адекватно възприемане на себе си и на 

другите хора, за анализиране на ситуацията на групово 

взаимодействие. 

Процесът на придобиване на нови навици и опит се 

осъществява с активното участие на членовете на групата. 

Принципът за активност, реализиращ се в С. – П. Т., предполага 

не усвояване на готови знания и прийоми, а самостоятелно 

изработване на по-ефективни комуникативни навици. Друг 

важен принцип на С. – П. Т. е принципът на обратната връзка 

(обратная связь), на основата на който се изгражда 

придобиването на нов перцептивен, емоционален и когнитивен 

опит. В практиката на С. – П. Т.  емпирично са разграничени 

условията, които се явяват необходима предпоставка за 

конструктивна обратна връзка, например описателният, а не 

оценъчен характер на обратната връзка, нейната 

непосредственост (а не отсрочване), специфичност, релевантност 

на потребностите както на получаващия, така и на даващия я, 

реализирането ù в контекста на групата. С. – П. Т. се провежда в 

групи по 8-12 човека под ръководството на психолог, преминал 

специална подготовка. Обикновено цикълът занимания включва 

30-50 часа, но тази продължителност може да варира в 

зависимост от характера на решаваните задачи. В същото време 

опитът показва, че непродължителните занимания (по-малко от 

20-24 часа) не позволяват програмата на С. – П. Т. в пълна степен 

и намаляват неговата ефективност. Заниманията могат да се 

провеждат с интервали от 1-3 дни (със средна продължителност 

на всяко занимание 3 часа). По-ефектива форма на организация 

на работа се явява т.н. маратон (марафон) (няколко занимания 

подред по 8-10 часа всяко).  В процеса на С. – П. Т. се прилагат 

различни методически прийоми: групова дискусия (групповая 

дискуссия) (базов методически прийом), ролеви игри, невербални 

методики и др. Използването в хода на заниманията на 

видеозаписи съществено повишава ефективността на С. – П. Т., 

като предоставя на участниците наред с обратната връзка, 

получена от други членове на групата, и обективна такава. 

С.  – П. Т. получава широко разпространение на първо 

място като съставна част от подготовката на специалист с 

различен профил – ръководители, педагози, лекари, психолози, 
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заети в търговията и др. Подготовката на специалисти в областта 

на психотерапията, която предполага използване на активни 

методи за обучение, също включва С. – П. Т. Компетентността в 

общуването е един от съществените компоненти на успешната 

професионална дейност на психотерапевта. Умението да 

установиш емоционален контакт, да организираш 

комуникативното пространство, да идентифицираш 

емоционалното състояние по експресивните характеристики на 

поведението, да създадеш благоприятен „климат на общуване”, 

да изслушаш и разбереш пациента, да контролираш своето 

собствено експресивно поведение (поза, мимика, жестикулация), 

да изкажеш своята гледна точка експресивно, да разрешиш 

конфликтните, проблемни ситуации – това е един 

неизчерпателен списък на необходимите на психотерапевта 

навици. Овладяването им и придобиването на опит в по-

ефективното им прилагане на практика се явява задача на С. – 

П. Т. за психотерапевти. На груповите занимания с помощта на 

ролеви игри могат да се установят и анализират грешките, 

допускани в общуването с пациента, да се придобие опит във 

воденето на клинична беседа, да се нанесат корекции в 

емоционалното състояние. Не по-малко важна задача на С. – П. 

Т., провеждан в системата за подготовка на психотерапевт, — е да 

се разкрият поведенческите стереотипи, свойствени на 

участниците в групата. Очевидно е, че стереотипите, 

затрудняващи успешното общуване, възпрепятстват 

професионалната дейност на психотерапевта, но същевременно 

трябва да се извърши рефлексия и върху онези стереотипи, които 

спомагат за успеха в обичайното общуване, доколкото последните 

могат да се окажат нежелателни в професионалната дейност. 

Наред с осъществяването на специфични за С. – П. Т. задачи в 

такива групи, както и при други видове тренинги, в процеса на 

непосредствено групово взаимодействие се придобиват знания в 

областта на психологията на личността, на групите, общуването, 

на взаимоотношенията, установяващи се между хората, развиват 

се способности за по-адекватно и по-пълно възприемане на себе 

си и на другите, повишава се чувствителността към груповите 

процеси и се изработват навици за използването на този опит в 

собствената професионална дейност. 

 

СОЦИОДРАМА //  

СОЦИОДРАМА 

 

Специален вид психодрама (психодрама), предложен от 

автора на психодрамата Морено (Морено, Морено (Moreno J. L.). 

С. е насочена към разкриването, анализа и преработката на 

индивидуалните представи и междуличностни отношения. 

Предмет на С. са отношенията между различни групи хора и 
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колективни представи. 

При създаването на методите на психодрамата и С., авторът 

изхожда от това, че всеки човек има свой „частен свят” с 

присъщите му лични роли. Тези „частни светове” обаче съдържат 

общи, съвпадащи елементи, които могат да се разглеждат в 

качеството им на колективни такива. Всяка роля представлява 

сама по себе си съчетание, комбинация от лични и колективни 

елементи. И макар психодрамата да е насочена към разкриване и 

преработка на лични елементи, лични конфликит, индивидуални 

представи и особености, на вътреличностна проблематика на 

пациента, тя може да бъде центрирана не само върху 

протагониста (индивида), но и върху колектива. В такъв случай 

тя е обърната към проблематика, която се отнася до всички 

членове на групата, която е съзвучна с техния личен опит 

(например с някакви конкретни аспекти на взаимоотношенията 

между участниците в групата) или с междуличностните 

емоционални отношения между членовете на групата и 

възникващите във връзка с това общи проблеми, т.е. към 

проблемите на групата (например неблагоприятна групова 

динамика/групповая динамика). С. не се ограничава до 

проблемите на отделния човек или на конкретна група 

(психотерапевтична, психодраматична). Тя е обърната към 

проблемите, породени от един или друг социум, от една или друга 

култура и характерни за значителен брой хора, за големи групи 

(социални, етнически и др.) и е насочена към разкриване на 

колективни елементи на ролите, ролевите конфликти, 

представите, опита, отношенията между различни групи хора. В 

центъра на нейното внимание се намират колективните ролеви 

патерни, репрезентиращи колективни представи и опит, 

преживявания, обусловени от различни социокултурни 

особености и проблеми (социални, етнически, расови, 

професионални, полови, етични и пр.). Морено пише, че „С. се 

обръща към дълбинните социални реалности, все още не 

доукрасени от изкуството и не охладени от 

интелектуализацията”. 

В технически план С. принципно не се отличава от 

психодрамата. Могат да бъдат посочени такива нейни особености 

като значително по-голямото количество участници, ясната 

насоченост и ориентация към групата, а също така възникването 

в хода на С. на такива специфични феномени като колективна 

идентификация (за разлика от идентификацията между 

зрителите – участници в групата и актьора-протагонист в 

психодрамата) и колективния катарзис (катарсис) (в 

психодрамата – индивидуален и групов). В процеса на 

провеждане на С. се предоставя възможност за изследване на 

разпространените ролеви конфликти, обусловени от 

социокултурни фактори, а също така различни причини за един 
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и същ колективен феномен, който се разглежда от различни 

позиции, в различни ситуации, което спомага за осъзнаването 

(осознание) и преработването на колективните представи, опита и 

ролевите конфликти и в крайна сметка – за възникването на 

взаимно разбиране между различни групи хора. Морено допуска, 

че С. „отваря вратите за нови когнитивни и експериментални 

възможности за преобразуване, за един социодраматичен тренинг 

в спонтанност и креативност, тя проправя пътища към 

общественото преустройство”. 

 

СОЦИОТЕРАПИЯ //  

СОЦИОТЕРАПИЯ 

 

Понятието С. в литературата е многозначно. Някои автори 

го използват като синонимно на терапията чрез среда (терапия 

средой), други го разбират като терапевтична активност на 

социалните работници и на социалните терапевти, трети – като 

съвкупност от терапевтични прийоми от областта на терапията на 

зависимостите, трудотерапията, рехабилитацията. В основата на 

всички тези концепции за С. е заложена представата за това, че 

социалното обкръжение в болницата и у дома има особено важно 

значение за протичането на психичните заболявания и че 

социалните мероприятия могат да влияят позитивно и негативно 

върху болестната симптоматика (Кабанов М. М., 1985). 

Социотерапевтичните концепции в това отношение са много 

разнообразни – от простичкото изискване за една човечна и 

приятелска терапевтична среда до такива, които разглеждат 

терапевтичното общество като комплексна система (Jones М., 

1959; Heim E., 1984). Възходът на С. през 70-те г. на нашето 

столетие е свързан с многобройни клинични наблюдения, с 

психологически изследвания и експериментални данни, които 

разкриват отрицателната страна на продължителната 

хоспитализация, която включва в себе си в една или друга степен 

елементи на депривацията и води до явлението „хоспитализъм”  

(«госпитализм»). 

Провеждането на С. включва в себе си реализирането на 

следните условия:  формиране по възможност на една 

„нормална”, приятелска и открита болнична среда; по-гъвкава 

организация на неизбежното ограничаване на свободата, на 

структурирането и планирането на деня, прекарван в 

психиатричното учреждение (времето на заетост и свободното 

време се отличават едно от друго); предоставяне на възможност за 

срещи в неформални и терапевтични групи; ориентиране на 

пациентите към външния свят; обезпечаване на контакти с 

роднини; предоставяне на редовни отпуски и разходки. 

Пациентът трябва да бъде по възможност мотивиран да се 

самообслужва, като същевременно трябва да се съобразява с това, 
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че неговата самопомощ изисква много време и не е толкова 

ефективна, колкото му се иска. Посочват се също така и 

специфични мероприятия, основани на концепцията за С.: 

трудотерапия, терапия със заетост, рехабилитация, домашни 

тренировки и др.  

С. спомага за засилване на интереса на пациента към 

нормалното, здравото, към всичко, което не е свързано с болестта 

и според степента, до която пациентът опознае и провери своите 

реакции на непреодолени, неформални, общи ситуации, 

предполагащи обичайни, определени, банални реакции, в такава 

степен ще се осъществи и С. С., психотерапията и 

соматотерапията не се изключват, а се допълват една друга. По 

правило С. е общата, трудноотделима основа на лечението, 

докато психотерапията и соматотерапията са специфични в 

своите методи и се определят от характера на болестта и от 

конкретните теоретични концепции. 

 

СТИЛОВЕ НА РЪКОВОДСТВО НА  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ //  

СТИЛИ РУКОВОДСТВА  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ 

 

Левин и др. (Левин и др./ Lewin K. et al., 1939) провеждат 

класически изследвания на ръководните стилове в малките 

групи. Авторите разраничават авторитарен, демократичен и 

либерален стил на ръководство и ги свързват с продуктивността 

при решаването на груповите задачи и с удовлетвореността на 

участниците в груповия опит. Авторитарният ръководител 

определя и насочва груповото поведение; демократичният 

ръководител формира груповото поведение чрез групова дискусия 

(групповая дискуссия), а при либералният стил той стои настрана 

от ръководството и отдава цялата си власт на членовете на 

групата (Различията между трите стила на ръководство са 

представени в таблицата по-долу). Изследванията показват, че 

демократичният ръководител е за предпочитане пред 

авторитарния, който се стреми към по-строго управление и пред 

либералния, който се отказва от това да управлява. 

Демократичният стил на ръководство (както и авторитарният) е 

свързан с решаването на основните задачи на групата. Стилът на 

ръководство в терапевтичните групи може да се разглежда също 

така в диапазона от либерален, центриран върху участника и 

неструктуриран до авторитарен, центриран върху ръководителя 

и силно структуриран. 

 
Таблица 11. Основни ръководни стилове 

 

Авторитарен/ Демократичен/ Либерален/ 
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Авторитарный Демократичный Попустительствующий 

Всички видове 

поведение се 

определят 

от ръководителя 

Поведението се 

определя в групова 

дискусия (групповая 

дискуссия) при 

съдействие на 

ръководителя 

 

Предоставя се пълна 

свобода на 

индивидуалните и 

груповите решения с 

минимално участие на 

ръководителя 

 

Всяка стъпка в 

дейността на 

групата е 

директивно 

продиктувана от 

ръководителя 

 

Груповите цели се 

набелязват в хода на 

груповата дискусия. 

Ръководителят често 

предлага две (или 

повече) 

алтернативни 

процедури за 

провеждане на 

груповото 

занимания. 

Материалите за 

груповите занимания 

се предоставят от 

ръководителя, но тази 

информация се 

предоставя единствено 

при запитване 

 

Ръководителят 

определя 

индивидуалние 

задачи и 

партньорите в 

работата 

Определянето на 

задачите и изборът 

на партньорите в 

тяхното решаване е 

дело на групата 

 

Ръководителят се 

държи настрана от 

ръководството 

 

Ръководителят 

„субективно” хвали 

или критикува 

отделните 

участници, 

оставайки встрани 

от пряко участие в 

груповия процес. 

Ръководителят 

„обективно” хвали и 

критикува членовете 

на групата, 

постоянно се старае 

да бъде участник в 

нея. 

 

Ръководителят рядко 

коментира действията 

на участниците и не се 

опитва да оценява или 

да регулира хода на 

събитията 

 

 

Влияние върху груповите психотерапевти (групповые 

психотерапевты) може да окаже тяхната предварителна 

подготовка в конкретно психотерапевтично направление. 

Обучителните (тренировъчни) програми, от своя страна, 

преднамерено или косвено формират психотерапевта като лидер 

в съответствие с определени теоретични положения на 

конкретния подход. И обратното, индивидуалните особености в 

характера на психотерапевта могат да влияят на избора му на 

теория, която в най-голяма степен съответства на неговите 

нагласи и възгледи за човешката природа. 

В основата на социално-психологическите характеристики 

на ръководните стилове лежат редица допускания, свързани с 

личностните особености на човека. Пример за такава теория е 
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тази на Макгрегър (Макгрегор/ McGregor H., 1960), известна като 

теория X и теория Y. 

Теория X разглежда хората като слабо подбуждащи самите 

себе си към активност и като стремящи се да избегнат 

отговорност. В теория Y се допуска, че хората творчески и 

отговорно контролират и насочват самите себе си по посока на 

постигането на своите цели. В силно структурираните групи, 

центрирани върху ръководителите, участниците се разглеждат 

като неспособни да помогнат на самите себе си в разрешаването 

на своите конфликти, поради което ръководителят насочва, води 

групата и контролира взаимодействията в нея. 

Основните разгногласия в съврменната групова терапия 

(групповая терапия) се отнасят до въпроса за това доколко 

ръководителят е длъжен да взима участие в групата. Бах (Бах, 

Bach G., 1954) смята, че структурираният подход засилва 

началното сътрудничество, понижава тревожността и 

съпротивите (сопротивление) на ръководителя и участниците, 

контролира техните очаквания, като така им предоставя 

възможността да се концентрират върху проблемите на отделната 

личност и върху целите на групата. Социално-психологическите 

изследвания дават основание да се твърди, че на ранните стадии 

в развитието на групите, колкото по-слабо структурирана е 

групата, толкова повече участници привлича центрираната 

върху ръководителя ориентация (Goldstein A. et al., 1966). 

В психотерапевтичните групи (психотерапевтические 

группы) ръководителите обикновено играят четири основни роли: 

на експерт, катализатор, диригент и участник за пример (эксперт, 

катализатор, диригент, эталонный участник (на поведенческо 

ниво). Почти във всяко групово взаимодействие ръководителят 

има възможност да коментира един от многото възникващи 

едновременно процеси на нивото на един или на няколко 

участника или на групата като цляо. Функцията на 

ръководителя по изясняването на смисъла на транзакцията 

(наричана „процес”) може да варира от коментиране на прости 

поведенчески актове – чрез наблюдаване на няколко акта и 

последиците от тях – до по-сложни разсъждения за насоката, 

мотивацията и сходните патерни в поведението на участниците в 

групата („тук и сега”/ «здесь и теперь») и извън пределите на 

групата („някога и там”/ «когда-то и там»), във външния свят 

(Yalom I., 1975). Коментарите на ръководителя помагат на 

участниците обективно да оценят своето поведение, да видят 

нагледно как то влияе на другите и в крайна сметка – да 

разберат как то влияе на съдържанието на техния „Аз-образ” и на 

създалите се обстоятелства. Ако обаче ръководителят прекомерно 

се увлича в предоставянето на информация, на отговори на 

въпроси и в своята роля на експерт, обикновено това нарушава 

груповите процеси и психотерапевтичната група започва да 



 

 
~1331~ 

прилича на училищен клас. В този контекст груповият 

психотерапевт трябва оптимално да използва времето на всяко 

занимание и да проявява (в известен смисъл) сдържаност. 

Независимо от стила на ръководителя (авторитарен, 

демократичен, либерален), към основните начини за въздействие 

върху пациента в психотерапевтичната група се отнасят следните 

(Кратохвил С., Ташлыков В. А., 1983).: 

1. Мълчание: ръквоодителят мълчи. 

2. Съсредоточаване върху групата: ръководителят се 

обръща към групата като към решаващ фактор. Смята, че 

ръководенето на групата и решаването на проблемите, които 

възникват в групата, са нейно дело. Този способ включва 2 вида 

реакции: деликатен отказ от ръководство и енергично настояване 

на това, че групата е носител на отговорността. 

3. Поддържка и одобрение: ръководителят поддържа, 

утешава, одобрява, проявява уважение, съгласие, положително 

отношение, участие, симпатия, съчувствие. 

4. Непряко ръководство: ръководителят води групата 

непряко. Ако възникнат затруднения, той не говори за тях, 

игрорира ги или елегантно насочва вниманието на групата към 

друга тема. 

5.  Структуриране: ръководителят създава структурата на 

груповите занимания. Той определя правилата и показва кой е 

най-добрият път за групата. 

6.  Критика: ръководителят провокира, критикува групата 

или нейните членове с известна (по-малка или по-голяма) 

насмешка. Обвинява, обижда, осмива, критикува защитното 

поведение. 

7. Чувствата на членовете на групите: ръководителят 

изизсква от членовете на групите да изкажат своите чувства и 

реакции на протичащите събития. 

8. Чувствата на ръководителя: ръководителят изразява 

собствените си чувства. 

9. Личният опит на ръководителя: ръководителят разказва 

на групата за своя личен опит, който има отношение към 

протичащите в групата събития. 

10. Кларификационни (изясняващи – бел. прев.) и 

конфронтационни въпроси: ръководителят пита членовете на 

групата относно причините за тяхното поведение. Това е 

необходимо според вида и контекста на реакцията да води до това 

членовете на групата да обясняват или да защитават повече 

своето поведение. 

11. Въпросите по отношение на груповата динамика 

(групповая динамика): ръководителят поощрява участниците към 

това те да разглеждат дадената ситуация и да преживяват 

случващото се в групата в динамика, в по-широка перспектива, с 

по-дълбоко разбиране на протичащите събития в групата. 
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12. Атмосфера на групата: ръководителят описва онова, 

което се случва в групата, но с минимум интерпретации 

(интерпретации) и заключения. Описва настроението на 

групата така, както самият той го чувства, или обръща внимание 

на груповите събития, които групата не е забелязала или е 

недооценила. Тази категория реакции се явява първата от 

категориите, при които ръководителят разкрива на групата 

онова, което той самият мисли за случващото се. (Следващите две 

категории представляват по-ясни и конкретни интерпретации) 

13. Интерпретация на груповата ситуация: ръководителят 

интерпретира взаимодействията на групата, които са по-дълбоки 

от външните събития. В центъра на обяснението се намира това, 

което се случва в групата като цяло. В ситуациите, при които се 

проявява активност единствено на един член на групата, 

ръководителят обяснява значението на поведението на този 

участник в контекста на груповото действие. 

14. Интерпретация на поведението на отделния член на 

групата: ръководителят интерпретира събитията и поведението 

на отделните групови членове. Обяснява тяхното поведение като 

противодейстив или защита, като израз на страх, вина или злоба, 

или като реакция на определени минали събития. И доколкото 

тази интерпретация често представя и груповата динамика, тази 

категория не може ясно да се разграничи от категория 13.  

15. Личен живот: ръководителят поощрява членовете на 

групата да разказват за себе си. Ако участниците говорят за себе 

си и за своя живот извън групата, то той ги подкрпя в това. Ако те 

говорят за групата или за себе си в контекста ан групата, той ги 

поощрява в това да говорят за себе си като отделни индивиди. 

16. Минало и семейство: ръководителят поощрява 

членовете на групата към това те да говорят за значимите 

събития в техния живот, за отношенията с техните родители, с 

братята и сестрите им. 

 17. Промяна на поведението: ръководителят поощрява 

членовете на групата да споделят кои са онези аспекти на 

тяхното поведение, които биха искали да изменят. 

18. Невербални методи: ръководителят предлага някакъв 

невербален метод. 

19. Разиграването на ролевата ситуация: ръководителят 

предлага да се разгриае ролевата ситуация (психодраматичен 

метод). 

Между способите и С. Н. Р. Н. П. Г. не се разграничават 

ясно детерминирани варианти за тяхното съчетаване. 

Ръководителите на гъвкави ефективни групи признават, че им се 

налага през цялото време, докато се развива групата, да 

променят своя стил на ръководство според конкретната ситуация 

и според проблемите на пациентите. Авторитарното ръководство е 

по-целесъобразно, когато задачата е по-силно структурирана, 
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когато членовете на групата изпитват силен стрес и динамиката 

на групата е толкова неясна за участниците, че те не могат пълно 

и точно да осъзнаят какво се случва. И обратното, колкото по-

ефективно е поведението на членовете на групата, толкова по-

малко активен е груповият психотерапевт. С цел да се повиши 

компетентността на груповите психотерапевти, се явява 

целесъобразно груповите занимания да се съпровождат от 

видеозаписи и последваща супервизия (супервизия).  

Вж също Групова психотерапия. 

 

СТРЕС И НЕГОВОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ (КОПИНГ) 

ПО ЛАЗАРЪС, МАЙХЕНБАУМ, ПЕРРЕ //  

СТРЕСС И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ (КОПИНГ)  

ПО ЛАЗАРУСУ, МЕЙХЕНБАУМУ, ПЕРЕ 

 

Преживяването на стреса и неговото управление се отнася 

се определят като ключов елемент на много човешки проблеми 

вътре и извън областта на психопатологията. Под психичен стрес 

се разбира несъответствието между натоварването и наличните 

ресурси, съпровождано от емоции като страх, гняв, от променливи 

настроения и т.н. Презивиканите или потиснати във връзка с 

това реакции, които помагат да се възстанови равновесието – т.н. 

копинг (coping — справяне), могат да бъдат в една или друга 

степен съответстващи, т.е. адаптивни. Те се смятат за адаптивни, 

ако спомагат за постигането на равновесие и в по-дългосрочен 

план спомагат за намаляването или за отстраняването на 

вредните странични въздействия (Perrez M., 1988). Пушенето 

както като реакция на стрес, така и като неконтролируем изблик 

на гняв, служи за добър пример за несъответстващо средство за 

преодоляване на натоварването дори и да е непосредствено 

ефективно), преди всичко поради дългосрочните му социални 

последици. Към централните характеристики на психично-

профилактичното или на терапевтичната копинг-намеса се 

отнася това, че предотвратяването или преодоляваните психични 

проблеми в техния пълен смисъл могат да се разглеждат като 

проблеми, свързани с преживяването и преодоляването на стреса 

Котън (Коттон/ Cotton G., 1990) смята, че този тип намеса е най-

подходяща при: 

3) пациенти, които искат да подобрят своето 

здраве с профилактична цел, без да имат 

сериозни проблеми в това отношение; 

4) пациенти, които страдат от пренатоварване и 

при които в зависимост от обстоятелствата се 

наблюдава хронична потиснатост, 

депресивни настроения, страх; 

5) пациенти, при които са се развили 

вегетативни соматични нарушения, свързани 
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с преживяването и преработката на стреса. 

          Под профилактични намеси по отношение на влиянието 

върху натоварването се има предвид например, когато се 

разглежда въпроса дали може да се смекчи въздействието на 

самоиндуцираните стресори по пътя на снижаването на 

производственото натоварване (Perrez M., 1990). Психичната 

профилактика с цел укрепването на здравето при наличие на 

стрес се разработва най-вече по отношение на болни с коронарни 

сърдечни заболявания, в повечето случаи в рамките на 

концепцията за т.н. тип А поведение. 

Най-важните цели на профилактичната намеса с цел 

подобряване на поведението в стресови условия могат да бъдат 

систематизирани по местонахождението на източника на стреса 

(презизвикан от самата личност, извън личността), според 

известните важни за адаптацията признаци на стресорите или по 

структурата на задачите, вътрешно присъщи на ситуацията на 

претоварване (копинг-задачи—coping-tasks), Преди всичко това 

са: 

2) оказване на влияние върху 

контролируемите емоционални стресори; 

3) оказване на влияние върху 

контролируемите когнитивни стресори; 

4) оказване на влияние върху 

неконтролируемите стресори; 

5) оказване на влияние върху 

многозначността. 

Пере и Райхертс (Перре и Райхертс, Perrez M., Reicherts M., 

1992) правят опит да формулират правила (условно-нормативни 

препоръки) за преодоляване на стреса и да ги обосноват 

емпирично, а също така препоръчват реализиране на поведение, 

което отчита признаците на стреса (например 

контролируемостта) и желаните цели (например решаването на 

проблеми). 

При оказване на въздействие върху угнетяващите емоции 

важна роля играе способността за релаксация (релаксация). 

Възможността да се отпускаш, субективно и психологически да 

влияеш върху мускулния си тонус, се явяват важни условия за 

намаляване на напрежението, предизвикано от страха и гнева. 

За постигане на тази цел особено подходящ е методът на 

прогресивната мускулна релаксация по Джейкъбсън 

(прогрессирующая мышечная релаксация Джекобсона), широко 

приложение също така намират и автогенната тренировка 

(аутогенная тренировка) и медитативните методи 

(медитация). За справяне с неконтролируемите гневни изблици 

са разработени редица поведенчески и когнитивни терапевтични 

прийоми. Когато е налице способност самостоятелно да се потиска 

гнева, са показани тренинги за самоутвърждаване (тренинги 
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самоутверждения) и методи за постигане на социална готовност. 

Обременяващите когниции също са свързани с емоциите, 

по-скоро ги пораждат и могат да доведат до неблагоприятни 

последици. Ето защо промяната на дисфункционалните 

когниции или построяването на функционални когнитивни 

реакции там, където такива отсъстват, се явява задължителен 

компонент на всеки профилактичен тренинг (тренинг), насочен 

към подобряване на поведението в условията на стрес. Там, 

където дисфункционалното преодоляване на стреса е 

предзвикано от некомпетентност в отношението към поддаващи 

се на влияние и решими проблеми, което често се наблюдава при 

депресивени пациенти, е необходимо да се засили способността за 

адекватно въздействие върху контролируемите ситуации, с 

помощта например на тренинг в социална компетентност, 

тренинг за себеутвърджаване (асертивен тренинг – бел. прев.) 

или на комуникативен тренинг. Недостатъчната професионална 

компетентност обикновено не е предмет на профилактична 

психологична намеса. 

Ако причината за натоварването е неконтролируема и има 

хроничен характер, то в определени случаи е целесъобразно да се 

избягват стресорите, те да се заобикалят. Поради това пациентът 

трябва да се научи да се отклонява от неподдаващите се на 

въздействие стресори, да ги напуска, например, ако това е 

възможно, да смени местоработата си или да не мисли за 

събитията, върху които е невъзможно да окаже влияние. В тази 

връзка  Лазаръс (Лазарус/ Lazarus R. S., 1983) говори за „ползите 

от отказа” («benefits denial»/ «польза от отказа»).  В ситуации, при 

които неконтролируемите стресори не могат да се заобиколят, 

адекватен начин за тяхното преодоляване е преоценката, 

придаването им на нов смисъл. При хора с ограничена 

възможност за преоценка е нужно отново да се сформира 

способност за предоляване на стреса, например с помощта на 

методите за когнитивно преструктуриране или чрез рационално-

емоционалната психотерапия (рационально-эмоциональная 

психотерапии на Елис (Эллис/ Ellis A., 1984). Поведението тип А 

обикновено се характеризира с недостатъчно развито умение да 

се влияе върху нерегулируемите стресори. 

Многозначността, чест утежняващ признак на стресорите, 

изисква при определени условия адаптивна реакция под формата 

на съкращаване на нейната продължителност с помощта на 

търсенето на информация. Това има смисъл само в случаите, 

когато информацията може да бъде полезна за разрешаването на 

проблеми, нашример, когато преди неизбежна операция 

пациентът обмисля всички възможни странични ефекти и 

фактори на риска. Адекватният подход към многозначостта се 

основава на способността преди търсенето на информация да се 

оценява потенциалната нейна полза или вреда, а също така на 
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толерантността към многозначност. 

В условията на живот при наличие на стрес, 

терапевтичните (включително и профилактичните) намеси за 

потискането му изискват рационални действия, които включват 

следните процеси: 

1) анализ на проблемите (диагностична фаза); 

2) обмисляне на средствата и на пътищата за решаване на 

проблемите; 

3) осъществяване на намеса; 

4) полагане на непрестанни усилия за оптимизиране на 

намесата. 

Целта на диагностиката се състои в описването и 

обясняването на проблема. Първоначално се разглеждат 

водещите стресори и реакциите спрямо тях на ниво: 

1) поведение (активно влияние върху стресора, 

пасивност, бягство и т.н.); 

2) когниции (под формата на самокомуникации 

в стресови ситуации); 

3) емоции (какви типични стресови емоции се 

проявяват); 

4) възможни психични реакции, ако това е 

целесъобразно и технически осъществимо 

(наличен е ярък психичен образец). 

В качеството им на други параметри представляват интерес 

честотата, интензивността и продължителността на стресорите, а 

също така копинг-реакциите. Следващата задача се състои във 

функционалния анализ на стресовото поведение, в неговите 

условия и психичните и соматични въздействия. Важно при 

провеждане на анализа е пациентът да е в състояние да може да 

установява връзките. В качеството им на диагностични методи се 

използват интервюто, анкетите, систематичното самонаблюдение 

и евентуалните психични измерения на стреса. 

След диагностичната фаза се определят дългосрочните и 

краткосрочните цели на намесата и методите за тяхното 

постигане. Разделянето на целите и методите се формулира така, 

че пациентът да е мотивиран за терапевтична работа, а това 

означава, че в терапевтичната програма трябва да заложен 

известен успех. Намесата предвижда в качеството на първа 

стъпка в терапевтичните сеанси умствена тренировка или ролева 

игра, съпровождани от задачи за домашно. На по-късните фази 

терапевтичната работа се концентрира върху използването на 

опита, придобит във всекидневни ситуации. Необходимо е това 

изпозлване да се контролира с различни методи и по възможност 

непрестанно, за да могат бързо да се отчетат влошаването или 

отсъствието на положителен резултат и да се промени характерът 

на действията в адаптивна насока,  Тази адаптация при 

определени обстоятелства изисква провеждането на нова 
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диагностична фаза за по-добър анализ на проблема. 

В качеството им на метод за стресова намеса по Котън 

(1990) могат да бъдат назовани онези, които позволяват без вреда 

за здравето гъвкаво да се преработва натоварването, а също така 

които да се съкратят ненужните натоварвания или те да бъдат 

избягвани. Различават се следните форми на терапия: 

1) индивидуална; 

2) групова; 

3) библиотерапия (библиотерапия). 

С помощта на последното се стремят да подобрят 

поведението в условия на стрес чрез информация и програми от 

упражнения посредством комуникативното въздействие на 

книгите. Наред със социалната форма на намеса, могат да бъдат 

използвани и когнитивно-поведенчески или физиологични 

такива. Към физиологичните намеси Дороти и Котън (Дороти и 

Коттон, Dorothy H. G., Cotton G., 1990) отнасят например 

биологичната обратна връзка (биологичната обратна връзка), 

към когнитивните — самовербализационния тренинг, към 

поведенческите — тренингъ в компетентност (skill-training). 

Почти всички методи за намеса при стрес не са разработени 

специално за тази цел, а се използват и за постигане на други 

такива. Ето защо е неудивително, че през цялото време става 

дума за когнитивно-поведенческа технология, която има 

значение за регулирането на поведението. 

Дисфункционалната обработка на натоварването 

обикновено е автоматизирана и се поддържа от комплексни 

вътрешни и/или външни фактори, които ги усилват, като 

например типичните реакции на стрес – раздразнителност, 

пушене, депресивно поведение. Адаптивните поведенчески 

навици, които следва оново да се изработят и да се доведат до 

автоматизъм, обикновено представляват сами по себе си много 

важна поведенческа цел, за реализирането на която в повечето 

случаи не стигат знанията и мотивацията, а е необходимо да се 

включат и голямо количество мотивиращи фактори, които 

спомагат за поддържане на целесъобразно поведение. 

За формирането на новото желано поведение е необходимо 

да се изпълнят редица условия. Бльошл (Блёшль (Bloschl L. О., 

1981) посочва следните: 1) формираното поведение трябва да бъде 

ясно определено: Какво е изходното поведение? Какви са 

крайните цели? (например точно установяване на честотата на 

пушене, определени физизчески натоварвания и причини за това 

поведение или изясняване на честотата, качеството и 

интензивността на стресорите и формиране на реакции към тях); 

2) разделяне на целите на поведението на частични и етапни; 3) 

избор и изпозлване на ефективни усилващи фактори, които се 

прилагат последователно за постигане на целевото поведение (в 

качеството им на усилващи фактори може да се използва всичко, 
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което мотивира достатъчно пациента да създаде и закрепи нови 

новации, т.е. социални и материални усилващи фактори, 

първични и вторични такива. Незначителната ефективност на 

усилващите фактори, по правило, говори, че факторите на 

усилване са неподходящи или целите на конкретния етап са 

твърде завишени); 4) планирането на подкрепящата помощ, 

оказвана от терапевтите, в която влизат сключването на 

поведенчески договори и използването на посредници (членове 

на семейството или други близки, подкрепящи намесата или 

оказващи практическа помощ, чрез които се облекчава 

формирането на нови привички); 5) планирането на постепенно 

„осветляване” на методическите прийоми, към които се отнася 

постъпковото трансформиране на изкуственото усилване в 

естествено, предвидено развитие.  

При формирането на навици чрез интензивни програми за 

подкрепа могат да се използват т.н. поведенчески договори или 

контингентни договори (поведенческие контракты, или 

контингентные договоры) — споразумение, в което пациентът 

встъпва с психотерапевта с цел постигане на поведенческа цел. 

Описани са редица правила и принципи, които се от полза при 

такива договори: крайната цел на тези поведенческо-психични 

стратегии за мотивиране трябва да се намира постоянно под 

самоконтролл целите на поведение е необходимо да се разделят 

на неголеми „стъпки”, а условията за получаване на награди 

трябва да бъдат ясни и привлекателни; преминаването от 

терапевтично контролируеми към неконтролируеми от 

пациентите намеси протича посредством постъпково пренасяне 

на отговорност за изпълнение на договора под собствен (на 

пациента – бел. прев.) контрол. За постигане на целевия 

самоконтрол говори способността да се сключват поведенчески 

договори със самия себе си, когато поведенческите алтернативи 

съдържат в себе си конфликти за личността, което е нормалко 

при замяна на поддържаното извън самия пациент поведение 

или усилваното отвън поведение, което води до риск. 

Като медотически елемент самонаблюдението (self-

monitoring) играят важна роля в различни обусловени от стреса 

профилактични и терапевтични намеси. Промяната на 

поведението, водещо към риск, или дисфункционалният копинг 

предполага щателно самонаблюдение. То помага да се постигне 

осъзнатост за проблемното поведение от количествена и 

качествена гледна точка (описателни функции), подпомага 

пациента да идентифицира условията, определящи поведението, 

което води към риск, например типичните чувства, свързани с 

потребността да запали цигара. Подобна информация е от полза 

и при анализа на условията, които контролират поведението, 

водещо към риск (условно-аналитична функция). Следващата 

функция на самонаблюдението е да доразвие ефектите на 
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намесата. 

На началния стадий много поучително може да бъде 

структурираното до някаква, дори незначителна, степен 

самонаблюдение — воденето на записки в дневник относно 

дадени събития и поведенчески проблеми, свързани с тях. Малко 

по-висока степен на структуриране откриваме в умението да се 

протоколират разговорите със самия себе си, самоинструкциите и 

мислите в продължение на определено време, които или 

предшестват проблемното поведение, или се проявяват след него 

(както например се налага при когнитивен и поведенчески 

анализ с цел промяна на дисфункционални самоинструкции или 

когниции). Протоколирането на наблюденията, включително и 

непрекъснатото графично (за нагледност) нанасяне на честотите 

и на всички изменения, само по себе си има терапевтична 

ценност, макар че само по себе си самонаблюдението не създава 

допълнтиелни нови навици. Пушачът например може всеки път, 

когато е изпушил цигара с удоволствие, да протоколира времето, 

обстоятелствата, социалната ситуация и чувствата си преди 

пушенето, по време и след него. За да могат да се обхванат 

всички признаци, се препоръчва провеждането на систематичен 

процес на самонаблюдение с висока степен на структурираност. 

Той регулира условията на записване и подлеждащите на 

наблюдение признаци с помощта на категории, системи от знаци 

или рейтингови скали. 

Високоструктурираното самонаблюдение може да бъде 

облекчено чрез спомагателни електронни средства. Пере и 

Райхертс (Перре и Райхертс/ 1989) разработват процес за 

самонаблюдение на преживяването на натоварвания и на 

тяхното преработване с помощта на компютър, който позволява 

да се протоколират точно важни за здравето психични признаци 

на преживяването на стреса. Самонаблюдението се явява 

централен елемент и за терапията чрез самоуправление (терапия 

самоуправление). Тази терапия изхожда от това, че личността 

трябва да бъде способна самостоятелно да се стреми към своите 

цели и да влияе върху своето поведение. Саморегулирането на 

поведението се осъществява чрез процеси, които „се задействат от 

самата личност и се поддържат от нея” (Kanfer F. H. et al., 1991), 

т.е. чрез когнитивни способи на поведение — планиране, 

мислене, самокомуникация и т.н.  

Тоова определя тези вътреличностни процеси като 

подлежащи на осъзнато регулиране (саморегулиране), за разлика 

от факторите на околния свят или от биохимичните процеси 

вътре в организма. При саморегулирането контролируемата 

преработка на информацията протича по различен начин спрямо 

тази при автоматизираното поведение. […] Самоконтролът се 

разбира като особен случай на саморегулиране, при който 

поведенческите алтернативи се намират в конфликт. Кенфер и 
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др. (Кэнфер и др., 1991) посочват следните основни цели на 

самоконтрола: 1) да се научиш да управляваш собственото си 

поведение в определени ситуации (например конфликтни 

такива) за постигане на лични цели; 2) да се научиш да 

разпознаваш специални физиологични видове възбуда и емоции 

(например страх, болка), да въздействаш върху тях или по 

възможност да ги избягваш; 3) да се научиш да влияеш на 

когнитивните (предоставяни) процеси (например недооценените 

мисли) и да ги привеждаш в съответствие със собствените си 

представи за целите. Намесата включва в себе си 7 фази, по 

време на които пациентът е максимално активен: 

5) създаване на благоприятни условия за работа; 

6) стремеж към значително изменение на 

мотивацията и избор на начални области на 

промяна; 

7) анализ на поведението и разработване на 

функционален условен модел; 

8) обединяване на целите на намесата; 

9) планиране и провеждане на специални методи; 

10) определяне на напредъка; 

11) оптимизиране на успеха, на мероприятията, 

предотвратяващи връщането назад, и завършване 

на намесата. 

Към специалните методи за саморегулиране се отнасят: 

промяната на разговорите със самия себе си (eichenbaum D., 

1973), корекцията и поддържането на поведението посредством 

изработени от самия себе си стимули и усилващи агенти (в 

частност, по пътя на глобяването на самия себе си, например 

прием на тетурам при алкохолизъм) и сключването на договори 

със самия себе си. 

Понятието „самоинструкция” (или „самовербализация”) 

означава, че речта може да бъде осъзнато използвана като 

средство за планиране и за регулиране на профилактичното 

поведение, свързано със здравето. Самоинструкциите могат да 

бъдат изследвани по отношение на тяхното влияние върху 

грешното поведение. Дисфункционалното поведение може да 

възникне в резултат на а) недостатъчна самоинструкция и б) 

несъразмерни, неправилни самоинструкции. Самовербализа-

циите, прилагани при тренингите на импулсивни деца, имат за 

своя цел да опишат начините на поведение, да отразят 

разбирането на децата за изискванията към тях в различните 

задачи и постъпково да управляват и контролират поведението 

им. Самоинструкциите хвърлят мост между готовността за 

определено поведение и неговото осъществяване. В рамките на 

тренинговата програма участниците разработват примери за 

самоинструкции в различни всекидневни ситуации, предизвиква-

щи трудности  Модифицираните самоинструкции помагат да се 
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научат участниците да различават проблемното и емоционално-

ориентираното решаване на задачи, което се явява според Новако 

(Novako R. W., 1976), най-ефективният компонент на програмата 

за намеса. Посредством вътрешни монолози и инструкции, 

насочени към самия себе си, се създава усещане за личен 

контрол. Ако положителните самоинструкции трябва обусловят 

конструктивни поведенчески решения, предшестващ става 

анализът на поведението, водещ към риск. Ако личността 

установи, че предварителните инструкции са усилвали 

поведението, водещо към риск, то могат да бъдат приложени 

алтернативни самоинструкции, които обуславят здравото 

поведение. Основен способ за поведенчески и когнитивен анализ 

на дисфункционалните самоинструкции е преди всичко 

самонаблюдението с незначителна, а по-късно и с висока степен 

на структуриране. Модифицирането на несъразмерните 

самоинструкции изисква умствен тренинг с помощта на 

когнитивното преструктуриране (Beck А. Т., 1976). 

Психотерапевтът помага да се обмисли желаното поведение и да 

то да се потренира в ролева игра. Реално постъпковата 

трансформация в повечето случаи се осъществява под формата на 

постъпкови задачи за домашно. Самоинструкциите в наши дни 

представляват централна съставна част на когнитивно-

ориентираната модификация на поведението, като особено често 

се използват при откриване на скрити поведенчески подбуди, при 

когнитивно преструктуриране и при употреба на различни 

методи за разреждане на напрежението. Използването на 

самоинструкции по-късно е интегрирано в концепцията за 

имунитет към стреса и в методиката имунизация срещу стрес 

(прививка против стреса,  Meichenbaum D., 1985, 1991). 

С цел изменение на отнасящото се до стреса копинг-

поведение се прилагат и други методи, ефективността на които е 

частично проверена. Преди всичко това са начини за разреждане 

на напрежение, за оказване на контрол върху стимулите, 

различни форми на скрито обуславяне или биологична обратна 

връзка и др. Обикновено в терапията се прилагат няколко метода 

поотделно или съчетания от тях. 

 

СТРЕСОПСИХОТЕРАПИЯ НА  

АЛКОХОЛИЗМА („КОДИРАНЕ”) ПО ДОВЖЕНКО // 

СТРЕССОПСИХОТЕРАПИЯ  

АЛКОГОЛИЗМА («КОДИРОВАНИЕ») ДОВЖЕНКО 

 

Сугестивен метод за лекуване на болни от алкохолизъм, 

същността на който се състои в създаването на трайна психична 

нагласа на дълготрайно въздържане от алкохол. Този тип 

нагласа се създава по пътя на прилагането на комплекс от 

психотерапевтични прийоми и подходи, „материализирани 
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посредством физиогенни (стресови) въздействия, насочени към 

актуализиране на емоциогенните механизми на мозъка” и на 

инстинкта за самосъхранение  (Довженко А. Р., 1982). 

Прилагането на метода предполага определена етапност. 

На първия, уводен етап се формират и укрепват нагласата за 

лечение, доверието в метода, убедеността на болния в 

безусловния положителен резултат на лечебния ефект. За 

решаването на тези задачи се прилага косвеното (опосредствано) 

внушение/внушение, използват се механизмите на психична 

индукция и сенсибилизация. Задачите на втория етап са да се 

актуализира инстинкта за самосъхранение, да се снеме 

„анозогнозичната инертност” («анозогнозическая инертность»), да 

формира „култ към личността” на лекаря-психотерапевт, да 

илюстрира неговите „изключителни волеви способности”, да 

обясни механизма на постигането на положителен ефект от 

провежданата терапия, подготовка на болните за следващия етап 

на лечение. На този стадий се провеждат групови занимания с 

продължителност 1,5-2 часа, в които последователно се прилагат 

редица психотерапевтични прийоми, осъществявани на фона на 

хипноидни (фазови) състояния. На преден план встъпва 

рационалната психотерапия (рациональная психотерапия) 

(мотивирано внушение/ мотивированное внушение). Семантично 

ядро на методиката се явява формулата на внушение, 

заключаваща се в това, че „не твоята (на болния), а моята (на 

психотерапевта) воля те избавя от твоя недъг”. По мнение на А. Р. 

Довженко, отстраняването на фиксацията на личността върху 

борбата с желанието да пиеш води до дезактуализиране на това 

желание, до пълното изчезване на влечението към алкохол. 

Кулминационните смислови моменти завършват с емоционално-

волеви императивни внушения с елементи на драматизация и 

ритуални действия. На болния се внушава също така, че 

насочените усилия на лекаря с помощта на „хипнотични и 

физиогенни” въздействия, в мозъка на болните се формира 

устойчиво огнище на възбуда на нервните клетки, което от 

момента на „кодиране” блокира влечението към алкохол за дълъг 

период от време — 1 година, 5, 10, 25 години и повече. 

Многобройни примери от практиката на лекарите-

психотерапевти, в нагледно-конкретна, емоционална форма с 

елементи на драматизация, се разкриват възможните негативни 

последици от нарушаването от страна на болните на режима на 

трезвеност. Третият етап – процедурата „кодиране” – продължава 

2-3 минути. „Кодирането” представлява само по себе си 

императивно внушение, осъщствявано на фона на физиогенни 

въздействия, наричани от автора „материализации на внушения” 

(„материализация внушения”). Към физиогенните въздействия се 

отнасят: зрителна депривация (едномоментно принудително 

закриване на очите на болния с дланта на лекаря) и въздействие 
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върху вестибуларния апарат  (рязко насилствено отмятане на 

главата назад), последвани от кратко дразнене на троичния нерв 

в точките на Вале (енергичен натиск с пръст по точките на Валле 

в продължение на 2-3 секунди до появата на усещания за болка); 

няколко секунди по-късно — овлажняване на фаринкса и 

фарингеалното пространство на пациента, който се намира с 

широко отворена уста, със струя препарат плацебо, което се 

съпровожда от различни вегетативни нарушения. Тези 

физиологични въздействия значително засилват, по мнение на А. 

Р. Довженко, психотерапевтичния ефект на предходните етапи. 

Авторът на метода обяснява формирането на отрицателно 

емоционално отношение към алкохола със следния 

неврофизиологичен механизъм. В емоциогенните системи на 

мозъка се формират силни и стабилни огнища на възбуда. 

Възбудата нараства, когато към нея се присъединява възбудата, 

възникваща в същите тези отрицателни емоциогенни системи на 

мозъка, вследствие на въздействието на редица „възмутителни” 

/возмущающие фактори: зрителна депривация („стресът на 

очакването”/(«стресс ожидания»), болково въздействие върху 

точката на Вале (точка Валле) (болкова емоция), оросяване на 

устната кухина посредством препарат плацебо (емоция на 

дискомфорт), рязко отмятане на главата (вестибуларен стрес) и 

др. В резултат на това се проявява силно и постоянно получаващо 

подкрепление огнище на възбуда в отрицателните емоциогенни 

системи на мозъка, което встъпва в конкурентни 

взаимоотношения с патологичната интеграция на влечението 

към алкохола и по механизмите на доминантност го блокира. 

 

СТРУКТУРАЛИЗЪМ НА ЛАКАН // 

СТРУКТУРАЛИЗМ ЛАКАНА 

 

Структурализмът като общометодологично течение изхожда 

от представата за преобладаването, за преимуществото на 

структурното измерение в което и да било явление в 

обкръжаващия свят и, следователно, от приемането на 

структурния анализ като метд за опознаване на природата и 

обществото. В противовес на своя непосредствен предшественик и 

антипод – екзистенциализма – и на други субективни течения, 

структурализмът се опитва да открие нещо обективно в 

социалните феномени, нещо, което не подлежи на субективноп 

влияние и изменения. Субективизмът намира подобна 

обективност в структурите: те не зависят от съзнанието, те 

въплъщават един устойчив момент от действителността и по този 

начин предоставят възможност да бъдат изследвани научно. В 

социологията структурализма разглежда особено важния 

проблем за взаимодействието между субективното и обективното, 

като се ограничава с анализ на структуирите, спрямо които 
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субективното встъпва единствено като епифеномен. 

Обективността в социалната стреда, според адептите на 

структурализма, е представена от езика, в рамките на който 

съществуват и функционират изначално структурите и които се 

формират независимо от волята и желанията на хората. Така на 

практика структурният анализ в социологията е търсене на 

аналогии с изграждането на езика във всички сфери на 

културата и на социалната среда. Методът на структурния 

анализ в социологията е свързан генетично и съдържателно с 

методите на структурната лингвистика, със семиотиката и с 

описващите го раздели на математиката. По-късните 

представители на структурализма (Леви-Строс/ Леви-Стросс / 

Levi-Strauss С.), Лакан (Лакан/ Lacan J.) използват структурния 

метод в етнографията и психоанализата (психоанализ). За Леви-

Строс изследването на системите на родство, на митовете, 

ритуалите, маските като особен вид език, стават средство за 

постигането на многообразие в привидно несходните общи 

структури на човешкия дух. 

В трудовете на Лакан се извеждат редица свързани един с 

друг фактори, които правят възможно коренното преразглеждане 

на теорията на Фройд (Фрейд, Freud S.). Отправен момент се 

явява радикалната критика на „американизираната” адаптирана 

психоанализа. Лакан е един от онези, които отчетливо и много 

рано вижда дълбоката връзка между Его-психологията и 

„американския начин на живот”, с идеологията за човешките 

отношения, с „човешкото инженерство” (человеческая 

инженерия). Оттук произлиза и неговия лозунг „Назад към 

Фройд" (Назад, к Фрейду), който отразява самата същност на 

неговата позиция. За да се върне към Фройд, Лакан използва 

средства на анализа, които вече има на разположение както в 

рамките на формиращите се, така и на намиращите се още на 

стадия на изграждане области на знанието. Към първите се 

отнасят речникът на хегеловата диалектика и данните от 

антропологията на 19 век, а към втората — антропологичният 

структурализъм (който се откъсва от изучаването на структурите 

на родство и сосюровата лингвистика и който бива използван от 

Лакан много преди фазата на особено интензивно развитие на 

това направление през 60-те години), формализираните системи, 

логиката, теорията на играта, топологията. 

С. Н. Л. може да бъде характеризиран с две изказвания, 

всяко от които е свързано с понятието „несъзнавано” (кавичките 

мои – бел. прев.) и с неговото отношение към езика и към 

понятието за „субект” (кавичките мои – бел. прев.): 

— несъзнаваното е структурирано като език; 

— несъзнаваното на субекта е речта на Другия. 

„Несъзнаваното е структурирано като език”.  

Анализът на историята показва, че функциите на езика 
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потвърждават съществуването на несъзнаваното, което 

предизвиква психосоматични разстройства. Заслугата на Лакан 

се състои в това, че той открива връзката между описаните от 

Фройд специфични форми на езика и лингвистичните категории, 

от една страна, и с такава древна езиковедска дисциплина като 

реториката, от друга. В лингвистиката възниква понятието за 

означаващото, в риториката – понятието за буквата. Тези две 

понятия се оказват включени в сложната мрежа от взаимовръзки, 

образувайки специфични структури, които позволяват да се 

предположи съществуването на определена организация и в 

рамките на несъзнаваното. 

Лакан заимства от Сосюр (Соссюр/ Saussure F.) и 

впоследствие значително изменя формулата на знака, използван 

е взика: като отношение между означаващо и означавано, между 

явно видимите, осезаемите, материалните компоненти на знака, 

и компонентите, които са единствено обозначени, които встъпват 

само като намек и дори могат напълно да отсъстват. При Сосюр 

тази формула има следния вид: S/s, където S е означаващо, а s – 

означаващо. За Лакан тази формула съответства на формулата 

на изтласкването: чертата, разделяща двете части на знака, се 

явява израз на бариерата на изтласкването. Следователно 

означаваното наподобява на изтласканото, то е винаги 

отсъстващото, изплъзващото се от паметта и изразявано с 

помощта на означаващото, което отразява структурираността на 

езика. Означаващото, бидейки графично изобразено, — се явява 

материална реалност, за характера и вида на въздействието на 

която може да се съди по фактите, описани от Клайн (Кляйн / 

Klein M.). Лакан определя „тази локализирана структура на 

означаващото” като буква. В това название няма нищо 

удивително, доколкото несъзнаваното действително се опознава 

единствено чрез буквата. Така, прибягвайки към различни 

видове иносказателни смисли, Лакан демонстрира 

взаимовръзките между думите, които образуват структурата на 

езика. Той отбелязва две характерни свойства на тази структура, 

която: 

1)  „се свежда до диференцирани, неподдаващ се на по-

нататъшно разлагане елементи”; 

2) „се формира на базата на закони, които ù придават 

една скрита подредба”. 

Лакан установява, че две основни реторични форми — 

метафората и метонимията — са подобни на опоисаните от Фройд 

основни закони на съновиденията — сгъстяване (кондензация/ 

кондензация) и смесване (смещение).  

„Несъзнаваното е структурирано като език”, т.е. се 

характеризира със строга връзка между своите елементи, между 

отделните един от друг „проблеми”, които играят точно толкова 

важна роля, както и „пълните” думи. Психоаналитикът слуша 
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всичко, като отчита основното правило, което освобождава 

разказа от ограниченията, налагани върху него от социалните 

условности.  

Всяка една пауза в разказа, независимо от това, дали тя се 

случва по вина на пациента или на психоаналитика, 

интерпретиращ този разказ или прекъсващ аналитичния сеанс – 

е пример за „пунктуация” (пунктуация, още един граматичен 

термин, навлязъл в речника на психоанализата). Ефектите на 

езика  Ефектите на езика носят оттенъка на „пункгуацията”, 

която, отразявайки временните взаимоотношения и уменията на 

психоаналитика, става, както казва Лакан, важно средство за 

регулиране на преноса (перенос). Лечението се състои в 

установяването на временните взаимоотношения, които 

образуват структурата на езика: от едното означаващо към 

другото, чрез интервалите, които изпълняват функцията на 

„пунктуация” в разказа като цяло или в отделните асоциации 

между думите, постепенно все по-отчетливо се обрисува 

структурата на езика – това е речта на Другия, допълнителен 

плацдарм на несъзнаваното. 

Какви са възможностите на психоанализата, ако 

несъзнаваното е речта на Другия”? Задачата на психоанализата 

се явява това да установи правилните отношения на субекта към 

този Друг, т.е. да утвърди тези отношения на основата на 

културните (символични) и субективните (въображаемите) 

детерминиращи фактори. Ако си припомним формулата на 

Фройд: „Където е било То, там ще бъде Егото”, то тя в превода на 

Лакан звучи така: „Където е било То, трябва да бъде Егото”, 

следователно не е трудно да се разбере, че Лакан установява едно 

разграничение, което Фройд не прави, — разграничението между 

„Аза” на субекта и „Аза” на неговия разказ: първото остава една 

илюзорна защита, а второто знае каква е реалността и какви са 

налаганите от нея ограничения. Р азликата между тях – това е 

фундаменталното различие между незнанието и осъзнаването 

(осознание) на това незнание, като при това последното никога не 

елиминира първото: „За да се изцелиш от душевния недъг, е 

нужно да разбереш смисъла на разказа на пациента, който 

винаги следва да се търси във взаимовръзката между Аза на 

субекта и Аза на неговия разказ”. 

Има още една формула, чиято мъглявост се явява следствие 

на двусмислеността и неяснотата на самата психоанализа: 

„Субектът бива подбуден отново да се роди (в психоаналитичния 

сеанс), за да научи иска ли наистина онова, което той желае”.  

Психоанализата води (пациента – бел. прев.) от 

непознаването към разпознаването на субективната структура, 

която остава неизменна, докато остава непроменена 

историческата, социалната и културната реалност. Ето как 

определя Лакан целите на психоанализата: „да възстанови 
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символичния ред, основни компоненти на който се явяват: 

— житейската история, преживявана като процес; 

— подчиняването на законите на езика, които единствено 

са способни да обезпечат свръхдетерминираността; 

— играта на междусубективното, посредством което 

истината навлиза в реалното. 

Цялата тази съвкупност позволява на Лакан да отбележи 

основните направления в подготовката на аналитика. 

Историята на живота на индивида, разглеждана през 

призмата на нейните връзки с културните фактори; историята, 

която се разкрива единствено на основата на езика и чрез него; 

историята, в рамките на която се установява трудната връзка 

между самите вълнуващи субекта преживявания, от една страна, 

и изглежда най-безраличното индивидуално и колективно 

минало, от другаю, — всичко това според Лакан превръща 

изследването на културните и социални фактори неделима 

функция на психоанализата. 

Структурализмът като общометодологично течение изхожда 

от първенството на структурата спрямо функциите във всички 

явления в околния свят, включително и в социалните процеси. В 

същото време в социологията структуразлизмът разглежда 

особено важния проблем за взаимодействието между 

субективното и обективното, като се ограничава до анализа на 

структурите, спрямо които субективното встъпва единствено като 

епифеномен. Методът на структурния анализ в социологията 

генетично и съдържателно е свързан с методите на структурната 

лингвистика, като дълбоките корени на С. Н. Л. могат да бъдат 

проследени също така и в психолингвистиката. В нашата страна 

лингвистиката, и особено психолингивстиката, подобно на 

генетиката и кибернетиката, дълги години се смяташе за 

буржуазна лъженаука, поради което С. Н. Л. и до днес не 

отбелязва развитието, което заслужава. 

 

СТРУКТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОЛФ //  

СТРУКТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОЛЬФ 

 

Метод за структурна интеграция, наречен „ролфинг” на 

името на неговия автор Ролф (Ролф/ Рольф/ Rolf I., 1975)), най-

общо се явява физическа намеса, използвана за психична 

модификация на личността. Исторически ролфингът, както и 

други прийоми на телесната терапия, е свързан с терапевтичните 

методи на Райх (Райх/ Reich W.). 

Целите на телесната терапия се отличават от онези, 

лежащи в основата на физическите занимания на човека, 

посветил своя живот на спорта. И макар съвършените физически 

качества да заслужават одобрение и да допринасят за психичното 

здраве, ентусиастите в областта на физическата подготовка в 
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повечето случаи разглеждат своето тяло като обект на 

възхищение. Телесните терапевти по-скоро поставят акцента 

върху запознаването на човека с тялото, което предполага 

разширяванев на сферата на осъзнаване (осознание) от страна на 

индивида на дълбоките органистични усещания, изследване на 

това как потребностите, желанията и чувствата се кодират в 

различни телесни състояния, отколкото подчертават важността 

на физическите навици като ключ към психичната диагностика. 

Според Ролф добре функциониращото тяло остава 

изправено и във вертикално положение с минимален разход на 

енергия, независимо от силата на притегляне, но под влиянието 

на стреса то може да се приспособи към последното и да се 

изкриви. Най-силните изменения се случват във влакната — в 

съединителната обвивка, покриваща мускулите. Обикновено тя е 

достатъчно еластична, но под въздействието на напрежението се 

втвърдява, а освен това в нея могат да протекат и биохимични 

изменения.  

Целта на С. И. Н. Р. е манипулирането на мускулното 

влакно и нейното отпусане така, че заобикалящата я тъкан да 

може да заеме правилно положение. Процесът на терапия е 

основан на дълбок масаж с помощта на пръстите, ставите на 

пръстите и на лактите. Този масаж може да бъде много болезнен. 

Колкото по-силно е напрежението, толкова по-силна е болката и 

по-голяма е необходимостта от подобно манипулиране. В 

резултат на взаимовръзките между мускулните влакна на цялото 

тяло, напрежението в една област оказва изразено функционално 

компенсаторно влияние и върху другите области. 

Процедурата ролфинг се състои от 10 основни занимания, 

по време на които протича реорганизация на движенията в 

ставите. Както и при терапията на Райх, основно значение за 

общото здраве има тазът.  

Определени видове емоционални проблеми често са 

свързани с конкретни области на тялото. У човека, който 

например […] се съпротивлява на натиска, оказван от страна на 

другите, могат да се проявят проблеми с пръстите на краката или 

с лошо разпределено тегло на цялото тяло. Масажът на 

съответната област на тялото отслабва напрежението и води до 

емоционално отпускане.  

Доколкото процедурата ролфинг е свързана с евентуална 

болка и структурно увреждане на тялото, е необходимо тя да се 

извършва единствено от опитни специалисти. Методът е особено 

ефективен в онези случаи, когато „мускулната броня” и 

напрежението достигат значителна степен; тя може обаче да 

намира приложение и в онези видове психотерапия, които са 

преимуществено ориентирани към съзнанието, а не към тялото.   

 

СТРУКТУРНА СЕМЕЙНА  
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ПСИХОТЕРАПИЯ НА МИНУХИН // 

СТРУКТУРНАЯ СЕМЕЙНАЯ  

ПСИХОТЕРАПИЯ МИНУХИНА 

 

Структурният модел на Минухин (Минухин, Minuchin S.) се 

основава на допускането, че хомеостазата на семейната структура 

се поддържа автоматично за сметка на многократно повтарящит 

се стереотипи на взаимодействие. Взаимоотношенията в 

семейството се подчиняват на законите на циркулярната 

каузалност. Ето защо психотерапевтичната корекция на външния 

рисунък на отношенията между членовете на семейството и 

закрепването на един нов стереотип, който не води до болестни 

разастройства, се явяват достатъчни условия за нормализиране 

на поведението и на състоянието на оделния член на семейството, 

които правят излишна индивидуалната корекция на неговите 

психични механизми. Симптоимите се смятат единствено за 

признаци на дисфункционалност.  

Психотерапията се съсредоточава не толкова върху 

биографично ранния жизнен опит в неговото отражение върху по-

късното поведение на болния, а върху неговото актуално 

комуникативно поведение. Целта вече е не толкова постигането 

на инсайт (инсайт), колкото даването на възможност на 

членовете на семейството да изразят възгледите си към реалната 

ситуация, бидейки потопени в нея, промяната на 

комуникативните стереотипи, след която трябва да последва 

преизграждане на всички системи от вътресемейни отношения. 

Психотерапевтите осъществяват активен контрол върху 

семейството и ръководят неговата йерархична структура. Строи 

се постоянно „план на положението” (план положения), „карта” 

(„карта”), в рамките на който се определят ролите и властовите 

пълномощия на всеки член на семейството, границите на 

подсистемите (с оглед поколението, пола, интересите, 

функциите), пътищата за избягване на конфликтите, 

формирането на коалиции. Според концепцията на Минухин, 

границите между семейството и неговото социално обкръжение се 

определят от семейство, което съобщава на своите членове своята 

„матрица на идентичността” за сметка на преживяването на 

равновесие между принадлежността и обособеността. Ясната 

граница между подсистемите е индикатор за стабилното 

функциониране на семейството. Особено значение се придава на 

съпружеските и на родителските системи.  

В качеството им на примери за психотерапевтични 

прийоми, използвани от Минухин, могат да се приведат 

„подражанието” („присъединяването”, подражание/ 

присоединение) и „предписанието” (предписание). В първия 

случай психотерапевтът се „присъединява”, например към 

бащата и имитира неговите поведение, маниери и стил на 



 

 
~1350~ 

общуване. Във втория конфликтът се представя в общото занятие 

и членовете на семейството демонстрират как протича всичко при 

тях, след което психотерапевтът определя пътищата за 

модифициране на техните взаимодействя и за постигане на 

структурни изменения (често се използват прийомите „огледало” 

и видеозапис).  

С. С. П. Н. М. се изгражда, по мнение на Леви (Леви/ Levy 

D., 1993), в контекста на особената лечебна практика на 

Минухин. Той обикновено работи със семейства на национални 

малцинства и със семейства с ниски доходи, при които 

провеждането на инсайт-ориентирана психотерапия е 

затруднено.  

 

СУГЕСТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

СУГГЕСТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  

 

От лат. suggestion – внушение. Този термин обединява 

група методи, в основата на които в качеството на водещ лечебен 

фактор всъпват внушението (внушение) или самовнушението 

(самовнушение). Внушението се реализира в състояние на 

бодрост, на хипнотичен сън (гипнотерапия), на наркотичен сън 

(наркопсихотерапия). Сред най-известните методи за 

самовнушение са самовнушението по Куе (самовнушение по Куэ), 

автогенната тренировка (аутогенная тренировка), 

биологичната обратна връзка (биологическая обратная связь). 

 

СУГЕСТОПЕДИЯ //  

СУГГЕСТОПЕДИЯ 

 

Метод за обучение, предложен още през 50-те години от 

българския изследовател Лозанов (Лозанов Г.). Методът 

предизвиква широк отклик — от безусловно одобрение до остри 

критики. Понастоящем дискусиите по повод сугестопедичния 

подход са редки и са загубили предишната си острота, макар да 

продължава разработването на методическите основи на 

педагогическата сугестология и прилагането на последната в 

учебните заведения и изследователски лаборатории в България, 

в нашата и други страни. Това явно показва, че успешно са 

разкрити някои от най-характерните и непредизвикващи 

възражение концептуални елементи на С. Вероятно е установен 

и практическия ефект на С., който оправдава прилагането на 

последната в определени случаи.  

С помощта на С., дори в разбирането ù тясно (като 

педагогика, опираща се единствено на неосъзнаваните канали за 

осъществяване на връзка между личността и средата), учебният 

процес може да бъде описан далеч не цялостно и със средства, 

които сами по себе си се явяват шпродукт на ученето като 
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съзнателно присвояване („социално изследване”) на човешка 

култура. Ето защо далеч по-адекватно би било разбирането на С. 

в широк смисъл — като педагогика, която използва сугестивните 

прийоми в обучението, доколкото тогава чрез самия този термин 

се подчертава единството между осъзнатото и неосъзнатото, за 

което така милее сугестологията, и неоправдано се изтъква 

неговия „сугестивен компонент”. Но независимо от теоретичната 

теза за единството на осъзнаваното и неосъзнаваното в психиката 

иу практическото му реализиране в процеса на обучение, в С. 

съзнанието се характеризира чисто негативно – „като мнима 

крепост на осъзнаваната активност” («как мнимая крепость 

осознаваемой активности»), като „антисугестивни бариери”, 

(«антисуггестивные барьеры»), които възпрепятстват 

„директивното” (пряко) приникване в психиката на сугестивни 

въздействия и т.н. При това в качеството им на „антисугестивни 

бариери” се разглеждат „съзнателното критично мислене” 

(«сознательное критическое мышление») и „етичните принципи 

на личността” («этические принципы личности»). Основните 

принципи на С. са три: 

1) принцип на радост и ненапрежение; 

2) принцип на единство между „осъзнавано-неосъзнавано”; 

3) принцип на сугестивната взаимовръзка между учител и 

учещ се”. 

Въпреки фактическото положение на нещата, продължава 

да се твърди следното: „Сугестопедията избягва поведенческата 

псевдоактивност, която, от една страна, изморява, а от друга – не 

ускорява усвояването на нов материал. Тя разчита на 

вътрешната активност – на активността, която произтича от 

добре мотивираното положително отнпшение към конкретния 

учебен процес”. Проблемът за построяването на „конкретен 

учебен процес” («конкретный учебный процесс») и за 

„сугестивната мотивация за положително отношение към него” 

(«суггестивная мотивация положительного к нему отношения») — 

това са макар и свързани, но все пак различни задачи, и 

възможностите на сугестологията не отменят проблемите, 

свързани с построяването на адекватна психологична теория за 

ученето и, това, което е особено важно – не го заменят. 

Постиженията на сугестологията, разкриващи резервите на 

личността, далеч не изчерпват всичките ù възможности, 

следователно сама по себе си С. може да се раазбира двояко: или 

като педагодика, основана само на сугестологията, или като 

педагогика, която използва постиженията на сугестологията за 

оптимизиране на процесите на обучение и възпитание. В 

последния случай би било грешно такава педагодика да се 

нарича С.  

Доколкото сугестологията се занимава с неосъзнатата 

активност, то първото дадено по-горе разбиране за С. би 
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означавало отказ от изучаването на съзнанието като висша 

форма на отражение на действителността. В концепцията за С. 

по този повод няма еднозначно разяснение: от една страна се 

признава, че за мобилизирането на ресурсната активност на 

човека са важни не сугестивните фактори („псевдопасивност”, 

релаксация/релаксация, хипноза/гипноз) сами по себе си, че 

„решаващо значение” («решающее значение») има авторитетът на 

мотивацията, които те носят, а от друга страна се твърди, че 

идеалното насочване на сугестивния поток върху неосъзнатата 

психична активност би било път за субсензорна стимулация, 

което, разбира се, веднага повдига въпроса за наличната, каквато 

и да е тя в този случай, съзнателна дейност.  

Съществуват и редица други трудности, които поставят под 

съмнение възможностите на чисто сугестивната педагогика.  

Първата трудност на чисто сугестивния подход в обучението 

е свързана с проблема за съотношението между осъзнаваното и 

неосъзнаваното в състояние на хипноза. И макар водещата роля 

на неосъзнаваните моменти в поведението да изглежда 

безспорна, се появяват и данни, които поставят подобна гледна 

точка под съмнение. Отдавна е доказано, че сомнамбулите не 

изпълняват инструкции на хипнотизатора, които противоречат 

на техните нравствени убеждения. В трудовете на О. К. 

Тихомиров, В. Л. Райков, Н. А. Березанская (О. К. Тихомиров, В. 

Л. Райков, Н. А. Березанская, 1975), посветени на изследването 

на „творческото мислене” (творческое мышление) и на 

„обучението в творческа дейност (рисуване) в състояние на 

хипноза («обучение творческой деятельности /рисование/ в 

гипнозе») се констатира: „Възпроизвеждането на конкретни 

знания се ограничава както от характера на внушения образ, 

така и от миналия опит на самия изследван… Условие за 

изменение на личността (системата от ценности, мотиви) се явява 

наличието на известна система от знания на изследвания относно 

внушавания образ… Ако тези знания са недостатъчно, неговото 

поведение става пасивно, мнително, объркано… Ако знанията са 

достатъчно, то изследваният се намира в състояние на възход, 

действа активно, емоционално”.  

Хипнотичното внушение (внушение) увеличава 

възможността не просто да се реализират „резервите от психична 

активност” (резервы психической активности), а вече наличните 

човека запаси от знания и умения, присъщи на внушавания 

образ. Хипнозата встъпва като вторичен стимулатор на „активния 

творчески процес и обучение” (активны творческий процесс и 

обучение), който оказва както положително, така и отрицателно 

влияние върху личността по силата на това, че той не само 

разкрива нейните възможности, но и ги потиска, компенсирайки 

ги с достатъчно богатите възможности на внушената (другата) 

личност. Последното крие в себе си опасността от „конформистко” 



 

 
~1353~ 

разбиране на обучението, против което встъпват както С., така и 

теорията за поетапното формиране на нови действия и понятия, 

която придава решаващо значение на съзнателността на ученето.  

Втората трудност при прилагането на чисто сугестивния 

подход е свързана с ролята на „тъмните, инстинктивни 

тенденции” («темныe, инстинктивныe тенденций») в обучението. 

Дори ако се съгласим, че у индивида има налични такива 

тенденции, е невъзможно да им отредим някакво особено 

значително място в психичния живот на културния човек, 

доколкото появата на съзнанието и изготвянето на оръдия на 

определен етап от биологичната еволюция води до това 

инстинктите да „загубят своите приспособителни функции” 

(«потеряли свои приспособительные функции»;); появява се 

„социална форма на наследяване” («социальная форма 

наследования»), която именно започва да формира биологията на 

човека («стала формировать биологию человека») (Дубинин Н. П., 

1975). 

Третата трудност е обусловена от ролята на сугестивното 

начало във вторично автоматизираните действия. На първо 

място, такива действия до момента на автоматизирането им, 

преминават стадий, на който те са съзнателни. На второ място, 

дори бидейки автоматизирани, те се управляват съзнателно от 

едно по-горно ниво („това ниво се определя като водещо даденото 

движение… и независимо от това на кое ниво се осъществява 

конкретното движение, се осъзнава единствено… водещото 

движението ниво”. — пише Н. А. Бернщайн (Н. А. Бернштейн) по 

отношение на „равнищното построявяне на движенията” 

(уровневое построение движений. Тези допускания са още по-

справедливи по отношение на същинските психични действия.  

Четвъртата трудност при едно такова разбиране на С. е 

свързана с проблема за интуицията като „неосъзнат канал за 

осъществяване на връзка между личността и заобикалящия я 

свят”. Интуицията се определя като „вторично автоматизирано 

действие” («вторично автоматизированное действие»), като 

„случаен пренос на решения” («случайный перенос решения»), 

кати инсайт (инсайт), озарение (озарение), т.е. висша проява на 

човешкия дух, на неговото творческо начало. Но във всички тези 

представи е съществен един общ аспект: човешката интуиция се 

приема за някакво вторично образувание по отношение на тази 

съзнателна дейност, която я формира, възпитава, подготвя.  

И накрая, петата трудност в прилагането на чисто 

сугестивния подход към обучението е свързана с емоционално-

мотивационните въздействия върху личността. На първо място, 

самото повишаване на мотивацията не трябва да бъде самоцел, а 

може да се говори само за оптимум на мотивацията за една или 

друга дейност. На второ място, възможно е различно разбиране 

на мотива: 1) като някакво състояние (само по себе си то се 
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осъзнава) или 2) като човешко чувство, като „опредметена 

потребност” («опредмеченная потребность»), т. е. не просто 

„приятно (или неприятно) преживяване” («приятное (или 

неприятное) переживание»), а „преживяване по повод нещо”. 

(«переживание по поводу чего-то»). Именно в това се заключава и 

решаването на проблема за единството между интелектуалната и 

афективната сфера на личността — в намирането на „личностен 

смисъл”, който обезпечава инстинската съзнателност на 

изпълняваната дейност. 

С оглед отбелязаните по-горе неосъзнати канали за 

осъществяване на връзка между личността и средата, следва да 

се признае, че те не се явяват в истинския смисъл неосъзнати. 

Неосъзнатите явления трябва да се изследват в единство с 

осъзнатите такива, като генезисът на неосъзнатите явления в 

поведението на човека, структурата и взаимовръзките в това 

„съзнателно неосъзнато” (сознательно неосознаваемое) единство 

не са напълно ясни. Единствено след като бъде осмислено 

зараждането и съотношението между едните и другите в 

дейността на човека, може да се говори за тяхната роля в процеса 

на обучение.  

И макар претенциите на С. да бъде „ново направление в 

педагогиката” («новое направление в педагогике») да изглеждат 

вероятно някак преждевременни, експериманталните прийоми, 

разкривани в нейните творчески търсения, заслужават 

внимание, а получените резултати трябва да бъдат 

интерпретирани в рамките на теорията за поетапното формиране 

на нови умствени действия и понятия, за да може С. да се 

приближи до общата психологическа теория за обучението.  

 

СУПЕРВИЗИЯ //  

СУПЕРВИЗИЯ 

 

Един от методите за подготовка и за повишаване на 

квалификацията в областта на психотерапията: форма на 

консултиране на психотерапевта в хода на неговата работа от по-

опитен, специално подготвен колега, която позволява на 

психотерапевта (супервизирания) систематично да види, осъзнае, 

разбере и анализира своите професионални действия и 

професионалното си поведение. С. е насочена към 

психотерапевтчния процес и има за своя цел развиване на 

знания, навици и умения, които спомагат за усъвършенстването 

на професионалната дейност на психотерапевта. В процеса на С. 

психотерапевтът получава възможност да рефлексира и 

интегрира своите лични способи за реагиране, своите обективни 

знания, субективен опит и конкретни психотерапевтични 

ситуации с цел усъвършенстване на неговата психотерапевтична 

работа. В хода на С. псиохотерапевтът може да осъзнае как 
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работи, намирайки се в дадената психотерапевтична ситуация и 

явявайки се при това конкретен човек със своите собствени 

начини за поведение и непосредствен субективен опит, а също 

така с определени професионални знания, навици, умения и 

опит.  

С. се осъществява от супервизор (супервизор) – специално 

подготвен психотерапевт, който наблюдава протичането на 

психотерапевтичното занимание, след което обсъжда със 

супервизирания определени аспекти на психотерапевтичния 

процес. Супервизорът може да присъства на заниманието, но 

обикновено той се разполага зад специален екран или използва 

за анализа и последващото обсъждане подробен запис на 

психотерапевтичното занимание, направен веднага след неговото 

завършване, а също така аудио- и видеозаписи.  

С. не се явява учебен процес в истинския смисъл на думата 

или форма на организиране на обучения и тренинги (тренинг), 

при които опитният психотерапевт встъпва в ролята на 

посредник при обучението в различни методи и прийоми. Такава 

насоченост на С. не съответства на нейните принципни цели и 

може да възникне едва тогава, когато супервизираният явно е 

недостатъчно добре подготвен както теоретично, така и 

практически. В този случай С. може да се превърне по същество в 

семинарно занимание. В процеса на С. взаимоотношенията 

между супервизора и супервизирания имат различен характер от 

този в обучение на по-неопитния от по-опитния колега: в 

последния случай преките директивни указания и намеса играят 

по-съществена роля, отколкото в С.  

С. също така не решава задачите по отношение на 

психотерапията на самия обучаващ се психотерапевт. Много 

автори допускат, че личностните проблеми на супервизирания, 

които се отнасят до неговия личен живот, не се явват сфера на С. 

или са такива, доколкото влияят непосредствено на неговата 

професионална дейност. Преработването на тези проблеми в хода 

на С. е допустимо единствено в случай, че те са тясно преплетени 

с професионалната дейност на супервизирания. С. се отличава по 

своя подход от балинтовските гфрупи, при които основното 

внимание е съсредоточено върху взаимоотношенията „лекар – 

пациент”. С. не е способ за контрол на професионалната дейност 

на психотерапевта, а представлява сама по себе си обучение 

посредством консултиране. Материалите по проблемите за 

себепознанието и себевъзприятието (т.е. отнасящи се до 

личностните особености и способите за поведение и реагиране и 

тяхното влияние върху професионалната дейност, отношението 

към себе си в професионалната дейност); 2) георетичните знания 

и професионалните действия (осъзнаването/осознание) на това 

какви теоретични, практически и личностни нагласи и 

особености определят позицията на психотерапевта в неговата 
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професионална дейност, защо се използват или не се използват 

едни или други теоретични и методически подходи); процесът на 

самостоятелно развитие на теоретичните зснания и 

практическите прийоми; 3) взаимоотношенията с другите хора 

(преди всичко с участниците в  С.); 4) формалните и 

организационните въпроси на психотерапевтичната практика 

(мястото на психотерапията в терапевтичната система, 

взаимоотношенията с колегите и с висшестоящите лица); 5) 

отношенията с пациента (проблемите за обособяването, 

изолацията, зависимостта, преноса (перенос), редица други 

характерни за супервизирания аспекти на неговата 

професионална дейност).  

С. може да се осъществява в индивидуална и групова 

форма. Индивидуалната С. предполага работа с един 

супервизиран. Важно условие в индивидуалната С. се явява 

високата степен на идентификация и непосредствената 

включеност на супервизора в работата на супервизирания. Тук 

съществува опасност обаче да възникне зависимост на 

супервизирания от супервизора, което предявява ошределени 

изисквания към последния по отношение следването на конретни 

задачи на С. като форми на консултиране за целите на 

обучението и на нещо особено нужно да се вземе предвид, а 

именно – при обсъждането на по-лични, дълбинни проблеми на 

супервизирания. Груповата С. предполага работа на един 

супервизор едновременно с няколко супервизирани (обикновено 

4-7 човека). Преимуществото на тази форма е в това, че в групата 

е представен опит в психотерапевтичната практика с по-широк 

обхат, налична е обратна връзка (обратная связь), а това 

спомага за развитието на действена професионална идентичност. 

Положително влияние върху груповата форма на С. оказват 

съвместимостта на личните и на професионалните проблеми на 

участниците в нея с актуалната групова ситуация и груповата 

динамика (групповая динамика). Вариант на груповата С. е 

работата в т.н. неструктурирани групи, при които 

супервизираните последователно влизат в ролята на супервизор. 

Подобни взаимни консултации в кръга от колеги предполагат 

достатъчен опит в практическата работа и висока степен на 

самоконтрол (самоконтроль) на участниците в нея. 

С. се използва в процеса на подготовка и на повишаване на 

квалификацията на индивидуалните, груповите и семейните 

психотерапевти в различни психотерапевтични направления и 

школи.  

 

СУПЕРВИЗОР //  

СУПЕРВИЗОР 

 

Специално подготвен психотерапевт, който осъществява 
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супервизия (супервизия). Основната функция на С. се заключава 

в консултиране на обучаващия се психотерапевт, в 

предоставянето му на възможност да рефлексира своите 

професионални действия и своето професионално поведение. 

Съдържанието на работата на С. се определя от разбирането на 

супервизията кат форма на консултиране и съответно на 

позицията на С. като на консултант, която се отличава от 

позицията на учителя, на контрольора. Важен проблем за С. 

проблемът за съблюдаването на дистанцията от 

суперивизирания, която трябва да бъде определена, като се 

изхожда от задачите на супервизията. В редица страни 

съществува система за подготовка на С. в специални школи, а 

също така система за подготовка на С. от втори ред (С. за С.). 

 

СУПОРТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

СУППОРТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Често се описва като особен вид поддържаща 

психоаналитична психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия), макар това понятие да има по-широко значение и 

да включва различни направления с поддържаш характер.  

За разлика от други видове психоаналитична терапия, 

които са ориентирани към промяна, С. П. се стреми да помогне на 

пациента да възстанови своето оптимално ниво на 

функциониране в миналото, като взима под внимание всички 

ограничения, свързани с неговото заболяване, способности, 

биологични данни и житейски обстоятелства (Ursano R. J. et al., 

1991). С. П. предоставя подкрепа и помощ на личността такава, 

каквото е. В този случай отсъства задълбочен анализ на 

личностните проблеми. С. П. често има спомагателен характер, тя 

съдейства в осъществяването на друго, основно лечение.  

Пациентите, с които се провежда С. П., се обособяват в 2 

категории: 1) добре адаптирани в житейски план, но чието 

здравословно състояние е разклатено поради някакви 

извънредни житейски ситуации; 2) страдащи от сериозни 

психични заболявания или с хронични проблеми във връзка със 

значителен дефицит във функционирането на техния Аз. Дори и 

съвършено здравият пациент може в някакъв момент да пострада 

от прекомерните нахлуващи чувства, но да не загуби своите 

психични функции и да е способен да се справи с всичко това 

след като си възстанови душевното равновесие и резервите от 

психична енергия. Повечето от пациентите, които преживяват 

много тежка психична травма (война, земетресение, катастрофи, 

нещастни случаи на пътя), попадат в тази категория и успяват да 

възобновят своето нормално функциониране след курса С. П. 

Най-подходящи за С. П. пациенти са индивидите с хронични 

психични разстройства, лишени от способности, необходими им за 
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постигане на подобрение в рамките на психотерапията, 

ориентирана към изменения. Този тип пациент страда от 

неаделватно възприятие за реалността, от слаб контрол върху 

своите импулси, от ограничени междуличностни отношения, от 

недостатъчна или прекомерна емоционалност и от тенденция да 

изразява външно своите конфликти. Кандидатите за такава 

психотерапия не получават значително облекчение обичайно не 

получават значително облекчение от това, че достигат до 

разбиране на своите проблеми, защото или не са способни да 

мислят в психологически категории, или поради факта, че не 

могат да прилагат и да обобщават получените знания. 

Обикновено те използват примитивни защитни механизми като 

разцепване, проективна идентификация и отрицание, което ги 

води до възприемане на света като враждебен, като такъв, който 

не им предоставя необходимото усещане за безопасност. Понякога 

конфликтите на пациента имат хроничен характер и подбуждат 

околните към реципрочни ответни действия. Така възникват 

трудности в поддържането на терапевтичния съюз; може да се 

наложи психотерапевтът да се намеси по-активно, за да 

продемонстрира на пациента своята заинтересованост и да му 

създаде усещане за безопасност. Във връзка с това, 

диагностикаята и регулирането на преноса (перенос) и на 

контрапреноса (контрперенос) се явяват основни задачи на 

ефективната С. П.  

Психотерапевтът не трябва да забравя, че съществуват 

намеси, алтернативни на С.П,, когато става дума за пациенти с 

ярко изразени Аз-дефицити. Съветите, рехабилитационните 

програми, манипулирането с обкръжението — това са все начини 

за ефективна намеса в случаите, когато не е показана С. П. Освен 

това, в такива случаи ефективно може да се окаже и 

медикаментозното лечение. При хронините заболявания без 

психотерапия обаче, нито медикаментозното лечение, нито 

междуличностните или социалните намеси няма да доведат до 

желания успех. Напротив, всичко това може ефективно да се 

осъществява именно чрез психотерапевтична работа.  

За С. П., както и за всички подобни на нея видове 

психоаналитично-ориентирана психотерапия, важно значение 

има задълбоченото разбиране от страна на пациента на 

историята на неговото развитие и стила му на защита. 

Единствено въоръжавайки се с необходимите знания, 

психотерапевтът може точно да оцени изградения терапевтичен 

алианс, да разбере къде и по какъв начин да усили защитните 

механизми на болния, да осъзнае кога и по какъв начин да 

работи с преноса. Укрепването на добрите работни 

взаимоотношения с пациента е първостепенна задача в С. П. 

Постоянната, предсказуема достъпност на психотерапевта 

изграяжда същността на терапията и се явява нов опит в живота 
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на болния. По силата на това, че контактът в С. П., се създава не 

благодарение на наблюдаването на разкриването на пациента на 

неговите чувства или на отношението му към псвихотерапевта 

във всеки момент на терапията, както това се случва в 

дългосрочната (разкриваща) психодинамина психотерапия, 

взаимоотношенията с психотерапевта тук са съвършено други. 

Поведението на последния има по-директивен характер. 

Работните отношения, доверието и чувството за безопасност 

произтичат от разбирането от страна на психотерапевта на 

сложните чувства на пациента във всеки един момент от 

терапията. Когато болният прибягва до проекция и започва да 

описва надвисналите над него опасности, опитният лекар чувства 

нарастващата в пациента агресия и се стреми да намери онова, 

което може да се окаже някакво нереализирано агресивно 

желание или активизиране на някакъв деструктивен порив, 

възникнал в хода на идентификацията с ненавиждания родител. 

Способността на специалиста да окаже подкрепа се основава на 

разбирането му за актуалния конфликт на болния, на 

състоянието на неговите защити и пренос. Въоръжен с тези 

знания, психотерапевтът може да предприеме намеса по пътя на 

изразяването на чувствата, обхванали пациента, но в изменена, 

приглушена форма, чрез признаване на успехите на псоледния и 

чрез обезпечаване на „подкрепяща обстановка”, благодарение на 

която пациентът може да отложи или да потисне своята реакция, 

което забавя снижаването на неговата социална активност.  

Техническите прийоми на С. П. се различават 

незначително от прийомите, използвани в психоаналитичната 

психотерапия. В последната обаче тази част от работата 

обикновено се изпълнява от пациента самостоятелно след 

идентифицирането на невротичния елемент, който се явява 

причина за неговата слабост. В С. П. психотерапевтът помага на 

пациента да не пропусне някакъв важен детайл („Аз мисля, че 

ние не сме спомнавали това, че Вие не искате да посетите дома на 

майка си поради желанието Ви да не я разочаровате. Ние знаем 

колко зле се чувствате поради това”) и пристъпва към 

разглеждане на вариантите след като те са определени по 

съответния начин: „Да, разбира се, отказът Ви да я посетите в 

нейния дом Ви изглежда нещо лошо, ако смятате, че това ще я 

разстрои; но от друга страна, отказвайки да направите това, Вие 

ще имате усещането, че по-добре контролирате ситуацията с 

работата Ви, че взимате решения, необходими на Вашето 

семейство”. И макар интерпретацията (интерпретация) да не 

е основа на С. П., тя все пак присъства в този вид лечение. 

Интерпретациите в С. П. се отличават с това, че те много често се 

дават в предварителната работа с пациента, необходима му, за да 

бъде той способен да чуе, използва и получи подкрепа.  

Медикаментозното лечение може да бъде важен аспект на 
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С. П.  Изучаването на чувствата на пациента и на неговото 

отношение към медикаментозното лечение може да помогне в 

изпълняването на лекарските предписания. Когато пациентът 

осъзнае, че му се е удало да се раздели с определени свои 

проблеми, той се чувства в значително по-голяма степен в 

безопасност. Невротичните или психотичните конфликти могат 

да доведат до прекратяване на приема на лекарства, което трябва 

своевременно да се подложи на щателно изследване в контекста 

на оказването на подкрепа.  

С. П. се явява най-разпространения от всички използвани 

модели на психоаналитично-ориентираната психотерапия при 

шизофрения. Тя се разглежда, в частност, като препоръчителна 

стратегия за избор при всички случаи на остра фаза на процеса. 

В острия период на заболяването основният проблем на болния е 

справянето с продуктивната психотична симптоматика, поради 

което С. П. е насочена най-вече към разкриване и поощряване на 

спонтанно откриваните от самия болен най-адаптивни варианти 

за справяне. Главната стратегия за справяне в острия период 

обаче си остава активното и грамотно участие на пациента в 

процеса на медикация (Вид В. Д., 1993). С цел решаване на 

комуникативните проблеми на пациента се използва следната 

типична последователностна на използване на 

психотерапевтичните прикоми:  

1) съотнасяне на виждането на болния за ситуацията с 

реалната действителност, коригиране на изопачаванията; 

2) подобряване на социалната перцепция, разширяване на 

вижданията и повишаване на точността на осъзнаване на 

важните параметри на социалния контекст; 

3) формулиране на проблемите в междуличностните 

отношения, ранжиране на тяхната приоритетност; 

4) идентифициране на дефекта в общуването, неговата 

психодраматична демонстрация; 

5) формулиране на алтернативните варианти на поведение, 

на способите за решаване на проблемите и избиране на 

оптималния вариант на основата на наличните комуникативни 

ресурси, предотвратяване на възможните последици; 

6) планиране на реализирането на поведение, насочено към 

решаването на проблемите, демонстриране на моделите на 

поведение, отработването им с болния; 

7) формулиране на изводи за изпълнението, предоставяне 

на емоционална подкрепа за постигнатия успех, анализ на 

новата стратегия на поведение и преход към възпроизвеждането 

му в реалната житейска обстановка.  

В по-широк контекст, целта на С. П. е да се смекчи 

неблагоприятното емоционално реагиране на болните, да се 

повиши доверието към лекаря, да се усъвършенства социалната 

адаптация на болните за сметка на подобряването на 
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конгитивната диференцираност, на социалната перцепция, на 

комуникативното и на ориентираното към решаване на проблеми 

поведение (Karasu Т. В., 1980; Schulz G., 1980; Wynne L. С., 1980). 

Важни елементи на С. П. в този план се явяват съветът, 

емоционалната стимулация, разясненяването, убеждаването 

(убеждение), действията в социалното обкръжение, ролевият 

тренинг (тренинг) и др.  

Вж също Копинг-механизми (механизми за справяне), 

Поддържаща психотерапия. 

 

СЪПРУЖЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

СУПРУЖЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Особена форма на психотерапия, ориентирана към 

съпружеската двойка, призвана да ù помогне да преодолее 

семейните конфликти и кризисни ситуации, да постигне 

хармония във взаимоотношенията, да обезпечи взаимното 

удовлетворяване на потребностите (Kratochvil S., 1985). 

Работата се провежда или със съпружеската двойка, или с 

един от партньорите, който е дошъл на прием при 

психотерапевта. В този вариант на С. П. с лекаря се обсъждат не 

проблемите на „другия” съпруг, а единствено онези мисли, 

чувства, преживявания, които заявителя изпитва по повод на 

(негово) нейното съпружество. 

С. П. се провежда в две форми: като самостоятелен метод и 

като етап на семейната психотерапия. В последния случай 

съпрузите в процеса на семейната психотерапия започват да 

осъзнават, че неадаптивното поведение на детето е следствие от 

нарушаването на семейния контекст заради некомпетентността 

на неговите родители, която е обусловена от чувството за 

неудовлетвореност от съпружеските отношения. При такава 

ситуация семейният психотерапевт задава на участниците в 

психотерапията въпроса: „Как Вие предпочитате да решавате 

този проблем — заедно или родителите ще посещават срещите ни 

двамата, а на другите ще присъствате всички?” Понастоящем в С. 

П. най-разпространени са динамичният, поведенческият и 

хуманистичният подход. 

При динамичния подход съпружеската дисхармония се 

разглежда от гледна точка на вътрешната мотивация на 

поведението и на двамата партньори. Проследява се динамиката 

на междуличностните отношения и нейната връзка с динамиката 

на психичните процеси. Основна предпоставка за 

психотерапевтичната промяна се явява осъзнаването от 

участниците в психотерапията на връзката между детерминантие 

на индивидуалното поведение — техните мотиви, от една страна, 

и особеностите на отношенческия контекст, които те създават, 

реализирайки своите мотиви — от друга. 
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Целта на поведенческия подход в С. П. е преди всичко да се 

измени поведението на партньорите, като при това се използват 

методи за обуславяне и обучение, които осигуряват: 

d. управление на взаимното положенително 

поведение на съпрузите (управление взаимным 

положительным поведением супругов); 

e. придобиване на необходимите социални знания и 

навици, особено в областта на общуването и на 

съвместното решаване на възникващите проблеми 

(приобретение необходимых социальных знаний и 

навыков, особенно в области общения и совместного 

решения возникающих проблем);. 

f. изработване и реализиране на съпружески договор 

относно взаимната промяна на собственото 

поведение (выработка и реализация супружеского 

соглашения о взаимном изменении своего 

поведения).  

Поведенческото направление в С. П. понастоящем е най-

разпространеното по цял свят. Най-популярните негови форми — 

сключването на съпружески договори, тренингите за 

комуникация, в частност под формата на конструктивен спор, 

прийомите за решаване на проблеми и др.  

В основата на договора стои писмено съгласие, в което 

съпрузите ясно определят своите изисквания, които формулират 

като поведения и като задължения, с които те се ангажират. При 

формулиране на изискванията се препоръчва да се използва 

следният подход: преминаване от общи оплаквания към тяхната 

конкретизация, а след това от конкретни оплаквания към 

положителни предложения, а от тях към договор с изброени 

задължения на всеки от съпрузите. 

Методиките, наречени „Техника за решение на проблеми” 

«Технику решения проблем» (Schindler L. et al., 1980) и 

„Ръководство за решаване на проблеми” (Руководство по решению 

проблем, Кратохвил, 1991) се явяват прости за използване и 

достатъчно ефективни при разрешаването на съпружески 

конфликти. Авторите предлагат работата да се извършва на 

няколко етапа: 1) Съпрузите заявяват проблема си в конкретни 

термини на поведение (вместо „не ми достига внимание” („мне 

недостает внимания”, трябва да се каже какво точно внимание Ви 

е необходимо, какво трябва да направи съпруга, за да имате 

чувството че той проявява внимание, „колко пъти на ден, какво 

ще прави в неделя..”.; 2) Партньорите разказват за това какви 

чувства изпитва всеки един човек, когато говори за своите 

проблеми. 3) Психотерапевтът предлага на съпрузите да намерят 

по нещо хубаво един в друг, за което могат да бъдат похвалени. 

Първото условие за решаване на проблемите е и двамата 

партньори да предлагат свои варианти, без да се критикуват един 
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друг. Второто условие е от всички варианти да се изберат най-

разумните и те последователно да бъдат обсъдени. Съпрузите 

определят „какво биха искали да постигнат в идеалния случай” 

(чего бы хотелось достигнуть в идеале) и „какво може да ги 

удовлетвори в реалността” (что могло бы удовлетворить в 

реальности»). Третье условие — соглашение партнеров должно 

быть четким, конкретным и контролируемым. Препоръката към 

психотерапевтите, които се ръководят от „Техника за решаване на 

проблеми” (Техника решений проблем), е да посвещават всяка 

сесия на решаването на отделен проблем и да се стремят 

обсъждането да се ограничава в рамките на 10-20 минути. 

В момента много специалисти използват в своята работа 

интегративния подход, съчетавайки го най-често с методи от 

когнитивно-поведенческата и системната психотерапия. 

В хуманистичния подход към психологическата корекция 

на съпружеските отношения водещи се явяват представите за 

това, че в основата на хармоничния брак лежат откритостта, 

автентичността, толерантността, потребността от 

себеизразяване, това да принадлежиш на другия и независимото 

развитие на личността на всеки от съпрузите. Сатир (Сатир, Satir 

V., 1988) сравнява хармоничния брак с валса — танц, в който 

всеки партньор, извършвайки движение, принадлежи на другия, 

като в същото време остава самият себе си. Хуманистичният 

подход (гуманистический подход, Rogers С. R., 1972; O'Neil N., 

O'Neil G., 1973) се развива в противовес както на динамичния 

подход, който е излишно ориентиран към влиянието на 

историческото минало на съпруга и неговото родителско 

семейство, така и на поведенческия подход, който е твърде 

манипулативен. Авторите-хуманисти формулират принципите на 

открития брак, който създава най-благоприятни условия за 

личностен ръст на партньорите: 

1) принцип на реалността, на „тук и сега”  

2) уважение към личния живот на партньора   

3) открито общуване — не да си „четете мислите”, а открито 

да говорите за своите чувства и желания  

4) гъвкавост в изпълнението на семейните роли — да 

изпробвате да си смените ролите, независимо от това какви са 

традиционните мъжки или женски такива  

5) равноправие (равноправие); 

6) доверие (доверие); 

7) автентичност (аутентичность) — да познаваш себе, да 

знаеш своята цена и да цениш правото на другия да живее 

според неговите представи  

8) открито партньорство (открытое партнерство) — всеки 

има право на собствени интереси и увлечения  

При С. П. психотерапевтът-хуманист създава условия, в 

които съпрузите се стремят към вербализация на собствените 
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чувства с цел подобряване на взаимното разбиране в двойката. 

 

_Т_ 

 

ТЕЛЕВИЗИОННА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Представлява прилагане на традиционни сугестивни 

методи в психотерапията с използване на телевизионна техника 

за разпространяване на влиянието на психотерапевта върху 

максимален брой хора едновременно (върху населението на 

даден град, област, на цели региони, дори на цялата страна). 

Една от причините за възникването на Т. П. се яява 

стремежът на съвременните екстрасенси (в края на 20-ти век) да 

прилагат телевизионната техника в качеството ù на основен 

инструмент за оказване на непосредствено влияние  върху 

пациентите чрез техната особена енегия директно от 

телевизионния екран или за разпространяване на 

екстрасензорното въздействие и върху неодушевени предмети, 

например под формата на „зареждане” («заряжения») 

(снабдяване с „лечебна енергия”) на вода, мехлеми, фотографии и 

много други предмети, представени по време на сенасите пред 

екрана на телевизора. Впоследствие „заредената” вода и други 

предмети се препоръчва да бъдат използвани в качеството им на 

аналози на лекарствените препарати за третиране на 

разнообразни недъзи, а също така многобройни предмети след 

зареждането им с космическа енергия – както твърдят 

екстрасенсите – да се превърнат в целителни амулети. 

В миналото заеманата от ортодоксалните психиатри 

позиция не им позволява да разглеждат използването на 

телевизията за реализацията на своите трикове от страна на 

екстрасенсите като нещо различно от – в най-добрия случай – 

чудато поведение на отделни хора. Това разбиране, съчетано с 

реалното състояние на психично здраве на последните, 

неизменно обезпокоява лекарите-специалисти. 

През последното десетилетие обаче се забелязва 

тенденцията към умишлено и целенасочено използване на 

телевизията за формиране у голям брой хора на убеждението 

(убеждение), че посредством телевизионната техника по време на 

транслациите на лечебно-оздравителни сеанси, народни 

лечители (екстрасенси, магове от различен вид, чудотворци и 

сравнимите с тях) се задействат резервните механизми на 

организма (вътрешната „аптечка”) у всички  

Необичайно широка популярност в нашата страна от 1988 г. 

насам придобива Т. П., провеждана от А. М. Кашпировский (А. М. 

Кашпировский) и А. В. Чумак (А. В. Чумак). Нейният успех 

стъпва на всички сензационни феномени от годините преди 
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началото ù, които са обявени за парапсихологични и 

противопоставящи се на достиженията на официалната наука и 

култура. Прилагането им в медицината обещава бърз, 

леснодостъпен успех в диагностиката и в лечението на много 

болести. […]  

Идеята за използването на комуникационните канали за 

психотерапия, включително в анестезиологията, не е нова – 

тяхното приложение следва развитието на техниката. Още Г. 

Распутин успява по телефона чрез внушение (внушение) да 

намали болката на принц Алексей от предизвиканите от 

хемофилията му хематоми. Радио-, магнитофонните и 

грамофонните записи на психотерапевтичните сеанси се 

използват в медицината и по-рано. За първи път с подобна цел 

използва телевизията И. Бул (И. Буль) през 60-те г. на 20-ти век. 

Този способ се предшества от задочната визуална психотерапия 

чрез хипнотизиране с помощта на фотографии и писма, която 

използва още В. М. Бехтерев (Бехтерев) и др. Обезболяването в 

хипнозата (гипноз) се използва вече век и половина и бива 

обсъждано нееднократно на международни конгреси. 

Разглеждайки сугестивните телесеанси и на случаите на 

отрицателно влияние върху психиката на реципиентите, следва 

преди всичко да се отчита морално-етичната страна на 

случващото се. Възражения предизвикват следните аспекти на Т. 

П: 1) провежданата от телецелителите невъздържана 

самореклама чрез директно или косвено опорочаване на другите 

методи за лечение се признава за безусловно недопустимо според 

международния кодекс за медицинска етика; 2) обръщането към 

масовото съзнание, към недиференцираните механизми за 

регулиране на поведението (директно въздействие върху 

истеричните разстройства на зрителите чрез използване на 

зрелищност и на засилен психологически натиск), потискането на 

рационалното отношение към случващото се; 3) отричането на 

основополагащия принцип на медицината – необходимостта от 

индивидуален подход към болния и към лечението; 4) 

замаскирано внушаване на изгодни на целителя идеалистични 

представи („промиване на мозъци”), което се потвърждава от 

позицията, че „видеозаписътт няма лечебен ефект” и 

следователно самото телевизионно предаване носи в себе си нещо, 

което не може да се предаде чрез материално копиране, а също 

така от заявленията, че е възможно да се изцелят отсъстващите 

по време на сеанса болни роднини. Всичко това поражда 

парапсихологични спекулации, които обясняват постигнатите 

ефект с особени телепатични способности и със „свързването” на 

болните с енергията на световното пространство; 5) характера на 

„панацея” на провежданата Т. П.,  на лекомислена „търговия с 

надежда” (торговля надеждой); съзнателното премълчаване на 

неупехите, отричането на собствената вина в тях с прехвърляне 
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на отговорността за тях върху другите; 7) пренебрегване на 

интересите на пациентите при усложнения, трудности в тяхното 

отстраняване.  

Тези и някои други особености на методиката за масово 

психично въздействие върху хората в медицината се смята за 

нарушение на основните етико-деонтологични норми. Именно 

съблюдаването на медицинския морал прави телесеансите 

пагубни за психиката на отделните пациенти. Привлечени умело 

от наглетен ажиотаж, попаднали в ситуация на грубо 

емоционално-стресово въздействие на една истерична епидемия, 

хората със склонност към психични аномалии в редица случаи 

изпитват влошаване на самочувствието вместо облекчение след 

телесеансите. 

Т. П. не следва да се разглежда единствено в рамките на 

индивидуално-психичното въздействие, тя трябва да бъде 

изучавана като социално-психологическо явление. Тя е отговор 

на нашите собствени несъзнавани потребности от утешение, тя е 

психотерапия, към която се обръщат голям брой хора, който не се 

водят на учет в психоневрологичните учреждения, но в същото 

време изпитват психичен дискомфорт […]. 

В класическото общество от западен тип тази функция 

преди време осъществява църквата. Свръхмерната 

технологизация на медицината изисква всеки лекар да владее в 

определена степен методите на психотерапията, да може да 

разбере състоянието на болния и да му помогне да преодолее 

недостатъчното взаимно разбиране и кризата на неговата вяра. 

Периодът на социална криза, през който старите 

рационални кумири и ценности са подложени на ерозия, но още 

не е ясно какво ще ги замени, обуславят рязкото засилване у 

абсолютното множество от хора чисто емоционално влечение към 

преодоляването на психичния дискомфорт. 

Някога ние казвахме, че нас не може да ни обхване 

„психично заразяване” („психическое заражение”), не можем да се 

поддадем на „феномена на тълпата”, на масовото внушение. Днес 

ние се сблъскваме с явления на масово психично заразяване и 

внушение. Това актуализира проблемите, свързани с изучаването 

на реалното състояние на индивидуалното и на общественото 

съзнание. И днес, вероятно, изглежда, че съществуват 

неизживяни стереотипи в масовото съзнание, особено такива, 

свързани с необходимата авторитарност – когато съществува 

стремеж към патернализъм, неизбежно се заражда желанието да 

пренесеш своите очаквания върху онзи, който би могъл да ни 

утеши, да ни избави от самотата, от безпомощността пред 

неразбираемите за нас аспекти на живота. Тогава се появява и 

„феноменът на очакване на чудото” («феномен ожидания чуда»), 

очакването, че отнякъде трябва да дойде помощ. А доколкото тази 

потребност не е удовлетворена, възникват явления на 
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своеобразен митологичен авторитаризъм.  

Т. П. може да се разглежда в качеството ù на един от 

възможните варианти на т.н. алтернативна психотерапия 

(альтернативная психотерапия). 

 

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРАНА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Нееднозначно разбирано направление на психотерапията, 

цел на което се явява промяната на психичното функциониране 

на човека с помощта на ориентирани към тялото методически 

прийоми. 

Отсъствието на стройна теория, на ясно разбиране на 

въздействието и на принципите за прилагане на телесно-

ориентираните техники водят към необосновано разширяване на 

границите на Т.О.П. 

Понастоящем са описани най-малко 15 различни подхода, 

които се определят като „работа с тялото” (работа с телом). Някои 

от тях са чисто психотерапевтични по своята същност, а други са 

определени по-конкретно като методи за терапия с основна цел 

постигане на телесно здраве. Широкo разпространена практика е 

прилагането на комбинация от методи като ролфинг (рольфинг), 

бионергетика (биоэнергетика) и гештальт-терапия (гещалт-

терапия); методите на Александер (методов Александер, 

Alexander F. М), методът на Фелденкрайс (Feldenkrais М.) и 

гещалт-терапия (метод на Рубенфелд/ Рубенфельд/Rubenfeld 

I.); хипноза (гипноз), приложна кинезиология (прикладная 

кинезиология); първична терапия на Янов (первичная терапия 

Янова); терапия на Райх (терапия Райха, Reich W.) и гещалт-

терапия. 

Най-известните видове Т. О. П. се явяват характерологич-

ният анализ на Райх (характерологический анализ 

Райха), биоенергичният анализ на Лоуен (биоэнергетический 

анализ Лоуэна), концепцията за телесното осъзнаване на 

Фелденкрайс (концепция телесного осознования Фельденкрайза), 

методът за интеграция за движенията на Александер (метод 

интеграции движении Александера), методът за емоционалното 

осъзнаване на Селвер и Брукс (метод чувственного сознования 

Селвер, Selver C., Brooks C. V. W.), структурната интеграция 

на Ролф (структурная интеграция Рольф) и др. 

По-малко известни в нашата страна са техниките на 

биосинтеза (техника биосинтеза, Boadella D., 1987), бондингът 

(бондинг, Rynick G. М., 1994), методът Роузън (метод Роузън 

(Rosen M., Wooten S., 1993) и техниката „танатотерапии” на 

Баксаков (техника „танатотерапия” Баксакова, Баскаков В., 

1996). 
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Т. О. П. възниква на основата на практическия опит и на 

многогодишните наблюдения на взаимовръзката между 

духовното и телесното във функционирането на организма. Тя в 

по-голяма степен от другите направления на психотерапията се 

придържа към холистичния подход, развитието на който е все по-

необходимо. Преодоляването на дуализма на тялото и разума, и 

завръщането към цялостната личност води към дълбоки 

изменения в разбирането на човешкото поведение. 

Съществуващите понастоящем методи на Т. О. П. отговарят 

на всички изисквания за цялостен подход: за тях човекът е 

единно функциониращо цяло, сплав на тяло и психика, в която 

измененията в една област се съпровождат от изменения в 

другата. Обединява ги стремежът да върнат на човека усещането 

за цялостност, да го научат не само да осъзнава изтласканата 

информация, но и да преживява в настоящия момент единството 

между тялото и психиката си, цялостността на целия си 

организъм. Всички методи на Т. О. П. са насочени, в една или 

друга степен, към обезпечаване на условията, в които пациентът 

ще може сам да преживее своя опит като взаимовръзка между 

психичното и телесното, ще приеме себе си в това качеството, като 

така ще получи възможност да подобри своето функциониране 

(Сергеева Л. С., 2000). 

Един от най-известните методи в Т. О. П. се явява анализът 

на характера и практиката на вегеторапията на Райх (анализ 

характера и вегетотерапии Райха). Райх е първият аналитик, 

който интерпретира природата и функциите на характера в 

работата с пациенти. Той подчертава важността на това да се 

обръща внимание на физическите аспекти на човешкия 

характер, на особеностите на хроничните мускулни блокажи, 

наричани „мускулна брони” (мышечний панцирь). Райх свързва 

постоянните мускулни напрежения в тялото на човека с неговия 

характер и типове защити от болезнения емоционален опит. По 

негово мнение, хроничните мускулни блокажи стопират три 

основни емоционални състояния: тревожност, гняв и сексуална 

възбуда. „Мускулната броня” не позволява на човека да 

преживява силни емоции, като ограничава и изопачава 

изразяването на чувствата. Райх пише: „Мускулната конвулсия 

представлява сама по себе си телесната страна на процеса на 

изтласкване и се явява основа на неговото дълго запазване” 

(Reich W., 1997). В основата на теорията на Райх лежи 

разбирането за това, че на защитните механизми, които 

затрудняват нормалното функциониране на човешката психика, 

може да се противодейства, като се оказва директно влияние 

върху тялото. Той откроява своите аналитични интерпретации 

(интерпретации), назовани от него „анализ на характера” (анализ 

характера) от непосредственото въздействие върху защитната 

мускулатура, което обозначава като „вегетотерапия” 
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(вегетотерапия) и „анализ на характера в областта на 

биофизичното функциониране (анализом характера в области 

биофизического функционирования). Райх разглежда защитната 

мускулна броня като основно препятствие пред личностовия ръст, 

доколкото тя му пречи да живее пълноценен живот в хармония с 

околните хора и природа. Той разграничава седем сегмента на 

„мускулната броня”, разположени в цялото тяло на човека: 

1) областта на очите (область глаз), 

2) уста и челюст (рот и челюсть), 

3) шия (шея), 

4) гърди (грудь), 

5) диафрагма (диафрагма), 

6) корем (живот), 

7) таз (таз). 

Райх открива, че отпускането на „мускулната броня” 

освобождава значително количество либидинозна енергия и 

подпомага процеса на психоанализа (психоанализ). Той 

разработва специална терапевтична методика, която позволява 

да се понижи хроничното напрежение на определени групи 

мускули и по този начин стимулира освобождаването на 

емоциите, които това напрежение е блокирало. Райх анализира 

детайлно позите на пациента и неговите физически навици, за да 

му даде възможност да осъзнае как те потискат жизнените му 

усещания в различни части на тялото. Райх иска от пациентите 

да усилят определен блокаж, за да го осъзнаят по-добре и да 

изразят емоцията, свързана с тази част от тялото. Той забелязва, 

че едва след като потисканата емоция се приеме от пациента и 

намери своя израз, пациентът може напълно да се откаже от своя 

блокаж. Постепенно Райх започва да работи пряко с блокираните 

мускули, масажирайки ги с ръце, за да подпомогне 

освобождаването на свързаните с тях емоции. Ако се проследи 

динамиката на развитието на представите на Райх, може да се 

забележи, че те се развиват от аналитична работа, опираща се 

изключително на словесния език, към изследване на психичните 

и на соматичните аспекти на характера и на „мускулната броня”, 

последвано изключително от акцент върху работата с мускулната 

защитна броня, насочена към осигуряване на свободното 

протичане на биологичната енергия в организма. 

Не можем да не признаем, че много от трудовете на Райх са 

противоречиви, особено тези от тях, в които се поставя знак за 

равенство между психичното здраве и способността да се 

преживява оргазъм. Ранните му трудове по анализа на човешкия 

характер обаче съдържат дълбоки психологически прозрения и 

много психолози се ръководят от тях […]. Независимо от отделни 

спорни моменти по отношение на неговата оргонна теория, много 

направления на Т. О. П. и понастоящем използват за своя основа 

разработените от Райх понятия и техники — тук можем да 
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изброим бионенергиката на Лоуен (биоэнергетика Лоуэн, Lowen 

А.) и биосинтезът на Боадели (биосинтез Боаделлы). Близък до 

тези методи е и запазилия връзката си с психоанализата метод 

Роузън (метод Роузън). 

Биоенергетиката на Лоуен (биоэнергетика Лоуэна) е 

центрирана върху ролята на тялото в анализа на характера, като 

включва методиката на дишане на Райх и много от неговите 

техники за емоционално освобождаване. Методиката в 

биоенергетиката запазва близостта си със съвременната 

психоанализа, като психологичната работа тук използва 

докосването и натиска върху напрегнатите мускули на фона на 

дълбоко дишане в специални позиции, което способства за 

разширяването на осъзнатостта за тялото, за развитие на 

спонтанната експресия, подпомагайки така психофизическата 

интеграция на организма. Едновременно с това бионергетичната 

терапия по Лоуен значително се отличава от терапията на Райх. 

Лоуен например не се стреми към последователно – от главата до 

петите – отпускане на блоковете на мускулната броня. Той, който 

по-успешно от други преодолява свойственото за психоанализата 

неприемане на директния физически контакт с пациента, 

значително по-рядко прибягва до мануално въздействие върху 

тялото. Освен това, Лоуен не споделя възгледите на Райх за 

сексуалната природа на неврозите, поради което неговите 

трудове са по-добре приети от неговите съвременници. По Лоуен, 

причина за появата на неврози, депресии и психосоматини 

разстройства се явява потискането на чувствата, което се 

съпровожда от хронично мускулно напрежение, което блокира 

свободното протичане на енергията в човешкия организъм и 

което води до промяна във функционирането на личността. Лоуен 

твърди, че игнорирането и неразбирането на собствените чувства 

води до заболявания и че усещанията, които човек получава от 

своето тяло, служат като ключ за разбирането на собственото 

емоционално състояние. Чрез отпускането на тялото човек 

придобива свобода от собственото си мускулно напрежение, която 

се съпровожда от свободна циркулация на житейската енергия, 

които, по мнение на Лоуен, водят до дълбока личностна промяна 

на пациента. Зрялата личност е в състояние в еднаква степен 

както да контролира своите чувства, така и да 

изключва самоконтрола (самоконтроль), да се отдаде на потока 

на спонтанността. Тя има достъп както до неприятните чувства 

като страх, болка, злоба или отчаяние, така и до носещите 

удоволствие сексуални преживявания, радост, любов. Лоуен 

смята, че отношението на човека към живота и неговото 

поведение се отразяват в телосложението, позите, жестовете му, 

че между физическите параметри на човека и неговия характер 

има тясна връзка. Той разграничава пет типа човешки характер, 

основавайки се на неговите психични и физически прояви: 
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„шизоиден“, „орален“, „психопатен“, „мазохистичен“ и „ригиден“ 

тип («шизоидный», «оральный», «психопатический», 

«мазохистический» и «ригидный»). Освен това в рамките на 

биоенергийната терапия са разработени редица понятия, към 

които се отнасят „енергия“, „мускулна броня“, „заземяване“ 

(«энергия», «мышечная броня», «заземление»). Последното се 

явява важна категория в биоенергийната терапия, като 

въвеждането на това понятие се смята за съществен принос на 

Лоуен в развитието на теорията на Райх. Сред основните 

прийоми на биоенергетиката са различните манипулации с 

мускулните влакна, дихателната гимнастика, техниките за 

емоционално отпускане, напрегнатите пози за енергетизиране на 

частите на тялото, в които има блокажи („арка на Лоуен“, „тазова 

арка“/«арка Лоуэна», «тазовая арка»), активните двигателни 

упражнения, вербалните способи за освобождаване на емоциите, 

различните варианти на физически контакт между членовете на 

терапевтичната група и др. Този тип контакти помагат да се 

окаже подкрепа на членовете на групата. В процеса на тренинга 

(тренинг) се прилагат упражнения, които спомагат за 

изразяването на негативни емоции по отношение на другите 

участници в груповите занимания. Проявяването на негативни 

чувства като гняв, страх, тъга, ненавист почти винаги се 

предшества от изразяването на положителни емоции. Според 

привържениците на биоенергетиката, негативните чувства 

скриват дълбоката потребност на човека от положителни чувства 

и удоволствие. През целия цикъл от занимания постоянно се 

правят опити да се отнесе телесното състояние към обсъжданите 

психични проблеми на пациента. 

Съвършено различни подходи в Т. О. П., насочени към 

ефективното използване на тялото в процеса на жизнена дейност 

и подчертаващи функционалното единство между тяло и 

психика, са методите на Александер и на Фелденкрайс (метод 

Александера, метод Фельденкрайса). 

На метода на Александер често се гледа като на техника за 

корекция на осанката и на привичните пози, но това е само 

малка част от онова, което той представлява всъщност. В 

действителност той е системен подход, насочен към по-дълбокото 

осъзнаване на самия себе си, метод, който се стреми да върне на 

организма изгубеното психофизическо единство. По Александер 

цялата дейност на човека зависи от неговата способност да 

управлява тялото си. Налични са много алтернативни 

възможности за това, но във всяка една ситуация съществува 

един-единствен път, който осигурява най-добрия способ за 

функциониране и който способства по-бързото постигане на 

резултата. Александер смята, че начинът на функциониране на 

организма, който води към болести, се предизвиква от 

неправилно (неефективно) използване на мускулите на тялото, 
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което се осъществява посредством преодоляването на мускулното 

напрежение. Той предлага вместо привичните способи за 

изпълнение на движенията, да се създават нови, които ще 

помогнат да се подобри използването на собственото тяло, като 

така ще се способства оздравяването на организма. Александер е 

убеден, че хората, страдащи от неврози, винаги са „сковани” 

(„зажаты”), за тях са характерни неравнометното разпределение 

на мускулното напрежение (дистония) и лошата осанка. Той 

твърди, че неврозата „… се поражда не от мислите, а от 

дистоничните реакции на тялото като следствие от мислите…” 

(«…вызываются не мыслями, а дистоническими реакциями тела 

на мысли…»), че психотерапия без отчитане на мускулните 

реакции не може да доведе до успех и е необходимо да се отделя 

внимание не само на изследването на причините за душевните 

травми, колкото на създаването на нова система за мускулно 

управление. Методът на Александер е основан на два 

фундаментални принципи — на принципа на спирането 

(принцип торможения)  и на принципа на директивата (принцип 

директивы). Спирането е ограничаване на непосредствените 

реакции на дадено събитие. Александер смята, че за реализиране 

на желаните изменения на първо място е нужно да се спре 

първичната инстинктивна реакция на конкретен дразнител, а 

едва след това, прилагайки директивата, да се намери по-

ефективен начин за действие в дадената ситуация. Той предлага 

да се използват следните директиви: да се отпусне шията 

доколкова, че главата да се измести напред и нагоре, така че 

тялото да се изпъне и разшири. Александер отделя голямо 

значение на взаимоотношенията между главата и шията. 

„Първичният контрол” («Первичный контроль») обозначава 

взаимовръзката между главата, шията и тялото — той е главният 

рефлекс, който контролира всички други рефлекси, включително 

координацията и балансираното управление на тялото. Той 

смята, че вследствие на схванатостта (блокажа — бел. прев.) в 

шийните мускули и отклоняването на главата назад, страда не 

само естествената координация на движенията на човека, но се 

нарушава и механизмът на връщане към нормалното състояние 

на равновесие след движение. В процеса на обучение в метода на 

Александер, човек трябва да си изясни при какви обстоятелства в 

него възниква неадекватна напрегнатост на мускулите, да се 

научи съзнателно да спре всеки рефлекторен опит да произведе 

съответно на командата движение, като използва съзнателно 

движение, да снижи мускулното напрежение. 

За разлика от Александер, Фелденкрайс отделя по-голямо 

внимание на осъзнаването, смятайки, че единствено 

„осъзнаването прави действието съответно на немерението) 

(„осознавание делает действие соответствующим намерению»). 

Фелденкрайс внася съществен принос в разработването на 
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теорията за образа на действията и създава свой метод, посветен 

на проблема за цялостния подход към функционирането на 

организма. Той твърди, че нарушаването на функциите не е 

свързано толкова с наличието на неправилни нагласи, но и с 

това, че човекът, по правило, извършва неправилни действия в 

процеса на изпълнения на планираното. Според Фелденкрайс в 

процеса на дейност се извършват много излишни, случайни 

движения, които възпрепятстват „целевото действие”, като 

резултатът е, че се изпълняват едновременно някакво действие и 

противоположното му. Това е свързано с факта, че човек осъзнава 

единствено своите мотиви и резултата от действията, а самият 

процес на дейност остава неосъзнат. Фелденкрайс смята 

мускулното движение за важна съставна част на действията на 

човека и се опитва да измени поведението, като обучава хората в 

нов начин, по който да управляват тялото си. В своите трудове 

той използва понятията „образ за себе си” (образ себя) и „образ на 

действието” (образ действия). Съгласно Фелденкрайс, за да се 

измени поведението на човека, е необходимо да се промени 

образът за себе си, който ни е присъщ, а това изисква промяна на 

динамиката на реакциите, на природата на мотивацията и да се 

мобилизират всички части на тялото, които са засегнати от това 

действие. Целта на разработените от Фелденкрайс упражнения 

се състои в това да се създаде способност да се движи човек с 

минимум усилия и с максимум ефективност, благодарение на 

осъзнаването на своите движения. Концентрирайки вниманието 

върху мускулите, участващи в произволните движения, могат да 

бъдат разпознати онези мускулни усилия, които са излишни и 

които по правило не се осъзнават. При това се появява 

възможността да се избави човек от действията си, които 

противоречат на първоначалните му цели като субект. За 

реализиране на своите идеи, Фелденкрайс разработва 

упражнения, насочени към взаимодействието между различните 

части на тялото, към диференцирането на усещанията, към 

преодоляване на стандартните патерни на движение. Той 

предлага да се промени поведението на човека, като той бива 

обучаван в по-точното управление на своите движения 

посредством усъвършенстването на неговата чувствителност. 

Сред методите на Т.О. П., които не влизат в границите на 

опита на класическата райхианска терапия, са бондингът 

(бондинг), методът на сетивното осъзнаване (метод чувственного 

сознавания) и методът за структурна интеграция (метод 

структурной интеграции). 

Понятието сетивен опит (чувственный опит), неговото 

диференциране възприемане и преживяване се явява основно в 

метода на сетивното осъзнаване. Сетивното осъзнаване е процес 

на осъзнаване на телесните усещания, обучение в 

диференцирано възприемане на усещанията на тялото, 
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емоциите, образите и установяване на взаимовръзки между тях. 

Човек от детстово е приучен да омаловажава значението на 

собствения си опит и да се „учи от опита на другите”  («учится на 

опыте других»), т.е. подменя своя опит с конструкции, които 

удовлетворява околните. Усещанията от неговото собствено тяло 

се игнорират. Занятията в метода на сетивното осъзнаване 

помагат да се преодолее тази бариера, обучават в по-пълно 

телесно-инстинктивно функциониране. В процеса на 

заниманията настъпва разбиране за това, че възприятието е 

относително, а нашето мислене често е обусловено от субективна 

информация, получавана от околните, а не от реалната 

действителност. Едно от основните допускания на метода се 

заключава в това, че ориентацията към усещанията, получени в 

опита, прави нашето мислене по-обективно, а поведението в по-

голяма степен съответно на нашите намерения. Друг съществен 

аспект на метода на сетивното осъзнаване се явява изучаването 

на процеса на комуникация и на значението на докосванията във 

взаимодействието между участниците в групата. Степента на 

близост и на дистанцираност, желанието за взаимопомощ и 

отговорност, усещането на околните и степента на възприемане и 

на усешане на околните от страна на субекта са всички онези 

страни на процеса, които се осъзнават от участниците в групата 

много по-лесно и бързо на телесно ниво. 

Гиндлер (Гиндлер, Gindler Т.), Селвер, Щолц (Штольц, 

Stolze H.) — това са част от специалистите, които полагат 

основите на този метод. 

През 20-те години на нашето столетие, Гиндлер разработва 

нов подход към телесната терапия, в основата на който лежи 

стремежът да се въздейства на саморегулацията на организма. 

Селвер е една от малкото последователи на Гиндлер, която 

разпространява нейните идеи в САЩ. От 1938 г. тя активно 

разработва метод, който тя нарича метод за сетивно осъзнаване 

(sensory awareness). Впоследствие интерес към нейната работа 

проявяват редица психоаналитици, някои от които — Фром 

(Фромм, Fromm E.) и Пърлс (Перлс, Perls F.) — стават нейни 

ученици 

Разработеното от Селвер и Брукс оказва голямо влияние 

върху Гюнтер (Gunther В., 1974), който създава техника, назована 

от него „сетивно пробуждане” (sensory awakening), която в голяма 

степен отразява работата на неговите учители. Упражненията от 

тази техника позволяват на човека да почувства своето тяло и да 

се свърже с чувствата си, да се научи да докосва другите и да бъде 

докосван. 

Следващият метод на Т. О. П., който стои встрани от 

разгледаните дотук, е методът на структурната интеграция или 

ролфинг (рольфинг), назован по името на своя създател Ролф 

(Рольф). Той представлява сам по себе си комплексен подход, 
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насочен към осъзнаването на тялото, който включва работа върху 

структурата на тялото, походката, маниера на седеж, сила на 

общуване. Според Ролф нарушаването на функциите на 

човешкия организъм е свързано не толкова с психични, но и с 

физически фактори. Тя смята, че нормално функциониращото 

тяло на човека във вертикално положение остава изправено при 

минимален разход на енергия, но под влияние на стреса то се 

изменя, приспособявайки се към въздействието на последния. В 

резултат на взаимовръзката между структурите на тялото, 

напрежението в една от областите оказва компенсаторно 

въздействие върху други части на тялото. В крайна сметка, 

дезинтеграцията на костно-мускулната система води до загуба на 

балансираното разпределение на телесното тегло и до изменения 

в неговата структура, предизвиква нарушения в нормалното 

функциониране на организма. Методът на структурна 

интеграция включва в себе си директни манипулации с тялото, 

които позволяват да се измени състоянието на мускулните 

влакна, да се възстановяват равновесието и гъвкавостта на 

тялото. Работата с влакната води до това, че меките тъкани на 

ставите заемат естественото си положение, ставите придобиват 

нормална подвижност, а мускулите започват да се съкращават 

по-съгласувано. Основен компонент на метода се явява дълбокият 

масаж с помощта на ставите, на ставите на палците и на лактите, 

насочен към систематично отпускане на мускулните влакна, като 

масажът продължава 10 сесии. Доколкото процедурата на 

ролфинга е свързана с болка и с възможни структурни повреди 

на тялото, тя трябва да се провежда единствено от опитни 

специалисти. Ролф смята, че когато мускулните влакна се 

отпуснат, това освобождава  спомените за по-ранни 

преживявания. В хода на сеанса пациентът може отново да 

преживее травматичната ситуация от миналото. Заедно с това 

цел на занятието се явява преимуществено физическата 

интеграция, като емоционално-поведенческите аспекти на 

процеса не са предмет на специален анализ. 

Постигнатият ефект е особено устойчив, ако индивидът 

запази осъзнатостта си за промените в структурата и 

функционирането на тялото, достигнати чрез ролфинга. За тази 

цел се използва система за „обезпечаване на структурните 

патерни” (обеспечения структурных паттернов), която включва 

упражнения, насочени към позата и равновесието на тялото. 

Много специалисти отбелязват, че постигнатите 

положителни промени във физическото състояние, които оказва 

ролфингът, позволяват последващите психологически методи за 

въздействие да са по-ефективни. 

 

ТЕЛЕФОННО КОНСУЛТИРАНЕ //  

ТЕЛЕФОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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Представлява оказване на телефонна помощ за хора в 

кризисно състояние. Възниква преди повече от 40 години. 

Заражда се в Лондон, а негов основател и впоследствие 

ръководител на едно от международните движения за телефонна 

помощ става англиганският свещеник Чад Вара (Чад Вара, 

Varach Ch., 1977). Когато през 1953 г. той разбира, че в Лондон се 

извършват по три самоубийства на ден, той започва да 

рекламира телефона на своя църковен приход в центъра на 

Лондон, за да могат хората да звънят на него по всяко време на 

денонощието. Първият телефон за кризисна помощ към църквата 

придобива широка популярност, като Чад Вара започва да кани и 

други хора да оказват помощ чрез него. Така се появява 

„Самаряни” („Самаритяне”) – служба, която се стреми да оказва 

приятелска помощ по телефона и чрез реален физически контакт. 

Идеята на Чад Вара се оказва толкова привлекателна, че 

през следващите 7 години служби за телефонна помощ възникват 

в повечето европейски столици и големи градове. Мрежата от 

служби за телефонна помощ постоянно се разраства и развива, 

като през 1959 г. в Женева с цел взаимопомощ е създаден 

международен информационен център за тези организации, а 

през 1960 г. е проведена първата среща на работниците от 

неотложната помищ с щаб-квартирата в Женева. По същото 

време в различни азиатски страни и в Австралия телефонните 

служби, наречени „Линии на живота” (Линиями жизни) се 

обеднняват в „Лайф Лайн Интернешънъл”/”Международнии 

линии на живота” (Лайф Лайн Интернешнл, Международные 

линии жизни). Образувана е Международната федерация на 

служните за телефонна спешна помощ (Международная 

федерация служб телефонной экстренной помощи (IFOTES), 

която повече от 30 години координира и поддържа работата на 

службите за неотложна телефонна помощ в повече от 20 страни 

по света. Скоро „Самаряни” започват да разпространяват своя 

опит извън пределите на Англия и се превръщат в самостоятелна 

международна организация „Бифрендърс Интернешъл”  

(«Бифрендерс Интернешнл») (BI, Международна приятелска 

помощ/Международная дружеская помощь). 

Руската асоциация „Телефони за спешна психологическа 

помощ” («Телефоны экстренной психологической помощи» 

(РАТЭПП—президент Е. С. Креславски/Е. С. Креславский) е 

учредена на 7.07.1991 г.. Службите – членове на РАТЭПП всяка 

година приемат 2 млн. обаждания на хора, които се нуждаят от 

помощ, преживявайки болка и отчаяние. През 1994 г. РАТЭПП е 

приета за действителен член на IFOTES, а през 1995 г. за 

действителен член на IASP (Международна асоциация за 

предотратяване на суицидите/Международная ассоциация 

предупреждения суицидов). 
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Основните принципи на работа на телефонния консултант 

са запазването на анонимността и конфиденциалността (на 

търсещия помощ и комуникацията – бел. прев.) (Креславский Е. 

С., 1986) – когато човек се обръща към службата за Т. К. от него 

не се изисква да съобщава кой е или къде се намира. Това му 

дава възможност да се чувства свободен в излагането на своите 

лични проблеми  и сложни ситуации, които предвид 

анонимността се оказват сякаш отделни от него. При някои 

търсещи помощ това отношение се формира постепенно в хода на 

диалога. Други използват анонимността си, обсъждайки 

ситуации, които уж са се случили с техни близки и познати, но 

всъщност се отнасят непосредствено до тях самите. 

На свой ред, телефонните консултанти не трябва да 

предоставят на търсещия помощ от тях информация, която ще 

помогне те да бъдат открити извън стените на службата. За да се 

облекчи работата на сътрудника, по правило той си избира 

псевдоним. В интерес и на двете страни не следва да се 

предоставят данни относно разположението на службата или 

местожителството. Не трябва да се дават сведения за времето на 

работа на друг сътрудник телефонен консултант, което може да 

повлече след себе си привързаност на обаждащия се към 

определен консултант. Като се имат предвид неблагоприятните 

психични последици, тази препоръка трябва да бъде приета за 

задължителна. На консултантите категорично се забранява да 

влизат в реален контакт с обаждащите се или да дадат надежда 

за такъв в хода на беседите  с тях. Това условие се спазва от по-

голяма част от службите за Т. К. в чужбина. Както службите, 

влизащи в IFOTES, така и тези, отнасящи се до „Life Lain 

International», следват този принцип в своята работа, като не 

създават условия за срещи на желаешите реално консултиране. 

Единствено „Самаряни” («Самаритяне»), като при това този 

принцип е основен в тяхната работа, практикуват реални 

контакти между техните работници и обаждащите се, но с 

изричното съгласие на ръководителите на службите. 

Допустимостта на този принцип на работа е доказал своята 

ефективност и жизнеспособност във времето, но трябва да се 

уточни, че този подход ясно разграничава анонимната Т. К. и 

реално оказваната помощ. 

Помещението на службата по Т. К. трябва да бъде достъпно 

само за дежурните сътрудници. За неговото разположение не 

следва да се съобщава не само на търсещите помощ по телефона, 

но и на роднините и приятелите на сътрудниците в службата. По 

време на дежурството в стаята на консултантите трябва да се 

намират само дежурните работници. Последната препоръка също 

има принципен характер. Конфиденциалността на работата на 

службата се заключава в това, че всички без изключение 

телефонни разговори, дневници и други форми на регистрация 
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на телефонните разговори, картотеки и информационни 

материали са достъпни единствено за сътрудниците на службата. 

Тази информация не трябва да се споделя с никога извън 

нейните стени, включително с роднините, приятелите или 

познатите. Обсъждането на телефонните разговори е възможно 

единствено между дежурните сътрудници или със супервизора 

при възникване на необходимост от оказване на взаимнопомощ, а 

също така по време на обучителните занимания, като се използва 

единствено фабулата на съответната беседа. Консултантите 

следва да се въздържат не само то предоставянето на 

информация, която ще помогне на обаждащите се да позвонят на 

друг сътрудник на службата, но и от съобщаване на своя собствен 

работен график. Позволяват се само редки изключения от това 

правило, съгласувани със супервизора или с ръководителя на 

службата. 

Анонимността и конфиденциалността са н само 

организационни, но и основни етични правила в оказването на 

помощ по телефона. И макар в отделните странни 

организационните подходи към оказването на телефонна помощ 

да могат да се различават, то етичните правила остават сходни, 

както и изискването работещите в службата за Т. К. да са 

доброволци. 

В съвременния свят, който се явява източник на стрес и 

емоционално напрежение, предизвикващи кризисни ситуации и 

суицидални тенденции, службите за Т. К. са една от важните 

форми на психична подкрепа. 

Принципите на анонимного Т. К. са: 

1. Постоянна достъпност: денем и нощем, 24 часа в 

денонощието на хора, оказали се в трудна ситуация, които могат 

да получат подкрепата на друг човек; 

2. Анонимност и конфиденциалност: звънящият има право 

да не назовава своето име. Съдържанието на беседите е 

абсолютно конфиденциално. 

3. Уважение към звънящия: звънящият се приема такъв, 

какъвто той е. Консултантът няма право да манипулира 

звънящия или да му натрапва своята позиция: каквито и да било 

форми на идеологичен натиск са недоступими, включително на 

религиозен или политически такъв. 

4. Защита на звънящия: консултант може да бъде човек, 

който е преминал подбор и специална подготовка, той е длъжен 

постоянно да усъвършенства своите умения. 

Понастоящем в Русия служби за Т. К. са създадени 

практически във всички големи градове. Наред с класическите 

„доброволни” телефони за кризисна помощ в структурата на 

специализираните кризисни служби, наред с другите нейни 

подразделения (кабинет за социално-психологическа 

помощ/кабинет социально-психологической помощи и кризисен 
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стационар/кризисный стационар) са създадени професионални 

телефони за кризисна помощ (см. также Кризисная 

психотерапия). 

Телефонните консултанти на „телефоните на доверието” в 

рамките на кризисните служби са прфофесионалисти (клинични 

психолози и лекари-психотерапевти, преминали специална 

подготовка по кризисна помощ и Т. К.). 

 

ТЕЛЕФОННА ХИПНОЗА //  

ТЕЛЕФОННЫЙ ГИПНОЗ 

 

Представлява една от разновидностите на 

хипнотерапията (гипнотерапия), при която се използват 

комуникационни средства (телефон, радио, телевизия и т.н.). За 

възможността да се проведе хипнотизация от разстояние пишат 

В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев), К. И. Платонов (К. И. 

Платонов), А. Н. Слободяник (А. Н. Слободяник). Т. Х. може да се 

използва, когато пациентът е достатъчно хипнобилен и 

предходното прилагане на хипнотерапията е било ефективно, а 

непосредственият контакт с болния е затруднен. Известно е, че 

още Г. Распутин по телефона чрез внушение (внушение) е 

потискал болките на княз Алексей от хематомите, предизвикани 

от хемофилията. Т. Х. може да се използва и при лечението в 

барокамера на болни с бронхиална астма (Буль П. И. и др., 1964). 

Радиотелефоните, прокарани в кабинета за хипнотерапия, 

позволяват по време на колективните сеанси да се предават на 

всеки болен индивидуални форми на внушение. Т. Х. се прилага 

също така и за отстраняване на усложненията от 

хипнотизацията. Така П. И. Бул (П. И. Буль), след като 

демонстрира възможностите на хипнозата (гипноз) по 

телевизията (вж Телевизионна психотерапия/ Телевизионна 

психотерапия), бива принуден у редица хора да лекува 

последиците, възникнали при изпълняването на теста със 

сплетените пръсти на ръцете. 

 

ТЕОРИЯ ЗА ПОЛЕТО НА ЛЕВИН //  

ТЕОРИЯ ПОЛЯ ЛЕВИНА 

 

Левин (Левин, Lewin K., 1890-1947) е германо-американски 

психолог, известен със своите изследвания в областта на 

потребностите, волята, афектите, демократичното управление в 

групите. 

Левин изхожда от допускането, че основа на човешката 

активност в нейните различни форми се явява потребността 

(квазипотребността). Формиращите се в актуалната ситуация във 

връзка с възприетите намерения цели насочват активността на 

човека. Потребността създава в личността система от 



 

 
~1380~ 

напрежение, която се стреми към разреждане, в което се и 

заключава удволтворяването на потребността по Левин. 

Удовлетворяването на потребността се осъщества в определена 

ситуация, която Левин нарича психично поле. Всяка вещ в 

психичното поле се характеризира не според нейните физически 

свойства, а според начина, по който тя се отнася до потребностите 

на субекта, което се обуславя от това, че някои вещи имат 

подбудителна сила, привличат към себе си, имат положителна 

валентност, а други не притежават такава подбудителна сила и 

имат отрицателна валентност. По този начин предметите от 

полето сами по себе си представляват положително и 

отрицателно заредени валентности по отношение на 

потребността. Излишъкът от положителни валентности в „полето 

от признаци” може да доведе до описания от Левин „феномен на 

пресищане” («феномен пресыщения»). В ситуациите, при които е 

невъзможно да се прекрати дадено действие, което предизвиква 

пресищане, леко възниква негативна емоция, агресия. 

Във връзка с проблема за потребностите, Левин изучава 

целеобразуването и целенасоченото поведение, въвежда в 

психологията комплекс от много важни понятия, които 

характеризират поведението и са свързани с постигането на 

целите: целевата структура и целевите нива на индивида, 

включително реалните и идеалните цели, нивата на 

претенциите, търсенето на успеха и стремежът да се избягва 

неуспехът, които служат като фундамент за изучаването на 

невротичните конфликти. 

Трудовете на Левин оказват голямо влияние и на 

развитието на психотерапията. Неговите изследвания в областта 

на груповата динамика (групповая динамика) спомагат за 

развитието на груповата психотерапия (групповая 

психотерапия), а също така поставят началото на движението на 

Т-групите (групите за тренинг/ Т-группы/ группы тренинга). 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ  

НА НАРКОЗАВИСИМИ //  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА 

НАРКОЗАВИСИМЫХ 

 

Самостоятелните организации, програми и дейности, които 

позволяват съществено да се допълне професионалната помощ за 

зависимите от психоактивни вещества, започват да се появяват 

през 50-60 те г. на ХХ в. Най-известните терапевтични общества 

(Daytop, Sinanon, Narconon, Monar, «Оптимист»), които използват 

различни терапевтични модели, са основани на принципа на 

доброволното съблюдаване от участниците в програмата на 

строгия режим и на безусловното приемане на всички правила за 

вътрешен ред и норми, възприети в терапевтичните общества. 
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Основните норми на поведение в тях си приличат и по правило 

включват следните принципи: пълен отказ от употребата на 

психоактивни вещества (наркотични средства, алкохол, а 

понякога и от тютюнопушене), отсъствие на физическо насилие, 

забрана на сексуалните контакти по време на пребиваването в 

лечебните центрове. Терапевтичните общества са модели за 

социално обучение в позитивен (здравословен) начин на живот. 

Обикновено на началните етапи новите членове на 

терапевтичното общество са заети единствено със 

самообслужване, самоподготовка и участие в груповите 

занимания и индивидуалните консултации, предвидени в 

програмата. Впоследствие членовете на терапевтичното общество 

участват в органите за самоуправление и в подходяща за тях 

трудова (учебна) дейност, придобиват нови професии, които им 

позволяват след края на лечението и след социално-

психологическата им рехабилитация по-успешно и пълноправно 

да се адаптират в обществото, Продължителността на 

пребиваването в терапевтичното общество варира от няколко 

месеца до 1,5-2 години. 

Финансирането на терапевтичните общности в различните 

страни има своя специфика: от бюджета за здравеопазване – 

„Монар” (на руски ез. – Монар, Полша), „Феникс-Хаус” („Феникс-

Хауз”, Норвегия), от общински източници и обществени фондове – 

„Киско” („Киско”, Финландия), самофинансиране – Daytop (САЩ, 

Германия), Sinanon (САЩ, Германия), Almedro (Германия). 

Т. О. Н. Н. могат да се разделят на няколко основни типа: 

1) професионални терапевтични общества – поддържат 

щатни психиатри, психолози, психотерапевти и социални 

работници; 

2) полупрофесионални терапевтични общества — съчетават 

житейския опит на бивши наркомани и помощта, оказвана от 

консултанти-професионалисти; 

3) религиозни терапевтични общества – оглавяват се и се 

управляват от бивши наркомани и църковни деятели (обичайно в 

тях се приемат единствено хора, принадлежащи към определена 

конфесия); 

4) традиционни непрофесионални терапевтични общества – 

по правило се организират от хора, които имат проблеми с 

наркотиците, като арсеналът на лечебните им методи е 

еклектичен и се случва да се установи несъответствие между 

концепциите, целите и начините, по които се постигат 

резултатите в тези общества. 

Повечето терапевтични общества се явяват нетърговски 

организации, което затруднява медицинският и финансов 

контрол от страна на държавата в тях. Изключение 

представляват единствено професионални терапевтични 

общества, които имат медицински лиценз, разполагат със 
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сертифицирани специалисти, при които оформянето на 

решенията и процедурите по отношение на клиентите им са 

юридически издържани, деловодството и отчетността им следват 

установената от законодателството форма и в които се 

осъществява контрол на качеството и на ефективността от 

лечението. 

Координационната дейност на терапевтичните общества на 

наркозависимите болни се осъществява от WFTC (Световна 

федерация на терапевтичните общества/ Всемирная федерация 

терапевтических сообществ). 

 

ТЕРАПИЯ ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ ПО БАНДУРА //  

ТЕРАПИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО БАНДУРЕ 

 

В основата на този подход лежат принципите за 

модифициране на поведението, разработени от Бандура 

(Бандура, Bandura A., 1969) и Кендал (Кендал, Kendall P. С., 

1981). 

Бандура разработва проблема за социалното учене 

(социальное научение), за модификацията на поведението, за 

агресията и самоефективността. Най-известните му трудове са 

„Социално учене и развитие на личността” («Социальное 

научение и развитие личности» (издадена съвместно с Уолтър, 

Walter R.), „Принципи на модифицирането на поведението” 

(«Принципы модификации поведения»), „Агресията: анализ от 

позицията на социалното учене” («Агрессия: анализ с позиций 

социального научения») и „Теория за социалното учене” («Теория 

социального научения», публикувана през 1977 г.). 

Основното допускане на концепцията за социалното учене 

на Бандура се заключава в ученето и усвояването на различни 

форми на поведение чрез наблюдание. За разработването на 

концепцията способстват трудовете на Мийд (Мид/ Mead G. Н.) по 

темите за имитирането на гласа и жестовете, анализът на 

процесите на имитация и подражание на Милър (Миллер/ Miller 

N. Е.) и Долард (Доллард/ Dollard J. А.), а също така 

изследванията на Моурер (Моурер/ Mowrer О. Н.) по проблема за 

знаковото обучение и за обучението чрез възнаграждение. 

Традиционните възгледи за социалното поведение се свеждат 

основно до това, че личностните изменения и измененията в 

обкръжението се случват независимо от резултатите на 

поведението. В трудовете на Бандура се демонстрира, че 

съществуват отношения на реципрочност между поведението, 

личностните изменения и промените в социалното обкръжение. 

Бандура твърди, че човек не просто е движен от вътрешните му 

сили, но и сам определя условията за промяна в неговата среда; 

той не просто е подложен на влияния, но и сам е способен да 

оказва влияние. Той смята, че обучаването на човека в различни 
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форми на поведение в огромна степен включва моделиране, 

наблюдение и имитация. Бандура обосновава своето допускане, 

че всяка дейност, включително и човешкото поведение, се 

опосредстват от символната репрезентация на събитията от 

заобикалящата среда. Без символизация е трудно да се обясни 

високата степен на гъвкавост на човешкото поведение. 

Поведентческите изменения са активно опосредствани от 

когнитивни компоненти, от осъзнаването (осознание). Човек е 

способен да регулира своето поведение, благодарение на 

наблюдаване и осъзнаване на собственото си поведение. 

Регулатор на поведението е и критиката. 

Разработеният от Бандура подход има особено важно 

значение за развитието на новите форми на психотерапевтична 

намеса (психотерапевтическое вмешательство). Новост за 

психотерапевтите е търсенето на интегративни прийоми на 

работа по пътя на съчетаване на механизмите на оперантното и 

класическото обуславяне (классическое обуславливание) с 

подчертаване на важността на когнитивните механизми в 

регулацията на поведението. 

Бандура и неговите последователи придават съществена 

роля в обучението или откриването на ново адаптивно поведение 

на моделирането. Чрез моделиране и подкрепяно участие 

пациентите овладяват нови навици и умения да се справят със 

своите страхове, върху които са съсредоточени. В класическите 

серии обучения Бандура демонстрира например как чрез 

наблюдаване на моделите на поведение в реалния живот или на 

отразено такова във филми пациентът може да бъде въвлечен в 

процес на взаимодействие или на общуване с обекти и ситуации, 

които преди това са предизвиквали страх. Ако последиците от 

моделираното поведение се награждават, то „ученикът” може да 

замени своето неадаптивно поведение – така психотерапевтът, с 

помощта на психодрамата (психодрама), подбуждайки пациентът 

да се държи по-уверено или показвайки му сам прийоми за 

уверено поввдение, му помага да пренесе този опит в реална 

среда. Ако от първия път пациентът не придобие такъв опит, то 

психотерапевтът му предлага няколко пъти да „проиграе” 

трудната за него ситуциация, докато не постигне увереност. 

Опитният партньор вече се явява добър модел за пациента, обект 

за подражание или идентификация. Дори прийомът „двойник” в 

класическата психодрама може да се разглежда като моделиране 

„отвътре”. В Т. Ч. М. П. Б. могат да бъдат използвани технически 

прийоми като разказ на пациента за неговия психодраматичен 

опит с едновременно включване на тренинг (тренинг) по 

самоинструктиране, записване на алтернативното решение на 

проблема в рамките на психотерапевтичното занимания, 

размяната на ролите с психотерапевта и др. Важна е обратната 

връзка (обратная связь) след пренасянето на опита, получен в 
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психотерапевтичното занимание, в реална микросреда. 

Впоследствие Бандура разработва тезата, че както 

психотерапевтичната реакция, така и реакцията на избягване в 

процеса на наблюдаване на поведенческите модели се 

осъществява чрез засилване на чувството на самоефективност. 

Индивидът развива повишена перцепция на способността си да 

се справя със специфични ситуации. Това на свой ред намалява 

болестните очаквания, които спомагат за развитие на тревога и 

страх, които водят до защитно невротично поведение. 

 

ТЕРАПИЯ, ПОСТРОЕНА НА МЕТАФОРИ // 

ТЕРАПИЯ, ПОСТРОЕННАЯ НА МЕТАФОРАХ 

 

Емпиричен подход в психотерапията и приложната 

психология (психокорекцията), който използва метафората като 

основно лечебно (психокорекционно) средство. Терапията с 

използване на метафори не представлява понастоящем научно 

обоснована концепция, а се развива като система от емпирични 

техники, прилагана при различни психотерапевтични подходи. 

Психотерапевтите, които обосновават необходимостта от 

имплицитно използване на метафорите в психотерапията, в 

частност Гордън (Гордон, Gordon D.), автор на книгата 

„Терапевтични метафори, оказване на помощ на другите с 

използване на огледало” („Терапевтические метафоры: оказание 

помощи другим с использованием зеркала»), отбелязват, че в 

историята на развитието на културата метафорите се използват 

като прийоми, с помощта на които се развиват и предават идеи. 

Шаманите, древните философи, проповедниците — всички те по 

сходен начин интуитивно осъзнават и използват силата на 

метафорите. Като се започне от известната алегория за пещерата 

на Платон, премине се през проповедите на Буда и Христа, и се 

завърши със Зигфрид Волтер и с учението на Дон Хуан, 

метафората винаги встъпва като средство за промяна на идеите и 

за въздействие върху поведението. 

В една или друга степен хората използват истории като 

средство за предаване на важна културна, социална или етична 

информация от предишните поколения към следващите. Поемите 

на Омир са свързани с важни за неговите съвременници уроци 

относно това „:как следва да се държи човек” в сложни 

обстоятелства. Омир учи читателите си и им припомня как е 

необходимо да се отнасят към близките си и към непознатите 

хора, как да посрещат опасностите, да преодоляват трудностите и 

пр. В руските народни приказки е представен ценен опит на 

общуване и взаимодействие между по-възрастните и по-младите 

хора, между богатите и бедните, между умните и глупавите, 

опитът на разрешаване на много трудни загадки, пред които 

понякога животът поставя човека.И макар тези произведения да 
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имат различно съдържание, съществена смислова разлика между 

историите за Одидей или за Алиса в Огледалния свят, между 

опита в общуването на Карлос Кастанеда с Дох Хуан и на 

Иванушка Глупака няма, във всички тях се описват реални или 

измислени персонажи, които се сблъскват с проблеми, за 

решението на които им е необходимо умението да използват 

своите индивидуални възможности. Паралелите между тези 

приключения и безбройните проблеми, с които хората се 

сблъскват в живота си, са очевидни. Решенията, намерени от 

Одисей, могат да бъдат неприемливи за някои хора, но си остава 

фактът, че той често намира изход от ситуации, добре познати на 

много от нас. Случвало ли ни се е да се чувстваме така, сякаш сме 

между Сцила и Харибда, когато трябва да вземем конкретно 

частно решение, или да сме примамени от прекрасни сирени, 

които по някакъв начин сме сигурни, че рано или късно ще ни 

погубят? Не откриваме ли в нашия минал опит личната ни 

ахилесова пета? Подобни паралели  между митовете и басните, от 

една страна, и човешкия опит — от друга, са толкова очевидни и 

толкова разпространени, че в крайна сметка те са проникнали в 

езика като идиоми. В една или друга форма всеки един от нас 

всекидневно отваря кутията на Пандора, среща се със змея-

изкусител, със спящи красавици, с прекрасни принцове, с 

царкини жаби. 

В различни психотерапевтични подходи на съвременната 

психотерапия метафорите се използват като психотерапевтични 

прийоми с една или друга степен на осъзнатост. В широк смисъл 

под терапия посредством метафори може да се разбира 

прилагането в контекста на терапевтичното взаимодействие (в 

изложението на психотерапевта или чрез съвместното им 

съставяне с пациента или с група пациенти) на истории, които 

притежават важно качество: в тях се съдържат съвети или 

поучителни съобщения относно начините за решаване на 

някакъв специфичен проблем. Някой се сблъсква с определен 

проблем и преодолява трудност или препятствия. Способът, чрез 

който героят в историята решава своя проблем, може да подскаже 

решението на други хора в аналогична на ситуацията на героя. 

Ако даден конфликт, описан в дадена история, ни напомня на 

аналогичен такъв от нашия собствен живот, разказът става по-

значим за нас. Слушайки даден анекдот или приказка, Вие 

можете да изпитатве определени усещания, свързани с 

идентификацията на различни персонажи с хора или събития, 

които са Ви непосредствено познати. При подобни асоциации е 

напълно вероятно, че ще почувствате особен интерес към това как 

завършва дадената история. Източник на такива усещания могат 

да бъдат епичните поеми, новелите, стиховете, приказките, 

басните, притчите, песните, филмите, анекдотите, шегите, 

сплетните и пр. Когато дадена история се представя на 
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слушателя (в психотерапията — на пациента) с намерението да 

се окаже помощ в разрешаването на трудна в психичен план 

ситуация (и когато пациентът предполага такова намерение), 

тази история става метафора. Психотерапевтичната метафора в 

литературата се определя като начин за решаване на психични 

проблеми чрез термини, принадлежащи към друга област. Така 

психотерапевтичната метафора представлява новаторски начон 

за представяне на психичните затруднения и на начините за 

тяхното разрешаване. При изследването на „сборниците с 

метафори” (сборники метафор), такива като митологията, 

религията, литературата, научната фантастика, публикациите 

във вестниците, попкултурата и пр., се създава концепцията за 

метафората като многоравнищен източник на разглеждане на 

„стари проблем под нов ъгъл”. Аналогични възгледи по този 

въпрос многократно изказват и други философи и психолози: 

Фром (Фромм/ Fromm E.) в книгата „Забравеният език” 

(«Забытый язык», Кемпбелл (Campbell J.) — в „Героя с хиляди 

лица” («Герой с тысячью лиц», Бетелхайм (Беттелхайм/ 

Bettelheim В.) — в „Законите на магическото” («Законы 

магического», Бендлер, Гриндер (Бендлер, Гриндер/ Bandler R., 

Grinder J.) — в „Структура на магията” («Структура магии»). 

Разглеждайки от тази позиция процесът на динамична 

психотерапия може да се улови и в прийомите за интерпретация 

(интерпретация) на елементи от метафоричното съдържание. 

Рационалната психотерапия (рациональная психотерапия) 

предполага разясняване на пациента на причините за неговото 

заболяване на езика на концепциите, които владее 

психотерапевтът. В съвременните подходи на когнитивната 

психотерапия (когнитивная психотерапия) се признава, че 

даден проблем може да се разглежда като обобщен израз на 

конкретен принцип на функциониране на когнитивнте структури 

и работата с конкретна ситуация (често не със самата 

травматична такава) предполага, че след нейната преработка 

чрез механизма на ученето пациентът ще преодолее цяла 

поредица от проблеми, които имат сходни формални 

характеристики (Beck А. Т., 1970). Следователно и тук са видни 

елементи на метафорично съдържание. 

От съвременните психотерапевтични подход по-осъзнато 

прилагане на метафорите предполага позитивната психотерапия 

по Н. Песекшиян и Х. Песекшиян (позитивная психотерапия по 

Н. Пезекшиан и Х. Пезекшиан, Peseschkian N., Peseschkian H.). 

Разграничава се специален етап от психотерапията, по време на 

който за демонстрация на пациента на относителността на 

страданието и за намаляване на значимостта на привичните 

поведенчески патерни психотерапевтът се обръща към конкретна 

метафора, която по определени признаци е сходна с предявения 

проблем.  
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При всички посочени подходи обаче прилагането на 

метафорите се явява интуитивен процес и се използват или вече 

готови метафорични елементи, или те встъпват в качеството им 

на такива случайно. В Т. П. Н. М. се разработват подходи за 

прилагане в психотерапевтичната практика на по-сложни 

метафори, които се конструират осъзнато за конкретен случай и 

конкретна терапевтична ситуация. 

Съществува понятието формални метафори — специально 

създадени за пациента истории, в които нямат значение формата 

на историята, действащите лица в нея и пр., а е важно 

метафората да носи себе си отношенията, които имат място в 

проблемната ситуация на пациента; това се явява предпоставка 

за решаване на дадения проблем. Ефективната метафора, за 

разлика от формалната (структурно-еквивалентна на проблема) 

има също така и специфични характеристики. Към тях се отнася 

достатъчността на метафората, т.е. добавят се необходимите 

„модални тънкости”, които увеличават нейната значимост, 

използването на различни системи за репрезентация — 

визуална, аудиална и тактилна. Друга разлика между 

ефективната метафора и формалната такава е разширяването и 

хиперболизацията както на персонажите, така и на действията. 

Трето преимущество на ефективната метафора е изискването за 

това тя да е завършена, т.е. проблемът да е представен на 

различни нива — по отношение на въвлечените лица, на 

динамиката на ситуацията, на лингвистичните особености, 

моделите на комуникация, системата от репрезентации, 

прилагането на субмодалните елементи. 

Разграничават се също така естествени метафори 

(прилагани от психотерапевта) и конструирани такива 

(създадени от психотерапевта). За признат майстор на 

прилагането на естествените метафори в психотерапията се смята 

Ериксън (Эриксон (Erickson М. Н.). 

Неговите ученици К. Ленктън и С. Ленктън (К. Лэнктон и 

С. Лэнктон (Lankton С./ Lankton S.) посвещават своята книга 

„Вълшебни истории: ориентирани към целта метафори в 

лечението на възрастни и деца” на използването на 

конструирани за различни лечебни цели метафори. 

При конструирането на метафорите се отчита заявката на 

пациента. На следващия етап се избират персонажите, които са в 

проблемна ситуация, аналогична на реалната, и встъпват във 

взаимодействие, сходно на взаимодействието между реалните 

участници в проблемната ситуация. На етапа на кулминация в 

метафората се разиграва конфликтният компонент на реалната 

ситуация и се обозначава безизходността на последната. На 

заключителния етап се формулира изходът от проблемната 

ситуация, която трябва да насочи пациента към решението на 

реалния проблем. Необходимо изискване за формирането на 
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изхода от реалната трудна ситуация се явява сходството на 

изхода от нея с поведението, демонстрирано от пациента в други 

ситуации, обобщеността на препоръките, която предоставя на 

пациента възможността да се възползва от своите неповторими 

средства за разрешаване на проблеми и от опита си. Изходът в 

метафората в по-голяма степен представлява сам по себе си 

подбуждане към решаване на проблема, отколкото начин за 

разрешаването му и едновременно с това формира оптимистичен 

поглед към наличието на самата възможност тази ситуация да 

бъде преодоляна. Така терапевтичната метафора значително се 

отличава от съвета, който съдържа препоръка за разрешаване на 

ситуацията от позицията на опита на самия психотерапевт.  

По-долу ще приведем пример от книгата „Терапевтични 

метафори: оказване на помощ на другите с използване на 

огледало” («Терапевтические метафоры: оказание помощи другим 

с использованием зеркала»). В хода на семейна психотерапия 

(семейная психотерапия) се обсъжда проблемът за 

благополучното семейство, в което бащата работи много и често се 

прибира вкъщи късно. Синът попада в неприятна история, а 

майката, опитвайки се да изглади ситуацията, го покрива и не 

съобщава за неговата постъпка на бащата. Когато последният 

разбира за случилото се изпада в ярост и напуска дома. 

Семейството преживява криза. Психотерапевтът разказва 

следната история. На един кораб някога бил събран дружен екип 

от един капитан, неговия първи помощник и един юнга (в 

обсъжданата ситуация — баща, майка и син). Капитанът често се 

затваря в рубката и се занимава с планиране на маршрута на 

кораба (бащата често се прибира късно). Поради своята 

неопитност юнгата не опъва правилните платна и корабът се 

отклонява от своя курс (синът попада в неприятна история и в 

семейството възниква конфликт), първият помощник поправя 

юнгата и скрива този епизод от капитана (майката покрива сина). 

Капитанът разбира, че са поставени не онези платна, които 

трябва, и изпада в ярост, доколкото не е бил известен за това и се 

затваря в рубката (бащата узнава за случилото се и напуска 

дома). По-нататък в метафората в обобщена форма се съобщава, 

че целият екип заедно с капитана все пак намира изход от 

трудната ситуация (фактически се създава мотивация за 

съвместно решаване на проблемите с участието на цялото 

семейство). Психотерапевтът предлага такъв завършек, 

доколкото предполага, че не е толкова важен конкретният способ 

за решаване на проблема, колкото съвместното участие в неговото 

разрешаване. Като резултат, бащата и другите членове на 

семейството предприемат съвместен успешен опит да разрешат 

конфликта.  

 

ТЕРАПИЯ НА ПРЕКИЯ АНАЛИЗ НА ГРИНВАЛД // 
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ТЕРАПИЯ ПРЯМОГО АНАЛИЗА ГРИНВАЛЬДА 

 

Психотерапевтична система, основана на „здравия разум” 

(кавичките мои – бел. прев.) с автор Гринвалд (Гринвальд, 

Greenwald H., 1967), председател на програмата за хуманистична 

клинична психология на Интернационалния университет на 

САЩ (Интернациональный университет США) и бивш президент 

на Националната психологическа асоциация (Национальная 

психологическая ассоциация). В сферата на неговите интреси 

попадат най-вече активните форми на психотерапия, изучаването 

и прилагането на хумора в терапевтични ситуации, създаването 

и синтезът на различни форми на психотерапия. Най-известен е 

като автор на Т. Н. П. А. Тази психотерапевтична система 

включва в себе си елементи от психоанализата (психоанализ), 

различни модификации на бихевиоралната терапия и на други 

научни направления, което я прави еклектична. Съгласно 

Гринвалд, нормалният, добре приспособен индивид без особени 

усилия може да вземе оптималните, правилни решения по 

отношение на личностните въпроси, които определят поведението 

му и които могат да доведат до проблеми в бъдеще. Авторът 

вижда задачата на психотерапевта в това помощта, оказвана на 

пациента, да стане по-разумна, за да може последният да взима 

правилни решения след това. 

Терапевтичният процес е много прост и логичен. 

Първоначално се достига до ясна формулировка на проблема, 

съществуващ в настоящия момент, анализират се особеностите на 

миналите решения, изследват се източниците и причините за 

неуспешните решения, взети по-рано, проверяват се 

алтернативните решения по отношение на резултатите, 

постигнати понастоящем, обсъждат се поведенческите ситуации. 

По-нататък се изследват бъдещите проблеми, и, накрая, известно 

време след началото на психотерапията, се осъществява оценка 

на качеството на живота. 

 

ТЕРАПИЯ ЧРЕЗ РЕАЛНОСТ ПО ГЛОСЪР // 

ТЕРАПИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ ПО ГЛАССЕРУ 

 

На англ. –  reality therapy. 

Психотерапевтичен подход, развит от Глосър (Глоссер, 

Glasser W., 1961), основна цел на който се явява активизрането у 

пациента на неговото „чувство за реалност” и подкрепянето му в 

това да преодолее разминаването между неговите планове и 

тяхното осъществяване в реалния живот.  

При използването на дадения подход се отричат много 

понятия, които по един или друг начин „обясняват” 

разминаването между плановете на индивида, свързани с 

бъдещите му постъпи, и тяхната реализация („неосъзнавани 
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мотиви”/ «неосознаваемые мотивы», ”защитни механизми/ 

«защитные механизмы» и т. п.). Всъщност не посочените 

механизми отслабват чувството за реалност, а, обратното, 

отслабването на последното води до възникването на посочените 

психични явления. Резултат на отслабването на чувството за 

реалност у човека се оказва преди всичко понижаването на 

чувството за отговорност пред него самия за резултатите от 

неговите действия. Индивидът се чувства не причина за 

случващото се с него, а единствено „играчка в ръцете на съдбата” 

(«игрушка в руках судьбы), в резултат на което се нарушава 

отношението му към бъдещето, планирането на неговите 

действия. 

Психотерапевтът помага на пациента да осъзнае своите 

желания, да формулира целите си и да набележи плановете си. 

Те съвместно обсъждат хода на тяхната реализация, но никога не 

засягат причините за неизпълнението на едни или други планове 

(допуска се, че тези причини са добре известни на пациента), 

отказват се също от психотерапевтичната диагноза, доколкото тя 

би довела до пренасяне на отговорностите за неизпълнението на 

плановете върху диагностицираните нарушения. Не се 

анализира и миналото на пациента (то вече не може да бъде 

изменено и следователно е извън властта на пациента). Опитът в 

практическото прилагане на метода показва, че той е най-

ефективен при работата с пациенти, които имат осъзнати 

психични и други проблеми, както и с делинквентни 

подрастващи. Той е по-малко ефективен при наличието на 

неосъзнати конфликти у пациентите. 

 

ТЕРАПИЯ ЧРЕЗ СРЕДАТА //  

ТЕРАПИЯ СРЕДОЙ  

 

От фр. – англ. milieu therapy – лечебно въздействие на 

средата, лечение чрез средата.  

Обозначава използването на терапевтичния потенциалн на 

взаимодействието на болния с неговото обкръжение, със средата. 

Под среда се има предвид всичко, което заобикаля пациента в 

стационара (вещи, хора, процеси, събития) и се явява неизменен 

факт на болничния престой, на лечението и рехабилитацията. 

Създателят на системата от социални взаимодействия, на 

метода за работа с болните, който днес се нарича социотерапия 

(социотерапия) Саймън (Симон/ Simon H., 1927), обосновавайки 

своята позиция, изхожда от допускането, че приспособяването 

към средата е основен принцип на живота. То изисква от всеки 

индивид постоянна мобилизация на всички негови сили и 

способности. При излишно щадящ режим силите на болния 

силите на болния бездействат, което води до по-нататъшното им 

отслабване и до патологична адаптация. За да се избегне 
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допълнителната вреда от неблагоприятната среда на 

психиатричното учреждение, е необходимо цялото обкръжение на 

болния да бъде организирано по такъв начин, че то да се 

приближава максимално до „нормалното”. Основната цел на Т. Ч. 

С. —  максимализацията на адаптивните възможности на 

психично болния — е подчинена на общата цел на 

рехабилитацията, а именно — възстановяването на личния и на 

социалния статус на пациента  (Кабанов М.М., 1985; Бурковский 

Г. В., 1984). 

Понятиято Т. Ч. С. се трактува в литературата двояко. В 

широк смисъл то обозначава съчетаване на най-различни 

мероприятия и въздействия върху болния: на географското 

разположение на болницата, на нейната архитектура, вътрешна 

структура, комфорт в отделенията и стаите, на режима на 

„отворени врати”, на организацирането (по възможност от самите 

пациенти) на кафене, на точки за продажби, на фризьорски 

салон, съвместни развлечения, различни видове дейности и пр. В 

друг смисъл — този термин описва по-скоро характера на 

установените по определен начин взаимоотношения между 

болния и околните му хора — персонала, другите пациенти, 

семейството. В този смисъл понятието Т. Ч. С. се приближава до 

концепцията за терапевтичното общество (терапевтическое 

сообщество, therapeutic community). 

В зависимост от басизните концепции, се формират 

съответните модели на Т. Ч. С.: 

1. Социотерапевтично общество, за чийто основател се смята 

Джоунс (Джонс/ Jones M., 1959). В основата на коценпцията за 

терапевтичното общество лежи твърдението, че 

противодействието на болестния процес, както и 

възстановяването и развитието на способността на пациента за 

адаптивно поведение в здравото общество са възможни по пътя 

на организация на отношенията между лекарите, медицинския 

персонал и болните в съвместната дейност, която обезпечава 

оптималното използване на терапевтичните способности (Jones 

М., 1966; Ploeger A., 1972). Изходният модел на Т. Ч. С,, по 

Джоунс, предполага, че по този начин се осъществява изменение, 

реформиране на социалната структура на психиатричния 

стационар. Джонс, а по-късно и други автори, описват основните 

принципи във формирането на процесите на средата: 

демократизация – отказ от традиционните статусни различия, 

което облекчава откритата комуникация; участието на 

пациентите в терапевтичниия процес – пациентит встъпват в 

качеството им на терапевти един на друг; разпределяне на 

отговорността за социалното функциониране на отделението; 

формиране на нови социални роли у медицинския персонал и 

пациентите и др. В дадения модел на функциониране на средата 

е заложено провеждането на всекидневни събрания на всички 
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участници в терапевтичния процес, на които да се обсъждат 

въпросите относно лечението; ежеседмични конференции на 

персонала, на които се прави разбор на затрудненията в работата 

и редовни срещи на пациентите в малки групи за анализ на 

техните личностови проблеми. 

2. Психоаналитично психотерапевтично общество 

(психоаналитическое психотерапевтическое сообщество). 

Съгласно тази концепция, психоаналитичното учреждение 

представлява „терапевтично поле” («терапевтическое поле»)  

(Левин/ Lewin K.), което трябва да активизира социалния живот 

на пациента с помощта на участието му в малки и големи групи. 

Тук обществото се възприема в по-малка степен като място за 

тренинг (тренинг) в социални взаимодействия, а по-скоро като 

сцена, на която се осъзнават и преработват невротичните прояви. 

Модификацията на невротичното реагиране в съответствие с 

изискванията на реалното житейско пространство, придобиването 

на опит в искени и леки социални отношения и въздържането от 

прекомерните изисквания дава възможност за стабилен живот в 

реалния свят и за засилване на Аз-функцията. Важен принос във 

формирането на тази концепция има Кернберг (Кернберг, 

Kernberg О. F., 1981), който пренася психоаналитичната теория 

за „връзката с обект” («связь с объектом») в психиатричния 

стационар. Динамичните интеракции между индивидите, 

групата и стационара се разглеждат и интерпретират като 

отворена система. Вследствие на това психоаналитично-

ориентираната Т. Ч. С. установява взаимовръзка между 

затворената система на нтрапсихичния болестен процес с 

поведенито в групата и обществото. Същевременно като 

психодинамичен процес се разбират и терапевтичните 

трансферни (преносни) отношения с ръководителя 

(преимуществено с лекаря), а също така други взаимовлияещи си 

тесни взаимодействия. 

3. Теория за ученето (теория научения). Следвайки тази 

теория, моделът на Т. Ч. С. се изгражда на основата на различни 

прийоми за намеса и за корекция на нарушеното поведение. 

Една от тези методики, приложена за първи път върху 

хоспитализирани хронично болни, се явява методика за 

подкрепление (подкрепление, поощрение) на „икономическата” 

стимулация. Отделни социално одобрявани постъпки на тези 

болни се възнаграждават с пластмасови пари, които впоследствие 

се заменят от необходими или желани от тях неща (храна, 

разходка, разговор и др.). Айлън (Айллон, Ayllon Т., 1965), 

Фейъруедър (Fairweather G.W., 1969) описват цели групи от 

пациенти, които успяват по този начин да се ориентират какви са 

изискванията на средата и да се върнат към живота извън 

психиатричния стационар. По-късно са определени принципите 

на построяване на модела на Т. Ч. С., като се изхожда от теорията 
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за ученето (Пол и др., Paul G. L. et al.)). Тези принципи са 

формулирани като „закони” («законы»): закон за участието 

(новите начини на поведение могат да се овладеят по-добре, ако 

се използват по-често самостоятелно), закон за ефективността 

(колкото по-често се използват новите начини на поведение, 

толкова по-ефективни стават те) и др. Програмата за социално 

учене (социальное научение), разработена от тези автори, 

съдържа също така различни прийоми за модифициране на 

поведението. 

4. Интегративен модел (интегративная модель). 

Критичната реакция към концепцията за терапевтичното 

общество като към идеалистическо-утопична такава впоследствие 

се разпространява и върху практическо-техническите аспекти на 

терапията, построени в съответствие с тази теория. Сформират се 

възгледи, които макар и да принципно да поддържат позицията 

на Т. Ч. С., предявяват изисквания за по-нататъшна разработка и 

развитие на последните. Така Гундерсон (Гандерсон, Gunderson 

J. G., 1978) отбелязва, че един или друг тип среда („контрол”/ 

«контроль»,„подкрепа”/«поддержка»,»структуриране”/«структуриро

вание», „активно участие”/«активное участие») може да има свои 

преимущества и недостатъци за различните популации 

пациенти. Други автори посочват, че потребностите от среда у 

отделните пациенти са различни на различните етапи от 

болестта и в съответствие с това трябва да се определят типовете 

среда: структурираща (структурирующая) – в кризисната фаза на 

болестта, уравновесяваща (уравновешивающая) – в острата фаза, 

въодушевляваща (одобряваща) (воодушевляющая (одобряющая) – 

на стадия на рехабилитация, рефлексираща (рефлексирующая) – 

в интензивната стационарна психотерапия, грижовна – в 

лечението на хронично болни. Тези типове Т. Ч. С. позволяват да 

се осъществява оперативна намеса, като последната се ръководи 

от групови принципи (участие, комуникация, социално учене и 

др.).  

Така в подхода към организацията на Т. Ч. С. понастоящем 

съществуват 2 основни тенденции. Първата е насочена към отказ 

от универсалния модел на средата и към създаване на системи от 

специализирани терапевтични среди, които обезпечават преходът 

на болния от една среда в друга според степента на изменение на 

неговия психопатологичен и личностен статус. Втората, 

противоположна тенденция, се състои в разработването на 

гъвкави, пластични, полифункционали среди, които обединяват в 

себе си достойнствата на най-различни видове лечение. 

Ефективността на Т. Ч. С. се осигурява от фактори като: 

1) демократично изработване на решенията и разпределяне 

на отговорностите (демократической выработкой решений и 

распределением ответственности); 

2) яснота на терапевтичните програми, ролите и 
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лидерството (ясностью терапевтических программ, ролей и 

лидерства); 

3) високо ниво на взаимодействие между персонала и 

пациентите (высокий уровень взаимодействия между персоналом 

и пациентами); 

4) малък размер на отделеният (малый размер отделений); 

5) позитивни очаквания на персонала (позитивные 

ожиданиями персонала; 

6) високо морално ниво на персонала (высокый моральный 

уровень персонала); 

7) практическа проблемна ориентация на лечебния екип 

(практическая проблемная ориентация лечебного коллектива). 

 

ТЕРАПИЯ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСКО  

СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ НА БУРНО //  

ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ  

САМОВЫРАЖЕНИЕМ БУРНО 

 

Разработена е от М. Е. Бурно (1989, 1990) и е 

предназначена най-вече за пациенти с дефанзивни разстройства 

без остри психотични нарушения (т.е. с тягостно преживяване на 

собствената непълноценност). Това е достатъчно сложен, 

дългосрочен (2,5 години и повече) метод. М. Е. Бурно (М. Е. 

Бурно, 1993) предлага също така и методика за краткосрочна 

терапия чрез творческа рисунка. 

С названието Т.Т.С., Бурно указва на връзката между този 

метод и терапията чрез творчество (creative therapy, arts therapy), 

но едновременно с това авторът отбелязва и неговото своеобразие: 

1) проникнат е от тънък клиницизъм, т.е. се съобразява с 

клиничната картина и проявяващите се в нея защитни сили на 

пациента, 2) насочен е на обучаването на болния в прийомите на 

целебното творческо себеизразяване с осъзнаване на 

обществената полезност на собствения му труд и живот като цяло. 

Целта на метода е да се помогне на болния да се разкрият 

неговите творчески възможности изобщо и преди всичко – в 

неговата професия. Методът е практически израз на концепцията 

за емоционално-стресовата психотерапия на Рожнов, която 

възвисява, одухотворява личността, която се обръща към нейните 

духовни компоненти. 

Т. Т. С. Б. възниква на основата на дългогодишната работа 

на автора с пациенти, страдащи от психопатии и вяло протичаща 

шизофрения с дефанзивни прояви (пасивно-отбранително 

реагиране, тревожно преживяване на собствената 

непълноценност). Използва се и при алкохолизъм и семейни 

конфликти, а също така за лечебни, психохигиенни и 

психопрофилактични цели. 

Основните прийоми на Т. Т. С. Б. са: 1) създаване на 
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художествени произведения (съчиняване на разкази, рисуване, 

фотографиране, шиене и др.) според възможностите на болния с 

цел изразяване на особеностите на неговата личност; 2) творческо 

общуване  с природата, в процеса на което пациентът е длъжен 

да се постарае да почувства, да осъзнае кое именно от околната 

среда (ландшафта, растенията, птиците и др.) му е особено близко 

и към кое той е равнодушен; 3) творческо общуване с 

литературата, изкуството, науката (става дума за осъзнатото 

търсене сред различните култури на онова, което е близко и 

съзвучно на болния); 4) колекциониране на предмети, които 

съответстват или напротив — не съответстват на 

индивидуалността на пациента, с цел опознаване на особеностите 

на тяхната собствена личност; 5) потапяне в миналото по пътя на 

общуването с предметите от детството, разглеждане на 

фотографии на родителите и предците, изучаване на историята 

на собствения народ или на човечеството като цяло за по-дълбоко 

осъзнаване на собствената индивидуалност, на собствените 

„корени” и на своята „неслучайност” в света; 6) водене на дневник 

или на друг тип записки с включване в тях на елементи на 

творчески анализ на едни или други събития, на произведения 

на изкуството и науката; 7) писмена кореспонденция с лекаря, 

писмата от която носят психотерапевтичен характер; 8) обучение 

в „творчески пътешествия” (творческим путешествиям) (в това 

число разходки по улиците или извън града) с цел проява на 

отношението на болния към околния свят и формиране на 

неговата способност за анализ на това отношение на основа на 

опознаването на собствената личност; 9) обуччение в творческо 

търсене на одухотвореното във всекидневното, необичайното в 

обичайното. 

В процеса на лечение изброените методики често се 

преплитат помежду си при съответната индивидуална и групова 

разяснително-възпитателна работа на психотерапевта. Те се 

реализират в условията на психотерапевтична обстановка – в 

специална трапезария, осветена от слаба светлина, където тихо 

звучи музика, сервира се чай и има възможност да се показват 

презентационни слайдове, да се демонстрират работите на 

болните. 

Т. Т. С. Б.  се провежда в 2 етапа  Първият етап е 

самопознание, в процеса на което болният изучава особеностите 

на собствената личност и болезнените разстройсва (на основа на 

сериозно изследване на други човешки характери и пр.). 

Продължителността на този етап е 1-3 месеца, а 3-ият етап 

включва опознаване на себе си и на другите с помощта на 

указаните по-горе методики, като продължителността на този 

етап е 2-5 години. 

Бурно препоръчва следващите форми на работа: 1) 

индивидуални беседи (първите 1-2 години от 2 пъти седмично до 
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1 път в 2 месеца, а след това дори по-рядко); писмена 

кореспонденция на лекаря с болния (от няколко писма на месец 

до няколко на година, в които се обсъждат въпроси, които имат 

отношение към творчеството на пациента и неговите болезнени 

преживявания); 2) домашни занятия на болния (изучаване на 

художествена и на научна литература, създаване на творчески 

произведения и др.); 3) вечери, събирания на 

психотерапевтични групи (по 8-12 човека) в психотерапевтична 

трапезария с четене на глас на написаните от болните 

произведения, демонстрация на слайдовете, обсъждане на 

работите на пациентите (2 пъти на месец по 2 часа). На един и 

същ етап на лечение могат да се съчетават различни 

психотерапевтични прийоми на Т. Т. С. Б. с други видове 

психотерапия и лекарствени средства. 

Подчертавайки клиничната ориентация на своя метод, 

авторът дава препоръки относно нейната водеща насоченост при 

различните видове психопатии и вяло протичащата шизофрения 

с дефанзивни проявления. Така психастеничните психопати в 

съответствие с техните особености обикновено се нуждаят от 

достатъчно подробна научно-лечебна информация, астеничните 

психопати – от проявата на искрена лекарска грижа, 

циклоидните личности – от ободряващи, хумористично-

оживяващи въздействия, от вяра в своя лекар. На шизоидните 

личности следва да се помогне да се приложи свойствената за тях 

аутистичност в различен вид полезни занимания (математика, 

философско-символичо художествено творчество и пр.). При 

лечението на болни с епилептоидна психопатия особено 

внимание трябва да бъде обърнато на психичната реализация на 

дисфоричната напрегнатост, като се одобряват честността и 

безкомпромисността на такива пациенти, необходимо е 

приятелски да им се показва, че в живота те ще постинат 

значително повече, ако се постараят да бъдат по-снизходителни 

към човешките слабости на другите. Болните с истеричен тип 

личност следва да се помогне да да намерят признание от страна 

на другите хора в случаите, когато им се предоставя възможност 

да четат на глас, да участват в самодейни спектакли, в 

създаването на художествени произведения, но едновременно с 

това е важно да им се изясни, че е нужно тази дейност да се 

диференцира от поведението във всекидневния живот (да бъдат 

научени поне да „играят” скромност). В психотерапевтичната 

работа с болните от вяло протичаща шизофрения с дефанзивни 

прояви е необходима мека активизация на техните възможности, 

подбуждане към творчество, както при индивидуална работа, 

така и в груповата (на база установения емоционален контакт на 

болния с лекаря). 

Особено внимание заслужават указанията на автора 

относно това, че е недостатъчно, а понякога и вредно просто да 
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бъдат призовавани пациентите да рисуват, да фотографират или 

да пишат. Важно е постепенно те да бъдат подтиквани към тези 

занимания, да бъдат подбуждани чрез личен пример, чрез 

примера на другите пациенти, като се използва взаимният 

интерес на членовете на психотерапевтичната група към 

творчество, а също така да се обсъжда въпроса за съзвучността на 

техните преживявания със съдържанието на създавани от тях 

произведения или с това на произведения на известни 

живописци и писатели. 

Няколко практически съвета: 

1. Да се помоли пациента да почете на глас в групата 

разказ-спомен, например за неговото детство на село, като при 

това той покаже направените от него слайдове на онези треви и 

цветя, които са расли в селото му в детството му, нека да покаже 

своите, макар и неумели, но трогателни с искреността си 

рисунки-спомени от селските пейзажи, от дома, в който е живял, 

нека да включи магнитофонен запис на песента на птиците, 

която е чувал там и т.н. Пациентите заедно с психотерапевта се 

стараят да навлязат във всичко това, но не, за да оценят 

литературното или художествено-фотографското умение (това не 

е литературен кръжок, нито художествено ателие!), а за да 

почувстват в творческото себеизразяване на пациента неговото 

духовно, характерологично своеобразие, да сравнят характера му 

със своите особености, да разкажат и да покажат в отговор нещо 

свое на същата тема, да подскажат един на друг възможните, 

свойствени за всеки способи за творческо (и значи — целебно) 

себеизразяване. 

2.  На екрана за сравнение са слайдовете: древногръцката 

Кора и древноегипетската Нефертити. Пациентите се стараят да 

съпоставят своето гледище за света със синтонното гледище към 

света на древногръцкия художник и аутистичното на 

древногръцкия. Кое им е по-съзвучно? Не просто кое повече ми 

харесва, а къде има повече от мен, от моя характер, от моя 

светоглед. Да се погледне, да се поговори за това как тези два 

типа светоусещане продължават да се срещат в картините на 

известните художници от всички времена, в поезията, прозата, 

музиката, кинематографията, в творчеството на участниците от 

групата, в какво е силата и слабостта на всеки от тези светогледи, 

в какви дейности обичайно се чувстват щастливи различните 

синтонни и аутистични хора, с какво се отличават от тях във 

всичко това психастеничните пациенти и т.н. 

3. Ако първоначално на даден пациент му е трудно 

творчески да изрази себе си, можете да го помолите да донесе в 

групата няколко картички с изображения на съзвучни на него 

картини на художници или любими животни, растения, може да 

му се предложи да прочете в групата на глас стихотворения на 

любимия си поет, да пусне музикално произведение, което му е по 
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душа (т.е. сякаш е написано за него, сякаш той го е написал, ако е 

можел това). 

4. Психотерапевтът участва в групата със собствено 

творчество, като така разкрива на пациентите своята личност 

(характер). Например показва на слайда как сам неволно е 

„хванал” зловещи облаци, символично-аутистично изразявайки с 

това своите преживявания; или, ако той е синтонен, демонстрира 

слайдове, изобразяващи природа, това как той естествено се 

разтваря в околната действителност, без да се противопоставя на 

пълнокръвието на живота; или разказвайки за творческото 

общуване с природата, показва как самият той се чувства, 

опознава собствените си особености, душевно общува със 

съзвучното му цвете („моето цветенце”), как именно това 

общуване с цветето (в това число фотографирането му, рисуването 

му, описването му в бележника) подчертава неговото своеобразие. 

5. Не следва да се натоварват с отблъскващо ги изобилие от 

енциклопедична информация неуверените в себе си пациенти – 

минимум информация, максимум творчество. 

6. В процеса на творческо себеизразяване трябва да се 

помогне на пациентите да се научат да уважават своята 

дефанзивност. Тя се явява не само слабост (излишна тревожност, 

непрактичност, несръчност и т.н.), но и сила, изразяваща се 

преди всичко в така необходимите в наши дни тревожно-

нравствени размисли и преживявания. Тази своя „сила на 

слабостта” (сила слабости), тази изпълнена с мрачни съмнения 

дюреровска меланхолия, е важно и полезно да се приложи в 

живота. Следва да се помага на пациента да стане по-полезен за 

обществото, да не пречупва себе си, да не се опитва да се 

превръща в своята „смела”, „нахална” противоположност (към 

която поначало така се стремят много дефанзивни болни). 

Така например в групата за творческо себеизразяване с 

общи усилия показваме на „съвременния Хамлет”, че зад 

неговата житейска непрактичност и нерешителност стои 

безценната му съвестност, способността му философски остроумно 

да осмисля действителността и да разказва на много хора за тях 

самите и за дивната диалектика на живота по начин, който е 

непостижим за тях. Осъзнавайки, че храбро-агресивните, 

практически дела не са неговата съдбра и че вероятно в 

съответната обстановка биха се измъчвали от дефанзивни 

преживявания и Дарвин и Толстой и Чехов, дефанзивният 

пациент ще започне да уважава тази своя „дарвинска, 

толстоистка, чеховска” природа. Когато той се увери в своята 

ценност, той ще се научи и по-решително да се занимава с 

необходимите практически дела. 

Може да се приведе примера, как пациент, надарен 

математик, но плах, разсеян, физически крехък, неумел, 

буквално се изтезава на уроците по физическа култура със 
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сложни упражнения, презирайки до сълзи своята слабост и 

непрактичност. Докато е студент, той продължава да „пречупва” 

себе си, занимавайки се с алпинизъм и скоро загива, пропадайки 

в пропаст. Видимо с помощта на Т. Т. С. Б. той вероятно е можел 

да почувства и да осъзнае, че неговите телесна чупливост и 

неловкост дори е било възможно да бъдат уважавани като 

неразделна част от душевно-телесната конституция, без която е 

нямало да го има и неговия математически дар. Авторът на 

метода М. Е. Бурно подчертава, че в това разбиране той вижда 

различието между истинно клиничната психотерапия, която 

индивидуализира всеки случай, от психологично-ориентираната, 

при която би могла да възникне ситуация на превръщане на 

Хамлет в безразсъден храбрец (поне по мнение на групата). 

Т. Т. С. Б. може да се прилага както в стационара, така и 

амбулаторно, в условията на поликлиниката, а също в 

диспансера, в клубовете за трезвост, в кабинетите по 

естетотерапия (в санаториумите), при работата с групи в риск 

(страдащи от алкохолизъм). Освен това, този метод може да заема 

съществено място в системата за рехабилитация на психично 

болните. Т. Т. С. Б. е противопоказана на лица с тежка депресия 

със суицидни мисли. В този случай в обстановката на 

одухотворено творчество може дори да се задълбочи чувството за 

тъжна безизходност, на откъснатост от хората. 

 

TEРAПИЯ ЧРЕЗ ФИКСИРАНИ РОЛИ НА КЕЛИ // 

ТЕРАПИЯ ФИКСИРОВАННЫХ РОЛЕЙ КЕЛЛИ 

 

Кели (Келли/ Kelly G. А.) е автор на оригинална концепция 

за личността и на нов метод за нейното изследване. 

Монографията на Кели „Психология на личните конструкти” 

(«Психология личных конструктов») е издадена в САЩ през 1955 

г. В тази книга той предлага и развива психотерапевтичен 

подход, който той нарича фиксирани роли, в рамките на който са 

възможни както изучаването на личностните проблеми на 

пациента, така и достигането на важни терапевтични изменения. 

Теоретична основа на Т. Ч. Ф. Р. П. К. се явява представата 

за това, че всеки човек притежава уникална, свойствена 

единствено на самия него, йерархично организирана система от 

лични конструкти, която определя неговото поведение и му 

позволява да прогнозира бъдещите събития. От гледна точка на 

Кели, психичните процеси, възникващи при психотерапията, са 

сходни с онези, които са свойствени на формалното научно 

изследване. Психотерапевтът помага на пациента да формулира 

своя „теория”, да изведе хипотези и да провери специфични 

хипотези, свързани с тях, да оцени резултатите от своите 

експерименти и да преразгледа своите теории в светлината на 

новополучените от него резултати (Кели смята, че пациентът е 
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способен самостоятелно да интерпретира (интерпретация) тези 

резултати). 

Пациентът се разглежда като основен изследовател в този 

процес, макар и психотерапевтът да участва в него като активен 

сътрудник. Според едно известно определение, в психотерапията 

чрез лични конструкти моделът на отношенията между т.н. 

психотерапевт и т.н. пациент напомня отношенията между 

студенти, заети с изследователска дейност и неговия научен 

ръководител. Предмет на изследването се явява системата от 

лични конструкти на пациента, като психотерапевта помага на 

пациента в обучението, във фокусирането му върху изследването 

и експериментирането с неговото „Аз” (системата от неговите 

лични конструкти). Като цяло, ролята на психотерапевта от 

гледна точка на теорията на личните конструкти се заключава в 

това да помогне на пациента да експериментира със собственото 

му конструиране на събитията, без да му натрапва (обяснявайки, 

представяйки) му дадена реалност. 

Една от формулираните тези на Кели – следствие от 

социалността на човека – гласи, че в „тази степен, в която човек е 

способен да прeсъздава способи за конструиране, използвани от 

друг човек, той е способен да участва в един социален процес, 

който включва другия”. Това, а също така и определянето на 

ролята като обрaз на действията, осъществяван с отчитане на 

разбирането на гледната точка на другия човек, служи като 

основа на експерименталната процедура, която Кели разработва, 

за да активира личностните изменения. Новата формула на 

психотерапия той разглежда не като лечение, а като 

изследователски проект, в който главен изследовател се явява 

самият пациент, който осъзнава напълно целите и задачите на 

този проект. 

Кели смята, че човек играе роля единствено в смисъл, че в 

своето поведение той се ръководи от предвиждането на това по 

какъв начин другият човек конструира събитията. За 

осъществяването на Т. Ч. Ф. Р. П. К. е необходимо именно такова 

разбиране за ролята както от страна на психотерапевта, така и от 

страна на пациента. 

Т. Ч. Ф. Р. П. К. се заключава в това, че пациентите с 

помощта на психотерапевта активно експериментират с 

възприети от тях роли на хипотетични персонажи. Съществена 

особеност на тази психотерапия е осъществяването на ролевата 

игра не в кабинета, а в рeaлния живот. 

Психотерапията започва с написването от пациента на 

кратко съчинение – характеристика на самия него от гледна 

точка на човек, който добре познава себе си. Изучавайки го, 

психотерапевтът подготвя друго съчинение – характеристика на 

хипотетичен персонаж, чиято роля пациентът ще изиграе. След 

това пациентът бива помолен да се опита да си представи, че 
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например за известно време е отишъл в отпуск и да се 

превъплъти в новия си персонаж; да си представи себе си 

възможно най-пълно, всички подробности, които той може да 

казва, мисли, чувства и дори какви сънища би могъл да сънува. 

Пацентът и психотерапевтът се срещат редовно по време на 

ролевата игра, за да планират експерименталната ситуация и 

оценката на резултатите. В края на психотерапията пациентът се 

среща с лекаря, „завърнал се” към своето предишно „Аз”, за да 

обсъди придобития от него опит. За да получи първоначална 

характеристика на болния, психотерапевтът го моли да я напише 

под формата на пиеса, в която пациентът е главно действащо 

лице. Тази форма е избрана неслучайно – така че да може 

образът, създаван от пациента, да бъде цялостен, а ne просто 

списък от добри и лоши личностни характеристики. Целта на 

това задание е да изясни как пациентът структурира своя Аз-

образ в рамките на своята система от лични конструкти, или 

„имплицитна теория за личността” (имплицитная теория 

личности). Преди да подготви сценарий на разиграваната роля, 

психотерапевтът анализира характеристиката на пациента по 

отношение на основните фактори, които той самият използва за 

самоописание. Важно е да се определи как пациентът отчита своя 

житейски опит в опитите си да поддържа Аз-концепцията си и 

как той вижд рaзвитието на своето „Аз” в бъдеше. Освен това е 

необходимо да се разбере какъв смисъл влага пациентът в 

използваните от него думи. 

Предполагаемата роля трябва да включва най-малко една 

характеристика, противоположна на самоописанието на 

пациента. Тя може да бъде избрана на основата на зададени от 

самия пациент полярности, например: в самоописанието си 

пациентът използва конструкта „внимателен”, а на 

противоположния полюс – „агресивен” («агрессивный»). Или, 

както предлага Кели, може да се предложи характеристика, 

която даже никога не е идвала наум на пациента и която той 

трудно ще интегрира в съществуващата у него система от 

конструкти. По мнение на автора на метода, за пациента може да 

бъде полезно да изследва последиците от неизвестното за него до 

този момент поведение, да изиграе роля, създадена на основата 

на този нов конструкт. 

Кели настоява предлаганата роля да се изиграва именно 

при условие, че тя се разбира в светлината на теорията за 

личните конструкти. Пацентът действа в рамките на ролята като 

отчита възгледите на другите хора. Той концентрира вниманието 

не само върху поведението на околните, но и върху различните 

гледни точки. 

Психотерапевтът изхожда от това, че целта на ролевата 

игра не е в това да „изкорени” личността на пациента и тя да 

бъде заменена от една нова личност. Той не е длъжен да допуска 
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директна критика или съмнения в целостността на личността на 

пациента – той трябва да се отнася към нея с уважение. Ключов 

момент в разбирaнето на смисъла на експеримента се явява това, 

че разиграваната роля се отнася към хипотетичната личност, 

създадена като противоположност на личността на пациента. 

Изпълнявайки я, пациентът проверява хипотезата, формулирана 

от него самия съвместно с психотерапевта. Личността на самия 

пациент, по мнение на Кели, също не е нищо повече от една 

хипотеза. Доколкото обаче пациентът никога не предполага, че 

съществуват нейни алтернативи, на него му е трудно да се 

съгласи с това, че личността му е хипотетичен конструкт. Всичко, 

което той по правило е изпитвал, са различни последици от 

свойственото му поведение. Приемайки една нова, измислена 

роля, на пациента му е по-лесно да я разглежда в качеството ù на 

хипотеза. 

По време на „рeпетициите” (репетиций) психотерапевтът 

може да играе ролята на значимите хора в обкръжението на 

пациента или да сменя роли със самия пациент. Кели намира 

този обмен на рoли за особено важен, смятайки, че той позволява 

на пациента да се опита да реконструира възгледите на другите 

хорa, което се явява необходима предпоставка за успешното 

ролево взаимодействие. Психотерапевтът се опитва да покаже на 

пациента как частните хипотези могат да бъдат използвани в 

качеството им на основа за структурирането на взаимодействията 

между него и другите хора и за интепретацията 

(интерпрeтация) на резултатите от това взаимодействие. 

Разигравайки ситуации със значимите за него хора, пациентът 

започва постепенно да осъзнава, че той може успешно да 

експериментира с междуличностните отношения, като използва 

своето собствено поведение като „независима променливи”  

(«независимая переменная»), т. е. че неговото поведение може да 

встъпи като променлива във всяка една ситуация, която 

потенциално се намира под неговия контрол и може да бъде 

систематично управлявана. Постепенно, с придобиването на нови 

навици, пациентът може да установи, че той е способен да 

предизвика у своето социално обкръжение именно онези 

реакции, към които се е стремил. Ако се отчита, че единствената 

независима променлива у „учения” при всички експериментални 

ситуации се явява неговото собствено поведение, то пациентът в 

Т. Ч. Ф.  Р. Н. К. като основен изследовател в една безкрайна 

програма, в която той с помощта на собственото си поведение 

продължава да си поставя все повече нови и нови въпроси. 

В края на психотерапията, която продължава 1-2 седмици, 

на пациента се разрешава да се върне към свойственото му преди 

ролево поведение. Психотерапевтът му прехвърля отговорността 

за оценката на придобития от него опит и за това, което 

пациентът впоследствие ще предприеме с оглед този нов опит. 
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Кели твърди, че пациентът не е длъжен да се опитва да играе 

предложената му роля по-нататък, дори ако експериментът е бил 

успешен. Задачата му става постепенно да конструира своята 

собствена личност в нови и нови серии от експерименти, които 

могат да продължат през целия му живот. 

 

ТЕРМИНАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ// 

ТЕРМИНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Психотерапия с пациенти, умиращи от неизлечими болести 

или поради старост. Подобни заболявания в наши дни са 

предимно ракът и СПИН-ът, които се възприемат от много хора 

като процеси, които неминуемо водят до измършавяване и болка 

и завършват със смърт. Емоционалното натоварване, което 

изпитват умиращите болни, се определя на първо място от 

техните личностни особености, а също така от мислите им за 

болката и за евентуалната бавна и мъчителна смърт. 

Основна мишена на Т. П. е страхът на пациента пред 

стремителния и неизбежен край на живота. Особено изразен 

страх може да предизвиква неизбежността на рискованата 

оперативна намеса, която нерядко се засилва от тревогата на 

психотерапевта, предизвикана от неговата безпомощност пред 

лицето на фаталната прогноза на заболяването. В болницата с 

пациента едновременно работят лекуващ лекар, медицински 

сестри, консултанти, социални работници и др. и въпреки това 

той се чувства самотен. За да може достойно или относително 

спокойно и разсъдливо той да посрещне приближаващата смърт, 

болният се нуждае от своите роднини и лекари, на които той 

може да се довери. До леглото на умиращия не бива да се водят 

разговори (дори шепнешком), съдържанието на които невинаги е 

достатъчно разбираемо за него, което може да засили тревогата и 

неувереността му в благополучния изход на неговото заболяване. 

Типична грешка при общуване с умиращи или неизлечимо болни 

е съзнателният или неосъзнатият стремеж на околните да 

избягват излишните контакти с него. В тези случаи вътрешното 

състояние на роднините и на медицинския персонал се 

характеризира с неувереност, а лекарят, за да поддържа своя 

имидж (вътрешна сдържаност), използва маската на трезвата 

деловитост. Освен това, психотерапевтът е овладян от 

основателния страх да не се идентифицира прекомерно с 

неизлечимо болния и с неговите роднини, а постоянно 

повдиганият въпрос от пациента относно прогнозата на неговата 

болест се възприема от специалиста като конфронтация 

(конфронтация) с него или като предизвикателство към 

собственото му безсилие и смърт (на психотерапевта – бел. прев.). 

Болните с тежки или неизлечими заболявания в процеса на 

лечение и на получаване на грижи често биват „загубени”, 
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независимо от получената терапия и положените грижи, което в 

голям брой от случаите не дава на медицинските работници 

„усещането за успех” («ощущение успеха»). Отличителна 

особеност на работата на специалистите с умиращи е техният 

страх пред неизлечимите болести (например рак), основан на 

представата за тяхната заразност. Ако това избягване започне да 

се разпростира върху обкръжението на болния, то може да доведе 

до неговата социална изолация и стигматизация, което 

естествено намалява ефективността на специализираната 

медицинска помощ. Друга пречка при провеждането на 

адекватна психотерапия с умиращия са високите амбиции на 

някои специалисти, ориентирани в своята дейност към това 

задължително да излекуват пациентите. Следва да се помни, че в 

много случаи дори самото присъствие на човека до леглото на 

тежко болния или умиращия му действа успокоително. 

Важен елемент на Т. П. се явява съобщаването на 

диагнозата на пациента. Искреността в беседата с болния е 

основен закон на Т. П. Това се отнася не само до различните 

лекари, занимаващи се с умиращите пациенти, но и до 

роднините, обслужващия персонал и свещенослужителите. В 

наши дни съществува тенденция към това да се разяснява на 

болния същността на неговото заболяване, но то трябва да се 

провежда внимателно, индивидуално, с отчитане на това, което 

пациентът иска действително да знае. Все още обаче се изказват 

и възражения срещу внимателното, адекватно на ситуацията 

разясняване на тежко болния или умиращ пациент на причините 

и особеностите в неговото състояние (провеждано не еднократно, а 

в продължение на няколко беседи). Някои специалисти твърдят, 

че болните или не се интересуват от подобна информация, или 

предоставянето на такава може да го доведе до самоубийство. 

Изследванията на много автори обаче опровергават представите 

за това, че осведомеността може да провокира суицид: и макар 

суициди у неизличимо болните да се регистрират по-често, 

отколкото при нормалната популация, те не се явяват последица 

от знанието за диагнозата и прогнозата. Съобщаването на 

диагнозата на пациента е важно и за лекаря – от една страна, 

скриването на истината е равносилно на тоталната 

безнадеждност на лекаря и на неговото терапевтично безсилие. 

От друга страна – при ранното диагностициране на тежкото, дори 

на неизлечимото заболяване, по друг начин няма да се постигне 

сътрудничество с пациента, в случаите, при които е необходима 

оперативна намеса или лечение със специфични методи 

(например радиотерапия и прилагане на цитостатици). 

Едновременно със съобщаването на диагнозата, в съзнанието на 

пациента трябва да се формира лечебна перспектива, да се 

направи, по възможност, терапевтично предложение или да се 

подчертаят в тях обнадеждаващи данни от изследването. 
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Същевременно лекарят обещава на болния да не го остави сам с 

болестта и да поддържа неговото усещане за собствена ценност. 

Това помага при необходимост да се мобилизират все още 

запазените соматични и психични резерви на пациента.  

Лекарят като съпровождащ партньор облекчава 

страданията на болния в неговото лутане през отричането, 

надеждата и безнадеждността. Тези чувства често внезапно се 

сменят у пациента, но могат и да продължат да съществуват 

съвместно, предизвиквайки неувереност и принуждавайки 

болният да търси ориентир. Опитът в открито партньорство може 

в тази ситуация да встъпи като недостатъчен до този момент 

житейски опит, който предвид все по-голямото оттегляне на 

пациента в самия него, може в крайна сметка да доведе до 

примирение с мисълта за смъртта.  

И тогава смъртта може да стане лична задача, а не „краен 

резултат на болестта” («конечный результат болезни»). 

Ефективността на Т. П. в голяма степен зависи от умелото 

използване от специалиста (в хода на нейното провеждането) на 

подкрепата на семейството. Лекарят също така е необходимо да 

разбере какво значение има за болния и за неговите родственици 

страданието, какви сили действат както до, така и особено по 

време на заболяването и след възможната смърт на пациента. 

Ако тези сили бъдат разкрити от специалиста, те могат да се 

използват по-успешно в процеса на психотерапия. Често 

роднините сами молят лекаря да не съобщава на болния 

диагнозата за неизлечимо заболяване и това води до различни 

нива на информация за членовете на семейството и за самия 

болен. В резултат на това пациентът се оказва в състояние на 

изолация, което налага роднините да владеят информация в 

същия обем, какъвто притежава и той, за да може семейството да 

бъде заедно с болния. В контакта с такова семейство е възможно 

психотерапевтът да насочи усилията си към мобилизиране на 

резервите на семейната група, както и към това да окаже 

подкрепа в психичната преработка на скръбта у болния и у 

неговите близки. 

В контекста на Т. П. са приложими едновременно 

следващите мерки: 

1) изработване на положителен пренос (перенос) в рамките 

на стабилните отношения, установени между болния и лекаря; 

2) осигуряване на постоянна достъпност на психотерапевта 

в случай на необходимост от това; 

3) използване на запазените възможности на болния да 

вербализира (вербализация) своите хипохондрични представи, 

чувства и фрустрационна агресия; 

4) предоставяне на психична подкрепа в качеството ù на 

допълнителен фактор на програмата за соматична терапия; 

5) полагане на усилия по посока на (общуването на болния с 
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– бел. прев.) с „третата реалност” («третая реальност»), т. е. 

ирационалността, религията и т.н. 

Организирано съвременната Т. П. се провежда в хосписи, 

специализирани отделения или центрове за лечение на болните 

от СПИН, както и в рамките на други модели на палиативно 

лечение (модель паллиативного лечения (Биктимиров Т. З., 

1999). Т. П. се провежда в стационара и вкъщи, като в последния 

случай тази форма на психотерапия може да се осъществява 

основно от специално подготвени медицински сестри или 

социални работници. 

 

ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ//  

ТРАНСАКТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Създател на Т. А. е американският психиатър Берн (Берн, 

Berne E.). Съгласно неговата концепция, човекът е програмиран 

да взима „ранни решения” («ранние решения») по отношение на 

своята житейска позиция. Той преживява своя живот по 

„сценарий”, написан при активното участие на неговите близки, 

преди всичко на неговите родители и взима решения в своето 

настояще, основани на стереотипите, които някога са му били 

необходими, за да оцелее психически, но в момента са му по-скоро 

безполезни. Основната цел на психотерапевтичния процес в Т. А. 

е да реконструира личността на основа на преоценката на 

житейските позиции, да се постигне осъзнаване (осознание) на 

непродуктивните стереотипи на поведение, които възпрепятстват 

човека в това да вземе адекватни към настоящия момент 

решения, да си формира една нова ценностна система, 

изхождайки от своите собствени потребности и възможности. 

Т. А. включва в себе си: 

1) структурен анализ – анализ на структурите на личността; 

2) анализ на транзакциите – на вербалните и невербални 

взаимодействия между хората; 

3) анализ на психологическите игри – на скритите 

транзакции, които водят до желания изход (победата); 

4) анализ на сценария (скрипт-анализ) – на индивидуалния 

житейски сценарий, който човекът неволно следва.ю 

Структурата на личността се характеризира с наличието на 

три състояния на Аза: Родител (Екстеропсихе, Родитель/ 

Экстеропсихе), Дете (Археопсихе, Ребенок/ Археопсихе), 

Възрастен (Неопсихе, Взрослый/ Неопсихе). Подчертава се, че Аз-

състоянията не са роля, изпълнявана от хората, а 

феноменологични реалности, поведенчески стереотипи, 

провокирани от актуални ситуации. Родителят е информация, 

получена в детството от родителите и от други авторитетни лица, 

това са наставленията, поученията, правилата на поведение, 

социалните норми, забраните – информация за това как трябва и 
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как не бива да се държи човек в една или друга ситуация. От 

една страна, това е набор от полезни, проверени във времето 

правила, а от друга – вместилище на предразсъдъци и 

предубеждения. Родителят може да се проявява под формата на 

Контролиращия Родител (Контролирующий Родитель, забрани, 

санкции) и на Загрижения Родител (Заботящийся Родитель) 

(съвети, подкрепа, опека). Състоянието на Родителя може да се 

диагностицира по изказвания като „аз трябва”, „аз не бива”. 

Други вербални характеристики са поучаващите, оценяващите, 

подкрепящите или критичните забележки от типа „винаги”, 

„никога”, „престани да правиш това”, „за нищо на света”, „и така, 

запомни”, „колко пъти съм ти казвал”, „на твое място аз…”, „мили 

мой”, „бедничкият”, „какви глупости”. Физически признаци на 

Родителя са сбръчканото чело, свитите устни, поклащането на 

главата, „страшната физиономия”, „сочещият пръст” на ръката, 

потропването с крака, ръцете на бедрата, ръцете, скръстени на 

гърдите, въздишките, погалването на другия по главата и т.н. 

Детето е емотивното начало в човека, което може да се 

проявява по два начина. Естественото Дете (Естественный 

Ребенок) включва в себе си всички импулси,  присъщи на детето: 

доверчивост, нежност, непосредственост, любопитство, творческа 

увлеченост, изобретателност. Благодарение на тези свои черти 

Естественото Дете придобива голяма ценност, независимо от 

възрастта, на която е неговият носите, то му придава обаяние и 

топлота. Естественото Дете обаче не е само обаятелно, но и 

капризно, обидчиво, лекомислено, снизходително към себе си, 

егоцентрично, упорито и агресивно. Адаптираното Дете 

(Адаптированный Ребенок) е онази част на личността, която в 

желанието си да бъде приета от родителите и изпитваща страх от 

отхвърляне, не си позволява поведения, несъответстващи на 

техните очаквания и изисквания. За Адаптираното Дете са 

характерни повишената конформност, неувереността, особено при 

общуване със значими лица, послушанието, срамежливостта. 

Разновидност на Адаптираното Дете е Бунтуващото се (против 

Родителя) Дете (Бунтующий Ребенок) – детето, което 

ирационално отрича авторитетите, нормите, нарушава 

дисциплината. 

В рамките на Т. А. Детето се диагностицира на основата на 

изказвания, които изразяват чувства, желания, опасения като: 

„аз искам”, „аз не искам”, „страх ме е”, „ядосва ме”, „ненавиждам”, 

„все едно ми е”, „какво ме интересува”. Към невербалните 

характеристики се отнасят треперешите устни, сълзите, 

„високомерният вид”, унилият поглед, тихият, плачливият глс, 

повдигането на раменете, размахването на ръцете, изразяването 

на възторг. 

Възрастното Аз-състояние е способността на индивида 

обективно да оценява действителността по информацията, 
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получена в резултат на неговия собствен опит и на основата на 

това да взима независими, адекватни на ситуацията решения. 

Ако Родителят представлява една предадена на другия 

концепция за живота, а Детето – концепция за живота, 

формирана на основата на чувствата, то Възрастният е 

концепция за живота, формирана чрез мислене, основана на 

събирането и на обработката на информацията. В теорията на 

Фройд (Фрейд, Freud S.) на Възрастния съответства Азът. 

Подобно на разбирането на Фройд за Аза като арена, на която се 

разиграват битки между изтласканите чувства на То и 

социалните забрани на Свръх-Аза, Възрастният при Берн играе 

ролята на арбитър между Родителя и Детето. Ролята на 

Възрастния се свежда не до потискане на някого и на 

възвисяване над него, а до изучаване на информацията, 

запечатана в Родителя и Детето. Анализирайки тази 

информация, Възрастният решава какъв тип поведение най-

добре съответства на дадените обстоятелства, от какви стереотипи 

е необходимо той да се откаже, а какви е желателно да включи. 

Така на вечерното събиране е уместно поведението, диктувано от 

Детското Аз-състояние, като същевременно е неуместно 

морализаторстването на Родителя по темата за аскетичния начин 

на живот. Именно в този дух е необходимо да се разбира девизът 

на Т. А.: „Бъди винаги Възрастен” («Будь всегда Взрослым»). 

Именно към Възрастния трябва винаги да се обръща 

психотерапевта в процеса на работа с пациента.  

При взаимодействията (транзакциите) между хората могат 

да се проявяват различни Аз-състояния. Различават се 

допълнителни, кръстосани и скрити транзакции. 

Допълнителните са онези транзакции, които съответстват на 

очакванията на общуващите помежду си хора и които отговарят 

за здравите човешки отношения. Подобни взаимодействия не са 

конфликтогенни и могат да продължат неограничено време. 

Стимулът и ответната реакция при подобно взаимодействие се 

изобразяват с паралелни линии. Пример за транзакция 

„Възрастен-Възрастен” («Взрослый—Взрослый») е 

безпристрастният разговор, насочен към получаване на 

информация: „Вие може би сте чули какво се очаква да е времето 

уътре?” – „Прогнозират дъжд”. Типичен разговор между двама 

Родители, обременени от предразсъдъци, звучи примерно така: 

„Днешната младеж мисли само за развлечения” – „И още как! Те 

всичко получават наготово!”. Взаимодействието „Родител-Дете” 

(Родитель-Ребенок) може да бъде илюстрирано чрез следния 

диалог между съпрузи: „Нещо не ми добре днес. Струва ми се, че 

имам температура” – „Легни си тогава, аз ще ти направя чай и 

ще ти дам аспирин”. 

Конфликтогенна способност притежават т.н. кръстосани 

(перекрестные) транзакции. В тези случаи на стимула се дава 
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неочаквана реакция, активизрат се неподходящите състояния на 

Аза. Класически е приемерът на Берн, наречен „Копчета за 

ръкавели” (Запонки). Съпругът не може да си намери ръкавелите 

и пита жена си: „Не знаеш ли къде са ми ръкавелите?”. Това е 

въпрос на Възрастния, който чака информация, и паралелният 

допълнителен отговор на него би бил: „Погледни в горното 

чекмедже на гардероба”. Ако обаче съпругата е имала тежък ден, 

тя може да каже: „Където си ги сложил, там са”. Стимулът 

произхожда от Възрастния, но съпругада отговаря от името на 

Родителя. Стимулът и реакцията се пресичат. Комуникацията 

прекъсва: съпругът и съпругата вече не могат да говорят за 

ръкавелите, те първоначално трябва да си изяснят защо той 

никога не си слага нещата на техните места. Ако отговорът на 

съпругата произлизаше от Детето („Аз вечно съм ти виновна за 

всичко!”), би се стигнало да същата безизходица. Подобни 

кръстосани транзакции започват с взаимни упреци, с остри 

реплики и завършват със захлопване на вратата и силни викове: 

„Всичко това е заради теб!” (название на една от 

психологическите игри, описани от Берн). 

Скритите транзакции се отличават от предходните по това, 

че включват повече от две състояния на Аза, доколкото 

съобщението в тях се маскира като социално приемлив стимул, а 

ответната реакция се очаква от страна на ефекта на скритото 

съобщение, които и съставлява същността на психологическите 

игри. Когато продавачачът на машини казва с усмивка на своя 

клиент: „Това е нашият най-великолепен спортен модел, но той 

вероятно е твърде скъп за Вас”, тогава неговите думи могат да 

бъдат възприети както от клиента в неговото състояние на 

Възрастен, така и от неговото състояние на Дете. Когато думите 

на продавача се слушат от Възрастния, отговорът на последния 

може да бъде такъв: „Да, Вие сте прави, предвид това колко 

получавам аз”. В същото време Детето може да отговори: „Взимам 

я – това е именно онова, което искам”. Най-тънките измамни 

ходове се изграждат именно на основата на човешката потребност 

от признание. 

Психологическата игра сама по себе си представлява серия 

от следващи една след друга допълнителни скрити транзакции с 

ясно определен и предсказуем изход. Това е набор от транзакции 

със скрита мотивация, серия от ходове, които съдържат капан. В 

качеството на печалба встъпва някакво определено емоционално 

състояние, към което играещият несъзнавано се стреми. Това 

далеч невинаги е позитивно чувство, удоволствие или радост, а 

по-често това са неприятни усещания, които са „любими” на 

играещия и той ги „колекционира”. При играта „Удари ме” 

например един от участниците се опитва да предизвика у своя 

партньор неуважителна реакция към себе си. В книгата на Берн 

„Игрите, които хората играят” («Игры, в которые играют люди») 
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(1964) са описани десетки игри. Те се изпълняват от Родителското 

състояния „Аз”, когато повтарят играта на родителите; от 

Възрастното Аз-състояние, когато те са съзнателно планирани; от 

Детското Аз-състояние, когато са основани на ранни 

преживявания, решения и психични позиции, които детето е 

заемало по отношение на себе си и на другите в детството.  

Понятието психична позиция се явява едно от основните в 

Т. А. Известен пропагандатор на Т. А. е психиатърът Харис 

(Харрис, Harris Т. А.), благодарение на своята книга «Аз съм о’кей 

– ти си о’кей” («Я о'кей — ты о'кей»). Названието на книгата 

изразява позиията, която човек трябва да достигне в процеса на 

Т. А. Харис разграничава 4, а Инглиш (Инглиш,  English F.) — 5 

основни позиции. 

Първата позиция е „аз съм о’кей – ти си о’кей” («я о'кей — 

ты о'кей»). Това е позиция на пълно доволство от самия себе си и 

на приемане на другите може да бъде определена като 

хармонична или симбиотична и съответства на положението на 

ембриона в утреобата на майката, който намира себе си и своето 

обкръжение за благополучни (о’кей). Позицията може да се 

подкрепя и в отношенията между малкото дете и майката – ако 

обаче детето си остане на нея в по-нататъшния си живот, 

приемайки, че то винаги ще бъде най-важната личност, то с 

времето у него ще възникнат разочарования и отрицателни 

преживявания. 

Втората позиция е „аз не съм о’кей – ти не си о’кей («я не 

о'кей — ты не о'кей»). Ако детето в началото на своя живот е 

обркъжено от внимание, топлота и грижа, а по-късно, по силата 

на определени житейски обстоятелства, отношението към него се 

промени радикално, то то започва да се чувства неблагополучно 

(не о’кей). Животът заличава позитивните аспекти. 

Поддържането на това положение може да подейства 

деструктивно и да доведе до убеждението, че „животът нищо не 

струва” («Жизнь ничего не стоит»). 

Третата позиция е „аз съм о’кей – ти си о’кей” («я не о'кей — 

ты о'кей»). Много скоро детето започва да преживява самото себе 

си като малко и беззащитно, като зависимо от възрастните: то се 

приема за по-малко ценно, отколкото обкръжаващите го 

възрастни. Това може да се промени единствено, ако 

самооценката на детето започне да се повишава. Ако това не се 

случи, то това състояние се фиксира, което в крайна сметка води 

до осъществяването на сценарий, при който главна роля играят 

депресията, примирението и чувството за непълноценност: „Моят 

живот нищо не струва” («Моя жизнь ничего не стоит»). 

Четвъртата позиция е „аз съм о’кей – ти не си о’кей” («я 

о'кей — ты не о'кей»). Ако детето не е галено и получава лошо 

отношение, то то стига до извода: „Само аз мога да се защитя, 

само аз съм добър, а другите са лоши”. Осъществяването на 
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житейския сценарий на основата на тази позиция може да доведе 

до криминална ситуация: „Вашият живот не струва много”. 

Петата позиция е: „аз съм о’кей – ти си о’кей” («я о'кей — ты 

о'кей»). Това е реалистичната позиция. Тя не се основава на 

ранни детски решения, а се избира осъзнато. Човек достига до 

нея чрез своя личен опит, посредством преоценка на своите 

ценности, чрез морала и философията. В тази позиция никох не 

губи, а всеки по свой начин достига до личната си победа: 

„Животът струва заради самото живеене”.  

Психични позиции възникват не само по отношение на 

самия себе си и на другите, но и в отношението спрямо другия 

пол. Приемайки психична позиция, личността се стреми да я 

укрепи, за да стабилизира самооценката си и да запази своето 

възприятие за околния свят. Психичната позиция става житейска 

позиция, изхождайки от която хората участват в играта и 

осъществяват своите житейски сценарии. Жената, която в 

детството е била малтретирана от баща-алкохолик например 

приема 2 позиции: „Аз нищо не струвам” (аз не съм о’кей) и 

„Мъжете са животни, които ще ми нанасят обиди” (мъжете не са 

о’кей). Изхождайки от това, тя избира хора, които играят 

определени роли, съответстващи на нейния житейски сценарий. 

Така тя очаквано се омъжва за „животно” („животное”), за същия 

алкохолик като нейния баща. В допълнение към това пред хората 

тя играе в играта „Насилник” („Насильник”): увлича мъж в 

разговор, опитва се да го съблазни, а ако той не се поддава на 

това, тя го отхвърля с възмущение, убеждавайки се още веднъж, 

че „мъжете са животни”(«мужчины — это животные»), които искат 

да я обидят (колекциониране на „любими чувства” 

(коллекционирование  «любимых чувств»). 

Сценарият е житейският план, напомнящ спектакъл, в 

който личността е принудена да играе. Той зависи от позициите, 

възприети в детството и се записват в детското Аз- състояние чрез 

транзакциите, реализирани между родителите и детето. Игрите, 

в които хората играят, са част от сценария. Осъзнавайки своите 

позиции и гри, личността може да разбере своя житейски 

сценарий. Анализирането му е основна цел на Т. А. Според Берн 

почти цялата човешка дейност е запрограмирана в един 

житейски сценарий, който започва от ранното детство. 

Първоначално сценарият се пише невербално (позициите, 

възприети в детството – „аз съм о’кей”, „ти не си о’кей” («я о'кей», 

«я не о'кей»), — се записват невербално), а по-късно децата 

получават от родителите вербални сценарни съобщения, които 

могат да се отнасят до общия житейски план („ти ще станеш 

знаменит”/ты станешь знаменитым», „ти си неудачник, ти никога 

нищо няма да постигнеш”/ «ты неудачник, ты никогда ничего не 

достигнешь»), а могат и да касаят различни аспекти на човешкия 

живот: на детето се предписва професионален сценарий („ти си 



 

 
~1412~ 

истински артист”/ «ты настоящий артист»), сценарий относно 

неговия сексуален живот и женитба („ти си такъв хилав, ти 

никога няма да станеш истински мъж”, „не разчитай с твоите 

данни да се омъжиш”) относно образованието, религията, спорта, 

увлеченията и т.н. Тук родителските съобщения според сценария 

могат да бъдат конструктивни, деструктивни (в крайни случаи – 

водещи до самоубийство) и непродуктивни. По Берн, във всяко 

дете се крият „принц” или „принцеса”, но още в самото начало на 

живота някои деца получават от значимите за тях хора 

съобщения, които съдържат в една или друга форма 

пренебрежение, което принуждава децата да не успеят да 

проявят своите реални способности. Те ставят „жаби” вместо да 

станат „принцове”, които са родени („принц” и „жаба” са 

аналогии, които Берн заимства от приказката за „Жабокът-

принц”  («Царевня-лягушка»). 

Т. А. е интеракционна психотерапия (интеракционная 

психотерапия), която се провежда в групова форма. Пациентите 

биват обучавани в основните понятия на Т. А., в това да разбират 

механизмите на поведението и техните разстройства. 

Психотерапевтите и пациентите използват за тази цел дъска и 

тебешир. Цлета на работата е да се осъзнае от членовете на 

групата в какво Аз-състояние те обичайно функционират 

(структурен анализ). Развивайки това осъзнаване, пациентите 

изследват ранното програмиране, посланията (съобщенията), 

които те са получили от родителите сил и своите ранни решения 

по отношение на собственото им достойнство („аз съм о’кей”, „ти 

не си о’кей”) и своята житейска позиция. Главната цел на Т. А. по 

Р. Гулдинг (Р. Гулдинг/ Goulding R. L.) и М. Гулдинг (М. Гулдинг/ 

Goulding M.) се състои в преразглеждането на ранните решения 

на хората. Авторите отричат представата на Берн, че ние пасивно 

следваме сценария и се явяваме жертви на нашето ранно 

обуславяне и твърдят, че ние взимаме решения в отговор на 

реални и въображаеми родителски послания и по този начин 

самите ние създаваме нашия сценарий от самото му начало. Ако 

ранното решение е било прието, то с помощта на различни 

психотерапевтични прийоми членоветена групата могат да 

преживеят отново сцени от своето ранно детство, да оживят 

ситуации, в които те са взели определено пораженческо решение 

относно тях самите и техния живот и в крайна сметка могат да 

вземат ново решение на интелектуално и емоционално ниво. 

Авторите разработват един модифициран вариант на Т. А., в 

който съчетават своите принципи и прийоми с гещалт-

терапията (гештальт-терапия), психодрамата (психодрама) и 

с модифицирането на поведението. Независимо от това, че 

транзакционната група се явява интеракционистка и работата в 

нейните граници трябва да води до интелектуален и 

емоционален инсайт (инсайт), силен акцент получава 
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рационалният подход. Ръководителят на групата встъпва в 

голяма степен като учител, често използва дидактични подходи, 

за да помогне на пациента да изпита инсайт и да установи 

контрол над своя живот. Крайна цел на Т. А. се явява 

постигането на автономия от личността, което му помага да 

определи своята собствена съдба, да поеме отговорност за своите 

постъпки и чувства. 

В основата на практикуването на Т. А. лежи договор, в 

който се уговарят условията на лечение. Психотерапевтичният 

договор (психотерапевтический контракт) изяснява целите, 

които пациентът си поставя и пътищата, по които тези цели ще 

бъдат достигани; в него се внасят предложенията от страна на 

психотерапевта по отношение на лечението и списък с 

изисквания към пациента, които той се задължава да изпълнява. 

Пациентът решава какви убеждения, емоции и стереотипи на 

поведение той трябва да промени в себе си, за да достигне 

набелязаните цели. След преразглеждането на своите ранни 

решения пациентите започват да мислят, да се държат и да 

чувстват по нов начин, стремят се да придобият автономия. 

Т. А. може да се използва в лечението на неврози при хора 

от широк възрастов диапазон. По-малко ефективно е неговото 

прилагане в лечението на психично болни, а също така на болни 

с тежки хронични форми на невроза. Силна страна на Т. А. е 

намирането на общ език с пациента, което облекчава 

формирането на психотерапевтичен контакт 

(психотерапевтический контакт) (Лычагина Л. И., 1983). 

 

ТРАНСКУЛТУРНА ПСИХОТЕРАПИЯ//  

ТРАНСКУЛЬТУРНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Направление в психотерапията, което се занимава със 

значението и вличнието на културните фактори (в нея – бел. 

прев.). Доколкото в дадения момент тя все още не се явява 

самостоятелна дисциплина, то тук е по-уместно да се говори за 

движение в рамките на психотерапията. Сходен подход е 

наличен и в психиатрията, в рамките на която се наблюдава 

формирането на транскултурна психиатрия. 

Корените на Т. П. могат да бъдат проследени в 

европейската психиатрия, която се занимава с физическите 

болести в далечни и „екзотични” страни. В нея можем да 

намерим известни и неизвестни определения на разпространени 

у нас днес „душевни болести”. От гледна точка на историята на 

медицината, съвременният подход към „сравнителната 

психиатрия” води своето начало от трудовете на немския 

психиатър Крепелин (Крепелин/ Kraepelin E.) от 1904 г. Неговите 

изследвания на остров Ява влизат в историята на психиатрията 

като първия известен труд по културно сравнение на психичните 
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заболявания. Парен, Парен-Матей и Морегенталер (Парен, 

Парен-Маттей и Моргенталер (Parin P., Parin-Matthey G., 

Morgenthaler F.) изследват други култури по психоаналитични 

критерии. Деверо (Девере/ Devereux G.) през 1950 г. предлага 

подобни изследвания да се наричат „етнопсихиатрия” 

(«этнопсихиатрия») и публикува през 1972 г. своята книга 

„Етнопсихоанализа”  («Этнопсихоанализ»). Уиткоуър, Джилек и 

Джике-Аал (Виттковер, Джилек и Джилек-Аалл/ Wittkower E., 

Jilek W. G., Jilek-Aall L.) също повлияват силно на развитието на 

Т. П. Уиткоуър (Виттковер, 1878) описва нейните задачи така: „да 

идентифицира количествените и качествените различия, 

сравнявайки душевноболни в различни култури, изследване на 

причините за установените различия и прилагане на получените 

знания в лечението и профилактиката на душевните болести”, 

През 1980 г,. той се занимава с културните и транскултурните 

аспекти на психотерапията, като започва дискусия относно това 

можем ли да пренесем методи като йогата (йога) и будистката 

медитация (медитация) от култури, чужди на западния човек, и 

особено на западната психотерапия […]. Сред немските 

специалисти силно се откроява Пфайфер (Пфайфер, Pfeiffer W.). 

Неговият труд „Транскултурна психиатрия” («Транскультурная 

психиатрия»), написан през 1971 г. и допълнен през 1994 г., се 

явява феноменологично ориентирана подборка от определени 

названия, възникнали в дадената култура по отношение на 

различни групи заболявания, а също така общи постановки на 

въпроса. 

И до ден днешен се водят спорове за това как трябва да се 

нарича това специално направление в психиатрията и 

психотерапията (Pfeiffer W., 1994). Понятието „сравнителна 

психиатрия” («сравнительная психиатрия») е предложено от 

Крепелин (Крепелин, 1904), след което започва да се използва от 

други учени. Формулираният от Уиткоуър термин 

„транскултурна психиатрия” („транскультурная психиатрия”) 

става широко известен по целия свят, както в публикации, така и 

в различни професионални организации като например 

Световната психиатрична асоциация (Всемирная 

психиатрическая ассоциация), в рамките на която има отделна 

секция „Транскултурна психиатрия” („Транскультурная 

психиатрия”). По Уиткоуър, в транскултурната психиатрия се е 

образувало разклонение, представено от социалната психиатрия, 

която се занимава с културните аспекти на възникването, с 

честотата на проявите, с формата и лечението на психичните 

заболявания в различни култури. Приставката „транс” («транс», 

от лат. — през, отвъд) насочва към определена културна гледна 

точка, макар че е важно в самото начало пациента и картината 

на заболяването му да бъдат разбрани от позицията на неговата 

собствена култура. В тази връзка се обсъждат термините 
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„етнопсихиатрия”  («этнопсихиатрия») и „етнопсихоанализа” 

(«этнопсихоанализ») (Деверо/ Devereux G.), Вульф (Wulff E.), 

„психиатрия на културата” («психиатрия культуры»), „културно 

обусловена” («культурно обусловленная») или „културно-

ориентирана психиатрия” («культурно-ориентированная 

психиатрия») (Pfeiffer W., 1994). Между транскултурната 

психиатрия и транскултурната психология има много общо – с 

тези проблеми се занимават активно Триандис, Ламберт 

((Триандис, Ламберт (Triandis H. С., Lambert W. W., 1980)), а по-

късно Квекелберге (Квекельберге (Quekelberghe С.). 

Американските психолози предлагат понятието „мултикултурно 

консултиране” («multicultural counseling», мультикультурная 

терапия) (Ponteretto J., 1995), което се определя като 

консултация, провеждана между или съвместно с представители 

на други култури. Х. Песекшиян (X. Пезешкиан/ Peseschkian H.) 

в своята дисертация от 1998 г. на тема Т. П. на руски език 

назовава подобен подход „наблюдение, признаване, разбиране, 

взимане под внимание и преработване на значението и на 

влиянието на културните фактори върху пациентите, 

терапевтите и терапевтичните отношения”. 

От 90-те години на XX век в САЩ се разпространява 

възгледа за това, че освен трите основни направления – 

психоанализа (психоанализ), бихевиоризъм (бихевиоризм) и 

хуманистична психология (гуманистическая психология), като 

„четвърта сила” (четвертая сила) в психологията трябва да се 

разглежда „мултикултурното консултиране” (multicultural 

counseling/ мультикультурное консультирование, Pedersen P. В., 

1991). През последните 10 годни в САЩ силно се измениха 

учебните планове на университетите във връзка с приемането на 

мултикултурния тренинг (тренинг) като отделна дисциплина. 

Налични са също така и безброй американски учебници и 

публикации по „Култура и терапия” («Культура и терапии») 

(Ponteretto J., 1995). 

Т. П. се занимава преди всичко със следните проблеми и 

въпроси: 

— лечението на пациента, който е представител на друга 

култура (тук много голямо значение имат проблемите на 

миграцията и емиграцията); 

— лечението на пациента, чийто заболяване има 

„културни” причини (международни бракове и семейства, 

проблеми с адаптацията след емиграция, общуване с 

представители на други култури, транскултурно неразбиране); 

— особеностите на психотерапевтичните отношения и на 

самия процес на лечение, ако пациентът и психотерапевтът 

принадлежат към различни култури; 

—  приемането на психотерапевтични методи от други 

култури, а също така трудностите, свързани с тяхното прилагане 
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(ако те не са адаптирани към конкретната култура); 

— транскултурните аспекти на заболяванията (и 

относителност на понятията, обозначаващи заболяванията); 

— отговорността на психотерапевта в едно все по-изразено 

мултикултурно общество (културните въпроси, свързани с 

идентификацията на отделните хора, последиците от 

миграцията); 

— развитието на методите и подходите, ефективни в 

транскултурното общество. 

Транскултурните специалисти смятат, че след края на 

„студената война” („холодная война”), основните проблеми на 

света са културните и и че различията между 

индивидуалистичните и колективистичните култури могат да 

доведат до конфликт. Посочват се също недостатъците на 

„културната чувствителност”, което налага отчитането на 

културните фактори при поставянето на диагноза (например 

DSM-III-R + IV). Х. Песекшиян (X. Пезешкиан) отбелязва (1998), 

че „ние днес, във времената на мултикултурните общества… 

можем да говорим за залеза на епохата на монокултурната 

психотерапия”, поради което „всяка една форма на психотерапия 

трябва да бъде транскултурна”. Б. С. Положий (Б. С. 

Положий,1997) също твърди, че „клиничната психиатрия винаги 

представлява сама по себе си транскултурна психиатрия”. 

 

ТРАНСОВИ МЕТОДИ//  

ТРАНСОВЫЕ МЕТОДЫ 

 

Психотерапевтични прийоми, които използват изменени 

[…] състояния на съзнанието (транс) за лечебни и/или 

профилактични цели. 

Като такива се използват спонтанните трансови състояния 

(самовнушение по Куе/ самовнушение по Куэ), изкуствено 

предизвиканите такива от самия индивид (автогенна 

тренировка/аутогенная тренировка) или предизвикани от 

психотерапевта (хипноза/гипноз, ериксонианска хипноза/ 

эриксоновский гипноз, невролингвистично програмиране/ 

нейролингвистическое программирование, методики за 

визуализация/методики визуализации), включително и в с 

помощта на психеделични психофармакологични препарати 

(наркопсихотерапия/ наркопсихотерапия, психеделична 

психотерапия/ психоделическая психотерапия). Трансовите 

изменения на съзнанието могат да се създават целенасочено като 

подготвителна стъпка към последващата психокорекционна 

намеса (хипноза/ гипноз), или могат да се явяват „съпътстващ 

продукт” (сопутствующий продукт) на психотерапевтичните 

прийоми (прийоми за визуализация на някои упражнения от 

гещалт-терапията/ гештальт-терапия). 
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Състоянията на транс облекчават достъпа до несъзнаваната 

информация; прекъсват старите и формират нови условни 

връзки, интензивфицират интуитивните (по-рано неосъзнавани) 

форми на опознаване на света и на информационна преработка. 

Възможностите, които разкриват трансовите състояния на 

съзнанието, могат да се използват за самопознание (медитация), 

за самовнушение (самовнушение) или за лечебно внушение 

(внушение) от страна на психотерапевта, за препрограмиране, за 

активизиране на саногенните ресурси на пациента. Известни са и 

колективни форми на прилагане на Т. м., но през последните 

десетилетия се подчертава и тяхната голяма ефективност в 

индивидуалната психотерапия (индивидуальная психотерапия).  

T. M. e показана при невротични нарушения, използва се в 

лечението на наркомании и на алкохолизъм и много внимателно 

в терапията на психотичните разстройства.  

 

ТРАНСПЕРСОНАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ//  

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

 

Психотерапевтичен подход, взникнал на основата на 

емпиричния опит в нетрадиционни и езотерични учения, който 

акцентира вниманието върху т.н. феномени на измененото 

състояние на съзнанието (такива като „мистичен опит”, 

„космическо съзнание”, „екстаз”, медитативни състояния и 

др./«мистический опыт», «космическое сознание», «экстаз», 

медитативные состояния и др.),а също така на теоретични 

представи, традиционни за западноевропейската психотерапия с 

психоаналитична ориентация. Термините „трансперсонална 

психология” («трансперсональная психология») и «Т. п.» са 

предложени през 60-те години от Гроф (Гроф, Grof S.), който 

смята, че структурата на безъснзателното в психоаналитичното 

му разбиране не се изчерпва единствено на биографично ниво (до 

определени събития в живота на човека), което използва Фройд 

(Фрейд, Freud S.), а включва в себе си и перинатално ниво 

(историята на раждането на човека), а още и същинското 

трансперсонално ниво, извъниндивидуалното съдържание на 

което се определя от цялата човешка култура и история и дори от 

процесите и закономерностите на неживата природа. Т. П. се 

основава на представата за възможното използване на 

дълбинния потенциал на трансперсоналното ниво на психиката 

за личностен ръст и за оздравяване за сметка на реализирането 

на неудовлетворените и нереализирани „забранени” желания на 

човека, чрез преодоляването на негативните последици от 

перинаталния период на живота, на психотравматичните 

събития, по пътя на освобождаването на дълбинните потенциали. 

На практика всички варианти на Т. М. включват 3 основни 

етапа: 1) обсъждане с пациентите на трансперсоналните 
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феномени и на тяхната  значимост в живота на даден конкретен 

човек с цел обезценяване на неговия проблем, снижаване на 

остротата на неговите актуални преживявания, достигане до друг 

начин за разбиране на ситуацията по пътя на превключването на 

фокуса на вниманието върху по-висши духовни категории; 2) 

използване на различни технически прийоми, които обезпечават 

възникването на изменени състояноя на съзнанието с цел 

преживяването на специфични, по мнение на Гроф, 

„трансперсонални феномени” («трансперсональные феномены»). 

В практиката на Т. М. изменените състояния на съзнанието 

могат да бъдат постигнати с помощта на халюциногени 

(мескалин, ЛСД и техните аналози, на кетамин, ефедрин), на 

специални дихателни техники, на различни прийоми за 

медитация (медитация), чрез визуализация на абстрактни 

понятия. Този етап се явява основен, доколкото именно той 

създава условя за преживяване на трансперсонален опит и за 

реализиране на оздравителния потенциал на трансперсоналните 

феномени; 3) осъзнаване (осознание) на проблемите на основата 

на трансперсоналния опит, получен през първите 2 етапа на Т. П. 

и избор на нови поведенчески патерни. Този етап на Т. П. се 

реализира в процеса на общуване с психотерапевта и психолога, 

и по-радко – при взаимодействието в групата от пациенти, които 

едновременно преминават Т. П. Разрешаването на проблемите 

чрез осъзнаване на това ниво съществено се отличава от процеса 

на осъзнаване в динамичната психотерапия. Понятието 

„осъзнаване” («осознание») в Т. П. е еквивалентно на термина 

„откриване” («открытие») на пациента на същността и смисъла на 

неговото предназначение, обсъждане на наличните проблеми на 

„по-високо” («более высокое») ниво, отколкото при аналитичната 

интерпретация (интерпретация).  

Трансперсоналният психотерапевтичен подход до средата 

на 80-те г. на ХХ век е сравнително слабо познат на 

специалистите в областта на психотерапията (Колосов В. П., 

1995), той се развива от един тесен кръг психотерапевти при 

явното неодобрение на официалната медицина. 

Трансперсоналните явления се оценяват от повечето психиатри и 

психолози или като психопатологични прояви или като 

специфични ефекти на духовната практика в рамките на 

езотеричните религиозни учения (например в будизма, даоизма и 

др.), които нямат отношение към медицината. 

Възникването на трансперсоналния подход в европейската 

психотерапия до голяма степен се свързва с трудовете на Гроф по 

ЛСД-терапия (ЛСД-терапия) (краят на 70-те г. на ХХ в.), а след 

като експериментите с ЛСД и неговите аналози са забранени – с 

холотропна терапия (голотропная терапия, 80-те г.). В руската 

психотерапия опитът в използването на Т. П. не е голям и се 

основава преимуществено на прилагането на холотропната 



 

 
~1419~ 

психотерапия от края на 80-те години. От оригиналните 

методики на Т. П., създадени в Русия, може да се посочи т.н. 

афективна контратрибуция, която се прилага в комплексното 

лечение на хроничния алкохолизъм и на неврозите. 

Вж също Метод на афективната контратрибуция при 

лечението на алкохолизъм по Гриненко и Крупицкий. 

 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНА МЕДИТАЦИЯ//  

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ 

 

Методиката на медитацията (медитация), получила 

названието Т. М., е привнесена в САЩ от индийския йога 

Махариши Макеш Йоги и започва да ссе разпространява в тази 

страна от 1961 г. Най-голям е интересът към Т. М. между средата 

на 60-те и средата на 70-те г.  

Т. М. представлява модифицирана мантра-медитация, 

приспособена към западната култура. Нейна теоретична основа е 

учението на адвайта веданты Шанкарачарьи, който по неговото 

време възражда хиндуизма в Индия в условията на 

господстващия тогава будизъм. Целта на изповядващия го и на 

поемащия по този път е да обедини ума на търсещия с 

безкрайното съзнание; на началния етап – да се освободи от 

двойствеността на съзнанието, която се смята за основната 

причина за страданието на човека. 

Техниката на Т. М. – това са прийомите за концентрация на 

вниманието – практиката на дхяна (дхяны). Методиката Т. М. се 

отличава с простота и относителна лекота на изпълнение. Най-

важното за начинаещия е дане се докосва изобщо до 

интелектуалната област, да не мисли (Robbins I., Fisher D., 1972). 

Първоначалният курс на обучение в Т. М. не изисква 

овладяването на специални пози; на особена аскетична 

подготовка, и се провежда в седнало или легнало положение. 

След встъпителните лекции желаещите да се занимават и по-

нататък с Т. М., преминават към „посвещаване” (посвяшение), 

като за целта си носят определен набор отпредмети. 

Фактическото „посвещаване” („посвещение”) се явява 

традиционна хиндуистка церемония на поклонение пред бога, 

която включва също обожествяване на гуруто чрез приношение. 

Така нищо неподозиращият ученик навлиза в хиндуистката 

религиозна обредност  Следва провеждане на редовна Т. М. 2 

пъти на ден по 20 минути. Ученикът медитира, непрекъснато 

повтаряйки санскритска дума или отделни срички от думи), 

давайки на своя ум пълна свобода. Обикновено усещанията и 

преживяванията на учениците при техните първи медитации се 

котролират от учителя. При провеждането на Т. М. се препоръчва 

да се избягва полагането на големи усилия за постигането на 

концептрация на вниманието. При отливчането от мантрата 
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ученика бива съветван меко да върне своя ум към мантрата, т.е. 

пасивната концентрация се предпочита пред активната. 

Концентрирането върху мантрата (обекта на вниманието), 

излизането отвъд пределите на обекта на концентрация, 

достигането на по-фините състояния на мисълта, докато тя не 

достигне своя източник, – това са основните етапи, през които 

преминава занимаващият се с Т.М. При последователна 

тренировка ученикът много бързо излиза на едно особеоо ниво на 

съзнанието – състоянието на Т. М., което се описва като състояние 

на пълно удовлетворение, на блаженство, на абсолютно 

осъзнаване на същността на нещата. Следва задаването на нова 

цел – да се използва Т. М. като средство за управление на 

чувствата, на ума, като се запази активният начин на живот. 

Това се постига чрез редуване на периодите на нормална дейност 

с периодите на медитация. Ефектите на медитацията у човека, 

който не владее високите степени на М. се изличават във 

всекидневния живот, поради което са необходими редовни 

занимания с Т. М. Постигането на по-високите степени на Т. М. 

(състоянията на космическо съзнание, на божествено съзнание, 

състоянията на „единство”/состояние единства») е възможно 

единствено след няколко години упражнения в Т. М. и изисва 

използването на по-сложни прийоми. В обичайните публикации 

по проблемите на Т. М. за тези прийоми се дават само откъслечни 

сведения. 

След почти десетгодишен бум на интереса към Т. М., той 

започва рязко да се снижава. В значителна степен това е 

свързана с факта, че религиозните конфесии (конфесии) 

осъзнават небезразличния характер на отношението към тях от 

страна на Т.М. През 1978 г. Федералният съд на САЩ произнася 

решение, съгласно което Т. М. се явява по своята същност 

религиозно течение и поради това не трябва да се преподава в 

обществените учебни заведения.  

Т. М. се използва в психотерапията като един от методите 

за психична саморегулация с цел снижаване на тревогата и на 

напрежението, за достигане на по-голяма личностна хармония. 

Изследванията на Т. М. разкриват тенденцията тя да 

нормализира обмяната на веществата, да понижава честотата на 

дишането, сърдечния ритъм и артериалното налягане. За 

разлика от редица други методи на медитация, Т. М. се 

съпровожда от релаксация (релаксация) с преобладаване на 

когнитивни, а не на соматични ефекти, поради което е показана 

при симптомите на когнитивна тревога, например в случаите на 

натрапливи мисли, които затрудняват заспиването. 
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От англ. ез. train – да тренираш.  

В психотерапията Т. е съвкупност от психотерапевтични, 

психокорекционни и обучителни методи, насочени към 

развитието на навици за самопознание и саморегулация, за 

подобряване на общуването и интерперсоналното 

взаимодействие, за развиване на комуникативни и 

професионални умения. 

Понастоящем терминът Т. се използва за обозначаване на 

широк кръг методики, които се основават на различни 

теоретични принципи. Не съществува единна класификация на 

Т. Разграничават се Т., насочени към развиването на навици за 

саморегулация, комуникативни Т., тренингови подходи, 

стимулиращи личностния ръст, обучителни Т. (Т., направленные 

на развитие навыков саморегуляции, коммуникативные Т., 

тренинговые подходы, стимулирующие личностный рост, 

обучающие Т.). 

Към групата Т. за саморегулация се отнасят: автогенната 

тренировка (аутогенная тренировка) в различните нейни 

варианти, тренинг на биологичната обратна връзка 

(биологическая обратная связь). Тези методи са насочени към 

развиването на способността за контрол и управление на 

функциите, към оптимизиране на емоционалното състояние и 

към снижаване на психичното напрежение. 

Към групата на комуникативните Т., или Т. в 

комуникативни умения (Т. коммуникативных умений) се отнасят 

преимуществено груповите варианти на поведенчески и 

социално-психологически Т. (социально-психологический Т.). Те 

се провеждат за целите на формиеането и усъвършенстването на 

общата комуникативна готовност на личността (например при 

хора, които изпитват житейски трудности, свързани с 

общуването). Разликите между поведенческите и социално-

психологическите Т. са условни. Известен критерий за 

разграничаването на тези близки технологии за 

усъвършенстването на навиците за комуникация се открива в 

техните различни целеви нагласи. В клиниката на неврозите за 

корекция на личностните нарушения от типа на ограничително 

поведение с цел по-пълна реадаптация на болните с тежки 

неврози и с невротично развитие е оправдано прилагането на 

термина „поведенчески Т”. (поведенческий Т.) като отразяващ 

терапевтичната насоченост на комуникативната корекция. 

Терминът "социално-психологический Т”. (социально-

психологический Т.) е по-уместен при работа със здрави хора с 

цел формиране или развиване на техните комуникативни 

навици. Методиката на провеждане на посочените Т. може да 

бъде различна, но задължително включва в себе си два 

компонента: ролева игра и групова дискусия (групповая 

дискуссия). Социално-психологическият Т. включва блокове от 
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различни комуникативни умения, например умения, необходими 

в началото на общуването (при встъпване в контакт), за 

прекъсване на контакта, умения и навици за психологично 

аргументиране, за активно слушане, за разкриване на скритото 

намерение на партньора в общуването и др. Методиката на 

провеждане на поведенческия Т. се изгражда  също така чрез 

пресъздаване на субективно сложни за участниците групи за Т. 

ситуации чрез разиграване на ролеви игри и чрез провеждане на 

групова дискусия. 

Ще представим по-долу една от най-разпространените 

методики на поведенческия Т. Учасниците в групата се подбират 

до началото на заниманията по следните критерии: 

1) успешно преминат основен курс по психотерапия; 

2) наличието на показания за провеждане на поведенчески 

Т., което се определя от лекуващия лекар; 

3) необходимото ниво на мотивация за участие в група за 

поведенчески Т. 

В групата могат едновременно да се занимават 8-12 човека, 

макар че съставът и количеството на пациентите в тренинговите 

групи не се регламентират толкова строго, както при груповата 

психотерапия (групповая психотерапия) и броят на участниците 

тук може да се колебае от 3 до 18-20. По-оправдано на практика е 

създаването на отворена група за поведенчески Т., доколкото 

нейната основна ориентация към формиране на модели на по-

адаптивно поведение не изисква отчитане на динамиката на 

малката група, а дори обратното – напускането на групата от 

пациентите, преодоляващи поведенчески трудности, и появата на 

нови такива предоставя възможността участниците по-точно да 

формулират собствените си цели […]. Заниманието започва със 

загрявка, която включва упражнения с комуникативна, 

поведенческа и емоционална насоченост. След това се провежда 

групова дискусия за определяне на целите на заниманието. 

Участниците в групата предлагат ролеви ситуации, от които 

участниците избират една или две, които са най-значими за 

участниците в групата. След груповата дискусия психотерапевтът 

(треньорът) предлага ролева ситуация, която се разиграва 

последователно от всички участници. В края на заниманието се 

провежда групова дискусия с цел рефлексия върху ефективността 

на участието на груповите членове в ролевата ситуация. 

Възможно е да се повторят най-сложните ситуации и дискусии. 

Въпросът относно завършването на заниманията в групата се 

решава индивидуално от всеки пациент съвместно с 

психотерапевта.  

Както се вижда от описаната методика, провеждането на Т., 

независимо от нейната външна простота, изисква солиден опит в 

работа с групи, добри навици за организиране на комуникативен 

Т., на психотерапевтични занимания, доколкото, независимо от 
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поведенческата ориентация на този Т., е възможно изостряне на 

невротичното състояние, във връзка с което е желателно 

поведенческият Т. да се провежда от групови психотерапевти 

(групповые психотерапевты). 

Към групата Т., стимулиращи личностния ръст, се отнасят 

тренинговите занимания с различна теоретична основа, които са 

насочени преимуществено към развиване на отделни аспекти от 

личността на участниците в Т. (себеразбиране, навици за 

социална перцепция, осъзнаване на различния смисъл на 

нещата, развиване на стратегии за личностен ръст и др.). 

Понятието личностен ръст не може да се определи еднозначно 

поради значителните различия в концепциите за личността. Т. за 

личностен ръст е събирателно понятие, което обозначава 

развитието на личността от гледна точна на различни 

концепции. Всеки съвременен тренингов метод с личностна 

ориентация се характеризира със своя собствена методология за 

развитието на личността. Поради това могат да се разграничат Т. 

за личностен ръст с динамична, хуманистична, когнитивна и 

друга ориентация. Към Т. за личностен ръст с динамична 

ориентация в този смисъл могат да бъдат отнесени 

психотерапевтичните групи. Т. за личностен ръст с хуманистична 

ориентация обединяват групите за среши на Роджърс (группы 

встреч Роджерс (Rogers С. R.), групите с гещалт-ориентация на 

Пърлс (группы гештальт-ориентации Перлса (Perls F. S.), групите 

за екзистенциален Т., а също така социално-психологическият Т., 

насочен към развитието на социалната перцепция и основаващ се 

на теоретичните подходи на родната социална психология 

(Петровская Л. А., 1989). Т. с когнитивна ориентация се провежда 

в групи и е насочен към развиването преди всичко на 

когнитивния компонент на самопознанието, към осъзнаването на 

неадаптивните стереотипи на поведението. Голямо значение в 

този случай има работата по отношение на езика на участниците, 

за която цел се използва видеообратна връзка и други технически 

прийоми. Един от подходите към реализирането на личностния 

ръст в процеса на Т. се явява провеждането на тематични Т., т.е. с 

фокусиране на вниамнието на групата върху някаква тема, която 

остава неизменна през целия цикъл от занимания. Методиката 

за провеждането на такъв вариант на когнитивен Т. за личностен 

ръст напомня тематичните дискусии. Темите могат да се отнасят 

до професионалната ориентация (при работа с деца или 

безработни), до националното самосъзнание, до професионалните 

особености и интереси, смисъла на живота и др.  

Обучаващите Т. също представляват сами по себе си сборна 

група и са насочени към усъвършенстване на първо място на 

навиците, необходими за професиите, при които определящ 

фактор се явява ефективността на общуването. Програмата на 

такива Т. се формира в съответствие със заявката на конкретна 



 

 
~1424~ 

група. Това може да бъде например лабораторен Т. 

(лабораторный Т.) за психотерапевти, насочен към отработване 

на навици за работа с пациенти, методически Т. за 

професионалисти, работещи с групи (методически Т. за треньори, 

работеши с групи за социално-психологически тренинг, 

методически Т. за групови психотерапевти и др.). Насочеността 

на такъв вариант на Т. може да бъде и тематична: Т. в умения за 

преговаряне, Т. за управленския персонал и др. 

При цялото разнообразие на Т. и на техните теоретични 

основи, все пак могат да се разграничат няколко основни 

прийома или процедури: основните методически прийоми на 

ролевата игра и на груповата дискусия могат да бъдат допълнени 

от различни варианти на упражнения за невербална 

комуникация, упражнения за работа с езика, от трениране на 

определени навици, от видеообратна връзка и др.  

Значението на Т. като особено явление в света на 

психотерапията, в психокорекцията и приложната психология 

постоянно нараства, доколкото ефективността на Т. в рамките на 

различни направления в сравнение с други подходи за обучение 

и за усъвършенстване на навиците вече е доказана в практиката. 

 

ТРЕНИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЧУВСТВОТО НА 

УВЕРЕНОСТ В СЕБЕ СИ//  

ТРЕНИНГ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВА УВЕРЕННОСТИ 

В СЕБЕ 

 

Един от психотерапевтичните методи, принадлежащ на 

поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия). 

Фенстерхайм (Фенстергейм/ Fensterheim H.), автор на книгата 

„Не казвай ‘да’, когато искаш да кажеш ‘не’ («Не говори "да", 

когда хочешь сказать "нет"»), поведенчески психотерапевт и 

психолог, смята, че тренингът (тренинг), спомагащ за 

повишаване на чувството за увереност в себе си, се основава на 2 

прeдпоставки: 

1) онова, което Вие правите, служи като основание за 

развитие на Вашата Аз-концепция, а Вашето самоутвърждение 

определя Вашето самоуважение; 

2) поведението се състои не от изолирани събития, а от 

взаимодействащи помежду себе си и образуващи определени 

патерни психични организации. 

Лазаръс (Лазарус/ Lazarus А. А.) твърди, че увереното 

поведение въплъщава „емоционалната свобода”, която позволява 

на човека да отстоява своите прави. 

Целите на тренинга са: 

1) да повиши осведомеността относно правата на 

личността; 

2) да развие умението да се различават 
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неувереността, увереността и агресивността; 

3) да обучава във вербални и невербални навици. 

Последната точка включва умението да казваш „не”, да 

помолиш за услуга или да се обърнеш с молба, да изразиш 

позитивни или негативни чувства, да встъпиш в разговор, да го 

поддържаш и завършиш. 

Тренингът започва с определяне на онези специфични 

ситуации, при които пациентът обикновено се държи 

неадаптивно, т.е. неуверено или агресивно. Няма доказателства 

за съществуването на обобщена личностна черта – увереност, но 

има голямо количество въпросници, които помагат да се оценят 

реакциите на пациента в различни ситуации. Сред тях е 

въпросникът за уверenoст на Волпе-Лазаръс (Вольпе—Лазаруса, 

Wolpe J., Lazarus А. А.) и др. 

Ако е нужно да се оцени поведението на пациента в трудна 

ситуация, на него му се представят аудио- или видеозаписи на 

такив аситуации и се оценяват неговите реакции в тях. Може да 

се проведе ролева игра на неконструктивно поведение 

(взаимодействие). Ако пациентът се чувства неуверено или се 

държи агресивно при всякакви обстоятелства, то тренингът се 

съчетава с други, по-общи видове терапия. Ако пациентът е 

необходимо да повиши своята увереност единствено в някои 

специфични ситуации, то този метод се прилага изолирано. Често 

пациентите се съпротивляват на тренинга поради културни, 

семейни или религиозни забрани срещу увереното поведение. 

Това изисква внимателно отношение и са необходими съответни 

модификации в тренинга, за да се постигне неговата по-голяма 

ефективност. 

Не съществува единна програма на тази форма на тренинг. 

Курсът от занимания се определя, по правило, от личните 

предпочитания на психотерапевтите. Следващите 5 процедури 

обаче се използват обичайно за повишаване на увереността: 1) 

придобиване на отговор (обучение в реагиране) – увеличава 

увереността с помощта на моделирането (както на откритото, така 

и на скритото) и на инструктирането; отделя се внимание както 

на вербалния, така и на невербалния компонент на увереното 

поведение; 2) възпроизвеждане на отговор – предизвиква нова 

ответна реакция с помощта на ролевата игра, на репетирането на 

поведение и тренировки; 3) усъвършенстването на отговора – 

акцентира се върху нови форми на поведение и те се закрепват с 

помощта на съответната обратна връзка (обратная связь), 

критиката и ръководството; 4) когнитивно преструктуриране – да 

не се откликва на зова на ирационалните убеждения 

(убеждение), които пречат да се прояви по-голяма самоувереност 

чрез предлагане на нова информация, която повишава 

увереността; 5) генерализация на опита – опит да се използват 

нови форми на поведение в реалния живот и те да бъдат 
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прилагани в разнообразни ситуации. 

Този метод (по-често прилаган в група) се използва до 

момента, в който пациентът не достигне необходимото ниво на 

увереност. 

Ранните формулировки на теоретичните основи на 

тренинга включват или потискане на предизвикващия тревога 

отговор или отсъствието на навика (Волпе, Лазаръс/Вольпе, 

Лазарус). Впоследствие изследванията показват също така 

важността на когнитивните фактори и на факторите, свързани с 

преработката на информацията за пораждането на неувереното 

поведение. Като пример за това могат да служат ирационалните 

убеждения, излишно строгите еталони за самооценка, 

погрешните очаквания относно последиците от увереното 

поведение. 

Изследователите, работещи в тази област в последно времи 

започват да отделят внимание на различията в чувството на 

увереност у мъжете и жените, на генерализирaneто на 

увереността след тренингите, на разграничаването на 

увереността и агресивността. В трудовете, които съпоставят 

индивидуалните различия с увереността, се изучава нивото на 

тревожност на пациентите и чувството за вина, изпитвано по 

повод увереното поведение. 

 

ТРЕНИНГ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ //  

ТРЕНИНГ САМОУТВЕРЖДАВАНЕ 

 

Един от методите на поведенческата психотерапия 

(поведенческая психотерапия), близък до тренинга (тренинг) в 

увереност в себе си. Възниква на базата на рефлекторната 

терапия на Селтър (рефлекторной терапии Сэлтер, Salter A.). 

Авторът предполага, че у хората, неуверени в себе си, 

потиснатостта възниква в процеса на учене (научение), когато на 

те биват наказвани за тяхното нежелателно, неадаптивно 

поведение. Оценката на силните и слабите страни на навиците 

на уверено в себе си поведение обикновено се развиват в ранните 

стадии на развитие на групата. Да бъдеш уверен в себе си – 

означава да умееш да определяш и изразяваш своите желания, 

потребност, любов, раздразнение, критика. На пациентите се 

предлага: 1) да съставят подробен списък на социалните 

ситуаици, при които те изпитват страх или проявяват 

недостатъчна увереност в себе си; 2) да разработят програма, в 

която упражненията биха били разделени по тяхната степен на 

трудност (добре би било да се състави картотека, за да могат 

ситуациите да се запишат на отделни картички); по-нататък да се 

отбележат няколко варианта на възможно разрешаване на 

ситуациите; 3) във всяка ситуация да се определят една или 

няколко алтернативни поведенчески реакции, които отразяват 
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обмислената увереност в себе си и с помощта на които може да се 

преодолее страха; да се обсъдят предложенията с психотерапевта; 

4) да се упражняват нови способи на поведение, които по-рано не 

са присъствали в поведенческия репертоар на човека и които 

мислено се преработват; 5) да се повторят планираните 

начинания в промяната на поведението по тяхната степен на 

трудност, да се подели ролята с един от партньорите или да се 

тренират пред огледалото реакциите, които не са възниквали до 

този момент, които е необходимо да се закрепят, почувстват, а 

след това да се пренесат в критичните ситуации; 6) да не се 

ограничава човека до определено поведение; съществува 

възможност да се реагира с агресия в критична ситуация, която 

се отличава донякъде от моделираната; 7) да се справя с 

епизодите на страх или тревога при социални контакти 

(обучаване в релаксация/ релаксация), тренинг в 

самоинструкция); да се помоли партньра да разкаже какво му е 

било впечатлението, като обърне особено внимание на 

невербалното поведение; 8) съзнателно да се преразгледат 

отделни ситуации от плана, те постоянно да бъдат упражнявани 

на практика; да не се пристъпва към друга ситуация, докато все 

оше не е придобит навик за разрешаване на предходната; 9) 

успехът да се закрепва постоянно чрез повтаряне. 

Т. С. се разделя на 2 степени: първата обхваща работата в 

среда (молбата-изискване, отказът при сблъсък със сложни 

ситуации на улицата, в магазина и т.н.); втората – умението да 

защитиш себе си (уверено „да”, „не” на авторитетно лице; 

отстояване на собствената гледна точка, изказване на критика 

към началника). Заключителният етап на тренинга включва 

обучение в защита от агресията на другите. Групите за Т. З. С. са 

свързани с други психокорекционни групи. Увереното поведение 

води до повишаване на самооценката, уверените отговори се 

превръщат в един от вариантите за комуникация, който помага 

на участниците да постигнат „зряло” поведение и 

самоактуализация (самоактуализация). 

Т. З. С. се използва в лечението на болни от неврози, при 

психопатии и в терапията на юноши с различни поведенчески 

нарушения. 

 

СЕНЗИТИВЕН ТРЕНИНГ // 

ТРЕНИНГ СЕНСИТИВНОСТИ 

 

Една от формите на групово-динамичния тренинг. 

Терминът „сензитивност” (сенситивность) в този контекст се 

разбира като способност да се предсказват мислите, чувствата и 

поведението на другия човек, като способност да се възприемат, 

разбират, запомнят и структурират социално-психологическите 

характеристики на другите хора или групи и на основание на 
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това да се прогнозира тяхното поведение и дейност. 

Смит (Смит/ Smith H., 1973) разграничава 4 вида 

сензитивност: наблюдателска сензитивност (наблюдательская 

сенситивность, способност да наблюдаваш, т.е. да виждаш и да 

слушаш другия човек и да запомняш как той е изглеждал и какво 

е говорил при това), теоретична сензитивност (теоретическая 

сенситивность, способност да използваш различни теории за 

интерпретация и прогнозиране на поведението, на чувствата и 

на мислите на другите хора), номотетична сензитивност 

(номотетическая сенситивность, способност да разбираш 

типичния представител на една или на друга социална група и 

да използваш това разбиране за прогнозиране на поведението на 

хората, принадлежащи към дадената група) и идеографична 

сензитивност (идеографическая сенситивность, способност да 

разбираш своеобразието на дадения човек). 

Терминът Т. С. се използва достатъчно широко в 

литературата и може да обозначава разнообразни видове групови 

тренинги. Така Рудестам (Рудестам, Rudestam K., 1982) 

разглежда Т. С. като разновидност на Т-групите, която има за 

своя цел общото развитие на индивида посредством изявата на 

жизнените ценности на човека и на усилването на чувстовото за 

самоидентичност. От гледна точка на Рудестам, Т-групите се 

различават помежду си по отнпшение на насочеността на техните 

цели: едни от тях са ориентирани към развитие на умения, като 

така спомагат за повишаване на ефективността на 

организационната дейност, други — към формиране на 

междуличностни отношение и изучаване на процесите, 

протичащи в малки групи. За групите за сензитивност 

подобряването на груповото функциониране и развитието на 

личностните умения се явяват вторични по отношение на общото 

развитие на личността. В такъв колектив обаче се запазва 

контекстът на разбиране на груповия процес, което се явява 

отличителна черта на всички типове Т-групи. Роджърс (Роджерс, 

Rodgers C. R.) смята терминът Т. С. по-общ по отношение на 

термина „Т-група” (Т-группа). При определянето на 2 основни 

форми на групова работа (Т. С. и групи за организационно 

развитие), Роджърс отнася към Т. С. Т-групите и групите за 

срещи (группы встреч). Някои автори отнасят към Т. С. също и 

така наречените групи за организационно развитие, като 

отбелязват при това, че групите могат да се различават в 

зависимост от това каква е целта на тяхната работа и какво се 

намира в центъра на вниманието — организационните структури 

или индивидуалното развитие. В рамките на подобен подход Т. С. 

може да бъде ориентиран например към конфликтите между 

служителите и ръководителите, към търсенето на пътища за 

тяхното разрешаване с цел намаляване на напрежението и на 

отчуждението, и за повишаване на продуктивността на 



 

 
~1429~ 

съвместния труд. В такива групи целта се явява тренирането в 

ефективна групова дейност като противоположност на 

авторитарното управление, а също така замяната на фасадното 

ролево поведение с откритост и искреност. 

В качеството на основна задача на Т. С. повечето автори 

разглеждат също така усъвършенстването на способността на 

човека да разбира другите хора. Л. А. Петровская (Л. А. 

Петровская, 1982), анализирайки чуждестранната литература, 

посочва, че обикновено се разграничават две нива на целите: 

непосредствени и метацели, или цели от по-висок порядък. Към 

последните се отнасят: 1) формиране у индивида на 

изследователски дух, на готовност да експериментира със своята 

роля; 2) развитие на автентичност (аутентичность) в 

междуличностните отношения; 3) разширяване на 

междуличностното съзнание (т.е. знанията за другите хора); 4) 

изработването на способност да взаимодействаш с другите не по 

авторитарен, а в духа на сътрудничеството и пр.. Към 

непосредствените цели се отнасят: ръстът на самосъсзнанието на 

участниците, свързано с получаването на сведения за това как 

другите възприемат поведението на всеки един участник; 

изостряне на чувствителността към груповия процес, към 

поведението на другите, свързано преди всичко с възприемането 

на по-пълен набор от комуникативните стимули, получавани от 

другите (обикновено при формулирането на тази цел се използва 

понятието емпатия): разбирането на условията, които 

затрудняват или облекчават функционирането на групата; 

развитие на диагностичните умения в междуличностната сфера; 

развитие на уменията за успешна намеса във вътрегруповите и 

междугруповите ситуации; обучение в това как да се учи. 

Ю. Н. Емелянов (Ю. Н. Емельянов, 1985) определя задачите 

на Т. С. по следния начин: 

1) повишаване на нивото на разбиране на себе си и на 

другите (повышение уровня самопонимания и понимания 

других); 

2) емоционално разбиране на груповите процеси, 

опознаване на локалните структури (чувственное понимание 

групповых процессов, познание локальной структуры); 

3) развитие на редица поведенчески навици (развитие ряда 

поведенческих навыков).  

Понякога в качеството ù на основна цел се посочва 

обучението и тренирането във възможности, които усилват 

социалната компетентност. 

В своя най-общ вид целите на Т. С. могат да бъдат 

определени като изостряне на чувствителността към груповите 

процеси, към собствената личност и другите хора. Повишаването 

на възприемчивостта към груповите процеси, към собствения 

вътрешен свят и към този на другите хора, към своите и чуждите 
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роли, позиции и нагласи, възпитаването на отвореност, искреност 

и спонтанност, се осъществява при Т. С. за сметка на 

използването на междуличностното взаимодействие и 

междуличностните взаяимоотношения, на анализа на груповия 

процес, на такива феномени като групови цели и норми, роли, 

групова структура, проблеми на ръководството и лидерството, 

групови конфликти и групово напрежение и т.н. В това 

отношение Т. С. има много общо с груповата психотерапия 

(групповая психотерапия), но за разлика от нея почти напълно е 

ориентиран към ситуацията „тук и сега” (здесь и сейчас), към 

изследване на груповия процес, на това как човек действа в 

колектива, в какво се състои неговото влияние върху другите и 

как може да се подобри онова, което той прави. 

Т. С. намира много широко приложение в подготовката на 

специалисти в областта на психотерапията, в частност при 

обучението на груповите психотерапевти (групповые 

психотерапевты). Използването на тази форма на тренинг 

позволява да се развива у бъдещите лекари чувствителност към 

груповия процес, способност за това той да се разбира и прилага 

по-адекватно в хода на груповата психотерапия, както и умение 

да се оценяват отношенията, нагласите, психичните проблеми и 

вътрешните конфликти на хората на основата на анализа на 

междуличностното взаимодействие, а също така този вид тренинг 

способства за задълбоченото разбиране на собствената личност, 

на собствените нагласи, позиции, отношения, потребности и 

мотивация. При подготовката на психотерапевтите, Т. С. може да 

бъде насочен както към решаване на отделни задачи (например 

само на повишаване на чувствителността към груповите процеси 

или на постигане на по-дълбоко и адекватно разбиране за самия 

себе си), така и към реализиране в процеса на заниманията на 

повече възможности, предоставени от тази форма на тренинг.  

 

ТРЕНИНГ-ГРУПА //  

ТРЕНИНГОВАЯ ГРУППА 

 

Група, в която се провежда тренинг с определена 

ориенация или групова психотерапия (групповая психотерапия). 

Съставът на Г. Т, особеностите на протичащите в нея процеси, на 

целите и на методиката ù на работа, зависят от изходната 

теоретична позиция, от принципите и критериите за извеждане 

на отделните теоретични категории. 

В съвременната теория за Т. Г. съществуват различни 

подходи, които се развиват в няколко направления. Могат да 

бъдат изброени три основни такива. 

Първото и най-ранното е свързано с опита в провеждането 

на психотерапия с групи пациенти. Тези полумагични опит на 

Месмер (Месмер, Mesmer F. А., 1734-1815), който провежда 
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процедурата „предаване на лечебни флуиди” (передачи лечебных 

флюидов) в група пациенти, страдащи от различни соматични и 

психични заболявания. По-осъзнатото изполване на груповите 

ефекти за усилване на взаимодействието на индивидуалната 

психотерапия (индивидуальная психотерапия) се приписва в 

съвременната литература на Прат (Пратт, Pratt J.), бостънски 

лекар, който работи през 30-те години на XX век. Практиката на 

груповата психоанализа (психоанали) се използва от ученика на 

Фройд (Фрейд, Freud S.) Адлер (Aдлер, Adler A.)  и на 

изследователите Уендър (Уэндер, Wender L.), Шилдер (Шильдер, 

Schilder P.) и Бъроу (Барроу, Burrow T.). Последният въвежда 

термина „групов анализ” (групповой анализ). Морено (Морено, 

Moreno J. L.) през 1932 г. с термина „групова психотерапия” 

(групповая психотерапия) назовава груповата работа с пациенти, 

преминаващи през психодраматична терапия. По-късно подобен 

подход използват и психотерапевтите от други направления, в 

частност Пърлс (Перлс, Perls F. S.) при работата си с гещалт-

групи.  

Към опитите да се приложат груповите форми на 

психотерапия се присъединяват и психолози, които се занимават 

с проблемите на социалната психология, която може да се 

разглежда като второ направление в развитието на Т. Г. 

Приоритет в изучаването на специфичните процеси на 

взаимодействие на участниците в групата в съвременната 

литература се отдава на Левин (Левин, Lewin K.), който 

разработва „теорията за полето” (теория поля). Левин и неговите 

сътрудници съсредоточават вниманието си на изучаването на 

поведението на малките групи. Под малки групи в социалната 

психология се разбира относително неголяма група, чиито 

участници се намират в непосредствено лично общуване и 

взаимодействие. От този момент понятието Т. Г. е пряко свързано 

с понятието „малка група” (малая група). С някои уговорки може 

да се смята, че на практика всеки вариант на групова работа, 

който предполага взаимодествие между участниците, независимо 

дали то е социално-психологически тренинг (социально-

психологический тренинг) или групова психотерапия, се 

провежда именно в малки групи. От гледна точка на социалната 

психология, малката група е уникален обект за тези цели. От 

една страна, тя включва различни хора и това разширява 

възможносттите за използване на технологиите, за развиване на 

способностите за междуличностно взаимодействие (групата като 

модел на микросоциума), а от друга — такава група е напълно 

управляема. Предвид нейното „промеждутъчно положение”, в нея 

съществуват същевременно процеси на диадно взаимодействие и 

почти всички значими в социален план афекти. Впоследствие 

убедителен аргумент в полза на голямата ефективност на 

груповите психотерапевтични занимания става откритието на 
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факта, че практически всички социални въздействия върху 

конкретна личност се опосредстват от малки групи, в които 

дадената личност е включена. Това дава възможност за 

провеждане на психотерапия, която позволява да се оказва 

психотерапевтична помощ без да се откъсва човека от неговите 

микросоциални връзки. По-нататъшното развитие на теорията за 

малките групи помага да се определят ефектите на влияние на Т. 

Г. върху участниците в нея. В съвременната социална психология 

се разработват следните аспекти на груповото влияние: 

влиянието (взаимното влияние) на участниците на групата, т.е. 

специфичните ефекти, обусловените от състава на Т. Г. цели, 

особеностите на ролевото взаимодействие и и на процеса на 

формиране на груповите норми, на поведението на лидера на 

групата (легитимния и неформалния), на груповата динамика 

(групповая динамика), Отделно се разработват въпроси за 

груповата етика и за психичния риск за участниците в Т. Г.  

Подборът на пациентите при всеки вариант на тренинга е 

важен аспект, който често определя ефективността и последиците 

от участието в работата на Т. Г. В зависимост от целите на 

провеждането им и тяхната концептуална база, се разграничават 

Т. Г. по възрастов принцип (Т. Г. за деца, юноши, възрастни и 

стари хора), по клинични характеристики (Т. Г. за болни от 

неврози, болни от психични заболявания в състояние на ремисии, 

кризисни пациенти и суицидни такива и др.). по професионален 

признак (при провеждането на обучителни и комуникативно-

ориентирани Т. Г.), по социален статус (в някои случаи е 

оправдано провеждането на обучителни и комуникативни 

тренинги за ръководители на определено ниво) и по други 

признаци. Общите принцип на подбора при всяка отделна Т. Г. се 

явяват показания за участие в нея и за лична мотивация на 

участниците. 

Целите на Т. Г. могат да бъдат различни: обучение в 

навици за саморегулация, развитие на общи комуникативни 

възможности и обучение в специални комуникативни навици, 

личностен ръст на участниците. Целта на провеждане на Т. Г. е 

не просто да декларира нейната насоченост, но и в съществена 

степен да се реализира процес на организация на груповия 

контекст. Важността на поставянето на цели на Т. Г. се определя 

на първо място от съществуването на различни модели на 

психотерапия, които имат различни цели и задачи, но често 

използват сходни технически прийоми. В качеството на пример 

за важността на поставянето на цели за формирането на 

насоченост на груповия процес в Т. Г. може да послужи 

прилагането на груповата дискусия (групповая дискуссия, 

прийом, който се използва практически във всички без 

изключение Т. Г. с различна насоченост) в социално-

психологичния тренинг за отразяване на ефективността на 
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комуникативната стратегия на участниците в групата и в 

личностно-ориентирания тренинг с цел рефлексия на 

емоционалните причини за неадаптивноот поведение.  

Съществуват множество описателни подходи, 

класификации на груповите роли, от които могат да се отделят 

два основни. Представителите на първия подход смятат, че 

груповите роли се разпределят на ранните стадии от 

формирането на групата, търпят развитие, като в различните 

групи и стадии на груповата динамика се намират сходства. 

Други твърдят, че специфичните групови роли съществуват 

скрито вътре в групата, съставят вътрешната групова същност и 

не се проявяват докато не възникне необходима ситуация, която 

изисква актуализация на определената роля и докато определен 

участник не я приеме върху себе си. Отражение на последният 

подход е и гледището, че груповата роля възниква на етапа на 

разрешеаване на груповото противоречние като някаква 

тенденция на груповото съзнание. Сред другите роли, които по-

често се срещат в класификациите са: лидер (лидер), звезда 

(звезда), помощник на психотерапевта (помощник 

психотерапевта), „изкупителна жертва” (козел отпущения), 

моралист (моралист) и т.н. Характерът на проявленията на 

груповите роли, тяхната интензивност, гъвкавостта на ролевото 

поведение на отделните участници се определят от нормите на 

поведение, възприети в групата. Наличието на адекватни норми 

и на тяхната динамика на началните етапи на Т. Г. спомага за 

формирането на общия групов контекст и на насочеността на 

групата (например искреното изразяване на чувства, 

взаимодействието един с друг на основата на личните желания, 

високото ниво на саморазкриване и др.). Важно значение за Т. Г. 

има позицията и ролята на ръководителя на групата, което също 

зависи от целите и задачите на Т. Г., като общ принцип се явява 

изискването за високо професионално ниво на психотерапевтите 

и психолозите, водещи групоата, за това те да притежават 

способност за гъвкаво ролево поведение и възможност за 

освободено от роли общуване и поведение.  

Груповата динамика се анализира от различни 

изследователи на груповия процес. Много автори описват т.н. 

фази на груповата динамика, но в социалната психология 

мненията относно последователността в смяната на фазите се 

разделят  (Bennis W., Shepard H., 1974). По правило се 

разграничават: фаза на ориентиране и зависимост (фаза 

ориентировки и зависимости), фаза на напрежение и агресия 

(фаза напряжения и агрессии), фаза на формиране на работна 

група (фаза формирования рабочей группы),  фаза на работната 

група (фаза рабочей группы). Тази тенденция на динамика е 

свойствена в пълна степен на групите тогава, когато водещите 

психотерапевти или психолози „не спират” (не останавливают) 
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груповата динамика.  Според тази класификация групата се 

движи от състояние на зависимост от формалния лидер, през 

конфронтация (конфронтация) и възможност да отговаряш за 

качеството на взетите решения към постигане на 

индивидуалните и груповите цели, към открито автентично 

(безролево) поведение. Груповата динамика е свойствена на 

всички свободно развиващи се групи, но не във всички варианти 

на ориентация на Т. Г. се смятат за полезни. Освен изброените, 

могат да се отбележат и други варианти на развитие на групата и 

на поведението на участниците. Примери за друга форма на 

динамика се явява процесът на развитие на саморефлексия и 

самоанализ (самоанализ),  на асоциативно и образно осмисляне 

на собствените цели и на екзистенциалния опит в групите за т.н. 

екзистенциален тренинг (Kociunas R., 1991). 

За трето направление в развието на Т. Г. може да се смята 

недирективният подход на Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.) и 

неговите последователи, които смятат, че терапията или 

консултирането, центрирани върху клиента, следва да се 

занимават най-вече с наблюдаваните в този момент ситуативни 

конфликти. Поведението на ръководителя е либерално, 

недирективно, насочено към взаимодействието между 

участтниците на групата. Роджърс разглежда ръководителя на 

групата като основен партньор на другите участници, който 

формира спонтанното взаимодействие „Аз—Ти”  („Аз— Ты»), без 

то да е обременено от традиционните правила и ограничения. 

Новаторството на този подход се заключава в използването на 

груповия опит за разрешаване на трудностите на отделните 

участници (т.н. групи за срещи/группы встреч). 

Изброените подходи присъстват в съвременните Т. Г. в един 

или друг вид, като в различна степен се акцентират основните 

тенденции, което позволява групите условно да бъдат 

разграничавани според насочеността на терапията, прилагана в 

тях: терапия в група (терапия в группе), терапия на групата 

(терапия группы) и терапия чрез групата (терапия группой). 

Така Т. Г. се явява сложен и многообразен феномен, 

адекватното използване на чиито възможности изисква сериозен 

групов опит и специална подготовка на водещите груповия 

процес.  

Вж също Лабораторный тренинг, Обучение в области 

психотерапии, Тренинг. 

 

ТРИАДА НА РОДЖЪРС // 

ТРИАДА РОДЖЕРСА 

 

Роджърс (Роджерс/ Rogers С. R.), автор на клиент-

центрираната психотерапия (клиент-центрированная 

психотерапия), посочва необходимите условия за успешния 



 

 
~1435~ 

психотерапевтичен процес, които като цяло са достатъчно 

независими от частните характеристики на самия пациент. Сред 

тях той изброява 3 условия, които се отнасят до личността на 

психотерапевта: 

1. Психотерапевтът е конгруентен в отношенията си с 

пациента. 

Конгруентността или автентичността на психотерапевта означава 

необходимостта от правилна символизация от страна на 

психотерапевта на неговия собствен опит. Под опит се разбират 

както неосъзнатите събития, така и феномените, представени в 

съзнанието (всичко, което е потенциално достъпно за съзнанието) 

и отнасящо се към определен момент, а не към съвкупността на 

миналия опит. Отвореността към опита (открытость опыту) 

означава, че всеки стимул, вътрешен или от външната среда, 

няма да се изопачи от даден защитен механизъм (както по 

отношение на емоционалната му окраска, така и относно 

възприеманото му значение). Формата, цветът или звукът от 

околната среда, паметовите следи от миналото или висцералните 

усещания, страх, наслада, отвращение и т.н. — всичко това е 

напълно достъпно за индивидуалното съзнание. Осъзнаването е 

символична репрезентация, незадължително под формата на 

вербални символи, то е някаква част от опита. 

Когато Аз-преживяването (т.е. информацията за въздействието 

на сензорните или на висцералните събития в даден момент) се 

символизира правилно и се включва в Аз-концепцията 

(представата за самия себе си), тогава възниква състояние на 

конгруентност на Аза и на опита. У личността, отворена към 

опита, Аз-концепцията се символизира в съзнанието напълно 

конгруентно с опита. Ако психотерапевтът преживява заплаха 

или дискомфорт в отношенията, а осъзнава единствено приемане 

и разбиране, то той няма да бъде конгруентен в тези отношения и 

психотерапията няма да бъде пълноценна. Не следва да се 

очаква от психотерапевтът, че той винаги ще е конгруентна 

личност. Достатъчно е той всеки път при непосредствените 

отношения с определен индивид да е напълно себе си, с всички 

присъщи нему преживявания в конкретния момент и тези 

преживявания да са правилно символизирани и интегрирани. 

2. Психотерапевтът преживява безусловна положителна оценка 

по отношение на пациента. 

Обикновено при определянето на положителната оценка влизат 

такива понятия като сърдечност, разположение, уважение, 

симпатия, приемане и др. Да оценяваш друг човек безусловно 

положително означава да го оценяваш позитивно, независимо от 

това какви чувства предизвикват определени негови постъпки. 

Постъпки могат да бъдат оценявани различно, но приемането, 

признаването на индивида не зависят от тях. Психотерапевтът 

цени личността на пациента като цяло, той в една и съща степен 
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чувства и преживява безусловна положителна оценка както към 

онези преживявания, от които се бои или се срамува пациентът, 

така и към онези, от които е доволен или удовлетворен. 

3. Психотерапевтът възприема емпатически пациента. 

Да притежаваш емпатия означава да възприемаш субективния 

свят, който включва цял комплекс от усещания, възприятия и 

спомени на друг човек, които са достъпни на съзнанието му в 

конкретния момент, да ги възприемаш правилно, с присъщите им 

емоционални компоненти и значения, сякаш самият възприемащ 

ги е бил този друг човек. Това означава да усещаш болката или 

удоволствието на другия така, както ги чувства самият той, и да 

се отнасяш както него към причините, които са ги породили, без 

да забравяш и за минута това „сякаш” («как если бы») (ако това 

условие се загуби, то даденото състояние се превръща в състояние 

на идентификация). Познанията за субективния свят на 

пациента, получени емпатично, водят до разбиране на основите 

на неговото поведение и на процеса на изменение на личността. 

При осъствието на тези три условия психотерапевтичният процес 

не може да бъде пълноценен. 

Всеки психотерапевт отговаря на тези условия до някаква 

определена степен и, както отбелязва Роджърс, „едни 

несъвършени хора са способни да оказват психотерапевтична 

помощ на други, също така несъвършени хора” („одни 

несовершенные люди способны оказывать психотерапевтическую 

помощь другим, также несовершенным людям”), но колкото по-

изразени са тези условия, толкова по-успешен ще бъде 

психотерапевтичният процес и съответно колкото по-изразени са 

тези условия,  толкова по-значителна ще бъде протичащата при 

него интеграция на личността.  

 

_У_ 

 

УБЕЖДАВАНЕ //  

УБЕЖДЕНИЕ 

 

Представлява само по себе си психотерапевтичен метод за 

психично въздействие върху съзнанието на пациента посредством 

промяна на неговите предишни съждения. У. изгражда основата 

на рационалната психотерапия (рациональная психотерапия). 

Коригирането на неадекватното възприемане на болестта се 

осъществява преимуществено с помощта на У. Психотерапевтът 

провежда съответен на поставената задача подбор на фактите и 

ги подрежда в логичен ред с цел чрез тях да доведе пациента до 

нужните изводи. Беседвайки с болния, той разглежда и 

анализира внимателно всички обективни и субективни данни, 

като така разкрива на пациента как действат механизмите на 

възникване и развитие на разстройствата. След това 
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психотерапевтът преминава към У., по пътя на което достига 

промяна на отношението на пациента към болестта и лечението. 

В рационалната психотерапия на Дежерин (Дежерин, 

Dejerine J.), за разлика от тази на Дюбоа (Дюбуа (Dubois P.), У.  се 

основава в по-голяма степен на емоционалното, отколкото на 

интелектуалното въздействие. В негова психотерапия 

разсъжденията придобиват действена сила, ако се съпровождат 

от емоционално влияние. Лекарят предлага на пациента 

логически доказателства, които последният да обмисли, преживее 

и приеме. 

Невъзможно е да се отдели от У. неговия сугестивен 

елемент, който е свързан с авторитетната личност на лекаря и 

съответно оказва влияние на ефективността на метода. М. 

Бехтерев (Бехтерев, 1911), описвайки метода „лечение чрез 

превъзпитание” («лечение перевоспитанием»), смята за полезно 

съчетаването на У. и на внушение (внушение), особено при 

болните със слабо развита критичност и в частност при децата, с 

цел да се укрепи волята и да се формират нови асоциации. Той 

подчертава важността с помощта на У. болният да привикне към 

по-високи нравствени възгледи, което ще подпомогне 

укрепването на Аза на пациента или на това чрез този метод 

последният да се преориентира към други цели и видове дейност. 

Моралното У. се явява в една или друга степен съставна 

част на всяка една форма на психотерапия, дори ако 

психотерапевтът не го декларира и осъзнава като такова. Той 

съзнателно или неволно обучава пациента в конструктивен 

начин на живот, т.е. убеждава го да поеме лична отговорност за 

своите собствени постъпки и да вземе бъде активен в 

управлението на своя живот, т.е. като цяло му предава своята 

философия – тази на един зрял, независим и отговорен човек.  

Повторното убеждаване (переубеждение, персуазия – рус. 

ез.) представлява процес на замяна (промяна, преправяне, 

трансформация) на по-рано сформираното убеждение с ново под 

влиянието на допълнителна или разяснителна информация, 

получена от различни източници и в различни ситуации. 

Преубеждаването в психотерапията има за цел последователното 

и насочено формиране на убеждения, които променят в 

терапевтична посока представите на пациента за механизмите на 

заболяването му и неговите лечение и прогноза. 

Следва да се отбележи обаче, че макар У. като метод 

предимно на рацоналната психотерапия да води до разширяване 

на информационната страна на съзнанието, до укрепване на 

някои личностни нагласи или до коригиране на погрешните 

възгледи, то не е достатъчно ефективно при решаване на задачи, 

свързани с личностни промени, с преизграждане на нарушените 

отношения на личността, от които произтичат патологичните 

разстройства. 
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Вж също Рационална психотерапия, Сократовски диалог. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ФАНТАЗИИТЕ В ХИПНОТИЧНО 

СЪСТОЯНИЕ ПО МЮЛЕР-ХЕГЕМАН // 

УПРАВЛЕНИЕ ФАНТАЗИЯМИ В ГИПНОТИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ ПО МЮЛЛЕРУ-ХЕГЕМАННУ 

 

Мюлер-Хегеман (Мюллер-Хегеманн, (Muller-Hegemann D.) е 

известен като автор на модификацията на автогенния тренинг 

(аутогенная тренировка) на Шулц (Шульц, Schultz J. Н.). 

Изграждайки системата от занятия в този метод той в по-голяма 

степен от Шулц използва образни представи, като същевременно 

намалява дела на вътрешната реч в него. Мюлер-Хагеман 

(Мюллер-Хегеманн, 1978) препоръчва да се използва прийомът 

„управление на фантазиите” (управление фантазиями), който се 

състои в следното – на пациента, намиращ се в състоянието на 

хипнотично потапяне, се предлага образно да възпроизведе в 

съзнанието си травмиращата ситуация и мислено да я преодолее. 

В хода на хипнотичните сеанси чрез насочване на фантазните 

образи в нужното русло се достига до предварително разрешаване 

на травмиращата ситуация във въображението на пациента. Този 

метод, по мнението на неговия автор, може да се окаже 

ефективен дори при тежки обсесивни и фобийни нервози, 

резистентни към други психотерапевтични методи. Методиката е 

близка до многобройните психотерапевтични прийоми, които 

използват въображението на пациента. В. С. Лобзин (В. С. 

Лобзин, 1986) предлага метода на зрителната репродукция на 

спомените, съпроводена от вербализация (вербализация) и от 

известно управление на възприятията за образите от страна на 

пациента, който се намира в състояние на автогенно отпускане. 

Той също така посочва, че подобни методи могат да се използват в 

състояние на хипноза или на наркотичен сън. А. М. Свядощ (А. 

М. Свядощ, 1982). Близки до психотерапевтичния прийом 

„управление на фантазиите” са „кататимните образни 

преживявания по Лайнер” (кататимные образные переживания 

по Лейнеру). Може да се спомене също и проекцията във времето 

по Лазаръс (проекция во времени по Лазаръс) – пациентът се 

въвежда в хипнотично състояние, след което психотерапевтът му 

помага сам да изгради във въображението си своя бъдещ живот, 

изпълнен с приятни събития. 

 

УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНА ТЕРАПИЯ ПО СЕЛТЪР //  

УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ СЭЛТЕРА 

 

За основател на раздела от поведенческата психотерапия 

(поведенческая психотерапия), който днес носи названието 

„тренинг в себеутвърждаване” (тренинг самоутверждения), се 
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смята Салтер (Сэлтер (Salter А.). Опирайки се на учението на И. 

П. Павлов (Павлов) за класическите условни рефлекси, като 

използва представите за възбудата и за потискането преди 

всичко спрямо поведението, в своята книга „Условно-рефлекторна 

терапия” («Условно-рефлекторная терапия», 1949) Селтър 

предлага програма за работа с пациенти, които притежават доста 

ограничен репертоар от поведенчески стереотипи, поради което 

изпитват чувство на непълноценност, срещат трудности в 

реализирането на своите обикновени желания, характеризират се 

с дефицити в спонтанността и в изразяването на чувства. 

Неговата програма за „експресивен тренинг” (тренинг) 

включва няколко последователно реализирани задачи: 

1) обучение в експлицитно (външно) изразяване на 

чувствата, особено на тези, отнасящи се до междуличностното 

въздействие;  

2) обучение в съгласуваност между вътрешното субективно 

възприятие на емоциите и техния външен, мимически и 

пантомимически израз; 

3) закрепване на новите стереотипи на поведение с 

получаването на диференцирана обратна връзка (обратная 

связь) (информация) от околните; 

4) обучение в използването на местоимението „Аз” при 

изказване на своите желания с поемане на по-голяма отговорност 

и нейното осъзнаване; 

5) тренинг за засилване на способността за спонтанност и 

гъвкавост в поведението както в условията на групата, така и в 

реалния живот; 

6) обучение в използването на самоподкреплението под 

формата на самоодобрение и самопоховала; 

Методът на Салтер започва да се прилага почти 10 години 

след неговото публикуване. Стимул за това се явява друга 

програма за работа с такъв тип пациенти, предложена от Волпе 

(Вольпе, Wolpe J.), който се опира на своето разбиране за 

механизмите на действие на систематичната десенсибилизация 

(систематическая десенсибилизация). От негова гледна точка, 

причина за неувереността на индивида е социалният страх, който 

трябва да стане основна мишена за въздействие. Страхът се 

преодолява с помощта на нови стереотипи на поведение – 

поведение на самоутвърждаване. По-нататък се осъществява 

закрепването им в по-сложни условия. В този тренинг се 

използват следните прийоми: 

1) вербално информиране и инструктуране, позитивно 

одобряване на себеутвърдителното поведение; 

2) поведенчески упражнения с различна степен на 

трудност, поетапно изпълняване от пациентая на упражнения за 

уссвояване на навици за пряко изразяване на собствените 

чувства и желания; 
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3) приемане на нова житейска философия – философията 

на активното отношение към него; 

4) закрепване на нови стереотипи на поведение извън 

терапевтичния кабинет.  

Друг известен представител на поведенческата 

психотерапия, Лазаръс (Лазарус, Lazarus А. А.), разглежда 

тренинга в себеутвърждаване като начин за преобразуване на 

агресията, насочен към самия себе си, а агресията, насочена към 

другите, но в една социално приемлива форма, като придобиване 

на „социална компетентност” от страна на пациента. Постигането 

на последната, от неговата гледна точка, се състои в умението на 

изразяваш своите желания, изисквания, молби, в способността да 

кажеш „не”, да проявяваш външно в поведението си позитивни и 

негативни чувства, да можеш да започваш, поддържаш и 

завършваш беседа, без да потъпкваш своите интереси. 

Така тренингът в себеутвърждаване може да използва 

различни стратегии в зависимост от теоретичните нагласи на 

авторите. Тези различни подходи обаче обединяват няколко общи 

аспекта, които се преработват в рамките на всички тях. 

1. Аз-концепция. Негативната Аз-концепция, изградена в 

онтогенезата, често предопределя неуспешни действия (ефект на 

очакването по Бандура/  эффект ожиданий по Бандуре (Bandura 

А., 1977). Поради това тренингът в себеутвърждаване 

задължително трябва да включва когнитивно преизграждане – 

пациентът трябва да се научи да разпознава автоматичните 

мисли (от типа „Това няма да се получи при мен”, „Това няма да 

ми се удаде” и др.), чрез които той се самопрограмира, и да ги 

замени с положителни. В някои случаи е възможно да се премине 

и през етап на усвояване на когниции, които обезценяват 

значимостта на неуспешните действия. Промяната на 

когнитивния компонент на самооценката изисква и промяна на 

реакциите на околните спрямо поведението на пациента, 

придобиване на способност за дистанциране от ситуацията на 

действие. 

2. Социалната компетентност включва повишаване на 

способността за социална дискриминация, придобиване на по-

голяма гъвкавост в разбирането на контекста на действието, 

разширяване на репертоара от поведенчески реакции. 

Постигането на социална компетентност се осъществява с 

помощта на увеличаването на броя варианти за възприемане на 

ситуацията, като при това особено внимание се обръща на 

първите действия в ситуацията (избор на първа стъпка). 

3. Работата по потискането на страха се гради на основата 

на разрушаването на стереотипното избягване на опасната 

ситуация и на изработването на активно поведение за 

преодоляването ù. 

И доколкото тренингът по себеутвърждаване е свързан с 



 

 
~1441~ 

взаимодействието, то той по правило се осъществява в група. При 

провеждането му трябва да се изхожда от принципа за постигане 

на максимално ефективен стереотип.  

 

УЧЕНЕ //  

НАУЧЕНИЕ 

 

Процес и резултат от придобиването на индивидуален опит, 

знания, умения и навици – У. се разглежда като поява на 

определени способи за поведение в условията на действие на 

конкретни дразнители; с други думи, У. се явява систематична 

модификация на поведението при повтаряне на една и съща 

ситуация. У. встъпва в качеството на основен методичен принцип 

и главна задача на поведенческата психотерапия (поведенческая 

психотерапия) и на важен фактор на лечебното действие в други 

психотерапевтични системи, в частност при груповата 

психотерапия (групповая психотерапия). 

Поведенческата психотерапия по своята същност 

представлява клинично използване на теорията за У., формирано 

в рамките на бихевиоризма (бихевиоризм). Централно място в 

тези теории заемат процесите на класическо обуславяне 

(классическое обусловливание), на оперантното обуславяне 

(оперантное обусловливание) и на обучението по модели. В 

съответствие с това се разграничават три типа У. :У. от типа S, У. 

от типа R и социално У. (или моделиране). Първите два типа У. 

се базират на различни видове обуславяне. В основата на У. от 

типа S лежи класическата парадигма на И. П. Павлов (Павлов). 

Тук реакцията възниква единствено в отговор на въздействието 

на някакъв стимул. Результат от У. по такава схема се явява 

ответното поведение, т.е. поведението, прeдизвикано от 

определен стимул. Подкреплението (подкрепление) в дадения 

случай е свързано със стимула, поради което този тип У. се 

обозначава като У. от тип S. У. от тип R  се основава на 

оперантната парадигма на Скинър (Скиннер/ Skinner В. F.). В 

съответствие с тази схема експериментаторът, наблюдавайки 

поведението, фиксира случайната поява на желателната, 

„правилна” реакция и веднага я подкрепя. Результатът от това У. 

се явява оперантното У. или оперантът. В този случай се 

подкрепя не стимула, а реакцията на организма; а именно тя 

предизвиква подкрeпящия стимул, поради което такова У. се 

обозначава като У. от типа R.  Подчертавайки различията между 

ответното и оперантното поведение, Скинър посочва, че първото е 

предизвикано от стимула, който предшества поведението, а 

второто – от стимула, който следва поведението. С други думи: в 

класическото обуславяне стимулът прeдшества поведенческата 

реакция, която е необходимо да се промени, а при оперантното то 

я следва. Третият тип У. е социалното У., или У. по модели. То 
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предполага У. посрeдством наблюдаване и имитация на 

социалните модели на поведение. Това направление е свързано 

преди всичко с името на американския психолог Бандура 

(Бандура, Bandura А.), представител на медиаторния подход 

(самият Бандура назовава своята теория за медиаторно-

стимулната асоциативна теория). Неговата позиция е, че 

сложното социално поведение се формира посредством 

наблюдаването и имитацията на социалните модели. 

Наблюдаването на модела спомага за това у наблюдателя да се 

изработят нови реакции, облекчава реализирането на 

придобитите преди това нови реакции, а също така модифицира 

вече съществуващото поведение. Бандура разграничава 3 

основни регулаторни системи за функциониране на индивида:  

От негова гледна точка, сложното социално поведение се 

формирa посредством наблюдението и имитирането на 

социалните модели. Наблюдаването на модела спомага за това у 

наблюдателя да се изработят нови реакция, облекчава 

реализирането на по-рано придобитите реакции, а също така 

модифицира вече съществуващото поведение. Бандура 

разграничава 3 основни регулаторни системи на 

функционирането на индивида: прeдшестващите стимули (в 

частност, поведението на другите, което се подкрепя по определен 

начин), обратната връзка (обрaтната връзка) (най-вече под 

формата на подкрепяща последиците от поведението) и 

когнитивните процеси (човекът си представя външните влияние 

и ответната реакция на тях символно под формата на „вътрeшен 

модел на външния свят” («внутренная модели внешнего мира»), 

която обезпечава контрола върху стимула и подкреплението. 

Обикновено се разграничават 3 основни вида поведенческа 

психотерапия, непосредствено свързани с три типа У.: 

1) напрвление, методически основано на класическата 

парадигма на И. П. Павлов и използващо систематичната 

десенсибилизация (систематическа десенсибилизация) или 

други прийоми за редукция на симптома. 

2) напрaвление, методически основано на оперантната 

парадигма на Скинър и използващо различни видове 

подкрепления; 

3) направление, методически основано на парадигмата за 

социалното У. на Бандура, което използва моделирането. 

  Последното включва разнообразни системи за директивна 

психотерапия, целта на които е да променят многобрoйните 

психични параметри, разглеждани като междинни променливи. 

В поведенческата психотерaпия У. се осъществява 

непосредствено, явявайки се целенасочен, систематичен, осъзнат 

процес както от психотерапевта, така и от пациента процес. В 

други психотерaпевтични направления У. също играе определена 

роля и се осъществява пряко и косвено. Благоприятни условия за 
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У. се създават, в частност, в процеса на групова психотерапия. 

Групата се явява модел на реалното поведение на пациента, в 

който той проявява типични за него поведенчески стереотипи и 

така създава условия за индивида, в които той да изследва 

собственото си поведение и междуличностното си взаимодействие, 

позволява да се разграничат в него конструктивните елементи, 

които му носят удовлетворение или предизвикват негативни 

преживявания. В груповата ситуация на многопланово реално 

емоционално междуличностно взаимодействие в значителна 

степен се облечава отказът от нежеланите поведенчески 

стереотипи и се изработват навици за адекватно поведение и за 

пълноценно взаимодействие с други хора. Съществена роля в 

този процес играе наблюдаването на участниците в групата, на 

техните реакции, които са предизвикани от това поведение, а 

също имитационното поведение. Новите, по-адаптивни форми на 

взаимодействие се подкрепят положително в групата, пациентът 

започва да чувства своята способност към изменения, които носят 

удовлетворeние на самия него и се възприемат положително от 

околните. В съвременните направления на недирективната 

психотерапия, У. се осъществява в рамките на модела на 

социалното У. по-скоро по косвен път. 

 

_Ф_ 

 

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ НА  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ГРУПА // 

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ  

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Това са етапи на груповия процес, които се характеризират 

със специфични видове активност и взаимодействие на 

участниците в групата и които изпълняват различни функции. 

Специфичният фазов характер на процеса на групова 

психотерапия (групповая психотерапия), който се установява 

както на ниво общогрупови променливи, така и равнището на 

индивидуално-психичните показатели, е признат от 

психотерапевтите-практици и от изследователите на груповата 

психотерапия. Съществуването на различни периодизации на 

груповия процес се определя от различни теоретични 

ориентации, схеми за наблюдение и парамтерни, чието изследва 

служи за основа за разграничаването на определени Ф. Р. П. Г. 

На описателно ниво обаче у повечето автори се установяват 

повече сходства, отколкото различия, което позволява да се 

говори за относително единно разбиране на процеса на групова 

психотерапия.  

Първата Ф. Р. П. Г. представлява сама по себе си период на 

образуване на групата като такава и съвпада с постъпването на 
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пациентите в клиниката и тяхната адаптация към новите 

условия. Пациентите имат различни нагласи и очаквания 

относно лечебнието — по-малко или по-реалистични, 

оптимистични или песимистични, насочени към оздравяването 

или амбивалентни, но практически за всички тях в началото е 

характерно преувеличаването на ролята на фармакотерапията и 

на симптоматичните методи за лечение, отсъствие на адекватни 

представи за психотерапията изобщо и за груповата 

психотерапия в частност, стремеж към пренасяне на 

отговорността за процеса и за резултата от лечението върху 

психотерапевта, неразбиране на значението на собствената 

активност за постигането на положителните резултати от 

лечението, очакването за директивно поведение от страна на 

лекаря в неговата роля на ръководител. Тези нагласи се проявява 

в надеждата за това психотерапевта да даде различен тип 

насочващи инструкции — пациентите очакват от него него 

указания, ръководство, активни действия. Типични също така са 

приписване на психотерапевта на ролята на учителя, вярата в 

„магията на бялата престилка” (магия белого халата). Болните 

говорят за своите симптоми и настроение, опитват се да обсъждат 

общи или по-малко съществени проблеми. Несъответствието 

между очакванията им и реалното поведение на психотерапевта 

предизвиква у болните безпокойство, което допълва 

индивидуалната тревога и напрежение, свързани с началото на 

лечението, с откъсването от привичната обстановка, страха пред 

непознатата форма на лечние, наличието на симптоматика (и 

понякога усилването ù в този период) и на вътреличностни и 

междуличностни проблеми. Всичко това заедно създава в групата 

високо ниво на напрежение, което се явява характерна черта на 

първата Ф. Р. П. Г. Понякога в рамките на тази фаза може да се 

наблюдава период, обозначаван като псевдосплотеност 

(псевдосплоченость), който представлява сам по себе си 

псевдотерапевтична, неконструктивна активност на пациентите. 

Псевдосплотеността по-често се реализира в 3 основни варианта. 

Първият може да бъде обозначен като „ние сме много добри” (мы 

очень хорошие). Такава ситуация се създава, ако групата се 

състои от достатъчно активни пациенти, които имат сходен 

достатъчно висок социален статус и които смятат 

интелектуалните компоненти на психотерапията за много важни. 

В групата, състояща се от такива пациенти, периодът на 

запознанството, който обхваща по правило първото занятие, 

понякога се разтяга в няколко сеанса и се превръща в дълъг 

разказ на всеки един от групата, насочен към „драматизиране” 

(драматизация) на обективната житейска ситуация, към 

преувеличено подчертаване на „обективните” (объективные) 

причини за собственото заболяване, към обвиняване на околните 

и пренасяне на тях на отговорността за „всички беди” (все беды). 
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Тогава илюзорната „уникалност на собствените страдания” 

(уникальность собственных страданий) се замества от усещането 

за „уникалността на страданието на събралите се в група хора” 

(„уникальности страданий собравшихся в группе людей”), които, 

бидейки „честни, искрени, порядъчни, справедливи, отговорни, 

чувствителни” (честными, искренними, порядочными, 

справедливыми, ответственными, чувствительными) често са 

много по-силни от всички останали — дебелокожи като слонове, 

безотговорни (толстокожие как слоны, безответственные) — но се 

измъчват от несправедливостта и несъвършенството на човешкия 

живот и отношения. На този фон се формира и 

псевдосплотеността, която възпрепятства изработването на 

психотерапевтичните норми и по-нататъшното развитие на 

групата в терапевтична насока. В дадения случай може да се 

говори, че основа на псевдосплотеността се явява 

„псевдоемоционалната подкрепа” (псевдоэмоциональная 

поддержка). Втори вариант на псевдосплотеността може да се 

формира на основата на „научността” (научность). Това се 

наблюдава, ако групата, безрезултатно изизскваща от 

психотерапевта теоретична обосновка, сама (обикновено при 

наличие на пациенти, професионално причастни към 

медицината, психологията, физиологията, педагогиката), 

започват да се изказват и да обсъждат концепции, свързани със 

стреса, с механизмите на невротичните разстройства, с 

особеностите на човешката психика и общуване и т.н. И накрая, 

третият вариант на псевдосплотеността може да се проявява в 

ситуацията на „изкупителната жертва”   (козeл отпущения), в 

която дълго време по неконструктивен начин вниманието на 

групата се обръща към един участник от нея. Тази роля най-често 

получава пациентът, който рязко се отличава в своето поведение 

от другите членове на групата (например пациентът, който е 

представител на „младежката култура” (молодежной культуры). 

Това явление може да се обозначи като псевдоконфронтация 

(псевдоконфронтация). 

В групата, чието развитие се характеризира с наличието на 

период на псевдосплотеността, обикновено всичко завършва с 

взаимни съвети, които всеки един от членовете на групата е 

слушал през живота си много пъти и неведнъж е имал 

възможност да се убеди в тяхната абсолютна безполезност. 

Подобна група неизбежно се разочарова от избраната позиция и 

започва да разбира собствената си непродуктирвност. Задачата 

на психотерапевта през този период се заключава в това да 

помогне на групата да разкрие истинския смисъл на случващото 

се, нейната конфликтогенност и непродуктивност, защитния ù 

характер, сходността ù с позицията на пациентите в реалния 

живот. Излизането от тази ситуация се съпровожда от ново 

повишение на напрежението в групата, обусловено от 
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осъзнаването (осознание) на неконструктивността на създалата 

се ситуация и от усещане за изчерпаност на собствените 

възможности за нейното разрешаване. Формално 

псевдосплотеността е негативно явление, доколкото тя забавя 

процеса на изработване на груповата култура, но нейното 

наличие може да изиграе важна положителна роля, доколкото 

групата придобива първичен опит за анализ и преработка на 

възникващите трудни ситуации. Незавсимо от наличието или от 

отсъствието на псевдосплотеност, първата Ф. Р. П. Г. като цяло се 

характеризира с пасивно, зависимо поведение на пациентите и с 

високо ниво на напрежението в групата. В литературата тази 

фаза преди всичко получава названия като „фаза на ориентация 

и зависимост” (фаза ориентации и зависимости), „фаза на 

псевдоинтеграция” (фаза псевдоинтеграции), „фаза на пасивна 

зависимост” (фаза пассивной зависимости), „фаза на напрежение” 

(„фаза напрежения”), „фаза на търсене на смисъла” (фаза поиска 

смысла”), „фаза на регресивността” (фаза регрессивности”), „фаза 

на неувереността” („фаза неуверенности”). 

Втората Ф. Р. П. Г. също се характеризира с високо ниво на 

напрежение, но, за разлика от първата фаза, където 

напрежението се съпровожда от пасивността на пациентите, тук 

тяхното поведение става по-активно, по-заредено афективно, със 

скрита или явна агресия по отношение на психотерапевта. 

Започва борба за лидерство, за място в групата, изострят се 

вътреличностните конфликти, ясно се разпределят ролите, расте 

съпротивата (сопротивление).  Важна съставляваща в тази фаза 

е наличието у пациентите на агресивни чувства към 

психотерапевта, който се възприема или като непрофесионално 

работещ, или като хладен, безразличен човек, който не иска да 

помогне на групата и демонстрира своята откъснатост, 

отстраненост от нея. Групата обаче далеч невинаги и не веднага 

открито показва своите чувства към психотерапевта, доколкото го 

разглежда като формален лидер, като официално лице, което не 

може да бъде критикувано и към което е забранено да се 

проявяват агресивни чувства. В този случай в качеството на обект 

на приложение на агресивните чувства може да бъде избран 

някой член на групата или терапевтичния метод, без 

психотерапевтът да бъде отнасян към него. Главните теми през 

този период са откритото изразяване на чувствата към 

психотерапевта, обсъждане на актуалната ситуация в групата, 

съпоставката на възгледите и на позициите на нейните 

участници, в частност по отношение на очакванията на 

пациентите и на по-нататъшното функциониране на групата.  

Единствено отктитата конфронтация (конфронтация) на 

групата с психотерапевта може да помогне да се излезе от тази 

ситуация, като съществено значение има и конфронтацията със 

собствените чувства, доколкото откритото изразяване на 
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чувствата по отношение на психотерапевта, от една страна, се 

явява предпоставка за развитие на истинска сплотеност, а от 

друга — вече в този период създава благоприятни условия за 

разкриване и за анализ на много значими за пациентит 

проблеми, като търсенето на подкрепа, зависимост и 

самостоятелностн, на подчинението и доминирането, 

отговорността, съперничеството, взаимоотношенията с 

авторитетите (в това число и с родителите), атрибутиране на 

негативните емоции и т.н. Много от тези проблеми се пренасят от 

болните върху психитерапевта и изходът от тях и частичната им 

преработка може да бъде осъществена вече на тази фаза за 

сметка на анализа на взаимоотношенията с психотерапевта. В 

групата, преминала през фазата на псевдосплотеността, 

конфронтацията с лекаря и откритото изразяване на емоциите 

протичат по-спонтанно и интензивно. Възможно е това да е 

свързано с вече наличният опит по отношение на анализа на 

груповата ситуация, с изразяването на негативните чувства без 

„катастрофални” («катастрофические») последици, а също така с 

по-високото ниво на напрежение в групата, доколкото у 

пациентите възниква усещане, че психотерапевтът не само сам 

нищо не им предлага, но и не подкрепя, а напротив — критикува 

техните начинания.  

В рамките на тази фаза се разгръща широка дискусия, 

същността на която се заключава в това, че, по мнение на редица 

автори, конфронтацията на групата с психотерапевта се явява 

изключително травматична за пациентите, води след себе си 

неимоверен ръст на напрежението, покачва тревогата, ето защо 

директната конфронтация трябва всячески да се избягва. 

Спонтанната конфронтация на групата с психотерапевта далеч 

невинаги носи изразен характер, при това, ако психотерапевтът 

заеме позицията на внимателен, доброжелателен, разбиращ 

консултант, недирективно насочващ активността на групата, то 

конфронтацията може изобщо да се избегне. Указаната позиция 

на психотерапевта обаче, разбирана и възприемана адекватно от 

пациентите, се формира единствено в процеса на групова 

динамика (групповая динамика), според степента на развитие и 

на структуриране на групата. Колкото и правилно да се държи 

психотерапевтът, неговото поведение, поради спецификите на 

груповата психотерапия (като метод, при който основен 

инструмент за въздействие не е толкова психотерапевтът, а 

групата), първоначално винаги ще се различава от очакванията 

на пациентите. На тази фаза става дума не толкова за 

конфронтация с психотерапевта, колкото за конфронтация на 

пациентите с техните собствени очаквания, чувства, конфликти и 

проблеми. Опитът показва, че усилията да се избегне тази фаза, 

игнорирането на изброените явления, водят до намаляване на 

психотерапевтичния потенциал на групата, на нейната 
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активност, спонтанност и на самостоятелността на пациентите, до 

изопачаване на груповия процес и неговото превръщане в най-

добрия случай в индивидуална психотерапия (индивидуальная 

психотерапия) в група, а също така и до възприемане от 

психотерапевта на директивна позиция. Освен това, често така се 

провокира и преждевременна, психотерапевтично безрполезна (а 

понякога и вредна) концентрация на вниманието на групата 

върху един от участниците (търсене на „изкупителна жертва”/ 

«козел отпущения»).  Конфронтацията с психотерапевта е по-

ефективна за развитието на групата (и по-малко травматична за 

пациентите), доколкото способства за изработване на груповите 

норми в по-кратки срокове, позволява на групата да придобие за 

сметка на психотерапевта опит в преодоляването на сложни 

ситуации и на страх от негативни емоции. Именно изрзяването и 

вербализацията (вербализация) на негативните емоции 

представляват за пациента особена трудност, те го блокират, 

доколкото болните се страхуват да се превърнат от субект на 

агресия в неин обект. Ето защо далеч по-малко травматично за 

пациентите е придобиването на опит с материал, при който обект 

на негативните чувства е психотерапевтът, който освен това е 

способен да демонстрира конструктивен начин за изход от 

подобна ситуаиця. Напрежението в тази фаза трябва напълно да 

се контролира от психотерапевта и да се определи като 

общогрупова ситуация, но и като породено от индивидуалните 

особености на членовете на групата и на самия психотерапевт, а и 

на неговия професионален опит. От степента на интензивността 

на фазите и на конструктирвността на нейната преработка в 

голяма степен зависи по-нататъшният психотерапевтичен 

потенциал на групата. Недостатъчната преработка на тази фаза, 

още повече — нейното игнориране, съществено влияят на хода на 

груповия процес и периодично могат да блокират груповата 

активност, особено при появата в групата на нови, по-сложни и 

напрегнати проблеми. За завършек на този период се смята 

откритото изразяване на чувствата към психотерапевта и анализ 

на техните причини. В литературата тази фаза се обозначава 

като „фаза на изразяване на агресивността” (фаза 

растормаживания агрессивности), фаза на борбата (фаза борьбы), 

фаза на конфликта между членовете на групата и формалния 

лидер (фаза конфликта между членами группы и формальным 

лидером), фаза на бунта в отношението към психотерапевта (фаза 

бунта в отношении психотерапевта). 

Третата Ф. Р. П. Г. се характеризира с процес на 

структуриране на групата, с консолидация на нейните норми, 

цели и ценности. Проявяват се активност, самостоятелност и 

отговорност на всеки член на групата сам по себе си, от страна на 

другите участници и на групата като цяло. Формира се групова 

сплотеност — най-важното условие за ефективността на 
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психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа). 

Съвместната дейност по разрешаването на кризисната ситуация, 

при която повечето пациенти изпитват сходни чувства и са 

разрешавали по сходен начин, съвместното изработване на 

груповите норми, правят по-естествен за пациента процеса на 

приемане на „груповата култура” (групповая культура). По този 

начин, у болния се развива чувство за принадлежност към 

групата, на отговорност за нейната работа. В отговор пациентът 

получава признанието на групата, което оказва влияние на 

степента на самоуважение и на себеприемане на самите 

пациенти. От своя страна, това повишава привлекателността на 

групата за всеки отделен пациент и способства за по-нататъшното 

развитие на груповата сплотеност. В литературата тази фаза се 

нарича фаза на развитие на сплотеността („фаза развития 

сплоченности»), фаза на развитие на сътрудничество („фаза 

развития сотрудничества»), фаза на изработване на груповите 

норми («фаза выработки групповых норм»), фаза на взаимно 

разпределение на функциите («фаза взаимного распределения 

функций»). 

Четвъртата Ф. Р. П. Г. представлява сама по себе си фазата 

на активно работещата група. Възникналите в предишната фаза 

сплотеност, заинтересованост на участниците един към друг, 

емоционалната подкрепа (эмоциональная поддержка), 

искреността, спонтанността, създават възможност за развитие на 

процеса, насочен към решаване на същинските 

психотерапевтични задачи. За този период е характерно 

взимането на решения и използването на придобития опит в 

извънклинични ситуации. В литературата тази фаза се 

обозначава като „работна фаза” (рабочая фаза), „фаза на 

развитието” (фаза развития), „фаза на целенасочената дейност” 

(фаза целенаправленной деятельности), „фаза на промяна на 

отношенията и нагласите” (фазу изменения отношений и 

установок), (фаза на изработване на новите ценности) (фазу 

выработки новых ценностей).  

В зависимост от спецификата на конкретната група, 

указаните фази могат да имат различна продължителност, но 

като цяло първите две обикновено обхващат от 20 до 30% от 

времето на работа в психотерапевтичната група. 

 

ФАКТОРИ НА ЛЕЧЕБНОТО ДЕЙСТВИЕ  

НА ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ФАКТОРЫ ЛЕЧЕБНОГО  

ДЕЙСТВИЯ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Да се даде отговор на въпроса кои фактори определят 

лечебното действие на един или друг психотерапевтичен метод – 

означава да се достигне до проблема за управлението на 
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психотерапевтичния процес. За да се раграничат най-значимите 

Ф. З. Л. Д. Н. П. се използват три подхода: изследване на 

представите на пациента за това как им е помогнал даден 

психотерапевтичен метод; изследване на оценките на 

психотерапевтите, провели лечението; изследване на 

заключенията на независими експерти, невъвлечени в 

психотерапевтичния процес. 

Разграничаването на едни или други фактори в значителна 

степен се определя от теоретичните възгледи на изследователите. 

Ето защо в рамките на всяко от основните направления се 

подчертава ролята на различни Ф. З. Л. Д. Н. П. Целесъобразно е 

основните Ф. З. Л. Д. Н. П. да бъдат разглеждани в съответствие с 

трите най-важни плана на човешкото функциониране: 

емоционален, познавателен (когнитивен) и поведенчески. 

Преимуществено с емоционалната сфера са звързани 

такива фактори като безусловно приемане, толерантност, 

интерес, симпатия, загриженост, групова сплотеност, катарзис 

(катарсис), преживяване на силни емоции, проява на 

интензивни лични чувства, алтруизъм, корективен емоционален 

опит (коррективный эмоциональный опыт), пренос (перенос), 

идентификация. 

В съшата плоскост, но с ориентация към бъдещето, се 

разполагат фактори като вяра и надежда, които изразяват 

частично осъзнатата възможност целта да бъде постигната. 

Внушението (внушение) и поддържането на надеждата, на 

вярата в оздравяването имат място във всички видове 

психотерапия. Те встъпват в качеството си на основен механизъм 

на лечебното действие при използването на директни сугестивни 

внушения, на плацебо-терапия (плацебо-терапия) и на някои 

други. Появата и закрепването на вярата на пациента в 

успешността на психотерапията са неразривно свързани с вярата 

на психотерапевта в самия себе си и с ефективноста на 

прилагания от него метод. Способността на лекаря още от 

първата среща с болния да го „зарази” с увереност […] често 

предопределя успеха на последващите действия на специалиста. 

Вярата в оздравяването и възникването на положителна 

перспектива […] са неотделими една от друга и са обърнати 

преди всичко към „здравата” част на личността. 

Наличието в групата на болни с добри резултати от 

проведеното лечение, които се намират на различни негови 

етапи, засилва действието на тези фактори (при групова и 

колективна психотерапия/ коллективная психотерапия, 

групови форми на хипноза/ гипноз, автогенна тренировка/ 

аутогенная тренировка и др.). Появата на перспектива става нов 

мотив, който помага да се продължи лечението и да се 

преодоляват трудностите. 

Преимуществено към когнитивната сфера се отнасят такива 
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Ф. З. Л. Д. Н. П.  като получаването на нова информация, на 

съвети и препоръки, интелектуализацията, обратната връзка 

(обратная связь), себеизследването (самоэксплорация), 

конфронтация (конфронтация), тестирането на реалността, 

универсалността (осъзнаване/ осознание) и усещане за общност). 

В тази группа влизат механизми на лечебното действие, които в 

значителна степен намаляват нивото на неопределеност на 

представите на пациента за неговата болест, личностни 

проблеми, близки цели и задачи, което води до дистанциране от 

значимите преживявания, които служат за източник на 

декомпенсация […]. Аз-образът се разширява чрез включването в 

него на преди това отхвърляни негови аспекти: представи за себе 

си, за своето поведение, цели, начини за тяхната реализация. В 

някои видове психотерапия – в рационалната, груповата и 

колективната психотерапия, когнитивната психотерапия 

(когнитивная психотерапия), рационално-емоционална 

психотерапия (рационально-эмоциональной психотерапия), 

личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия на Карвасарски, Исурина, Ташликова (личностно-

ориентированной (реконструктивной) психотерапии 

Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова) – измененията в тази 

плоскост се явяват определящи. 

Към поведенческата сфера могат да бъдат отнесени такива 

Ф. З. Л. Д. Н. П. като междуличностно учене, имитационно учене 

(подражание), десенсибилизация, експериментиране с нови 

форми на поведението, придобиване на навици за социализация. 

Ученето (научение) в широк смисъл при различни форми на 

психотерапията протича както директно – чрез инструкции, 

препоръки, команди, съвети, така и косвено по пътя на 

наблюдението, моделирането, явното и неявното използване на 

поощрения и на наказания (по-често под формата на социално 

неодобрение, на неприемане). Груповите форми на психотерапия 

предоставят големи възможности за реализиране на процеса на 

учене. Групата позволява на пациента да изследва особеностите 

на междуличностните взаимодействия, разграничаването в тях 

на конструктивни и неконструктивни елементи, които носят 

удовлетворение или предизвикват негативни преживявания, да 

избере адекватни стереотипи на поведение в съответствие с 

неговите собствени цели и с оглед очакванията на другите. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧНА АБРЕАКЦИЯ //  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АБРЕАКЦИЯ 

 

Предполага използване на медикаментозни средства за 

постигане на катарзис (катарсис) (ефир, амитал-натрий и др.). 

В периода, когато лекарството започва да действа, пациентът 

бива насърчаван да се потопи в психотравмиращата ситуация 
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колкото се може по-дълбоко, да реагира колкото се може по-

емоционално (да крещи, да кълне, да плаче и т.н.). Ф. А. е по-

ефективна при по-повърхностно изтласкване, което обикновено се 

наблюдава в случаите на непродължителни травматични 

неврози. 

 

ФИЛОСОФСКА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО САХАКЯН //  

ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО СААКЯНУ 

 

Философската психотерапия по Сахакян (Саакян/ Sahakian 

W. S., 1976) представлява система, която изполва представите, 

нагласите, убежденията, светогледа (житейската философия) на 

човека като средство за изменение, контрол или за справяне с 

неговите психични или емоционални проблеми и, следователно, 

за оказване на влияние върху неговите поведенчески стереотипи, 

върху неговото психично и емоционално състояние. 

Авторът изхожда от теоретичната предпоставка, че на 

поведението и на емоционалното състояние на човека не оказват 

влияние неговият жизнен опит и същинският психотравматичен 

фактор. Състоянието на човека според Сахакян се определя 

изключително от това какв той мисли за този фактор. 

Коригирането на тези представи се явява основата, на която се 

базира практическото приложение на методиката. 

Сахакян смята, че причината за това индивидът да стане 

жертва на своя предишен опит и на своите комплекси, е 

единствено в неговата вяра, че поведението му е неизбежно 

детерминирано от миналия му опит. Ако човек престане да вярва 

в това, той ще усети вътрешно освобождаване, което ще му 

позволи свободно да избира от онези възможности, които са 

достъпни за реализиране. Емоционалното напрежение се 

предизвиква по принцип не от трагедията, която преживява 

даден човек, а от неговата нагласа спрямо нея, от философската 

интерпретация или представите, които той свързва с нея. Именно 

представите притежават силата да обуславят състоянието на 

индивида. Предлаганата от Сахакян психотерапия има за цел да 

коригира представите на човека за неговите проблеми. Авторът 

изхожда от това, че новите представи, получени в хода на 

психотерапията, трябва да обуславят по-нататъшното поведение 

на болния.  

В психологическата обосновка на своя метод Сахакян се 

опира на феноменологичните теории за личността на автори като 

Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.) и Франкъл  (Франкл, Frankl V. 

E.). 

Най-съществената намеса, която предлага Сахакян, е 

следната: на болния се препоръчва да игнорира заплашващия го 

обект, доколкото той не представлява сам по себе си първичен 

или директен източник на дискомфорт; обяснява,  че неговивт 
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първичен източник е самият опит за преодоляване или за 

справяне с обекта, който предизвиква напрежение. Нужно е да се 

направи следното – не да се елиминират сами по себе си 

симптомите, а онова емоционално напрежение, което възниква 

при борбата с тях. В ситуациите, при които човек не е в състояние 

да се освободи от страданието, той може да измени своето 

отношение към него. Емоциите на пациента започват да се 

контролират от само себе си, едва когато философският възглед 

към живота се промени и той започне да приема ситуацията, в 

която се намира. 

Както е видно, основен философен източник, на който се 

опира авторът при формулирането на неговите психологически 

подходи, се явява философията на стоиците. 

 

ФЛАШ-ТЕРАПИЯ ПО БАЛИНТ // 

ФЛЭШ-ТЕРАПИЯ ПО БАЛИНТУ 

 

Методиката на Балинт (Балинт, Balint M.) представлява 

сама по себе си оригинален прийом за интензифициране на 

психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая 

психотерапия). Разработвайки краткосрочни модели за 

психотерапия, Балинт установява, че фокусът на намесата може 

да се определи единствено с помощта на т.. „детективна” 

(детективная) техника за психоанализа (психоанализ), при която 

на фона на формиращите се пренос (перенос) и съпротива 

(сопротивление) на болния, фокусът постепенно „изкристализира” 

от общия материал за изследване. 

Фокусът може да бъде определен също така и при правилно 

„настройване” (настройка, tuning-in) на психотерапевта към 

проблематиката на пациента, която води до мълниеносна поява 

на онова „аха” (от англ. език – мълния). Преживяването на 

„светкавицата” («флэш») не само помага на лекаря по-бързо да 

открие основното направление на психотерапия, което да 

използва, но също така е важно преживените от психотерапевта  

при „светкавица” реакции и конфигурации от емоции да бъдат 

формулирани по-късно по адекватен начин пред болния, което от 

своя страна създава у него и у психотерапевта нови нагласи и 

очаквания. Формира се нова реалност за преживяванията на 

пациента, която му помага да изостави своите патогенни 

стереотипи на поведение от миналото. 

Методиката Ф. – Т. П. Б., според замисъла на нейния автор, 

трябва да обхваща цялата проблематика на болния и неговите 

защитни психодинамични механизми. Остава обаче под въпрос 

доколко прийомът „светкавица” може реално да измени 

характера на поведението на пациента в конфликтни ситуации 

без интензивна преработка на проблемния материал. Балинт не 

толкова описва една нова оригинална психотерапевтична 
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методика, доколкото отново систематично изследва отдавна 

използвания от специалистите процес на интуитивно мислене. За 

разлика от традиционната класическа процедура, съпровождана 

в хода на психотерапията с формиране на регресивна, зависима 

от психотерапевта позиция на болния, прийомът „флаш” («флэш») 

при правилното му изпълнение не инфантилизира пациента, 

създава по-благоприятни предпоставки за засилване не неговия 

„Аз” и, повишавайки свободата на неговия избор, му предоставя 

по-добри възможности да се преориентира. По сила на това, по 

мнение на Балинт, методиката е особено показана в работата с 

алекситимични болни, което има особено значение за 

психосоматичната медицина.   

Авторът се съмнява във възможностите на рационалното 

обучение на лекарите в този метод. Той допуска, че 

продължителните занимания в балинтовски групи 

(балинтовские группы) спомагат за общото засилване на 

интуитивността на мисленето на психотерапевта и съответно 

увеличаат възможностите му да провежда флаш-терапия. 

 

ФОКАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПО МЕЙЛЪН //  

ФОКАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО МАЛАНУ 

 

Концепцията, разработена от Мейлън (Малан/ Malan D. Н., 

1963), отразява както по-отдавнашните, така и съвременните 

тенденции на поддръжниците на психоанализата (психоаализ) 

да създадат различни варианти на краткосрочна 

психоаналитично-ориентирана психотерапия. Още Френч 

(Френч,  French Т. М.), в стремежа си да повиши ефективността и 

същевременно икономичността на психоаналитичната 

психотерапия (психоаналитическая психотерапия), предприема 

опит да разработи проблема както за актуалните, така и за 

„фокалните”  («фокальные» конфликты), предполагайки, че 

подобен конфликт ще се съпровожда от положителни промени в 

състоянието на пациента. 

Този подход, по-късно разработен щателно от Мейлън, като 

пренася акцента в психотерапевтичния процес върху фокалната 

тема, се явява едновременно с това отказ от анализа на 

преживяванията от ранното детство, който лежи в основата на 

класическата психоанализа (классический психоанализ). Едва 

след Мейлън Сифнеос (Сифнеос, Sifneos P. E., 1979) предлага 

една близка до Ф. П. П. М. концепция за краткосрочна 

динамично-ориентирана психотерапия, която бива 

противопоставена на супортивната (поддържаща) 

психотерапия. 

Обща цел на Ф. П. П. М. е изключването от 

психотерапевтичния процес на факторите, които определят 

продължителността на лечението, бягството от „безвремието” на 
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класическата психоанализа по пътя на пренасянето на 

вниманието върху все по-отдалечените от ранната детска възраст 

преживявания на пациента.  

В основата на Ф. П. П. М. лежи представата, често опираща 

се на изказванията на пациента за това, че неговото разстройство 

е предизвикано от конфликт. Терапевтичната значимост на 

„фокуса” се определя съвместно от психотерапевта и пациента и 

налага да се даде отговор на следните въпроси: трябва ли 

терапевтът и пациентът да се спират на този конфликт с цел 

последващата му преработка, нужно ли е да го модифицират или 

формулират отново. Избирателното настройване към фокалната 

тема, разглеждано от различни страни, се съпровожда с 

отхвърляне на всички други възможни теми. Базирайки се на 

своя опит, Мейлън твърди, че възприемането на все още 

доопитната обусловеност на актуално протичащите 

междуличностни процеси като опора не просто не е чужда на 

ускоряването и на съкращаването на продължителността на 

терапията, но дори съдейства за това. „Преносните указания” 

(„переносные указания”) са особено плодотворни, ако те обхващат 

„линните на свързване” («линии связи») между пораждащите 

(проблеми – бел. прев.) отношения в миналото и отношенията, 

актуални в процеса на лечение. В системата на Ф. П. П. М. важен 

момент се явявя преодоляването на негативните емоции (агресия, 

печал и др.), свързани с предполагания край на лечението. 

 И доколкото и двамата партньори в хода на лечението 

трябва да встъпят в дълбок терапевтичен контакт, за да могат по 

възможност да преминат неизбежно възникващото напрежение 

по-леко, по мнение на Бекер (Беккер, Becker A. M., 1982), може да 

се очаква засилване на процеса на обучение и на придобиване на 

способности за преодоляване на социалните конфликти и тяхното 

разпростиране върху други обективни обстоятелства в живота на 

пациента. Сифнеос вижда в тази терапия голяма самостоятелност 

от страна на пациента да определи своите проблеми, да избере 

насоки за тяхното разрешаване, която може да смекчи по-

авторитарната позиция на психотерапевта в класическата 

психоанализа. 

Показанията и прогнозата за ефективността на Ф. П. П. М. 

се определят от редица фактори: наличието на хипотези за 

съществуването на определен фокален конфликт у конкретния 

пациент; неговите желания и способност за сътрудничество в 

условията на интерпретиращ конфронтационен процес, който 

неизбежно се съпровежда от емоционално напрежение. Отговор 

на тези въпроси може да бъде получен единствено въз основа на 

интерпретацията (интерпретация) на материала от първите 

(пробни) психотерапевтични сеанси. Мотивацията за излекуване 

в голяма степен се определя и от характера на патологичното 

разстройство, от свързаните с него страдания и от отсъствието на 
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ярко изразена вторична печалба от болестта, за която е типична 

връзката между проявите на болестта и социалното 

функциониране на пациента. 

С оглед посочените прогностични фактори Мейлън смята 

фокалната терапия за показана дори при болни с относително 

дълги и тежки разстройства, при които водещата роля винаги 

(или често) се приписва на класическата психоанализа. 

При описване на основните механизми на лечебното 

действие на фокалната психотерапия обикновено се подчертава 

ролята на корективния емоционален опит (коррективный 

эмоциональный опыт Александера/ Alexander F. G.), на 

интензивните процеси на вчувстване и разбиране, или 

„настройването на една вълна”, които Балинт (Балинт/ Balint 

M.) описва като „светкавица” между пациента и психотерапевта, 

а също така на процесите на „самоизследване” и на „опитно 

самопознание” на Роджърс (Роджерс/ Rogers С. R.). 

Обосновавайки ефективността на фокалната психотерапия, 

Мейлън придава голямо значение на „ентусиазма на 

психотерапевта” в качеството му на съществен неспецифичен 

фактор. 

Според Бекер (Беккер) най-важна роля в Ф. П. П. М. играе 

въвеждания в психотерапевтичния процес от самото му начало 

фактор на „времевите рамки”, който интензифицира поставянето 

на терапевтичните цели и разработването на терапевтичния 

план, дори ако първоначално става дума единствено за 

предположения и намерения. Тук се виждат съществените 

различия с безкрайната или характеризираща се с отворен и 

неопределен завършек психоанализа. На заден план в тези 

условия остава въпросът следва ли да се провеждат от 10 до 40 

психотерапевтични занятия както предлага самият Мейлън или 

20, както смята Сифнеос. 

По данни на много автори, от всички психоаналитични 

методи именно фокалната психотерапия често дава най-

убедителни резултати. Краткосрочността и явната ориентация 

към целта я правят в същото време и по-достъпна за 

контролираните емпирични изследвания, отколкото е 

психоанализата например. 

 

ФРАКЦИОННА ХИПНОЗА //  

ФРАКЦИОННЫЙ ГИПНОЗ 

 

Методика за хипнотизация, провеждана по един раздробен 

(фракционен) начин. Предложена от Фогт (Фогт, Vogt О.) в края 

на миналия век, тя позволява да посе постигнат по-дълбоки 

стадии на хипноза (гипноз) (до степен на 

сомнамбулизъм/сомнамбулизм) по пътя на обсъждането с 

пациента на неговите усещания и на действието на хипнозата, 
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чрез отстраняването на неговото предпазливо, страхливо 

отношение към метода. За тази цел хипнотизацията се провежда 

многократно в рамките на един сеанс. На всеки 3-5 минути 

хипнотизираният бива извеждан от хипнотичното състояние, 

провежда се обсъждане, след което при следващата хипнотизация 

се използва отчетът на пациента, така че да се получи 

впоследствие по-дълбока степен на хипноза. Ф. Х. се препоръчва 

при слабохипнабилни лица или при пациенти, които се отнасят 

предпазливо към хипнозата. 

 

ФРАНКЪЛ //  

ФРАНКЛ 

 

Виктор Емил (Виктор Эмиль/ Frankl V. E., 1905 г. р.), 

Франкъл е роден във Виена – в родината на две 

психотерапевтични школи (на Фройд и на Адлер). В 

продължение на няколко години Ф. е активен член на 

Обществото за индивидуална психология, което напуска през 

1927 г. след критични изказвания по адрес на някойни нейни 

допускания. Впоследствие на практика във всички негови 

трудови Фройд и Адлер фигурират като явни или неявни негови 

опоненти. 

Получавайки през 1930 г. степен доктор по медицина, Ф. 

продължава да работи в клинината психиатрия. Едва в края на 

30-те г. на ХХ век в статиите, публикувани от него в различни 

медицински журнали, може да се намерят формулирани всички 

основни идеи, върху които впоследствие израства зданието на 

неговата теория – логотерапията (логотерапия) и 

екзистенциалния анализ. 

Редом до годините 1942-1945 в биографията на Ф. стои 

кратка бележка: пребиваване в нацистките концлагери. Опитът 

от тези страшни години и смисълът, извлечен от него, Ф. описва в 

книгата „Психологът в концлагер” (Психолог в концлагере, 1946), 

която излиза по-късно на различни езици с общ тираж от 2,5 млн. 

екземпляри. Именно там е подложен на проверка и на 

потвърждение неговия възглед за човека. В нацисткия лагер Ф. 

наблюдава как онези, които знаят, че имат някаква задача, която 

чака своето разрешаване и осъществяване, са в по-голяма степен 

способни да преживеят. Когато Ф. е преместен в О., неговият 

ръкопис, вече готов за публикуване, е конфискуван, и единствено 

„дълбокият стремеж” да напише отново този ръкопис помага на 

Ф. да преживее „зверствата на лагерния живот” („дълбокият 

стремеж да напише този ръкопис помогна да преживея 

зверствата на лагерния живот”/«только глубокое стремление 

написать эту рукопись заново помогло выдержать зверства 

лагерной жизни»). 

През 1946 г. Ф. става директор на женската неврологична 
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болница, а от 1947 г. преподава във Виенския университет. През 

1949 г. получава степента доктор по философия и оглавява 

Австрийското обшество на лекарите-психотерапевти. От 1955 г. Ф. 

е професор по неврология и психиатрия в женския университет. 

В края на 40-те г. на ХХ век творческата активност на Ф. 

бележки разцвет; една след други се появяват неговите 

философски, психологически, медицински книги. Издаването на 

неговите трудове на английски език му носи световна известност, 

а школата на Ф. получава названието Трета виенска 

психотерапевтична школа (Третая венская школа психотерапии).  

По същото време Ф. пътува много по света и е един от онези, 

които констатират през 50-те-60-те г. на ХХ век, че все по-голяма 

част от обществото е загубила смисъла на своя живот. На Ф. се 

удава да разбере психологическите корени на това явление и да 

даде отговор на много въпроси, които поставя новото време. 

„Всяко време изисква своята психотерапия” («Каждому времени 

требуется своя психотерапия»), —  пише Ф. Създадената от него 

логотерапия помага на човека в търсенето на смисъла на неговия 

живот; тя отговаря на изискванията на времето, поради което 

може да помогне както на болните, така и на здравите хора. Като 

едно от влиятелните направления на съвременната 

психотерапия, тя противостои, от една страна, на ортодоксалната 

психоанализа (психоанализ), а от друга – на поведенческата 

психотерапия (поведенческая психотерапия). 

Основаният на философията за човешката отговорност 

мироглед на Ф., той нарича трагичен оптимизъм: „Независимо от 

нашата вяра в човешкоя потенциал, ние не трябва да си 

затваряме очите пред това, че човечните хора се явяват, и може 

би винаги ше останат, малцинство. Именно поради това обаче 

всеки един от нас се чувства призован да се присъедини към това 

малцинство. Нещата са зле. Но те ще станат още по-зле, ако ние 

не прави всичко, което ни е по-силите, за да  подобрим 

положението”. 

 

ФРОЙД Зигмунд //  

ФРЕЙД Зигмунд  

FREUD S., 1856-1939 

 

Известен лекар и психолог, основател на психоанализата 

(психоанализ). Роден е в малкия град Фрайбург (Фрейбург). През 

1980 г. семейство се премества във Виена, където той завършва с 

отличие гимназия, след което постъпва в медицинския факултет 

на университета и през 1881 г. получава степента доктор по 

медицина. 

Ф. мечтае да се посвети на теоретични изследвания в 

областта на неврологията, но е принуден да се заеме с частна 

практика в качеството му на невролог. Той не е удовлетворен от 
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използваните по онова време в лечението на неврологичните 

болни физиотерапевтични процедури и той се обръща към 

хипнозата (гипноз). Под влиянието на лекарската практика, у Ф. 

се появява интерес към психичните разстройства с фунцкионален 

характер. В периода 1885-1886 г. той посещава клиниката на 

Шарко (Шарко/ Charcot J. М.) в Париж, където хипнозата се 

прилага в изследването и лечението на болните от хистерия. 

През 1889 г. Ф. пътува до Нанси (Франция – бел. прев.) и се 

запознава с трудовете на тамошната школа по хипноза. Това 

пътуване спомага за това Ф. да си изгради определена представа 

за основния механизъм на функционалните психични 

заболявания, които, намирайки се извън сферата на съзнанието, 

оказват влияние върху поведението, дори без самият пациент да 

знае за това. 

Решаващ момент в изграждането на оригиналната теория 

на Ф. е отказът му да използва повече хипнозата като средство за 

достигане до забранвените преживявания, лежащи в основата на 

неврозите. В много от случаите, и особено в по-тежките такива, 

хипнозата остава безсилна, доколкото Ф. среща съпротива 

(сопротивление), което той не може да преодолее. Ф. е принуден 

да търси други пътища към патогенните афекти и в крайна 

сметка ги намира в тълкуването на сънищата, на свободно 

изплуващите асоциации, на малките и по-големите 

психопатологични прояви, на свръхмерно повишената или 

понижената чувствителност, в двигателните разстройства, в 

грешките на езика, забравянето и т.н. Особено внимание той 

обръща на феномена на пренасянето (пренос/перенос) от страна 

на болния върху лекаря на чувства, които той е изпитвал в 

ранното детство към значими за него лица. Изследването и 

интерпретацията (интерпретация) на този разнообразен 

материал Ф. нарича психоанализа – оригинална форма на 

психотерапия и метод за изследване. Ядро на психоанализата 

като ново психологическо направление се явява учението за 

несъзнаваното. 

Научната дейност на Ф. обхваща няколко десетилетия, през 

които неговата концепция претърпява съществени изменения, 

което дава основание за условно разграничаване на три периода. 

В първия си период психоанализата като цяло остава метод 

за лечението на неврозите с отделни опити в нейното учение да се 

правят и общи заключения за характера на душевния живот. Не 

губят своето значение такива трудове на Ф. от този период като 

„Тълкуване на сънищата” («Толкование сновидений», 1900), 

„Психопатология на всекидневния живот” («Психопатология 

обыденной жизни», 1901). Основна подбудителна сила на 

поведението на човека според Ф. е потисканото сексуално 

влечение – „Три очерка по теория на сексуалността” («Три очерка 

по теории сексуальности», 1905). По същото време 
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психоанализата започва да придобива популярност, около Ф. се 

формира кръг от представители на различни професии (лекари, 

писатели, художници), които искат да изучават психоанализата  

(1902). Прилагането в разбирането на душевния живот на здрави 

хора от Ф. на факти, получени при изучаването на 

психоневрозите, е посрещнато доста критично. 

Във втория период концпецията на Ф. се превръща в 

общепсихологическо учение за личността и за нейното развитие. 

През 1909 г. той чете лекции в САЩ, които по-късно излизат като 

пълно, макар и кратко, изложение на психоанализата – „За 

психоанализата: пет лекции” («О психоанализе: пять лекций») 

(1910). Най-разпространеният му труд се явява „Лекции по 

въведение в психоанализата” («Лекции по введению в 

психоанализ»), първияте два тома от който представляват 

записани негови лекции, прочетени пред лекари през 1916-1917 

г. 

В третия период от неговото развитие учението Ф. – 

фройдизъм – претърпява съществени изменения и получава своя 

философски завършек. Психоаналитичната теория става основа 

за разбирането на културата, религията, цивилизацията. 

Учението за инстинките е допълнено с идеи за влечението към 

смъртта, към разрушението –  „Отвъд принципа на 

удоволствието” («По ту сторону принципа удовольствия» (1920). 

Представите, които Ф. си формира при лечението на неврозите, 

придобити по време на войната, го водят към извода, че войната 

се явява следствие на инстинкта към смъртта, т.е. е обусловена от 

природата на човека. Към същия период се отнася и описанието 

на трикомпонентния модел за личността на човека – „Аз и То”  

(«Я и Оно», 1923). 

Така Ф. разработва редица хипотези, модели, понятия, 

които отразяват своеобразието на психиката и които навлизат 

трайно в арсенала на научното знание за нея. В кръга на 

научния анализ са включени феномени, които традионната 

академина психология не е свикнала да взима предвид. 

След окупирането на Австрия от нацистите, Ф. е подложен 

на преследване. След като изплаща под формата на откуп 

значителна парична сума на нацистите, Международният съюз 

на психоаналитичните общества получава разрешение да изведе 

Ф. от Германия в Англия. В Англия той е посрещнат възторжено, 

но дните на Ф. са преброени. Той умира на 23.09.1939 г. на 83-

годишна възраст в Лондон.   

 

ФРОЙДИЗЪМ //  

ФРЕЙДИЗМ 

 

Обозначава използването на създадената от Фройд (Фрейд, 

Freud S.) психоаналитична теория за разбиране на 
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психосоматичните, социално-психологичните и историческите 

процеси, на религиозни и философски представи, на 

художественото творчество и т.н. 

В стремежа си да създаде универсални психоаналитически 

концепции, Фройд разширява клиничния материал, получен в 

хода на психоаналитичната терапия на пациентите с неврози; в 

изучаването на историята на човечеството и на неговото културно 

наследство; опитва се да намери потвърждение на основните 

положения на психоанализата (психоанализ) в митовете, 

обичаите, историческите събития, литературата и паметниците 

на изкуството. Изводите, които Фройд прави от своята клинична 

работа с болни от неврози, той разпростира и върху социалните, 

историческите и културните процеси на обществото, като 

прокарва паралел между развитието на невротичната личност на 

социално-психологическите закономерности в развитието на 

обшеството.  

Основополагаща роля при формирането на Ф. изиграва 

труда на Фройд „Тотем и табу: психология на първобитната 

култура и религия” («Тотем и табу: психология первобытной 

культуры и религии», 1913). В нея той дава психоаналитична 

интерпретация на проблема за възникването на забраните 

(табуто) и на тотемната религия; разглежда въпроса за появата 

на морала в обществото, като едновременно с това се опитва 

исторически да обоснове едно от централните понятия на 

психоанализата – Едиповия комплекс (эдипов комплекс).  По-

нататък в своите трудове „Бъдещето на една илюзия” («Будущее 

одной иллюзии», 1927) и „Мойсей и монотеизмът” («Моисей и 

монотеизм», 1939), той привежда аналогии между индивидуално-

психологическото развитие на болния от невроза и стадиите на 

развитие на човешкото общество. От гледна точка на Фройд, в 

тотемната религия намира отражение едиповият комплекс, като 

тотемът се явява символ-заместител на убития и изяден праотец, 

вината за чието убийство се запазва в несъзнаваното. Фройд 

извежда от теотемизма цялата религия, преди всичко юдаизмът и 

християнството. Той издига 2 концепции за разбирането на 

религията. Първата е изложена в неговия труд „Натрапливи 

действия и религиознни обреди”  («Навязчивые действия и 

религиозные обряды», 1907), в която той определя неврозата като 

„индивидуална религиозност, а религията като всеобща невроза с 

натрапливи състояния”  («индивидуальную религиозность, 

религию как всеобщий невроз навязчивых состояний»). Фройд 

разбира религията като психологически защитен механизъм, 

който обезпечава трансформацията на несъзнаваните влечения в 

различни форми на религиозни вярвания и обреди. 

Привеждането на несъзнаваните влечения в социално приемлива 

форма с отсрочване на удовлетворяването на желанията 

намалява силата на вътреличностния конфликт. Втората си 
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версия за възникването на религията Фройд представя в работата 

„Бъдещето на една илюзия” («Будущее одной иллюзии», 1927), в 

основата на която лежи възгледът за безпомощността на човека 

пред силата на природата. В стремежа си да намали тревогата 

пред неразбираемото, човек се опитва да одушеви природата, да я 

„очовечи”. Религиозните обреди на поклонението, на 

жертвоприношението са насочени към компенсирането на 

слабостта на човека. Приемайки религиозните учения като 

невротично наследство, Фройд смята, че психоаналитичната 

процедура дава възможност да се отстранят религиозните 

представи от съзнанието на човека.  

Първият опит да се създаде „исторически психоанализ” 

(исторический психоанализ) се открива в съвместната работа на 

Фройд и Булит (Буллит, Bullitt W.), в която методът на анализа 

на несъзнаваното се прилага като за негов обект се ползва 

президентът на США У. Уилсън (В. Вилсьон). Стремейки се 

опише психоаналитичната картина на историята, той се опира на 

хипотезата на Ч. Дарвин за примитивната човешка орда, 

управлявана от жесток баща и на хипотезата на Р. Смит – за 

възникването на тотемизма. Основавайки се на опита в 

работатата с детски страхови неврози, Фройд обяснява процеса на 

изграждането на психичния живот на примитивния човек, 

образуването на табуто, възникването на анимизма и тотемизма. 

След Фройд неговите ученици използват широко практиката на 

психаоаналитичната трактовка на биографиите на известни 

личности, както и в анализа на митове и приказки. 

Ейбрахам (Абрахам/ Abracham K.) и Ранк (Ранк/ Rank О.) 

анализират митовете за Прометей, за Одисей, Изида и Озирис; 

Щекел (Штекель/ Stekel W.) разглежда от психоаналитична 

позиция и живота на Христа, описва личността на Дон Жуан, 

Казанова, Месалина; Джоунс (Джонс, Jones E.) изследва 

личността на Луи Бонапарт; Закс (Закс, Sacks H.) и Ранк 

провеждат психографичен анализ на редица изтъкнати 

философи, включително на Платон, Спиноза, Декарт, Кант, 

Спенсър. 

Възникването на културата и на готовността към 

творчество се разбират от Фройд като проява на сублимацията на 

първоначално сексуалните стремежи, което той и излага в своя 

труд „Културният’ сексуален морал и съвременната неврозност”  

(«Культурная" сексуальная мораль и современная нервозность») 

(1908). С помощта на понятието „сублимация” (сублимация) 

(процес, водещ към разреждане на енергията на инстинките в 

неинстинктивни форми на поведение), Фройд се опитва да изведе 

висшите психични функции от низшите такива, да обясни, без да 

се отказва от пансексуализма, такива явлени като 

художественото творчество, научната дейност, философското 

познание за истината. Психоаналитичните интерпретации 
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(интерпретация) на литературата и изкуството са преди всичко 

свързани с механизма на преобразуване на вътрепсихичните 

конфликти, на детските комплескси, на невротичните симптоми и 

художественото творчество. Сублимацията се разглежда от Фройд 

като „основен път за разрешаване на психичните конфликти, 

които могат да доведат до невроза”. В процеса на творческа 

дейност несъзнаваните желания се привеждат в една символична 

форма. Според Фройд изкуството е функция на сублимиране на 

несъзнаваните влечения, насочена към хармонизирането на 

принципите на „реалността”(принцип «реальности») и на 

принципа на удоволствието (принцип «удовольствия»’) чрез 

изтласкаване от съзнанието на социално неприемливите 

импулси. Фройд се позовава на идеята за едиповия комплекс, в 

който исторически „съвпадат началата на религията, 

нравствеността, обществеността и изкуството”  («совпадает начало 

религии, нравственности, общественности и искусства»). 

Изхождайки от това, той се опитва по пътя на психоаналитичния 

прочит, да разкрие съдържанието на художествени произведения 

като „Крал Лир”, „Хамлет”, „Ричард III”, „Макбет” на У. Шекспир 

(«Короля Лира», «Гамлета», «Ричарда III», «Макбета» В. 

Шекспира), „Расмерхолм” (Росмерхольм Г. Ибсен) на Х. Ибсен, на 

„Братя Карамазови” на Ф. М. Достоевски. Фройд нарича Хамлет 

„световно известен невротик” («всемирно известным невротик») и 

се опитва да разкрие неговия вътрешен свят от гледна точка на 

едиповия комплекс и на болестните нарушения на психиката; той 

анализира също така творчеството и живота на Леонардо да 

Винчи (Леонардо да Винчи, 1912). По мнението на Фройд, 

културата е призвана да спомогне за отслабването на 

агресивните човешки инстинкти. Когато тя успее в това, 

агресията може да стане част от вътрешния свят на човек, което 

води до невроза. Възниква проблемът за „колективните неврози”  

(«коллективные неврозы»). Фройд вижда в психоанализата 

средство за лечение на социалните болести на обществото, мечтае 

негов „пациент да е целият човешки род” («в качестве пациента 

весь род людской»). 

 

ФРОМ //  

ФРОММ Эрих // 

FROMM E., 1900-1980 

 

Философ и социолог, автор на концепцията за 

хуманистичната психоанализа (гуманистический 

психоанализ).  

Ф. получава философско образование в Хайделбергския и 

Мюнхенския университет в Германия, като се специализира в 

областта на социалната психология. Завършва Берлинския 

психоаналитичен институт и от 1925 г. работи като 
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психоаналитик-практик. В периода от 1925 – 1932 г. той е 

сътрудник към Института по социални изследвания „Гьоте” 

(Институт социальных исследований им. В. Гёте) във Франкфурт-

на-Майн.  Повлиян е силно от франкфуртската школа с нейната 

лево-радикална социално-философска насоченост. Ф. се стреми 

към синтез на марксистките идеи с психоанализата 

(психоанализ) и екзистенциализма, проявява интерес към 

религиозната проблематика, а през 1930 г. публикува статията 

„Християнската догма” («Христианская догма»), в която се опитва 

да обясни марксистката социология с психоанализата. През 1933 

г., след като на власт идват нацистите, емигрира в САЩ, където 

преподава в Колумбийския, Ню Йорския и Мичигънския 

университет. От 1981 г. живее в Мексико; умира в Муралто 

(Швейцария). 

Ф. разглежда човека като социално същество, анализира 

влиянието върху човешката психика на социокултурните 

фактори, господстващи в обществото, изявява се като критик на 

капиталистическото общество. През 1941 г. излиза неговата 

книга „Бягство от свободата” («Бегство от свободы»), в която той 

излага основните тези в неговата социална философия, 

анализирайки съществуването на човека в рамките на западната 

цивилизация. Тези идеи впоследствие са доразвити в неговите 

трудове: „Човекът за себе си” («Человек для самого себя» (1947)), 

„Здравото общество” («Здоровое общество» (1955)), „Съвременният 

човек и неговото бъдеще: социално-психологическо изследване” 

(«Современный человек и его будущее: социально-

психологическое исследование» (1960), „Изкуството да обичаш” 

(«Искусство любви» (1962),”Образът на човека у Маркс: от най-

важните части на ранните писма на Карл Маркс”/ «Картина 

человека у Маркса: из важнейшей части ранних писем Карла 

Маркса» (1963), „Сърцето на човека”/«Сердце человека» (1964), 

„Революция на надеждата”/ «Революция надежды» (1968) и др. В 

последните си трудове – „Анатомия на човешката 

деструктивност”/ «Анатомия человеческой деструктивности» 

(1973) и „Да имаш или да бъдеш?”/ «Иметь или быть?» (1976) — 

социалната философия и концепцията за хуманистичната 

психоанализа на Ф. придобиват окончателен вид. Той предлага 

една основана на психоанализата теория за реформацията на 

обществото и за постигането на социализма. Ф. оценява 

човешките постъпки и масовите обществено-политически 

движения като „механизми за бягство от действителността, които 

се явяват движещи сили на нормалното поведение на човека”. 

Несъзнаваните „механизми за бягство” («механизмы бегства»), 

които се намират в по-дълбоките слоеве на личността, включват 

мазохистичните и садистичните стремежи, бягството от света, 

разрушението и автоматичното подчинение. 

Ф. не прави разлика между болния от невроза и здравия 
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човек. „Феномените, които ние наблюдаваме при болните от 

неврози, по принцип не се отличават от тези при здравите зора”  

(«Феномены, которые мы наблюдаем у больных неврозами, в 

принципе не отличаются от таковых у здоровых людей»). 

От 80-те г. на ХХ век в творчеството на Ф. се появява втора 

тема – хуманистичната религия. Основните ù положения са 

изложени в труда на Ф. „Психология и религия” («Психоанализ и 

религия», 1950), като те се развити по-нататък и в книгите „Дзен-

будизъм и психоанализа” («Дзэн-буддизм и психоанализ»,  1960) 

и „Вие ще бъдете като богове: радикална интерпретация на 

Стария Завет и неговите традиции” («Вы будете как боги: 

радикальная интерпретация Ветхого Завета и его традиции» 

(1966). 

 

ФУНКЦИОНАЛНО ОТПУСКАНЕ ПО ФУКС // 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАЗРЯДКА ПО ФУКС 

  

Психотерапевтичният метод, разработен от Фукс  (Fuchs M., 

1984)  за лечението на сомато-функционални и психосоматични 

патологии. В основата му лежи възстановяването на нарушения 

при някои разстройства дихателен ритъм. 

С помощта на психотерапевта, а след това и самостоятелно, 

болният свиква да диша правилно. В индивидуалната работа с 

пациента психотерапевтът му натрапва (първоначално с натиск 

върху гръдния кош, като се следва определена инструкция) 

дълбоко дишане с определен ритъм. В процеса на обучение в 

прийома на Ф. О. П. Ф. при случаите на бронхиална астма 

пациентът придобива умението да управлява своето дишане и да 

намалява сам своето психично напрежение. Прилагането на Ф. 

О. П. Ф. води до възстановяване на равновесието между 

вътрешното напрежение и отпускането, до нормализиране на 

вегетивните нарушения. Психотерапевтът използва групови 

психотерапевтични беседи (психотерапевтические беседы) с цел 

да се осъществи съвместно търсене на начините да се подобрят 

нарушените функции. Ф. О. П. Ф. представлява сама по себе си 

комплекс от активни хетеро- и автосугестивни упражнения и 

упражнения в релаксация (снемане на напрежението, почивка) с 

последващо отпускане и регулиране на телесните функции. 

Полезността на методиката до голяма степен се определя от 

активизирането на участието на пациента в психотерапевтичния 

процес. Фукс посочва, че методът е особено ефективен при 

психосоматини разстройства, при речеви нарушения, при 

нарушения на сърдечния ритъм.  

В теоретично отношение методът използва 

психоаналитичен подход към разбирането на механизмите на 

психосоматичните разстройства. Методът на Ф. О. П. Ф., чиято 

основа съставлява обучението в ритмично дишане, е близък до 
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такива широко известни методи за релаксаьция (релаксация) 

като автогенната тренировка (аутогенная тренировка).  

 

_Х_ 

 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА РАЙХ //  

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЙХА 

 

Райх (Reich W., 1897-1957) е австрийски психиатър, 

представител на социологизираната психоанализа (психоанализ). 

Опитва се да обедини психоанализата на Фройд (Фрейд, Freud S.) 

със социално-икономическото учение на К. Маркс, смята, че 

психоанализата под формата на социална психология може да 

определи връзките между икономическата база и надстройката. 

Обединяването на психоаналитичната теория на Фройд с 

икономическата теория на К. Маркс намира отражение във 

второто название на неговата концепция – сексуално-

икономическа концепция за психологията (сексуально-

экономическая концепция психологии). 

Райх предлага своя собствена структура на личността, която 

се състои от три автономно функциониращи нива. 

„Повърхностното ниво" («Поверхностный уровень») — това е 

„неискрено-социално” ниво, което се образува под въздействието 

на социалните ценности на обществото по отношение на социално 

одобряваните форми на междуличностна комуникация. 

„Промеждутъчното ниво” («Промежуточный уровень») само по 

себе си включва разнообразни „вторични импулси” («вторичные 

импульсы»), които включват агресивно-садистични и 

либидинозни влечения: наричат го „антисоциално ниво”  

(«антисоциальный уровень»). Третото ниво е „биологичното ядро”  

(«биологическое ядро»), или „дълбинното ниво” («глубинный 

уровень»), който се състои от „природно-социални импулси” със 

същностно човешки характер. Човекът, намиращ се на това ниво, 

е емоционално здрав и хармоничен, той е способен да изпитва 

искрена любов. 

По мнение на Райх, под влиянието на социалното 

устройство на западното общество, природно-социалните импулси 

се трансформират на второто ниво на структурна организация на 

личността в агресивни тенденции. Тяхното блокиране и 

маскировка на повърхностното ниво на личността под формата на 

социална конформност води до формирането на невротичен 

харакер, който предотвратява наказанието, произтичащо от 

външния социален свят, от една страна, и служи като преграда за 

свободната проява на природно-социални импулси на индивида – 

от друга. Така Райх вижда непосредствената причина за 

възникването на невротичния характер в социокултурните 

условия, в които съществува индивида в обществото. Неврозата и 
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невротичният характер се явяват патология в съществуването на 

човека в конкретно-исторически социални условия. Това 

положение е предопределено от представата на Райх за 

социалната обусловеност на неврозата. В разбирането на 

проблема за лечението на неврозите, Райх излиза извън рамките 

на индивидуалната психотерапия (индивидуальная 

психотерапия) и се опитва да я разреши със социални мерки. 

Така в края на 20-те години на ХХ век той създава във Виена 

няколко психотерапевтични клиники, насочени към широки 

социални слоеве. 

Райх смята „сексуалната революция” („сексуальная 

революция”) за необходима, доколкото твърди, че сексуалността 

обуславя не само индивидуално-личностния живот на човека, но 

и обществения прогрес като цяло. Авторитарното общество 

потиска естествените прояви на сексуалността у човека, като така 

изкривява самото разбиране за човешката любов. Възникващите 

агресивни варианти на поведение, формирането на невротичния 

характер, социалната апатия водят до засилване на 

реакционните тенденции в обществото. Именно „сексуалната 

революция” е способна да разруши буржоазните принципи на 

морално-етичното регулиране на сексуалния живот на човека: тя 

е насочена към неговия вътрешен живот, призвана е да му 

помогне да осъзнае негативните страни на потискането на 

природните влечения от западната култура, да разкрепости 

жизнените сили на човека. „Сексуалната революция” води до 

саморегулиране, ориентирано към естествените прояви на 

човешка любов. Под понятието „моралност” („моральность”), Райх 

разбира всичко онова, което спомага за хармонията между човека 

и културата, между личността и обществото. През 50-те години на 

ХХ век Райх започва да разглежда „оргонната енергия” (оргонная 

энергия) като космическа субстанция. „Сексуално-икономичната” 

терапия на Райх е насочена към създаването на предпоставки за 

осъществяването на естествено-природни отношения между 

половете и към развитието на истинска човешка способност за 

любов, която „зависи както от социалните, така и от психичните 

условия”. 

Райх посвещава редица свои трудове на изучаването на 

неврозите и на биологичната енергия на човешкия организъм. 

Той разширява теорията за либидото на Фройд, като включва в 

нея всички основни биологични и психични процеси: разглежда 

удоволствието като свободно движение на енергията от 

сърцевината на организма към периферията и във външния свят. 

Райх смята, че характерът на човека включва постоянната загуба 

на защити. Първоначално той описва този патерн в психични 

термини, а след това започва да свързва различни форми на 

характерни съпротиви (сопротивление) със специфичните 

патерни на мускулна броня. Хроничните мускулни блокажи 
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възпират 3 основни емоционални състояния: тревожност, гняв и 

сексуална възбуда. Райх стига до извода, че мускулната и 

психичната броня са едно и също нещо: „Бронята на характера се 

оказва функционално тъждествена с пренапрежението на 

мускулите, с мускулната броня. Тази функционална 

тъждественост не означава нищо друго, освен това, че мускулните 

патерни и чертите на характера служат на една и съща функция 

в психичния апарат: те могат да си влияят едни на други и да се 

заменят едни други. По същество те не могат да бъдат разделени; 

по своята функция те са тъждествени”. Хроничните напрежения 

блокират енергийните потоци, лежащи в основата на силните 

емоции. Защитната броня не позволява на човека да преживява 

силни емоции, тя ограничава и изкривява изразяването на 

чувства от негова страна. Емоциите, блокирани по този начин, 

никога не биват отстранени, доколкото те не могат да се проявят 

напълно. Тези блокажи (мускулни блокажи) изкривяват и 

разрушават естествените чувства и в частност потискат 

сексуалните чувства, пречат на пълноценния оргазъм: 

„Неврозите са резултат от застоя на сексуалната енергия”. По 

Райх, пълното освобождаване от блокираната емоция се постига 

едва след нейното дълбоко преживяване: „Ликвидирането на 

сексуалнния застой посредством оргастичното разреждане 

отстранява всяка една невротична проява”. 

Райх смята, че мускулната броня включва сама по себе си 7 

основни защитни сегмента, състоящи се от мускули и от органи 

със съответни функции. Тези сегменти образуват един ред от 7 

хоризонтални пръстена, намиращи се под прав ъгъл в 

гръбначния стълб. Основните сегменти на бронята се разполагат 

в областта на очите, устата, шията, гърдите, диафрагмата, корема 

и таза. Терапията на Райх се състои преди всичко в отпускането 

на бронята във всеки един сегмент, като се започва от очите и се 

завършва с таза. Всеки един сегмент е по-малко или повече 

незаависим, с него може да се работи отделно. Използват се 3 

типа средства с цел отпускане на бронята: 1) натрупване в тялото 

на енергия посредством дълбоко дишане; 2) директно въздействие 

върху хроничните мускулни блокажи посредством натиск, 

пощипване и т.н.; 3) открито разглеждане заедно с пациента на 

съпротивите и на емоционалните ограничения, които се 

разкриват в тази съвместна работа. Райх подчертава важността 

на освобождаването, на отпускането на мускулната броня като 

допълнение към аналитичната работа с психичен материал. Той 

разглежда ума и тялото като неделимо единство. Неговите 

научни интереси се изместват от аналитичната работа, която се 

опира изключително на словесния език, към изследването както 

на психичните, така и на соматичните аспекти на характера и на 

характеровата броня, а впоследствие и към акцент върху 

работата с мускулната защитна броня, насочена към 
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осигуряването на свободно протичане на биологична енергия. 

Райх се стреми към отпускане на мускулната броня, на блоковете 

на усещанията, които изкривяват психичното и физическото 

функциониране на човека; разглежда терапията като средство за 

възстановяване на свободното протичане на енергията чрез 

тялото посредством систематичното освобождаване от блокажите 

на мускулната броня, поради което и нарича своя метод за 

лечение на неврозите „биофизична оргонна терапия” 

(биофизическая оргонная терапия). 

Разработените от Райх методики за дишане, за 

емоционално разкрепостяване, за засилване на напрежението в 

блокираните области на тялото, полагат основите на създадените 

от негови ученици биоенергетика (биоенергетика, вж 

Биоэнергетический анализ Лоуэна) и структурна интеграция 

на Ролф (структурная интеграция Роьлфа) – системи, които се 

стремят да върнат на тялото правилното положение и 

правилните линии посредством дълбоки и често болезнени 

изпъвания на мускулните влакна, съпроводени от директни 

въздействия. Може да се каже, че Райх е пионер в областта на 

психологията на тялото и на ориентираната към тялото 

психотерапия. 

Вж също Телесно-ориентирана психотерапия. 

 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ХОРНИ // 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОРНИ 

 

Бидейки една от най-ярките представителки на 

неопсихоанализата (психоаналз), Хорни (Хорни, Horney K., 1895-

1952) се формира в традициите на учението на Фройд (Фрейд, 

Freud S.). Подобно на Фройд, тя подчертава важната роля на 

несъзнаваните конфликти. Същевременно Хорни се отличава от 

ортодоксалната психоанализа (психоанализа), която те често 

критикува в няколко насоки, в частност във връзка с обсъждането 

на въпроси, свързани с женската сексуалност. Концепцията на 

Хорни се отличава с намаляването на значението на либидото, а 

същото така и в отричането на представата за това, че хората са 

мотивирани преди всичко от вродени и забранени инстинкти, 

които в крайна сметка се свеждат до инцест и до цялостно 

разрушаване. От Фройд Хорни се различава също така и по 

нейния акцент върху социалните, а не върху биологичните 

детерминанти, които формират здравата и невротичната личност. 

Всеки човек, от гледна точка на Хорни, притежава собствен 

личностен потенциал за развитие, конструктивната реализация 

на който позволява на индивида да постига цели, да бележи 

успехи, да преодолява трудности и постепенно да става онзи, 

който той може и иска да бъде. Психопатологичните разстройства 

възникват единствено тогава, когато силите, подпомагащи 
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позитивния ръст и развитие, се блокират от външни социални 

фактори. В детето, което расте в здрава социална среда, се 

развива чувството, че принадлежи на едно безопасно и обучаващо 

го обркъжение. Детето, родителите или възпитателите на което 

не са способни да проявяват любов, загриженост и уважение към 

неговата индивидуалност, става човек, който изпитва постоянно 

чувство за тревога, възприема света като недружелюбен и 

враждебен. В този случай здравият стремеж към 

самоактуализация (самоактуализация) се заменя от 

всепоглъщащ стремеж към безопасност — основната невротична 

потребност. Хорни особено силно подчертава важността на това да 

се разграничи концепцията за базисната тревога, като чувство за 

тревога, чувството за беззащитност на детето, пораждащо се от 

състоянието на изолация и безпомощност в един враждебен към 

него свят. Базисната тревога не бива да се смята за наследствена, 

генетично определена, тя винаги представлява сама по себе си 

продукт на културата и възпитнаието. Тревогата от този тип 

става основа за възникването на по-нататъшни личностни 

нарушения. Невротичният стремеж към безопасност се постига по 

път на хипертрофията на едная от трите типа защитни реакции: 

безпомощност, агресивност и откъснатост. Ако човек използва 

преимуществено един от типовете защити, като почти напълно 

игнорира останалите, се формира един от следните три типа 

характери: търсещ любов, доверие, разположението на другите 

хора (движение към хората); агресивен, враждебен (насока на 

потребността – движение срещу хората); обособен, независим 

(насока на потребността – движение от хората). 

Невротичният защитен механизъм на безпомощност се 

изразява в прекалено силния стремеж към протекция, подкрепа, 

защита, и в преувеличения, може да се каже дори неискрен 

стремеж да се съгласява с желанията на другите (ориентация на 

взаимодействието в обществото – движение към хората). 

Невротичният защитен механизъм на враждебност се основава на 

убеждението, че в живота действа законът на джунглата, според 

който оцелява най-силният. Този, който подчертава в своето 

поведение подобна житейска ориентация, смята другите за 

враждебни и лицемерни, отрича топлите, спонтанни отношения 

между хората, предпочита да използва различни начини да ги 

манипулира. Той е убеден, че не съществува истинска 

привързаност (ориентация в обществото – движение срещу 

хората). Защитният механизъм на отделяне, на откъсване от 

другите, се изразява в отказа от интимни, приятелски и просто 

битови контакти с други хора (ориентацията в обществото –  

движение от хората). 

И докато здравият човек предпочита да общува свободно, да 

се сближава с околните и едва понякога да се движи срещу тях 

или да избява контакта в зависимост от обстоятелствата, 
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невротикът решава проблема с общуването винаги по един 

крайно негъвкав начин. Той избира един от типовете 

комуникация, като в същото време те не се изключват един друг. 

В ситуации, при които значението на две възможни, но 

нереализирани ориентации към взаимодействието се 

преувеличава или напълно се игнорира, се създават условия за 

изтласкването им на несъзнавано ниво, където и се разгръща 

конфликт между тях и доминиращата ориентация. 

Друг тип невротичен вътреличностен конфликт, особено 

подчертаван от Хорни, се отнася до сферата на идеализирания 

образ на собственото „Аз”. Хората, страдащи под гнета на своята 

собствена невротична структура на личността, не само потискат 

своите проблеми и конфликтите между потребностите си, но и не 

осъзнават своите недостатъци и слабости, макар че е възможно 

смътно да ги чувстват (предчувстват) и дори да ги презират. 

Обикновено у тях се формира съзнателен образ на самите себе си, 

в който всички позитивни, социално одобрявани черти са 

представени в един силно преувеличен вид. Това, от своя страна, 

засилва доминиращото невротично решаване на проблемите. 

Идеализираният образ на самия себе си заставя човека да си 

поставя практически недостижими цели и задачи, които 

предопределят неизбежното поражение, което, от своя страна, 

засилва недоволството от самия себе си, може да доведе дори до 

презрение към ссебе си, като така увеличава конфликта между 

реалното „Аз” и мощният и впечатляващ идеализиран от него 

образ. Създава се един затворен кръг, в който постоянно 

циркулира стремежът да съответстваш, да поддържаш този 

„славен” образ по път на постигането на нереалистични, а значи 

и недостижими цели. 

Безмилостните вътрешни изисквания, които терзаят 

невротика, Хорни нариича „тирания на дълга” (тирания долга). 

Такъв човек искрено вярва, че той трябва да бъде 

главозамайващо успешен, невероятно точен, винаги и единствено 

любящ, абсолютно неегоистичен, трябва да има особена работа, 

необикновен партньор, най-добрите приятели и т.н. Системите от 

подобни императиви до такава степен доминират в съзнанието на 

невротика, че те засенчват или дори изтриват истинските, 

здравите желания до такава степен, че този нещастен човек не 

различава това, от което наистина има нужда и какво той трябва 

да прави в своя живот. 

По мнение на Хорни, единствено психоанализата, 

възможно е и под формата на самоанализа (самоанализ), може 

да помогне на човека да преодолее силния и болезнен стремеж 

към непостижими цели и да ги замени с дейност, която носи 

удовлетворение и радост от самореализацията. 

Целта на психотерапията Хорни вижда в необходимостта да 

се помогне на болния от невроза да осъзнае своя „идеализиран 
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образ” и неговите функции, като с това той достигне до извода, че 

подобни опити за разрешаване на конфликта не водят до 

желания резултат. В процеса на аналитична работа тя се стреми 

по пътя на разкриването на Идеализираното „Аз” да помогне на 

пациента в неговото истинско човешко развитие, в разгръщането 

на неговите тенденции и в самореализацията му, в 

преориентацията на мислите, чувствата и житейските му 

планове.  

Осъзнаването (осознание) от болния на различните 

фактори на неговото съществуване трябва бъде действително 

знание, което се постига посредством емоционалното 

преживяване. Хорни допълва аналитичната работа с психосинтез 

(психосинтез), пробуждане на конструктивните сили на пациента, 

стремеж към саморазвитие. Самореализацията означава 

готовност за дълбоко преживяване на собствените желания и 

чувства, за разкриване на собственото предназначение в живота 

и поемане на отговорност както за самия себе си, така и за 

другите хора, нагласа към установяване на приятелски, 

емоционално наситени междуличностни връзки. Като цяло, 

психотерапията спомага за отстраняването на разрива между 

Реалното „Аз” на човека и неговото Идеализирано „Аз”, което се 

формира в процеса на невротично развитие на личността. Целта 

на психотерапията по Хорни може да бъде изразена с една 

перифраза на думите на Фройд: ‘Там, където е било 

Идеализираното „Аз”, трябва да бъде Реалното „Аз”’. 

 

ХИПНАБИЛНОСТ //  

ГИПНАБЕЛЬНОСТЬ 

 

С този термин се обозначава индивидуалната способност на 

човек да бъде подлаган на хипнотично въздействие, да постигне 

хипнотично състояние с една или друга дълбочина. 

Х. на пациента има значение при определянето на 

показанията за осъществяване на различни видове внушения 

(внушение).  

П. И.  Бул (П. И. Буль, 1974) отбелязва зависимостта на Х. 

от внушаемостта на пациента наяве (съществуват специални 

прийоми за нейното определяне – вж Хипноза/ Гипноз), от 

особеностите на личността на пациента, от обстановката, в която 

протича сеансът хипнотерапия/ гипнотерапия, от опита на 

лекаря-психотерапевт, от неговия авторитет и от степента, в която 

той владее техниката на хипнотизация, а също така от 

„магическата настройка” („магический настрой”) на пациента. 

 

ХИПНОАНАЛИЗА // 

ГИПНОАНАЛИЗ 
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Термин, използван за обозначаване на 

психотерапевтичните прийоми, който съчетава хипноза (гипноз) с 

психоанализа (психоанализ), катартични прийоми и др. (Лившиц 

С. Я., 1927). Лечението с помощта на Х. има не само 

симптомоцентрирана, но и етипатогенетична насоченост. 

Съчетаването на психоанализата с хипноза позволява да се 

съкрати продължителността на психоанализата. Разграничават 

се две групи методики за Х.  

Методиката за Х., предложена от Волберг (Волберг, Wolberg 

L. R., 1945) на първия етап включва обучаването на пациента в 

бързо навлизане в хипнотично състояние. Впоследствие за 

анализа се използват голямо разнообразие от различни прийоми: 

свободни асоциации (свободные ассоциации), внушение (внушение) 

на съновидения и техния анализ, възрастова регресия, 

визуализация на сцени, свързани с психотравмиращи ситуации, 

автоматично писане и др. Съществено значение в методиката се 

отдава на катарзиса (катарсис).  

В методиката на Линднер (Линднер/ Lindner R. M., 1958) Х. 

включва трениране в бързо навлизане в хипнотично състояние и 

провеждане на психоаналитични сеанси с използване на метода 

на свободните асоциации в състояние на хипноза. При 

възникването на съпротиви (сопротивление) хипнотичното 

състояние се задълбочава. На последния етап стремежът е 

насочен към това да се модифицират нагласите на пациента с 

помощта на директни внушения в хипнотично състояние. 

 

ХИПНОДРАМА //  

ГИПНОДРАМА 

 

Разновидност на груповата психотерапия (групповая 

психотерапия), в която се съвместяват хипноза (гипноз) и 

психодрама (психодрама). Методиката на Х. е описана от Морено 

(Морено, Moreno J. L.) през 1950 г. съвместно с Енейс  (Эннейс, 

Enneis J. M.). 

В психодрамата се използва драматичната 

импровизационна игра по зададена тема, което позволява на 

пациента да изрази в действия своите конфликти и в някаква 

степен да ги интегрира. Психодрамата се разиграва от пациента, 

от водещия играта психотерапевт и от други психотерапевти, 

встъпващи в ролята на спомагателни Азове. Заниманията се 

провеждат в присъствието на зрители (пациенти). В Х., за 

разлика от в психодрамата, водещият играта психотерапевт 

предварително хипнотизира пациента. Сложността при 

осъществяването на Х. се заключава в това, че тя може да се 

прилага единствено при наличието на хипнабилни пациенти, 

при които много бързо настъпва състояние на сомнамбулизъм 

(сомнамбулизм), необходимо за провеждане на Х. 
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ХИПНОЗА //  

ГИПНОЗ  

 

От гръцки език hypnos — сън.  

Временно състояние на съзнанието, характеризиращо се със 

стесняване на неговия обем и с рязко фокусиране върху 

съдържанието на внушението (внушение), което е свързано с 

промяна на функциите на индивидуалния контрол и на 

самосъзнанието. Състоянието на Х. настъпва в резултат на 

специални въздействия на хипнотизатора или на целенасочено 

самовнушение (самовнушение).  

Научната хипнология води своето начало от средата на XIX 

в., макар и практическото използване на Х. да има многовековна 

история. Терминът Х. се използва за първи път от английския 

хирург Брад (Брэд/ Braid J.), чиято книга, посветена на 

неврохипнологията, излиза на бял свят през 1843 г. От края на 

70-те г. на XIX в. френският невролог Шарко (Шарко/ Charcot J. 

M.) започва да изучава Х. при болни, страдаши от истерия. 

Салпетриерската школа на Шарко се занимава с клиничното 

приложение на Х., а също така с изучаването на нейните стадии. 

В тази своя насоченост с нея си съперничи Нансийската школа, 

глава на която е Бернхайм (Бернгейм, Bernheim H.). Той смята, 

че стадиите на Х., които наблюдава Шарко,  са обусловени от 

внушението и произтичат от хипнотизиращия, а не  от 

патологичната природа на самата Х. Съществен принос в науката 

за Х. внасят и много други чуждестранни учени: Ветерщранд 

(Веттерстранд, Wetterstrand O.), Крафт-Ебинг (Краффт-Эбинг, 

Krafft-Ebing R.), Форел (Форель, Forel А.) и др. В нашата страна 

теоретичните и практическите аспекти на прилагането на Х. с 

лечебна цел изучават В. Я. Данилевски (В. Я. Данилевский, 

1852-1939), А. А. Токарски (А. А. Токарский, 1859-1901), В. М. 

Бехтерев (В. М. Бехтерев, 1857-1927), И. П. Павлов (Павлов, 

1849-1936) и от техните многобройни ученици и последователи. 

Теоретичното разработване на механизмите за Х. е свързано 

предимно с името на И. П. Павлов (И. П. Павлов) и Фройд 

(Фрейд, Freud S.). И. П. Павлов и неговите ученици смятат, че 

физиологичнета основа на хипнотичното състояние се явява 

процесът на потискане, който възниква в кората на големите 

полукълба на главния мозък. Промяната на екстензивността и на 

интензивността на процеса на потискане намира израз в 

различните стадии на Х., които са добре клинично описани. По И. 

П. Павлов, Х е частичен сън, преходно състояния между 

бодърстването и съня, при което на фона на потискането в 

различна степен на отделни участъци на мозъка се запазва 

„буден” пункт в кората на големите полукълба, който дава 

възможност да се осъществява взаимовръзка между 



 

 
~1475~ 

хипнотизиращия и хипнотизирания. Необходимо е обаче да се 

отбележи, че представата за Х. като за частичен сън не се 

потвърждава от неврофизиологичните проучвания (особено ЕЕГ-

проучванията) на това състояние. 

В психоаналитичните теории за Х. първоначално 

вниманието се насочва към удовлетворяването на 

инстинктивните желания на човека. От тази гледна точка 

хипнотичното състояние възниква под влиянието на особен род 

пренос (перенос). През последните години Х. се разглежда 

преимуществено от гледна точка на психологията на Аза. В 

експерименталната психология съществуват също така и 

концепции, които придават значение на социо-културните 

фактори в Х., на факторите на взаимоотношенията, на 

сензомоторните феномени. Към настоящия момент дистанцията 

между физиолозите, психоаналитиците и психолозите-

експериментатори в разбирането на природата на Х., започва да 

намалява, наблюдават се опити за формиране на интегративни 

психофизиологични възгледи към същността на Х.  (Рожнов В. Е., 

1985; Тукаев Р. Д., 1996; Chertok L, 1992, и др.). 

При провеждането на Х. е важно да се отчита внушаемостта 

на пациента (Мягков И. Ф., Варшавский К. М.). Използват се 

редица прийоми, с помощта на които тя може да бъде определена 

– към тях се отнасят прийомите с падане назад или напред, 

внушаването на сключени пръсти на ръцете, които не могат да се 

разделят, определянето на внушени миризми и др. Пример за 

един от тях може да бъде описаният от П. И. Бул  (П. И. Бул) – 

използва се малка метална тежест, увесена на дълъг конец и 

издялкан от дърво подковообразен „магнит”, оцветен така, че да 

наподобява истински такъв. На изследваното лице се предлага да 

вземе в изпънатата си ръка конеца с висящата в неговия край 

тежест. Лекарят поднася „магнита” към тежестта и започва ту да 

го приближава, ту да го отдалечава спрямо определена плоскост. 

Същевременно на болния се внушава да обърне внимание на 

това как тежестта започва постепенно да следва „магнита” и как 

се откъсва от него. При достатъчно внушаемите хора, тежестта 

действително започва да се движи в зададеното направление 

вследствие възникването на идеомоторни движения. Преди 

хипнотизацията се провежда беседа, по време на която се 

изяснява отношението на пациента към нея и се отстраняват 

възможните опасения на болния. Хипнотизацията се провежда в 

благоприятни за хипнотизирания условия. Способите за 

хипнотизация са много. Те се осъществяват се чрез въздействие 

върху един или друг анализатор: зрителен, слухов, кожен. При 

използването на метода на фиксацията на погледа, на 

хипнотизирания се предлага да фиксира своя поглед върху 

някаква точка, например върху блестяша метална топка. 

Възникващата естествена умора на очите и желанието на човека 
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да ги затвори спомагат за възникването на съня. Методът на 

фасцинацията (фасцинация) (предложен през 1813 г. от 

португалския абат Фариа) се явява разновидност на предходния. 

Пациентът бива помолен да гледа в очите хипнотизирания, без 

да мига, като в същото време хипнотизаторът гледа носа на 

пациента. При друг от прилаганите способи се използва 

приспивното действие на монотонните звуци: на метронома, на 

морския прибой, на падащата капка вода и т.н. При метода на 

преминаването („метод пассов”)  хипнотизиращият прокарва 

няколко пъти дланта си с широко разперени пръсти следвайки 

лицето и тялото на хипнотизирания, но без да ги докосва, по 

посока от главата към краката. Този способ използва още Месмер 

(Месмер, Mesmer F. А.), който смята, че той действа на болния 

чрез „магнетизиращи флуиди” («магнетические флюиди»). 

Методът на сближаването на ръцете – пациентът бива помолен 

да затвори очи, да сгъне ръцете си в лакътните стави под ъгъл 

90° и бавно да доближи крайчетата на пръстите на двете си ръце, 

докато му се говори: „Вашите пръсти бавно ще се доближават. 

Когато техните крайчета се докоснат, Вие ще вдишате дълбоко и 

ще заспите дълбоко”. Съществуват и други способи за 

хипнотизация. При редица прийоми се оказва влияние 

едновременно на няколко анализатора. 

Въздействието върху анализаторите, по правило, се 

съпровожда от внушение, в чиито словесни формулировки се 

описват усещанията, които изпитва заспиващият човек (Рожнов 

В. Е., 1985): „Отпуснете мускулите. Лежете съвършено спокойно. 

Старайте се да не мислите за нищо. Слушайте внимателно онова, 

което ще Ви казвам. Вие ще изпитате желание да спите. Вашите 

клепачи стават тежки и постепенно се отпускат. По цялото Ви 

тяло се разпространява чувството за приятна топлина. Все повече 

и повече се отпускат мускулите на ръцете Ви, краката Ви, на 

цялото Ви тяло. Отпускат се мускулите на лицето, мускулите на 

шията Ви, главата Ви сама отива към възглавницата. Искате да 

спите. Сега ще започна да броя и докато се движа към десет, 

Вашето желание да спите все повече ще нараства, ще става все 

по-силно и по-силно. Когато назова числото десет, Вие ще 

заспите”. Примерно такива фрази лекарят повтаря няколко пути 

със спокоен, равен глас, често подкрепяйки ги с директно 

внушение: „Спете! Спете!” («Спать! Спать!»). Добре е да се говори 

тихо и спокойно, но в същото време уверено, с кратки и 

разбираеми фрази. Състоянието на Х. може да се достигне и само 

със словесно въздействие (вербален метод). Продължителността 

на сеанса на Х. се определя от задачите на хипнотизацията 

(лечебна, изследователска, учебна, по-рядко – друга). Преди да се 

изведе от хипнотичното състояние, хипнотизираният бива 

предупреден за това: „След половин минута аз ще Ви изведа от 

хипнотичния сън. Сега аз ще преброя до три. На цифрата три Вие 
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ще се събудите. Едно – ръцете Ви се освобождават от тяхната 

скованост, две – освобождават се краката и цялото тяло. Три – 

Вие сте вече будни, отворете очи! Настроението и самочувствието 

Ви са много добри, нищо не Ви притеснява и безпокои. Вие много 

добре сте си починали. Приятно и спокойно Ви е”. При 

дехипнотизацията трябва да се помни, че бързото събуждане 

може да доведе след себе си оплаквания от обща слабост, от 

отпадналост, сърцебиене, главоболие и др. 

Различните автори предлагат различно разграничаване на 

стадиите на Х.: някои разграничават 3 стадия, а други – 4,6, 9 

или 12. В практическата работа може да се използва 

диференцирането на 3 стадия, предложено от Форел през 1928 г.: 

сънливост, хипотаксия и сомнамбулизъм (сонливость, гипотаксию 

и сомнамбулизм, Слободяник А. П., 1977, и др.). Първият стадий 

е този на сънливостта. С известно усилие хипнотизираният все 

още може да противостои на внушението, да отвори очи, той 

изпитва лека мускулна слабост и дремливост. Вторият стадий е 

този на хипотаксията (гипотаксия). Пациентът не може да отвори 

очите си и да изпълни определени внушения, той изпитва силна 

мускулна слабост. На този стадий Х. вече може да предизвика 

внушена каталепсия (восъчна гъвкавост на мускулите/ 

восковидная гипкость мышц), която понякога възниква и 

спонтанно. Третият стадий е този на сомнамбулизма – той се 

характеризира с амнезия и способност към изпълнява не само 

хипнотични, но и постхипнотични внушения (вж 

Постхипнотична сугестия/ Постгипнотическая суггестия). 

Сомнамбулизмът може да възникне и без да се преминава през 

първите два стадия.  

Х. се явява основа на хипнотерапията (гипнотерапия). 

Понастоящем, наред с класическия модел на Х., широко се 

използва и ериксонианската хипноза (эриксоновский гипноз). 

 

ХИПНОЗА-ПОЧИВКА //  

ГИПНОЗ-ОТДЫХ 

 

Методика за хипнотерапия (гипнотерапия), която спомага 

за създаването на лечебно-профилактичен режим. Х-П. отговаря 

на изискванията на немедикаментозната терапия предлагайки 

форма на сън, която се използва в нашата страна активно през 

50-те г. на ХХ век за лечение на неврози, реактивни състояния и 

някои психосоматични разстройства. Методиката е разработена 

от К. И. Платонов (К. И. Платонов, 1957) и се състои в следното – 

болният вечер бива въведен в хипнотично състояние, което 

спонтанно преминава в естествен сън, или сутрин 

психотерапевтът привежда естествения сън в хипнотичен за 

необходимия период от време. Х. – О. може да продължава до 15-

20 часа на денонощия в продължение на 10-15 дни.  
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Методиката на удължената хипнотерапия е предложена от 

В. Е. Рожнов (В. Е. Рожнов, 1953). Тя се разглежда като 

междинна между обичайните и кратковременните сеанси 

хипнотерапия и продължителните такива и се препоръчва за 

употреба при работа с групи, съставни от 4-6 болни,  в рамките на 

амбулаторната практика. Под удължена хипнотерапия се 

разбира оказването на лечебно внушение (внушение) върху 

болния, който се намира от 2 до 4 часа в състояние на хипнотичен 

сън. През това време пациентът получава голямо количество 

лечебни внушения (на всеки 15-20 минути), отколкото при 

обичайната хипнотерапия, което повишава тяхната терапевтична 

ефективност. Тази методика се явява вариант на колективната 

хипнотерапия, но може да се прилага и при провеждане на 

индивидуални сеанси.  

 

ХИПНОТЕРАПИЯ //  

ГИПНОТЕРАПИЯ 

 

Метод за психотерапия, който използва хипнотичното 

състояние за лечебни цели. Широкото разпространение на Х. 

отразява нейната лечебна ефективност при различни 

заболявания. Историята на развитието на научните представи за 

природата на хипнозата и на методите за нейното прилагане в 

медицината достатъно пълно са представени в трудовете на К. И. 

Платонов (К. И. Платонов, 1962), П. И. Буль (П. И. Буль, 1974), В. 

Е. Рожнов (В. Е. Рожнов, 1985), Катценштейна (Katzenstein A., 

1971), Шертока (Chertok L, 1992) и многих других авторов. Ввиду 

того что явления внушения и гипноза тесно переплетаются, П. И. 

Буль (вслед за К. И. Платоновым) считает целесообразным 

пользоваться термином «гипносуггестивная психотерапия». 

Опитните специалисти прилагат Х. при различни заболявания 

на нервната система, в клиниката на психичните разстройства, 

при болести на вътрешните органи, в акушерско-

гинекологичната практика, при хирургически намеси (вж 

Хирургическа операция под хипноза/ Хирургическая операция в 

гипнозе) и при кожни заболявания. Абсолютно противопоказание 

към Х. се явяват психозите с налудности (особено когато болният 

смята, че са го „хипнотизирали” и иска лекарят да го 

„разхипнотизира”) и хипноманийните нагласи на истеричните 

личности. При използването на Х. се налага да се отчита 

степента на хипнабилност (гипнабельность) на пациента, при 

отсъствието на която или при нейната ниска изразеност 

прилагането на Х. е проблематично (някои автори смятат, че 

хипнабилността може да се развива). Преди да се проведе Х. е 

необходимо да се проведе беседа с цел изясняване на 

отношението на болния към този метод за лечение и да се 

отстранят възможните опасения от негова страна. След 
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въвеждането на пациента в състояние на хипноза по един или 

друг начин, се произнасят формулите на същинските лечебни 

внушения. Фразите трябва да бъдат кратки, разбираеми, 

изпълнени със смисъл и изключващи ятрогенно въздействие. 

Продължителността на един сеанс на Х. обикнновено е 15-20 

минути. Количеството сеанси се колебае от 1 до 15, като то се 

определя от характера на болестното състояние и от 

терапевтичната ефективност на Х. Сеансите се провеждат с 

честота от веднъж дневно до веднъж на седмица. Понякога 

възниква необходимост да се проведе повторен курс Х. след 

няколко седмици или месеца. Х. може да се провежда 

индивидуално или с група пациенти. Съществуват множество 

варианти на Х., тя може да се провежда и фракционно (вж 

Постепенна активна хипноза по Кречмер, Фракционна хипноза/ 

см. Ступенчатый активный гипноз по Кречмеру, Фракционный 

гипноз). На слабо хипнабилните пациенти с цел постигане на по-

дълбок хипнотичен сън предварително могат да се дадат 

сънотворни средства (вж Наркохипноза/ Наркогипноз). 

Психоаналитиците, занимаващи се с хипноза, прилагат 

наркотични средства, за да постигнат по-ускорен аналитичен 

процес (вж Наркоанализа  Наркоанализ (наркосинтез). 

Методиката на хипнопсихокатарзиса също може да помогне да се 

получат сведения за несъзнаваните преживявания на болния. 

Съществуват още и методики за хипноелектросън 

(гипнэлектросон), за съчетаване на самовнушението 

(самовнушение) с хипноза и много други. Особено място сред 

методите на Х. заема ериксонианската хипноза (эриксоновский 

гипноз). 

Основните усложнения при Х. са загубата на рапорта 

(раппорт), истеричните припадъци, спонтанният сомнамбулизъм 

(сомнамбулизм), преходът на дълбоката сомнамбулична хипноза 

в хипнотична летаргия и др. (вж Отрицателни последици 

(усложнения) от хипнотерапията/ Отрицательные последствия 

(осложнения) гипнотерапии). Тези усложнения не водят до 

сериозни последици, ако лекарят демонстрира спокойно 

поведение, ако той разбира характера на заболяването и 

притежава знания за техниката на хипнозата. Причини за 

евентуален неуспех на Х. могат да бъдат упоритото прилагане от 

лекаря на само един хипносугестивен метод и игнориране от 

негова страна на общите психотерапевтични подходи, на 

рационалната психотерапия (рациональная психотерапия), 

тренировъчните прийоми и други показани в този конкретен 

случай психотерапевтични методи.  

 

ХИПНОТИЧНА АБРЕАКЦИЯ //  

ГИПНОТИЧЕСКАЯ АБРЕАКЦИЯ 
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Прийом за освобождаване, за разкриване на емоционално 

значим за пациента материал в състояние на хипноза (гипноз). 

Включва редица етапи: постигане на хипнотично състояни; 

потапяне на пациента в психотравмираща ситуация; 

възстановяването ù; освобождаване на потиснатите, 

неотреагирани емоции, свързани с тази ситуация. Хипнозата 

може да бъде използвана съшо и за установяване на контакт с 

травмиращия материал чрез съответни внушения (внушение). Х. 

А. може да възникне спонтанно в процеса на хипнотизация. В 

този случай е важно не толкова да се даде възможност на 

пациента да отреагира емоционално на негативното съдържание 

на преживяванията от миналото, колкото да се измени тяхната 

значимост (вж Катарсис). 

 

ХИРУРГИЧНА ОПЕРАЦИЯ ПОД ХИПНОЗА //  

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ГИПНОЗЕ 

 

Използването на състоянието на хипнотичен сън при 

хирургични намеси намира широко отражение в трудовете на К. 

И. Платонов (1957) (К. И. Платонов, 1957) и П. И. Буль (П. И. 

Буль, 1974). Самият термин „хипноза” (гипноз) е въведен в 

лечебната практика от английския хирург Брейд (Брэдом (Braid 

J.) през  XIX в. Известно е прилагането на хипнозата в различни 

хирургични операции в периодите, когато отсъства ефективна 

наркоза. Така Клоке (Клокэ) използва хипнозата за анестезия 

при премахване на рак на млечната жлеза; Уорд (Вард) прилага 

този метод при ампутирането на бедро. Елиът провежда повече от 

300 хирургични операции под хипноза. През 50-те г. на ХIX в. 

Фий използва успешно хипнозата за обезболяване на операция 

на матката. Хипнотичното обезболяване намира широко 

приложение в Индия. Така хирургът Есдейл в продължение на 6 

години провежда повече от 600 големи хирургични операции, 

като използва хипнозата за обезболяване. Тези данни са 

потвърдени от специална комисия, назначена от правителството.  

В Русия първото прилагане на хипноза за обезболяване 

осъществява П. П. Подяполски (П. П. Подъяпольский (1915); в 

Украйна този метод се използва за първи път при хирургични 

намеси в гинекологичната практика и в хирургичната клиника 

от А. П. Николаев (А. П. Николаев), К. И. Платонов (К. И. 

Платонов) и И. З. Вельвовски (И. З. Вельвовский) (1923). 

Операциите се провеждат от хирурзите със съдействието на 

лекари-хипнолози. С. М. Берг (С. М. Берг, 1926), първи от руските 

хирурзи, прилага самостоятелно хипнозата за обезболяване. 

Множество операции са проведени под хипноза, предизвикана от 

П. И. Бул (П. И. Буль). 

През 1962 г. във Виена се провежда Международният 

конгрес на анестезиолозите (Международный конгресс 
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анестезиологов), в рамките на който се провежда симпозиум по 

прилагането на хипнозата и внушението (внушение) за 

обезболяване на операциите в хирургичната, акушерско-

гинекологичната, отоларингологичната и стоматологичната 

клиники, что свидетельствует о широких возможностях данного 

метода. Гипноз использовался также в пред- и 

послеоперационном периодах (Свядощ А. М., 1937; Гуревич Г. М., 

Мастбаум А. И., 1952). 

През 80-те г. на ХХ век вниманието към използването на 

хипнозата в хирургичната практика бива привлечено отново от 

коремните операции, провеждани с участието на лекаря-

психотерапевт А. М. Кашпировски (А. М. Кашпировский), който 

предизвиква състояние на хионотичен сън, намирайки се 

непосредствено до операционната маса или на голямо разстояние 

– с помощта на телевизията. 

Независимо от успешното използване на хипнозата за 

обезболяване в хирургията, този метод не намира широко 

приложение преди всичко поради това, че да се предизвика 

загуба на чувствителност, още повече пълна такава, може 

единствено у малка част от болните. Този способ обаче трябва да 

се има предвид в случаите, когато е противопоказана лекарствена 

наркоза. По-широко може да бъде използвана т.н. хипнонаркоза 

(гипнонаркоз), когато едновременно с внушението се дава и 

малка доза наркотично средство (както показва опитът, при 

такава методика тя може да бъде снижена до 70-80 %). 

Още през 1951 г. известният хирург А. Н. Бакулев (А. Н, 

Бакулев) изказва съжаление за това, че „кратковременното 

увлечение по хипнонаркозата е изпаднало в забвение и този 

наистина физиологичен метод за въздействие върху психиката на 

хирургично болния е останал в зачатъчната фаза на своето 

развитие”. 

 

ХОЛОТРОПНА ТЕРАПИЯ //  

ГОЛОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ  

 

От гръц. holos — цял и tropos — завой, посока. 

Тази психотерапевтична стратегия, разработена от Гроф 

(Гроф, Grof S.), използва за постигането на терапевтичен ефект 

изменени състояния на съзнанието, предизвикани с помощта на 

управлявано дишане, провокираща музика и други форми на 

звуково въздействие, на специфични прийоми за работа с тялото 

и русиване на мандали в заключителната част от сеанса 

(произволни рисунки се явяват отчети за проведените сеанси). 

Подходите на Х. Т. принципно съответстват на 

психеделичната психотерапия (психеделическая психотерапия). 

Дословният превод на термина Х. Т. в интерпретацията на автора 

е терапия, насочена към възстановяването на целостността. В 
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качеството на синоним на този термин се използва също и 

терминът „холономна интеграция” («холономная интеграция»). 

По думи на нейния автор, Х. Т. е важна и ефективна алтернатива 

на традиционната дълбинна (аналитична) терапия, в центъра на 

която стои вербалният обмен между психотераперта и човека, 

който се обръща към него за помощ. Х. Т. се явява резултат от 

тридесетгодишно изследване на терапевтичните възможности на 

изменените състояния на съзнанието, на индуцираното 

прилагане с терапевтична цел на психеделични средства (ЛСД/ 

ЛСД) и на нефармакологични способи за въздействие върху 

съзнанието, в частност на методиката на управляваното дишане. 

Терапевтичният смисъл на измененото състояние на съзнанието 

се състои в преживяването на специфичен комплекс от явления: 

1) биографичен материа; 2) перинатални матрици и 3) т.н. 

трансперсонално съзнание, което отразява не само и не толкова 

биологичните причини (в динамичен смисъл) за проблемите на 

пациента, колкото особената трансцендентална връзка на човека 

с околния свят, времето и пространството. Преживяването на 

подобна космическа взаимовръзка спомага за разкриването на 

истинската човешка същност и води до постигането на пълна 

вътрешна интеграция. Гроф оспорва съвременните представи, 

заложени в лекарския (медицински) модел на психиатрията, 

която разглежда ефектите на изменено състояние на съзнанието, 

предизвикани от психеделици, като варианти на токсична 

психоза. По Гроф, Х. Т. се явява солиден аргумент в полза на 

това, че афектите, постигани при изпадане в особени състояния 

на съзнанието, отразяват именно връзката с психичния живот на 

човека, доколкото в рамките на сеансите по Х. Т. без използване 

на фармакологични средства се отбелязват същите тези 

феномени. В концептуалната схема на основните ефекти на Х. Т. 

се описват явления като промяна на размерността на съзнанието, 

като съществуването на сензорни бариери, които ограничават 

прехода към по-дълбоките нива на несъзнаваното, послойния 

строеж на несъзнаваното, перинаталните матрици и тяхната 

динамика, трансперсоналните явления на психиката. 

Х. Т. според Гроф до определена степен потвърждава 

предположението на Юнг (Юнг, Jung С. G.) за колективното 

несъзнавано, интегрира в себе си подходите на динамичната 

психиатрия и, в частност, елементите на ортодоксалната 

психоанализа (психоанализ), някои езотерични учения 

(йога/йога, древната китайска философия, будизъм и др.). 

Гроф предлага своеобразна архитектура на 

психопатологичните нарушения – по същество, той въвежда едно 

ново разбиране за психологията, психопатологията и 

психотерапията, което възниква на основата на практическата 

работа (чрез термина „практическа работа” Гроф подчертава 

разликата между Х. Т. и други видове „разговорна”  
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(«разговорная»), „вербална” («вербальная»), ненасочена към 

практиката психотерапия. Тази концепци за психичното включва 

пет разгърнати категории: 

1) размерност на психиката и картография на вътрешното 

пространство; 

2) архитектура на психопатологията; 

3) ефективност на механизмите за терапия и за 

трансформиране на личността; 

4) стратегия за терапия и самоанализ (самоанализ); 

5) съзнание/материя и природа на реалността. 

Картографирането на психиката на човека предполага 

създаването на някакъв неин нов образ. В допълнение към 

традиционната представа на психоанализата за несъзнаваната 

част на психиката и на заключените там биографични спомени, 

се изказва хипотезата за съществуването на още по-дълбоки 

области на несъзнаваното. В частност се разграничава 

перинатална област на психиката, в която са съсредоточени 

преживяванията и образите на смъртта и раждането, и 

трансперсоналната сфера, съотнесена с широк спектър 

преживяания, които традиционно се разглеждат като 

религиозни, духовни, окултни и мистични. Логиката на 

организацията (архитектониката) на психичното предполага 

послойното съдържание на несъзнаваните области, разделени от 

сензорни бариери, които затрудняват достъпа до по-дълбоки 

области. Активизирането на сензорните канали се обяснява с 

това, че методите, които разкриват достъп към несъзнаваното, на 

първо място засилват дейността на сетивните органи. В резултат 

на това несъзнаваното също активизира сетивните органи. 

Сетивната бариера се проявява в неспецифични сетивни 

преживявания, например в това човек да вижда основни цветове 

и геометрични фигури, да чува различни звънящи звуци, да 

преживява тактилни усещания в различни части на тялото, да 

чувства мирис и вкус. Всички тези преживявания са абстрактни, 

те не притежават символичен смисъл и имат малко значение. 

Сензорните бариери отделят обикновеното съзнание от 

биографичното ниво на несъзнаваното и разделят перинаталната 

област и по-дълбоката и труднодостъпна трансперсонална сфера 

на несъзнаваното. Перинаталната област на несъзнаваното се 

разполага отвъд областта на индивидуалното несъзнавано. В 

индивидуалното несъзнавано се кондензират индивидуалните 

психични травми, незавършените гещалти; тук се разполага 

биографията на човека. Характерът на процесите, протичащи на 

това сравнително недълбоко ниво от несъзнаваната сфера на 

човека, е сходен с този на явления, описвани от Фройд (Фрейд, 

Freud S.) и други негови последователи, макар в резултат на 

практическата работа да се отчитат и различия. В частност, 

биографичният материал може да бъде не просто възпроизведен 
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в паметта и реконструиран в нея, но и може да бъде преживян 

отново. Тук става дума както за емоционални преживявания, 

така и за телесни усещания, за възприятия. Разлика се открива и 

в това, че релевантните спомени и други елементи на 

биографията се проявяват не отделно, а като цяло и образуват 

динамични констелации – т.н. „системи от кондензиран опит” 

(«системы конденсированного опыта»), съкратено СКО, като СКО 

включват в себе си взаимосвързани различни етапи от личната 

биография и не се ограничават до елементи на индивидуалното 

несъзнавано. Повечето СКО са динамично свързани с процеса на 

раждане, което означава, че те се проектират в по-дълбоката 

сфера на перинаталната област на несъзнаваното. По време на 

сенасите по Х. Т. с преминаването в перинаталната област на 

несъзнаваното, интензивността на преживяванията се засилва 

толкова много, че участниците в сеансите възприемат това като 

своеобразен процес на умиране. Болката може да бъде толкова 

нетърпима, че човек да преживява себе си така, сякаш е 

преминал границите на индивидуалното страдание и преживял 

болките на цялата група, на цялото човечество и дори на всичко 

живо. Преживяванията на това ниво обикновено се съпровождат 

от ярки физиологични прояви като задушаване, учестен пулс и 

сърцебиене, гадене и повръщане, промяна в цвета на кожата, 

колебания в температурата на тялото, спонтанна поява на 

синини, треперене и конвулсии и др. Това състояние се 

разглежда като сблъсък със смъртта. Подчертава се, че при 

обичайната аналитична работа в областта на биографичното ниво 

на несъзнаваното, такива преживявания са възможни единствено 

в случай, че човек някога се е намирал на границата между 

живота и смъртта (състояния на клинична смърт, сериозни 

операции, ситуации на смъртна опасност). При всички други 

случаи постигането на опит в сблъскването със смъртта е 

възможен единствено в условията на Х. Т. По-нататък протича 

изменение на състоянието и преживяванията вече 

характеризират процеса на раждане. Този процес на 

перинатални преживявания се определя като процес на борба със 

смъртта и на възраждане. Той се явява много важен, доколкото 

родовата травма дори в по-голяма степен, отколкото събитията в 

биографията, е отговорна за формирането на проблем, а нейното 

преработване в контекста на Х. Т. създава предпоставки за по-

пълноценното излекуване, отколкото аналитичното преработване 

на постнаталните конфликти. Защото именно в перинаталната 

област се формират СКО, които кондензират в себе си 

съответният биографичен материал. Преживяванията на смърт и 

на възраждане са твърде сложни и разнообразни. Този опит се 

проявява в четири типични патерна или констелация, 

преживявания (Гроф, 1985), които съответстват на стадиите на 

биологичното раждане. Теорията и практиката на дълбинната 
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емпирична терапия (обобщено название на терапевтичните 

подходи, насочени към постигането на изменени състояния на 

съзнанието с цел преработване на дълбинните слоеве на 

несъзнаваното) постулират съществуването на хипотетични 

динамични материци, които управляват процесите, отнасящи се 

до перинаталното ниво на несъзнаваното. Те се наричат базови 

перинатални матрици (базовые перинатальные матрицы, БПМ), 

на които се отдава значителна роля. Освен че матриците имат 

свое собствено емоционално и психосоматично съдържание, те 

встъпват още и като принципи за организация на другите нива 

на несъзнаваното. В частност, елементите на важните СКО на 

биографично ниво, които се отнасят до физическо насилие и 

жестоко отношение, заплахи, раздели, болки и задушаване, са 

тясно свързани със специфични ефекти на БПМ. От друга страна  

(от другата страна на несъзнаваното), перинаталното разгръщане 

често се асоциира и с разнообразни трансперсонални елементи 

като архетипни видения под формата н образи като този на 

Великата Майка или на Ужасната Богиня-Майка, на Ада, 

Чистилището, Рая или Царството Небесно (Великая Мать или 

Ужасной Богини-Мать, Ада, Чистилища, Рая или Царства 

Небесного). Перинаталните материци също така имат особено 

отношение към различни аспекти на активността във 

фройдистките ерогенни зони – орална, анална, уретрална и 

фалическа. Разграничават се следните четири перинатални 

матрици: 

Първата перинатална матрица (БПМ – 1, первая 

перинатальная матрица) интегрира опитът от първоначалното 

биологично единство с майчиния организъм по време на 

вътрематочното съществуване. Отражение на активизирането на 

БПМ-1 на сеансите по Х. Т. се явява преживяването на 

необикновено блаженство, на „океански” (океанический) тип 

екстаз, на единение с природата и космоса, на виждането на Рая 

и Небесата. При перинаталните спомени в случаите на 

нарушения във вътреутробния живот (критични състояния на 

плода, болест на майката по време на бременността, опити за 

аборт и пр.) възникват, напротив, състояние на тревога и страх, 

образи на демонични същества, болезнени преживявания, 

треперене, усещане за „махмурлук” (ощущение „похмелья”), за 

натравяне и пр. Свързаните с тази матрица асоциативни спомени 

от постнаталния живот се характеризират със състоянието на 

удовлетвореност на насъщните потребности (например с 

щастливите дни от безметежното детство, с периодите на семейно 

благополучие, с приятни усещания, с щастлива любов). Съответно 

активността в ерогенните зони определя удовлетворяването на 

либидото, либидинозните усещания по време на такива 

занимания като къпане, люлеене на люлка, физическа работа и 

пр. При психопатологични състояния проявите, характерни за 
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тази матрица, включват параноидна симптоматика, при която в 

съдържанието на налудностите възникват идеи за мистичен 

съюз, за сблъсък с мистичните сили на доброто и злото.  

Втората перинатална матрица (вторая перинатальная 

матрица, БПМ-2) отразява процесът на начало на биологичното 

раждане, неговия първи клиничен стадий. Тук равновесието се 

нарушава, плодът изпитва периодични мускули съкращения и 

свивания, но шийката на матката все още е затворена. На 

сеансите по Г. Т. и ЛСД-терапия възникват преживявания на 

„космическо поглъщане” (космическое поглощение/ безмерни 

телесни мъки, усещане за непоносима и безизходна ситуация, 

която няма край), появява се чувството, че си хванат в капан, в 

клетка; това се съпровожда от видения на ад, апокалиптични 

войни, епидемии, терор, мъчително чувство за вина и на 

непълноценност. Асоциативните спомени от постнаталния период 

се явяват ситуации, които заплашват живота и цялостността на 

човешкото тяло, нещастни случаи, травми, операции, излежаване 

на присъди в затвор, емоционални депривации, състояния на 

фрустрация. БПМ-2 активизират оралната фрустрация, 

задържането на изпражненията и урината, сексуалната 

фрустрация. Психопатологичните прояви, свързани с тези 

матрици, се изразяват в преживяването на „адски мъки” (адские 

муки), на усещания  за безсмислеността на света, на ендогенна 

депресия, на хипохондрични варианти на налудности с телесни 

усещания, на алкохолозъм, наркомании, стомашни язви.. 

Третаята перинатална матрица (БПМ-3, третья 

перинатальная матрица) характеризи втория стадий в 

биологичния процес на раждане. На този стадий съкращенията 

на матката се засилват, като шийката на матката се разтваря и 

плодът започва да се придвижва по родовия канал. На сеансите с 

психеделична терапия страданията на пациентите се усилват до 

космически размери; намирайки се на границата между болката 

и удоволствието, те преживяват „вулканичен” („вулканический”) 

тип екстаз, на тях им се привиждат ярки светлини и фойерверки, 

садомазохистични оргии, убийства и кървави жертвоприношения, 

те сякаш взимат активно участие в жестоки битки, религиозни 

представления, изпитват мъките Христови и т.н. С тази матрица 

са свързани също и постнатални преживявания като спомени за 

сражения, за тегобите на военната служба, за наблюдавана 

сексуална активност на възрастните. Активността в ерогенните 

зони се характеризира със самия процес на оргазма, с 

преживяването на фалическото раждане на дете, с еротичните 

усещания при активни физически действия.  Сродни 

психопатологични синдроми тук се явяват: тревожната депресия, 

тенденцията към увреждане на части от тялото, садомазохизмът, 

мъжкият хомосексуализъм, натрапливата невроза, 

конверсионната и тревожната истерия, импотентността, 
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фригидността. 

Последната перинатална матрица (БПМ-4) е биологично 

свързана с процеса на раждане на детето. Съответно нейната 

активизация при психеделичните сеанси предизвиква 

преживяване на рязко намаляване на напрежение, 

„илюминативен” («иллюминативный») тип екстаз, на участниците 

в сеансите им се привиждат гигантнтски помещения, ярка 

светлина, те сякаш преживяват повторните си раждане и 

спасение. Асоциативно с БПМ-4 са свързани такива биографични 

събития като щастливото избягване на опасност, преодоляването 

на сложни препятствия и пр. Ерогенната активност се 

характеризира с комплекс от усещания, свойствени на 

състоянието след оргазма, след изпускане на урина и дефекация, 

след кативно физическо натоварване. Сродните 

психопатологични синдроми тук са: месиански налудности, 

идентификация с Христа, маниакална симптоматика, женският 

хомосексуализъм и ексхибиционизмът. 

В по-късните публикации на Гроф (Гроф, 1988) вече се 

говори за наличието на пет основни перинатални патерна. Към 

описаните по-горе четири варианта на БПМ е добавен етапът 

„преживяване на безизходица и на ад” („переживание 

безысходности и ада»”, което съответства напълно на разгърнатия 

първи клиничен стадий на раждането и се разполага между 

БПМ-2 и БПМ-3. 

В съдържанието на психиката се отделя още едно ниво — 

трансперсоналната сфера или трансбиографичната област. Тя се 

разполага дълбоко перинатално и се явява част от психиката, в 

която се проявяват ефектите на колективното несъзнавано. По-

често трансперсоналният опит се предхожда от среща с 

раждането и смъртта (т. е. от перинаталната област), макар че са 

възможни случаи, в които трансперсоналните елементи и сюжети 

стават достъпни непосредствено. Общ знаменател на тази група 

многообразни и разклонени преживявания се явява усещането за 

излизане на съзнанието извън привичните граници на Егото, на 

времето и пространството; всички преживявания се подразделят 

на три големи категории. Към първата се отнасят елементите, 

които са свързани с излизането извън линейното време и се 

интерпретират от участниците в сеансите като историческа 

регресия и изследване на биологичното, културното и духовното 

минало или като историческа прогресия, като поглед в бъдещето. 

Към втората категория се отнасят преживяванията, които преди 

всичко се характеризират с излизане извън обичайните предели 

на пространството. Елементите от третата категория се 

характеризират с опит, който „се отнася до области, които в 

западната култура не се смятат за обективна реалност”. 

В някои случаи хора, намиращи се в необичайни състояния 

на съзнанието, преживяват напълно конкретни и реалистични 
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ситуации, които се определят като утробни ембрионални спомени. 

Пример за такива усещания е идентифицирането на себе си със 

спермата и яйцеклетката в момента на оплождане. Възможна е и 

по-дълбока историческа регресия, когато човек с определена 

достоверност преживява (спомня си) събития от живота на 

предците си, на хора от други раси. Срещат се съобщения за 

прераждания, в резултат на които хората идентифицират самите 

себе си с животни, растения и дори с явления от неживата 

природа. Към тази категория се отнасят случаи на виждане на 

абстрактни архетипни патерни, интуитивно разбиране на 

универсалните символи (такива като кръст, анкх, ин-ян, 

свастика, пентограм, шестовърха звезда). Понякога се оказва 

възможна пространствената идентификация с всеки един обект 

от Вселената, включително с целия космос, сливането с всеки 

човек и приемането на образа на друга личност, идентифициране 

със съзнанието на специфична група хора до степен на 

обединяване с цялото човечество вътре в себе си. 

Към другата група трансперсонални явления се отнасят 

преживяват, които, по мнение на автора, могат не само да бъдат 

валидизирани, но и да се изучават експериментално. Имат се 

предвид явления като телепатия, психодиагностика, ясновидство, 

яснослушане, опит с извънтелесни състояния и други форми на 

екстрасензорно възприятие. Привеждат се случаи, когато в 

изменено състояние на съзнанието човек преживява подобни 

явления, които след това се потвърждават в практиката. На 

трасперсоналните преживявания се отделя значително място в 

картографията на психиката. Перинаталното ниво е междинно 

ниво, разположено между персоналното равнище и 

трансперсоналното такова. 

В трудовете на Гроф се съдържа ново осмисляне на 

архитектурата на психопатологичните разстройства на основата 

на привеждането на картография на психиката. Подчертава се, 

че всички съществуващи теории за психопатологията не са в 

състояние да обяснят по необходимия начин съдържанието и 

динамиката на психопатологията, доколкото не отчитат 

дълбинните процеси, обуславящи нейното формиране. Според 

Гроф немного емоционални и психосоматични синдроми могат да 

бъдат обяснени изхождайки от индивидуалното динамично 

несъзнавано, докато повечето причини за психопатологични 

прояви се разполагат на перинаталното ниво на несъзнаваното. 

Съдържателно те са свързани с родовата травма и страха от 

смъртта, а тяхното разрешаване изисква конфронтация 

(конфронтация) с процесите смърт-възраждане. 

Предложената концепция, по мнението на нейния автор, не 

само внася принос в науката за психичната здрава, но и налага 

преразглеждането на съвременните парадигми, които изуават 

Вселената […] – космоса, микрокосмоса, пространството и 
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времето, биологията и пр. Заключенията относно новите 

възможности за алтернативно развитие на съвременното 

естествезнание могат да бъдат диференцирани според анализа на 

преживяванията на участниците в сеансите по Х. Т. От гледна 

точка на предложената концепия за Х. Т. се обясняват явления 

като екстрасензорно възприятие и други феномени, които 

разрушават фундаменталните представи на материалистичната 

наука и „механистичната визия за света” («механистическое 

видение мира»). 

Основна философска предпоставка на Х. Т. се явява 

предположението за това, че всеки един човек, представител на 

европейската култура, „функционира на едно значително по-

ниско ниво от своите потенциални възможности и способности; и 

това обедняване на възможностите му произтича от 

идентифицирането на индивида с единствено един аспект от 

неговото битие – с физическото му тяло и Егото”. Тази лъжлива 

идентификация води до един лишен от автентичност 

(аутентиность), нездрав и беден начин на живот, способства за 

развитието на емоционални и психосоматични заболявания с 

психична генеза. В произхода на заболяванията играя роля и 

механизмът на дистрес, възникването на който при отсъствие на 

органична патология се разглежда като сигнал за това, че 

личността, опираща се на лъжливи предпоставки, е достигнала 

критичния момент, когато „предходният начин на живот не само 

‘не работи’, но и вече е несъстоятелен”. Следствие на подобно 

развитие на събнтията се явява възникването на проблеми в 

определена област от живота, например в брака, в сексуалната 

сфера, в професионалната дейност, във взаимоотношенията с 

други хора и пр. Своеобразната диагностика на причините за 

заболяванията във всеки един конкретен случай се изгражда въз 

основа на анализа на психопатологичните синдроми и на 

жизнените стереотипии от гледна точка на тяхната свързаност с 

един от вариантите на преживявана перинатална трагедия и със 

спецификата на родовата травма. Идеята за терапевтичното 

въздействие се опира и на трудовете на Юнг, в които се посочва, 

че психиката разполага с мощен потенциал за самооздравяване, 

като източник на целебните сили е колективното несъзнавано. 

Задачата на лекаря в контекста на Х. Т. се свежда до това да 

помогне да се достигне до най-дълбоките слоеве на психиката, без 

да се разглеждат проблемите рационално и без да се следва 

разработен по-рано план за употреба на специфични методи за 

промяна на психичната ситуация. Изцелението се оказва 

резултат от диалектичното взаимодействие на съзнанието с 

индивидуалното и колективното несъзнавано. 

Техниката на Х. Т. се опира на първо място на някакво 

непосредствено преживяване от описаните по-горе като изходно 

трансформиращо средство. Вербалното въздействие се прилага на 
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стадия на подготовка и след края на сеанса, за да се усили 

интеграцията на преживяванията. Лекарят създава руслото на 

работата, формира доброжелателната работна обстановка и 

предлага техника, която активизира несъзнаваното с помощта на 

дишането, музиката и други допълнителни прийоми. В такива 

условия наличната симптоматика се усилва и от латентно 

състояние тя преминава в проявена, като така става достъпна за 

съзнанието. Задачата на лекаря е да способства за такова 

спонтанно проявление, като напълно се доверява на този 

автономен оздравителен процес. Симптомите представляват сами 

по себе си блокирана енергия и пределно кодиран опит, т.е. 

симптоматиката се явява не просто проблем, но и предоставя 

възможност за оздравяване. Основната цел на методите за 

практическа психотерапия се състои в активизирането на 

несъзнаваното, в освобождаването на енергията, „блокирана” в 

психопатологичната симптоматика, и в преобразуването на 

стационарния баланс на енергията, включена в потока от 

преживявания. При работа с несъзнаваното се активизира онази 

негова област, която е по-силно свързана със симптоматиката, 

като самата симптоматика се явява външна страна на проявите 

на СКО, центровете на кристализацията на които се намират в 

БПМ. Х. Т. разкрива дълбоките връзки с трансбиографичните 

области на психиката. Основното кредо на Х. Т. се състои в 

признаването на потенциала за постигане на изменени 

състояния на съзнанието, способни към еволюция транформация 

и притежаващи оздравително въздействие. Преживяването на 

цялостния опит при изменени състояния на съзнанието, по 

правило, води до променя на динамичното равновесие на 

изходните симптоми, транформира се в поток от необичайни 

преживявания, които изчезват в рамките на този процес. 

Задачата на терапевта (или на фасилитатора) се свежда до това 

да поддържа процеса на практическа работа, като се довери 

напълно на неговата оздравителна природа и не прави никакви 

опити да се намесва в него.  

В Х. Т. са изпробвани всевъзможни методики и дихателни 

процедури от практиката на различни езотерични школи  — 

кундалини-йога (кундалин-йога), сиддха-йога (сиддха-йога), 

тибетската ваджраяна (тибетская ваджраяна), суфизъм (суфизм) 

и др. Оказва се, че специфичните прийоми и дихателни практики 

са по-малко значими от процедурата на учестеното дишане в 

съчетание с пълно съсредоточаване и осъзнаване на вътрешните 

изменения. Основната препоръка се състои в това да се вслушваш 

във вътрешните процеси на организма и да ги следваш. 

Музиката в Х. Т. има особено значение, доколкото не само усилва 

ефекта на хипервентилация, но и притежава собствено 

специфично въздействие върху съзнанието — помага да се 

„установят” старите и забравени емоции и те да бъдат изразени, 
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задълбочава процеса на Г.Т. и придава смисъл на  целия 

контекст на преживяванията. Предполага се, че най-ефективни 

са качествените звукозаписи, като предпочитание се отдава на 

квадрафоничното звучене. На началните етапи се препоръчва 

бърза класическа музика, на средните предпочитание се отдава 

на по-бавните и плавни музикални произведения, а на 

последните сеанси по Х. Т. са допустими експерименти с 

нетрадиционни мелодии за европейската култура и със 

съвременна музика. Вариантите на музикалната програма могат 

да бъдат обсъдени с участниците в сеансите по Х. Т. В някои 

случаи се използва бял шум. Насочената работа с тялото е 

показана единствено в случаите на необходимост от това, най-

често — на заключителните етапи от Х. Т., когато не настъпва 

разрешаване и отреагиране на преживяванията. Основен 

принцип на телесната намеса е фиксирането на вниманието 

върху проявите на дискомфорт. Независимо от характера и 

локализацията на проблема, се предлага да се усилят 

симптомите (да се напрегнат мускулите, да се заеме положение, 

което усилва болката и т.н.). Необходимо е това напрежение да се 

запази максимално дълго. Неприятните усещания могат дори да 

бъдат усилени от психотерапевта с помощта на масаж или на 

натиск върху болезнената област.  

Самата процедура на Х. Т. се състои от няколко етапа. На 

подготовителния етап протича запознаване с разширената 

картография на психиката, която включва съобщение за нивата 

на биографичните спомени, на елементите смърт—раждане и за 

спектъра на трансперсоналните преживявания. Разясняват се 

процедурата на сеанса и възможните преживявания, подчертава 

се, че всички те са абсолютно нормални. От гледна точка на 

автора, това помага да се намали тревогата по отношение на 

възможната интерпретация (интерпретация) на 

преживяванията като психопатологични, което намалява техния 

оздравителен ефект. Разясняват се принципите на работа с 

тялото и се избира музика. Основната част от сеанса се провежда 

в затъмнено отделно помещение, изолирано от всякакви външни 

въздействия, което създава възможност за свобода да проявиш 

себе си. На пода са сложени меки матраци, възглавници от мек 

материал, хигиенни пакети за тези, у които по време на сеанса 

възникнат гадене и повръщане. Всички участници са в удобни 

дрехи, от помещението са прибрани всички режещи предмети и 

украшения. Х. Т. започва с кратка релаксация (релаксация) на 

всички части на тялото и медитация (медитация) (заема се 

открита поза, предлагат управляеми образи с релаксиращо 

съдържание). След това психотерапевтът препоръчва на 

пациента да се съсредоточи върху усещанията „тук и сега” (здесь 

и теперь). Подчертава се необходимостта да се изоставят всички 

минали преживявания и размисли за бъдещето. На този етап в 
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процедурата се въвличат т.н. ситъри (ситтер, индивидуалният 

страж на участника). Неговата идеална позиция трябва да се 

изразява в дълбоко съсредоточаване върху неговия подопечен и 

върху преживяването на чувство на състрадание към него. На 

заключителния етап на релаксация пациентът трябва да се 

концентрира върху дишането си без да променя неговите 

параметри. След това му се предлага той постепенно да 

увеличава честотата на дишането, да го направи по-дълбоко и 

ефективно. Особеностите на техниката на дишане се определят от 

самите участници. Ролята на ситъра обикновено се свежда до 

наблюдаване на честотата на дишането и до контролирането му 

по-интензивно, отколкото обикновено. Ако възникне 

необходимост да се напомни, че дишането трябва да бъде по-

ефективно, препоръчва се това да се направи с докосване на 

ръката по гърдите или по рамото на участника. Разговори на този 

етап от сеанса не се поощряват, с изключение на отделни думи и 

прости предложения. По-нататък в задълженията на ситъра 

влиза и наблюдаването на състоянието на участника и оказване 

на помощ в нужните моменти (подпиране с възглавници, 

недопускане на сблъсък между учястниците и т.н.). 

Продължителността на сеанса Х. Т. не се регламентира, като се 

предполага, че самият процес съответства на органичната крива 

– преминава се през постепенно нарастване на напрежението, 

кулминация на преживяването и повече или по-малко 

неочакваното му разрешаване. Ориентировъчно времето за 

провеждане на сеанса Х. Т. е 1,5 – 2 часа. В заключителната част 

от сеанса Х. Т. участниците споделят своите опитни 

преживявания, рисуват мандали. Процедурата на рисуване на 

мандали е много проста: на голям лист хартия в контурите на 

кръг с цветни моливи се нанасят произволни рисунки. Това могат 

да бъдат комбинации от цветове, абстрактни рисунки или образи, 

които отразяват преживяванията в основната част от сеанса Х. Т. 

След това мандалата се подлага на формален анализ, а в случай 

на групов сеанс се провежда колективно обсъждане, понякога от 

типа на мозъчната атака. Предполага се, че анализът на 

мандалите способства за по-пълната интеграция на 

преживяванията. Сеансите Х. Т. се провеждат под формата на 

курс. Количеството на сеансите и тяхната честота се определят от 

самия пациент. Участието в сеансите по Х. Т. е противопоказано 

при сърдечно болни, бременни, пациенти в следродов период с 

незараснали рани, болни от епилепсия, хора с органични 

патологии на опорно-двигателния апарат. 

Теоретичните и практически подходи на Х. Т. предполагат 

нова плоскост, върху която да се разглеждат 

психопатопатологията и терапията, да се разкриват връзки с 

ортодоксалната психоанализа и с други аналитични концепции,  

те интегрират в себе си практиката на различни езотерични 
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учения, включително биоенергетиката (биоэнергетика), те се 

явяват доразработка на ЛСД-терапията. Редица хипотези будят 

интерес, но, безусловно, изискват по-нататъшна клинична 

проверка, доколкото в наличната литература на практика не се 

говори изобщо за ефективността на Х. Т.  Теорията и методиката 

на Г. Т. установяват определено сходство с ребъртинга 

(ребефинг), но са по-добре разработени и детайлизирани. 

Възникват съмнения относно възможностите за пренасяне на 

концепцията за Г. Т. върху обективните, съществуващи в 

действителността закономерности във функционирането на 

човешката личност. 

 

ХОРЕОТЕРАПИЯ //  

ХОРЕОТЕРАПИЯ  

 

От англ. – choreotherapy, dance and movement therapy.  

Използване на танца, пластиката и ритмиката за лечебни и 

профилактични цели. Развитието на съвременната Х. от 30-те 

години на ХХ век насам се свързва с името на Чейз (Чейз, Chase 

M.), автор на съответната глава в книгата на Морено (Морено/ 

Moreno J. L.), посветена на груповата терапия (групповая 

терапия). Х. може да се разглежда в качеството ù на едно от 

направленията на арт-терапията (арттерапия), като съставен 

елемент на активната музикотерапия (музыкотерапия) 

(Менегетти/ Meneghetti Т.) и др.), или като една от формите на 

терапията с физическа активност (Славсън/ Славсон/ Slavson S. 

R.), Шифър/ Шиффер/ Schiffer M.). Основните задачи, изолирано 

или комплексно решавани в процеса на Х са: 

1) терапия чрез заетост и чрез повишаване на двигателната 

активност; 

2) комуникативен тренинг и организация на 

социотерапевтичното общуване; 

3) получаване на диагностичен материал за анализ на 

поведенческите стереотипи на пациента и на неговото 

самопознание; 

4) разкрепостяване и ръст на пациента, търсене на 

автентични пътища за развитие. 

В зависимост от концептуалната ориентация на конкретния 

хореотерапевт, акцентът може да се постави върху отделни 

задачи: 1 и 2 – при поведенческа ориентация, 3 – при 

психодинамична и 4 – при хуманистична ориентация на 

психотерапевта. 

Упражненията за загрявка, които предшестват Х. имат 

физически („загряване”), психичен (идентификация с чувствата) 

и социален (установяване на контакт) аспект. Обичайната 

продължителност на заниманията е 40-50 минути. Те можат да 

бъдат всекидневни (в стационарни условия), да се провеждат 



 

 
~1494~ 

веднъж седмично в продължение на няколко месеца или години; 

с профилактична цел може да се провеждат еднократни танцови 

маратони. Оптималният количествен състав на групата по Х. е 5-

12 човека на един хореотерапевт. 

Дискутира се въпросът за характера на музикалния 

съпровод на заниманията по Х. Някои хореотерапевти 

предпочитат стандартните магнитофонни записи на народна 

музика и/ или на професионална танцова музика, други – да 

изпълняват импровизиран музикален съпровод сами (или чрез 

свои асистенти). Във всички случаи се подчертава, че 

индивидуално-културната значимост на предлаганата на 

пациента музика не трябва да засенчва значимостта и 

удоволствието от собствената двигателна активност, поради което 

е по-добре да се използват непознати на групата мелодии, те да се 

изпълняват умерено силно и да се разчита на физиологично 

ориентираните ритми, които спомагат за формирането на 

трансови състояния на съзнанието. 

В процеса на психодинамична Х. се разграничават 

(Лумсден/ Лумсден/ Lumsden M.) стадии в развитието на 

психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа), 

които се разглеждат от психотерапевтите с друга ориентация като 

различни организационни форми в провеждането на 

упражненията: 

1) индивидуална (индивидуальная) — анализ на 

пространствените, времевите, енергийните, хармоничните 

характеристики на движението на пациентите и на техния 

аспект „сдържане – разрешаване” («сдерживание—разрешение»); 

2) дует (дуэт) — анализ на преноса и контрапреноса  

(перенос и контрперенос); 

3) трио и квартет  (трио и квартет) — анализ на 

инцестуозните тенденции и на динамичното отхвърляне на 

модела „баща-майка-дете” ( «отец—мать—ребенок»); 

4) групова (групповая), която съответства на 

психодраматичния подход; 

5) междугрупова, социодраматична (межгрупповая, 

социодраматическая); 

6) социална (социальная), реализирана в масовите танцови 

ритуали и фестивали. 

Х. може да се използва в качеството на спомагателен или на 

основен метод на психотерапия в групи от деца и юноши, в 

санитарно-курортни условия, за корекция на дисгамията в 

съпружески двойки, за социално-психологичен и двигателен 

тренинг на хора с нарушения на слуха и зрението или с 

постпсихотични дефекти. 

В нашата страна Х. се прилага рядко и във връзка с 

разрушената култура на народния танц и с 

професионализацията на хореографията. 
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ХОРНИ Карен //  

ХОРНИ Карен // 

HORNEY K., 1885-1952 

 

Виден представител на културно- и социолично-

ориентираната психоанализа (психоанализ). Работи като 

практикуващ психоаналитик в Берлин. Намира се под влиянието 

на марксистката теория. През 1932 г. емигрира в САЩ, където 

организира Американски психоаналитичен институт. Автор е на 

книгите „Невротичната личност на нашето време” 

(«Невротическая личность нашего времени», 1937), „Нови пътища 

в психоанализата”, («Новые пути в психоанализе», 1939), 

„Самоанализа” («Самоанализ», 1942), „Нашите вътрешни 

конфликти” («Наши внутренние конфликты», 1945), „Неврозите и 

развитието на човека” («Неврозы и развитие человека» (1950). В 

своята концепция за несъзнавазното Х. заменя фройдисткото 

либидо с два други механизми: анксиозност (страх) (анксиозность, 

страх) и перфекционизъм (перфекционизъм, стремеж към 

съвършенство). Източник на неврозата Х. вижда в конфликта 

между обществените стремежи на човека и враждебните към него 

условия на социалната среда. Анксиозността води до недоверие в 

собствените сили, до преживяване на собствената 

непълноценност. Перфекциозността стимулира преодоляването 

на страха и предизвиква преживявания на свобода и увереност. 

Тенденцията към усъвършенстване увеличава обаче 

зависимостта на човека от други членове на обществото. Х. прави 

извод, че повишаването на изискванията на обществото, 

предявявани от страна на обществото спрямо индивида 

увеличават стремежа на последния към усъвършенстване, а това 

го води до състояние на „поробеност” (кавичките мои – бел. прев.) 

от социалните условия, поради което „разликата между болните 

от невроза и нормалния човек е чисто количествена”. 

Вж също Характерологичен анализ на Хорни. 

 

ХУМАНИСТИЧНА ПСИХОАНАЛИЗА //  

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ 

 

Изследвайки природата и обществената същност на човека, 

характера на „болестта” на съвременното капиталистическо 

общество, идеала за „здравото” общество и автентичния човешки 

живот, съчетавайки различните учения за човека и най-вече 

психоанализата (психоанализ), екзистенциализма и 

философската антропология, Фром (Фромм, Fromm E.) се стреми 

да създаде „диалектично- и хуманистично-ориентирана 

психоанализа”, която синтезира марксистките и 

психоаналитиччните теории за личността, обществото и 
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културата. В основата на Г. П. лежи идеята за обществената 

обусловеност на психиката, за разбирането на човека в контекста 

на социалните условия на неговото съществуване. Целта на този 

вид психоанализа е човек да опознае своята вътрешна природа, 

да подпомогне разкриването на потребностите, на смисъла на 

живота и на ценностните аспекти на човешкото битие. 

В концепцията за същността на човека на Фром, централен 

проблем се явява вътрешно присъщото на човешкото 

съществуване противоречие между индивидуалното битие в 

природата, битието на „хвърления в света не по своя воля” и 

онова, което излиза извън границите на природата, благодарение 

на „способността да се постигне осъзнаване (осознание) на самия 

себе си, другите, миналото и настоящето”. Историческият процес 

на развитие на цивилизацията води до формирането на две 

основни тенденции у човека – на неговия стремеж към свобода и 

до отчуждението в него. Според Фром свободата на човека 

обединява негативната „свобода от” и положителната „свобода 

за”. Развитието на човечеството се движи по пътя на 

увеличаването на „свободата от”, което води до отчуждаване, 

което става всеобхватен фактор на човешкото съществуване, в 

резултат на действието на който той „губи своята самост”, 

придобива свобода, но се лишава от социална защита. Така 

възниква механизмът на „бягство от свободата”. Авторът на 

концепцията разграничава три несъзнавани психични 

механизма, които регулират отношенията между човека и 

обществото: 1) мазохистичните и садистични тенденции, 

доминирането на които води до формиране на авторитарен 

характер, проявяващ се в позицията: животът се определя от 

силите, намиращи се извън човека; 2) деструктивизъм – стремеж 

на човека да разруши света, за да не бъде разрушен от него; 3) 

автоматичен конформизъм, който се заключава в 

идентифицирането на потребностите, на нормите на индивида с 

одобряваните от обществото ценности. В резултат на това 

изчезват противоречията между Аза и света, а заедно с това и 

съзнателният страх от самотата и безсилието. Цената обаче, която 

плаща човекът е голяма и тя се изразява в загубата на самия себе 

си.  

Откъснат от природата и лишен от своите естествени 

връзки, човекът е заплашен от самота, поради което той се стреми 

да възстанови единството си със света. В съвременното 

технократко общество обаче преобладават „непродуктивните”, 

неавтентични форми на междуличностна комуникация. Една от 

тях е получила названието „симбиотично отношение” 

(„симбиотическое отношение”). Човек може да избегне самотата 

като подчини на себе си на дадена група, на Бога, на друг човек. 

Индивидът идентифицира себе си с цялото, с онази сила, на 

която той е подчинен. В противоположен случай той преодолява 
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самотата по пътя на господството, стреми се да се обедини със 

света като си извоюва власт, като прави другите част от себе си. И 

в двата случая обаче се губи свободата и се нарушава 

целостността на човешката личност. На тези позиции Фром 

противопоставя любовта като „продуктивна ориентация”, при 

която човек се обединява със самия себе си, с другите хора, 

благодарение на активността и творчеството. 

Противоречивостта на човешкото съществуване авторът 

разкрива чрез две форми на дихотомия – „екзистенциална” 

(„экзистенциальная”) и „историческа” (историческая). Най-

съществената „екзистенциална дихотомия” е тази между живота 

и смъртта. Поради неспособността на човека да направи избор, 

възникват тревога и безпокойство, които пораждат още една 

„екзистенциална дихотомия”, доколкото „цената, която човек 

плаща за осъзнаването им е неувереността”. Стремежът на 

личността да запази своята уникалност и да установи отношения 

с другите хора, в рамките на които човек се идентифицира със 

света, също водят до „екзистенциална дихотомия”. Към 

„историческите дихотомии” Фром отнася противоречията, 

създавани и разрешавани в процеса на историческото развитие; 

той смята, че „човек може да реагира на историческите 

противоречия, като ги анализира посредством своята собствена 

дейност, но той не може да „анулира” екзистенциалните 

дихотомии, независимо от това, че може да реагира спрямо тях по 

различни начини”. Отстраняването на „историческите 

дихотомии”, които зависят от съществуващите социални условия, 

може да протече в процеса на изграждане на „хуманистично 

общество”. Доколкото „екзистенциалните дихотомии” са заложени 

в самата човешка природа, те могат да бъдат разрешени по пътя 

на разкриването на готовността на човека за любов, вяра и 

размишление. Г. П. е начин да се възстанови хармонията между 

човека и обществото, тя спомага да се пробудят критичните 

елементи в процеса на осъзнаване на личността. 

Фром смята, че човек трябва да осъзнае колко неавтентично 

е неговото съществуване в съвременното общество, за да може 

впоследствие да реализира заложените в неговата същност 

възможности. „И макар някои потребности да са общи за всички 

хора, като глада, жаждата, секса, потребностите, които създават 

различия в характера на човека – любовта и омразата, желанието 

за власт и стремежът към подчиение, насладата от сетивните 

удоволствия и страхът пред тях — всички те са продукти на 

социалния процес. Сами по себе си най-прекрасните и най-

безобразните склонности на човека представляват не компоненти 

на една фиксирана и биологично зададена човешка природа, а 

резултат на социалния процес, който сътворява хората”. В 

книгата „Революция на надеждата” („Революция надежды”), 

авторът излага своята програма за преобразуване на 
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буржоазните социални структури по посока на хуманизацията на 

човека и обществото. Необходимо е да се създадат ценности, при 

наличието на които човек би могъл да се откаже от своите 

социални маски и да разголи своите истински потребности. Тези 

ценности трябва да подпомагат неговото развитие. В търсенето на 

нови „психодуховни ориентации” на човека, Фром се обръща към 

философията на любовта, която спомага за отстраняването на 

дистанцията между хората, за преодоляването на дихотомията на 

човешкото съществуване, за възстановяването на хармонията 

между човека и обществото. Според Фром любовта е 

единствената, която дава верен и „удовлетворителен отговор на 

проблема за човешкото съществуване”, тя се явява висша 

хуманистична ценност. 

 

ХУМАНИСТИЧНО  

(ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО-ХУМАНИСТИЧНО, ОПИТНО)  

НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИЯТА// 

ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ  

(ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ, 

ОПЫТНОЕ) НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Едно от трите основни направления на съвременната 

психотерапия, към които се причисляват също динамичното и 

поведенческото (Parloff M. В., 1975; Karasu Т. В., 1977). Това 

направление е в най-малка степен еднородно. Към него се 

отнасят екзистенциалната психотерапия (экзистенциальная 

психотерапия), дизайн-анализът (дазайнанализ), логотера-

пията (логотерапия), клиент-центрираната психотерапия 

(клиент-центрированная психотерапия), гещалт-терапията 

(гештальт-терапия), психоимажинатив-ната терапия на Шор 

(психоимажинативная терапия Шорра (Shorr J.), емпиричната 

психотерапия на Уитакър (эмпирическая психотерапия 

Витакера (Whitaker С. А.), емпиричната психотерапия на 

Гендлин (эмпирическая психотерапия Гендлина (Gendlin E. Т.), 

първичната терапия на Янов (первичная терапия Янова (Janow 

A.), биоенергийният анализ на Лоуен (биоэнергетический 

анализ Лоуэна (Lowen А.), структурната интеграция на Ролф 

(структурная интеграция Рольф (Rolf L), автогенната 

тренировка (аутогенная тренировка, висша степен), 

трансценденталната медитация (трансцендентальная 

медитация), дзен-психотерапията (дзэн-психотерапияІ, 

психеделичната психотерапия (психоделическая психотерапия) 

и редица други методи. 

Разглеждайки природата на човека и на неговите болести, 

представителите на това направление подлагат на критика 

класическият психоаналитичен подход и неговото отношение към 

етиката на човека — неговите желания, избор и отношение към 
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другите. Чрез психоаналитичната практика и чрез придаването 

на особено значение на техническите прийоми човек става 

обезличен, изолиран, управляем, достъпен за анализ и преценка, 

съответно и унижен. Емпиричната концепция възвеличава 

човека с цел да нивелира неговото отчуждение, поощрява 

максимално пълното изследване на уникалността и на 

универсалността на неговата природа. В това се съсои нейната 

трансцендентална същност. Или по думите на Франкъл (Франкл, 

Frankl V. E., 1966), „човекът по своята същност се стреми да 

намери цел и дая осъществи своето предназначение в живота”. 

Този подход включва както трансперсоналното, така и 

интраперсоналното измерение. „Интерперсоналното се отнася до 

нивото на Аза... където основно се явява разкриването на 

човешката индивидуалност, на емоционалното състояние и 

начина, по който те са представени във физическото тяло;  

трансперсоналното е ориентирано към максималната реалност... 

към единството на човека, към универсалния или космическия 

план... в който човек преживява надхвърлянето на границите на 

своя Аз и преходът на последния в едно универсално съзнание”  

(Arendsen-Hein G. W., 1974). Представителите на хуманистичното 

направление в психотерапията са склонни да виждат човека като 

съшество по природа активно, борещо се, себеутвърждаващо се, 

повишаващо своите възможности, с почти безгранична способност 

към положителен ръст. Ето защо усилията на психотерапевта са 

насочени към личностния ръст на пациента, а не просто към 

излекуването на болестта му. Терапевтичната цел тук е да се 

постигне максимална осведоменост или по-високо състояние на 

съзнание, при която според Мей (Мей, May R., 1958), „да бъдеш 

осведомен за своето предназначение в света и в същото време 

означава да бъдеш предназначен за това”. Представителите на 

това направление използват широки понятия като 

самоопределение, творчество, истинност и методология, стремяща 

се към максимална интеграция на ума, тялото и душата на 

човека при отсъствие или нарушение на неговата цялостност. 

Патологията се разбира като намаление на възможностите за 

себеизразяването, като резултат от блокирането, потискането на 

вътрешните преживявания или загуба на съответствие с тях. 

Невротичната личност се разглежда като страдаща от 

потиснатост и фрагментация, а неврозата — като основен, 

универсален, водещ до отчаяние резултат от отчуждението на 

индивида от него самия, от обществото му (или от света). Според 

Маслоу (Маслоу/ Maslow A. H., 1970) патологията е отслабване на 

човека, загуба или все още неосъщественост на човешките 

възможности. Така болестта, която включва всички обичайни 

психиатрични понятия, и здравето се разполагат върху 

континуума: какъв се стреми човек да бъде — какъв той може да 

стане. 
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При разглеждането на терапевтичния процес (процеса на 

изменение), интелектуалните знания и инсайтите се заменят с 

емоции и преживявания, акцентът от „там и тогава”, т.е. поставен 

върху далечното минало, се пренася върху „тук и сега”, т.е. върху 

непосредственото настояще. Преживяването (под формата на 

придобиване на опит) се явява по-скоро сетивен, отколкото 

познавателен или вербален процес, който протича в 

непросредственото настояще, субективен и незабележим е (за 

околните), а също така безусловно значим (макар последното да 

не се задържа задължително такова) и служи като средство за 

концептуализация. Съгласно Гендлин (Гендлин, 1961) 

„терапевтичните изменения се явяват резултат на процеса, в 

който несъмнено е значението на осведомеността, на 

интензивното усещане, точно насочено и променено, дори без да е 

изразено словесно”. Терапевтичните изменения чрез 

преживявания обикновено протичат с помощта на реални, 

конгруентни междуличностни взаимоотношения между пациента 

и психотерапевта. В основата на клиент-центрираната 

психотерапия на Роджърс (клиент-центрированная психотерапия 

Роджерса/ Rogers С. R.) стои позитивната вяра в това, че всеки 

организъм има вродена тенденция към развитие на своите 

оптимални способности толкова дълго, колкото той се намира в 

оптимална среда. Психотерапевтичните срещи действат чрез 

самия факт, че са нещо ново. По време на тяхното провеждане, 

психотерапевтът служи като катализатор, с помощта на който 

пациентът реализира своите латентни и най-добри възможности 

за саморазвитие. 

И макар да може да има различия в разбирането на 

природата на терапевтичните взаимоотношения, реалният 

терапевтичен диалог „тук и сега” или взаимните срещи между 

психотерапевта и пациента се явяват задължително условие в 

много школи от това направление. Най-голямо значение 

придобиват пробуждащите се човешки взаимоотношения, при 

които всеки човек се опитва да общува искрено с другите, както 

вербално, така и невербално. 

Терапевтичният съюз не се явява взаимоотношение подобно 

на това между лекаря и пациента (както в динамичната 

психотерапия) или между учителя и студента (както в 

поведенческата психотерапия (психотерапия), а представлява 

отношение на едно човешко същество към друго. Роджърс 

(Роджерс, Rogers, 1955) пише: „Аз встъпвам във взаимоотношения 

не като учен, не като лекар, който може точно да определи 

диагнозата и лечението, а като личност, встъпваща в лични 

взаимоотношения”. Представителите на това направление, за 

разлика от екзистенциално-ориентираните смятат, че по 

отношение на методите и на техническите психотерапевтични 

прийоми, не е толкова важно както прави психотерапевтът, а по-
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скоро смисълът (контекстът) на психотерапията, както и не това, 

което психотерапевтът говори, а онова, което той сам по себе си 

представлява (какъв е той всъщност). Във връзка с това, 

психотерапевтите от това направление често биват критикувани 

за недостатъчно определените им методи за психотерапия. 

Целта на всички технически прийоми може да бъде 

формулирана като стремеж към проникване във 

феноменологичния свят на пациента. За разлика от 

психотерапевта в динамичното направление, психотерапевтът 

тук не се докосва до миналото на пациента, до диагнозата му, не 

се стреми към инсайт, към интерпретация (интерпретация), не 

посочва целите, не се явява директивен или конфронтиращ се, не 

натрапва своето мнение на пациента под формата на 

наставления или на предпочитания за това как да се реши даден 

проблем. Психотерапевтите от школата на Роджърс и на 

класическия екзистенциализъм по същността си имат вербални 

взаимоотношения с пациента. Другите школи в хуманистичното 

напралвние в психотерапията често са невербални в своя подход. 

Те (например гещалт-терапията) виждат свръхинтелектуали-

зацията като част от проблема на пациента, т.е. проява на 

защита срещу преживяванията и чувствата, и не я приемат в 

качеството ù на терапевтичен прийом. Психотерапевтите се 

опитват да съсредоточат активността върху рефлексията, 

предпочитат действието пред думите или, като минимум, 

съчетават действието с интроспекцията. Тяхната цел се 

заключава в развиването на осведомеността на пациетна за 

телесните усещания, пози, напрежения и движения с акцент 

върху соматичните процеси. Като основна опора се използва 

усилването, подбуждането на пац иента. Прийомите, които 

изразяват съпреживяване в тези школи, се явяват съчетание на 

пряка конфронтация (конфронтация) и драматизация, т.е. 

изиграване на роли, преживяване на фантазии в терапевтична 

обстановка.  

В хуманистичното направление в психотерапията също 

така се правят опити да се обединят ума, тялото и душата по пътя 

на фокусирането върху духовното измерение, което се 

осъществява преди всичко чрез метода на медитацията 

(медитация). Смята се, че състоянието на крайна дълбока 

почивка повзволява да се излезе извън пределите на света на 

индивидуалния Аз. При повечето методи за трениране на волята 

и на вниманието, централна се явява съсредоточеността върху 

произнасянето на специални думи или мантри, което например 

служи за основа за възникването на състояние без Аз или на 

трансцендентално състояние, което не е съсредоточено върху Аза/ 

В хуманистичното направление в психотерапията могат да 

бъдат разграничени 3 основни подхода: 

1. Философски подход, който използва екзистенциалните 
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принципи като основа за провеждането на психотерапия. В 

процеса на взаимния диалог или среща („тук и сега”/ здесь и 

сейчас) се провежда вербална психотерапия (например клиент-

центрирана терапия и логотерапия). 

2. Соматичен подход (соматический подход), който се 

основава на прилагането на невербални методи, които водят до 

интеграция на Аза посредством съсредоточаването на 

вниманието върху субективни телесни стимули и сензорни 

отговори (например гещалт-терапия) и/или физически, 

двигателни методи на интензивно отреагиране и емоционално 

„наводнение”, при които акцентът се поставя върху телесното 

стимулиране и освобождаването на чувствата (например 

биоенергийният анализ на Лоуен и първичната терапия на 

Янов). 

3. Духовен подход, в центъра на който е крайното 

утвърждаване на Аза като трансценцентален или 

трансперсонален опит, разширяването на опита на човека до 

космическо ниво, което в крайна сметка, по мнение на 

представителите на този подход, води към обединяване на човека 

с Вселената (Космоса). Това се постига с помощта на медитацията 

(например трансценценталната медитация) или на духовния 

синтез, който може да се осъществи чрез различни прийоми за 

самодисциплиниране, за трениране на волята и по пътя на 

практики за деидентификация (например психосинтез/ 

психосинтез). 

Според Карасу (Karasu, 1977) разглежданото направление в 

психотерапията се характеризира със следните основни 

категории: 

— концепцията за патологията (основава се на 

признаването на съществуването на екзистенциално отчаяние 

като следствие от загубата на възможностите у човека, на 

разцепване на  Аза, на съгласуваност със собствените знания); 

— здравето (свързано с реализирането на човешкия 

потенциал — с развитието на неговия Аз, с достигането на 

автентичност, на непосредственост); 

— желаните изменения (непосредствеността на 

преживяванията, възприемането и изразяването на усещания 

или на чувства в дадения момент); 

— времевият подход (извънисторически, фокусира се върху 

феноменологичния момент); 

— лечението (кратковременно и интензивно); 

— задачата на психотерапевта (свежда се до 

взаимодействие в атмосфера на взаимно приемане, което спомага 

за себеизразяването – от соматично до духовно); 

— основният психотерапевтичен метод (срещи с 

равноправно участие в диалога, провеждане на експерименти, 

игри, инсценировки или „изиграване” на чувства); 
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— лечебният модел (екзистенциален: диада от равни хора 

или от „Възрастен-Възрастен”, т.е. човешки съюз); 

— характерът на отношението на пациента към леченеито 

(смята се за реално, за разлика например от признаването на 

съществуването на преноса в динамичнтоо направление, като 

също така има първостепенна важност); 

— позицията на психотерапевта (взаимодействаща и 

приемаща; той встъпва във взаиморазрешаваща или 

удовлетворяваща роля). 

 

_Ц_ 

 

ЦЕННОСТНО-АДАПТИВЕН  

ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИЯТА //  

ЦЕННОСТНО-АДАПТИВНЫЙ  

ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Система от теоретични предпоставки, прилагани в 

психотерапията, психокорекцията и психологическото 

консултиране (психологическое консультирование) при лечение 

на пациенти с неясна интуитивна мотивация, когато 

диагностиката е трудна (например задочна психотерапия, 

психотерапия по Интернет и пр.). В някои случаи може да се 

разглежда като основа на неклиничната психотерапия  

(Кузнецов Ю. В., 2000). 

Ц.- А. П. В. П. възниква в Русия със смяната на 

ценностните ориентири в обществото, с появата на т.н. „аномия” 

(отсъствие на норми – бел. прев.), която сама по себе си се явява 

патогенен фактор, който поставя индивида пред необходимостта 

постоянно да се реадаптира, да прави преоценка на своите 

ценности, да се приспособява към динамично изменящите се 

условия на съществуване. 

Понятието „ценности” навлиза в психологията в края на 

XIX в. с формирането на аксиологията като отделна област на 

философията. Представителите на хуманистичната психология са 

онези, които най-тясно се занимават с въпроса за ценностите – 

един от основателите на това направление, Маслоу (Маслоу, 

Maslow A. H.), смята ценността за някакъв избирателен принцип, 

свойствен на всяко живо същество и производен на 

потребностите. Този възглед към природата на ценностите 

съвпада с определението на Ницше (Ницше, Nitzsche F.), за 

когото ценностните оценки се явяват „физиологични изисквания 

да се запази определен начин на живот”. 

Изследователите разграничават следните свойства на 

ценностите: 

1) Ценностите се различават в зависимост от субекта, чиито 

интереси те представляват (индивид, семейство, колектив и т.н.); 
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2) Ценностите са двойствени, те са присъщи както на 

субекта, така и на обекта; 

3) Ценността намира своето място в две скали: от една 

страна, по сила и характер на отношението, което я прави 

позитивна, негативна или неутрална (нормална), а от друга – 

еволюционна гледна точка, ценността се разглежда като 

ретроградна, превантивна или актуална. 

Ако говорим за адаптацията в ценностен контекст, то 

очевидно можем да разделим ценностните системи на субективна 

и обективна. Носител на субективната система е субектът, в 

частност индивидът, с всичко онова, което той приема и не 

приема, с всички негови осъзнати и неосъзнати навици и 

стереотипи в когнитивната, емоционалната и поведенческата 

сфера. (Когниция ознаава мисъл, този аспект може да се 

разглежда като някакъв тип опериране с ценностите; емоцията 

според П. К. Анохин (П. К. Анохин, 1971) се явява 

„непосредствена оценка на обекта от субекта”), а поведението като 

цяло цели постигане на адаптация.) Обективната ценностна 

система обхваща условията за съществуване на субекта, набора от 

неговите ценности, издигани от средата, в която той 

функционира. Процесът на привеждане на субективната 

ценностна система в съответствие с обективната представлява по 

същество една ценностна адаптация. 

Възможни са две стратегии за осъществяване на 

ценностната адаптация: 

1) Промяна на обективната ценностна система – стремеж на 

субекта да преобразува външните условия според своите 

собствени утвърдени стереотипи. Подобна стратегия може да се 

смята за активна такава. 

2) Промяна на субективната ценностна система – 

реформиране от страна на субекта на неговите вътрешни 

конструкти и „настройването” им според външните условия. Това 

е пасивна стратегия. 

Всяка една стратегия включва определени тактически 

прийоми. Доколкото ние работим с ценностите, би било полезно 

да разграничим стратегиите за ценностна адаптация от гледна 

точка на тяхната конструктивност. Всяка една тенденция в 

процеса на ценностна адаптация може да се определи като: 

1) активно-конструктивна – в случаите, когато субектът се 

приспособява съзидателно към промените във външната среда, 

например всяка „постъпкова”, рутинна, обичайна дейност; 

2) активно-деструктивна — т.е. разрушаване на външната 

среда, например разпад на семейството, различни агресивни 

форми на девиантно поведение; 

3) пасивно-конструктивна, когато субектът се адаптира 

съзидателно към съществуващите у него вътрешни, собствени 

конструкти, например учене, спорт; 
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4) пасивно-деструктивна — т. е. в онези случаи, когато 

субектът разрушава своя вътрешен свят по пътя на деструкцията, 

разпада, провокирането на болести, нанасянето на вреда на 

самия си с цел да се постави самият човек в по-трудни условия на 

съществуване, например саморазрушаване чрез пиянство и т.н. 

При разглеждане на ценностната адаптация е необходимо 

ясно да разграничат два аспекта: ментални операции с 

ценностите и самите ценности. При признаване на йерархичната 

същност на ценностите, най-важна адаптивна функция става 

способността да се изгради ценностна скала, да се разделят 

ценностите по тяхната значимост, да бъдат разположени в 

континуума „харесва ми – не ми харесва”, т.е. да се осъществи 

тяхната диференциация. 

Крайно ниска проява на тази оперативна функция поражда 

формализмът. За човека с подобна характеристика няма голямо 

значение с какво се занимава, за него  е важно количеството, а 

качеството. За него изборът винаги се превръща в проблем. 

Демонстрирането на обратния проблем, т.е. свръхдиференциа-

цията, се проявява например в свръхценните идеи. В тези случаи 

протича прекомерна фиксация, определени ценности 

неадакватно заемат все по-високи рангови места за сметка на 

другите. 

Субектът се изправя и пред друг оперативен проблем освен 

диференциацията – на ценностната скала той трябва правилно 

да определи средата, „нормата”, над която се намират 

позитивните ценности, към които той трябва да се стреми, а под 

тях са негативните, които той следва да избягва. Говорейки за 

времевата скала на движение на ценностите, следва да се отчете 

целия предишен опит, антиципацията и да се определи колкото 

се може по-точно актуалното състояние на ценностите. В този 

случай говорим за интеграция. 

Слаби интегративни способности демонстрират например 

истеричните личности. Опитът у тях се закрепва трудно, 

интегрират се единствено ценностите, които се намират в 

непосредствена близост във времето и пространството. Добре 

известната истерична лъжа, по своята същност, не се явява лъжа, 

т.е. умишлено изопачаване на фактите. Истеричната личност 

просто постъпва в съответствие с моментните обстоятелства, казва 

онова, което очакват от нея, или онова, което ще ù помогне да 

постигне своите собствени цели „тук и сега”, без да е необходимо 

да се отчитат всички минали и бъдещи събития. 

Противоположният проблем, свръхинтеграцията, демонстрират 

хора, склонни към съмнения, психастеничният тип личности. 

Големият обем на обстоятелствата и ценностите, влизащи в 

интегративния процес, парализират действеността и 

инициативата в тях. Прилагането на медицинската 

терминология позволява да се посочат крайните варианти и да се 
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прокарат времеви паралели с утвърдената клиничната система 

от възгледи. Ценностната адаптация, бидейки производна от 

проблемите на психологията, философията, медицината и други 

науки, в перспектива трябва да има своя собствена терминология. 

Като се изключат оперативните способности (диференци-

ация и интеграция), които имат по-скоро неврофизиологична 

природа, за психотерапевта остава достатъчно обширен „фронт” 

на работа в когнитивната сфера – самите ценности, които имат 

динамичен произход и които са почерпени от контакта със 

средата. Признавайки върховенството на конструктивността и 

поставяйки си за цел избавлението от деструкцията, 

психотерапевтът може да разкрие дезадаптивните ценности, 

чиято корекция се осъществява чрез естествено разрушаване на 

субективния и обективен свят и чрез изкуствената им психична 

реконструкция, която унищожава необходимостта от естествена 

деструкция. Тук е уместно прилагането на недогматичната и 

широка личностно-ориентирана (реконструктивна) психотерапия 

(Карвасарский Б. Д., 1985) като интегративен способ за работа с 

когнитивната, емоционалната и поведенческата сфера, която не 

изключва „оказването на помощ на болния в това той да разреши 

разумно своята психотравмираща ситуация, в това да промени 

своето обективно състояние и отношението, което получава от 

околните” (т. е. активната адаптация не вреди на пасивната, 

приоритетен се явява принципът на адекватността). Ако 

пациентът има запазени оперативни способности (диференциа-

ция и интеграция на ценностите), то той е напълно способен по-

нататък самостоятелно да формира една нова, адаптивна 

ценностна система. 

Ценностно-адаптивният подход позволява в процеса на 

психотерапия да се преработят някои актуални, но понякога 

избягвани проблеми, например такива като щастие, любов. 

Маслоу (Маслоу, 1997) пише: „Науката… Тя не трябва да се 

отрича от теми като любов, творчество, ценности, красота, 

въображение, нравственост и „земни радости”, оставяйки ги на 

„не-учените” – на поетите, пророците, свещениците, 

драматурзите, художниците или дипломатите…”. 

Отдалечавайки се от определянето на щастието като 

състояние на отсъствие на желание, а също така от неговото 

древногръцко разбиране, което разделя щастието на евтихия 

(эвтихия) — благоприятен външен (обективен) свят и на 

евдемония (эвдемония) — наличието на вътрешна (субективна) 

способност да бъдеш щастлив, от позицията на ценностната 

адаптация щастието може да се определи като пълно 

съответствие между субективната и обективната ценностна 

система, т.е. като пълна адаптация. Именно в контекста на 

стремежа към такова състояние се намира и любовта, ако я 

разглеждаме като избирателен преобразуващ феномен. 
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Говорейки за любовта, трябва да се има предвид, че става дума не 

само за адаптационните интереси на индивида, но и за 

коадаптацията на участниците в двойката, а също така за 

адаптацията на двойката като съвкупен субект в обективния 

заобикалящ я свят. 

Ако пациентът предлага на психотерапевта да разгледат 

темата за любовта, то по-често става дума за нейния деструктивен 

вариант. Позитивното значение на този вариант на любовта – 

чрез разрушение да се постигне „преоценка на ценностите”, да се 

премине на едно ново ниво на адаптация. Психотерапевтът, 

разкривайки този латентен смисъл на проблемите на пациента 

на първо място деактуализира деструктивните отношения, 

доколкото деструкцията може да съществува единствено в 

случаите, когато има скрит проблем, а там, където има явен 

такъв, се появяват спокойни и конструктивни способи за нейното 

разрешаване; на второ място, психотерапевтът достига до 

„ирационалните нагласи”, „неадекватните емоции”, „неадекват-

ните поведенчески стереотипи” и други дезадаптивни осъзнати и 

неосъзнати ценности. Така и любовта се рационализира и става 

верен съюзник в лечението на пациента, при формирането на 

неговата окончателна мотивация за лечение. 

Ценностно-адаптивният подход би могъл да предостави 

нови решение и на някои други проблеми. Суицидът например 

все по-често се свързва с проблема, отнасящ се до преоценката на 

ценностите. Стремежът към смъртта, както и проявите на 

деструктивността, съдържат свой позитивен смисъл: „Пред 

лицето на смъртта все човек разкрива отново за себе си тайната 

на своята индивидуалност. Тази връзка, открита още от 

епикурейците, която след тях изчезва за дълго от системата на 

колективните представи, се утвърждава в съзнанието на човека 

на късното Средновековие, като и до днес заема трайно място в 

духовния багаж на западния човек. ... Именно и единствено „пред 

лицето на смъртта” («перед лицом смерти») човекът е способен да 

осъзнае ценността на своя живот..”. (Арьес/ Aries Ph.). 

Що се отнася до връзката между самоубийствата и 

адаптацията, то още Дюркем (Дюркхайм/ Durkheim K. G.) смята 

суицида за „резултат от разрива на междулиностните връзки на 

личността, на отчуждението на индивида от тази социална група, 

към която той принадлежи”. Така при обединяването на тези два 

аспекта се оказва, че суицидното поведение може да се разглежда 

като пасивно-деструктивен способ за реадаптация. Задачата на 

психотерапевта се състои не в това пациентът да се освободи от 

суицидните мисли, а, напротив, в постигането на изкуствено 

състояние на смърт, на нейната имитация — психоэвтаназия, и 

не в качеството ù на самоцел, а за разкриване на дезадаптивните 

ценности и преоценки, и по-нататъшната работа с тях. Все по-

разбираем става положителният ефект, който съпровожда 
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подобни състояния: „Експерименти показват, че хората, 

преминали през психотерапевтичен опит, изпитвайки усещания, 

свързани със смъртта и повторното раждане, рязко променят 

своята представа за самите себе си, за заобикалящия ги свят. 

Преобразува се присъщата им ценностна йерархия, изчезва 

чувството за отчуждение. Обратно, възниква чувство за радост, за 

безметежност, за психично благополучие, възражда се техния 

вкус към живота. Такъв човек по-добре възприема света” 

(Гуревич П. С., 1991). 

Посочените по-горе проблеми не обхващат целия спектър от 

възможности за прилагане на ценностно-адаптивния подход в 

психотерапията. Той е особено актуален в специфичните руски 

условия, в които психичната проблематика е тясно свързана с 

етническите, междуетническите, транскултурните, историко-

политическите и др. ценностни фактори. 

Описаните принципи съответстват напълно на системния 

подход: „Най-характерна черта на системния подход се явява 

това, че в изследователската работа не може да се извърши 

аналитично изследване на какъвто и да било частен обект, без да 

се идентифицира точно мястото на този частен обект в голямата 

система” (Анохин П. К., 1971). Ценностната система може да 

служи като онази основа, която ще позволи да се интегрират 

синтезът и анализът, феноменологичната и динамичната страна 

на психичните явления. 

Ц.- А. П. В. П. може да се окаже перспективен както в 

теорията, така и в практическата работа в областта на 

психологическото консултиране, психокорекцията и психотера-

пията. 

 

ЦИКЪЛ НА ПСИХОТЕРАПИЯ //  

ЦИКЛ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Действие, което започва, продължава и завършва. Това 

понятие се използва в терминологията на компютърното 

програмиране. То описва едно завършено действие или набор от 

команди, особено повтарящите се такива. По-голяма част от 

психотерапевтичните техники представляват сами по себе си 

цикли. Техниката започва при определени обстоятелства, тя се 

състои от определени стъпки или действия и съществуват 

определени обстоятелства, при които специалистът прави извода, 

че техниката е завършила. При необходимост е възможно да се 

повтори този цикъл и да се оцени неговата резултативност. Всеки 

сеанс на психотерапия е цикъл, в него има определен ритуал, 

определени способи за започване, продължаване и завършване 

на сеанса. Работата с определен проблем представлява цикъл. В 

рамките на компютърната технология се разграничават освен 

големи и вложени цикли (вложенные циклы). Докато протича 
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големият цикъл, се изпълняват и по-малки такива. 

Психотерапевтът обръща внимание на вложените цикли, когато е 

небходимо да работи с няколко проблема на пациента 

едновременно. Докато работи с проблема А обаче понякога 

изплува и неотложен проблем Б, който ангажира вниманието на 

пациента. Може бързо да се реши Б. и след това, връщайки се 

към проблем А, той да бъде завършен. Това са т.н. вложени 

цикли. Например психотерапевтът в рамките на няколко сеанса 

работи над срамежливостта на пациента. На следващия сеанс 

обаче болният идва след малък спор с жена си, който го е 

огорчил. Дори ако темата „срамежливост” («застенчивость») още 

не е завършила, психотерапевтът преминава към друга „кавга 

със съпругата”, поради това, че тя изисква по-спешно 

разрешаване. В средата на работния сеанс на тема „кавга със 

съпругата” пациентът си спомня, че той е оставил в своя дом 

включена газ. Психотерапевтът му дава възможност да позвъни 

вкъщи, за да разреши този проблем, след което се връща на 

проблема „кавга със съпругата”. След което, най-често вече при 

следващия сеанс, се връща към проблема за стеснителността. 

Това са вложените (в процеса на работа – бел. прев.) вече цикли. 

Цикълът на решаването на проблемите на пациента може 

да се състои от няколко цикъла сеанси, а всеки един сеанс от 

няколко цикъла от техники, а всяка техника – съответно от по-

малки цикли от действия. Възможно е даден малък цикъл да се 

изпълнява много пъти, преди да се завърши големия. 

Психотерапевтът действа и говори не просто на случаен принцип 

– той добре осъзнава кога започва и завършва даден цикъл, и 

неговите действия се съгласувани с това. Той леко умее 

едновременно да проследява няколко цикъла с различна 

продължителност. 

Психотерапевтичният процес има определен ритъм, който в 

голяма степен може да бъде определен от цикъла на задаване на 

въпрос и получаването на отговор от пациента. Даденият цикъл 

на взаимодействие се отличава от цикъла на обичайното 

общуване по това, че психотерапевтът трябва да мотивира болния 

да намери отговорите в собствения си ум. Специалистът не просто 

разговаря, на него не са му нужни шаблонни отговори, не са му 

нужни дори правилните отговори. Психотерапията задава 

въпроси, за да подбуди пациента, да му помогне да открие нещо 

ново или да види нещо по нов начин. Психотерапията протича в 

ритъм, при който ту обръща внимание на вътрешните 

преживявания, ту на външните обстоятелства. Болният 

възприема това, след което насочва част от своето внимание 

навън, за да разкаже за това на психотерапевта. Специалистът 

потвърждава, че е получил съобщението, след което отново 

подбужда пациента да получи повече информация от своето 

вътрешно Аз и т.н. Важно е болният да не бъде прекъсван, когато 
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той търси отговор на въпроса вътре в себе си, единствено поради 

това, че ще му е нужно известно време да достигне до него. Ако 

вниманието на пациента се насочи към външните обстоятелства 

и той не прави нищо полезно, психотерапевтът трябва да 

помисли какво да го помоли да направи. Но ако болният вече 

обмисля нещо по отношение на обсъжданата тема, не трябва да 

му се пречи в това. Майсторството на психотерапевта се 

заключава не само в това да знае какво да говори, но и в това да 

знае кога да мълчи. 

Към всяко събитие може да се заемат различни позиции 

или да бъде погледнато през различни гледни точки. По-просто 

казао, могат да се разграничат 4 основни позиции на възприятие, 

които се обсъждат с пациентите в рамките на 

психотерапевтичните цикли: 

1-ва позиция: Позицията на човек, който преживява самото 

събитие – позицията на главния участник, на центъра на 

събитията. 

2-рата позиция: Позицията на човека, който също участва в 

събитието – той може да е второстепенен участник и някой, който 

обуславя заемането на първата позиция от някой друг. 

3-та позиция: Позицията на наблюдаващия как протича 

дадено събитие. Става дума не за активен участник, а за 

позицията на човек, който се намира на мястото, където се 

развива действието. 

4-та позиция: Позицията на онзи, който не се намира на 

мястото, където се развива действието, но получава информация 

за случващото се от разстояние. 

Ако болният например вече е в кабинета на 

психотерапевта, той се намира в първа позиция (1П), 

психотерапевтът – във втора  (2П), друг пациент, очакващ своя 

ред – в трета (ЗП), съпругата на първия пациент, която го чака 

вкъщи – в четвърта (4П). 

Преживяванията на различните позиции силно се 

отличават едни от други. Преживявайки дадено събитие от 

няколко различни позиции, човек го възприема по-пълно. 

Промяната на позицията на възприятие може да бъде полезно 

допълнение към всеки психотерапевтичен процес. По същество 

това е самостоятелна техника. Често човек е фиксиран в една от 

позициите и преживяването на други позиции може да разкрие 

пред него най-пълно същността на обсъждания проблем. 

Провеждайки диалог с пациента, психотерапевтът може да 

използва позициите на възприятието просто като още един 

източник на възможни въпроси. Позициите на възприятие са 

особено полезни, когато е ясно, че болният възприема 

психотравмиращата (или най-значима за него) ситуация 

единствено от една позиция. Особено в случаите, когато тази 

единствена позиция е ограничена. 
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П.: „Много ми е трудно, защото мъжът ми е оставил 

напълно на мен възпитанието на децата” 

Т.: «Как се чувства при това Вашият мъж?”(1П->2П) 

П.: «Той отново ме обвини и ние спорихме на висок глас”. 

Т.: «Какво мислите, че чуха в тази ситуация онези, които 

бяха тогава там?”(1П-> 3П) 

Смяната на позицията на възприеятие се включва като част 

от процедурите при някои психотерапевтични техники. 

Преживяването на проблема от различни гледни точки се 

основава на същата тази идея. Ако пациентът види, почувства 

своя проблем от различни позиции, то той задължително ще 

осъзнае неговите психични механизми и ще съумее да се справи с 

него. 

Психотерапията представлява серия от завършени цикли, 

от цикли, в които са заложени действия в определена 

последователност. Психотерапевтът трябва добре да владее 

провеждането на циклите. Той трябва да умее да разкрива 

дадена тема, да продължава или да повтаря дадена техника, 

докато тя е необходима и да завършва темата. Освен това, 

психотерапевтът трябва да бъде достатъчно наблюдателен, за да 

може да забележи, когато пациентът излиза извън дадена тема и 

задължително да го връща към изходната такава. 

Психотерапията е нелинеен процес, няколко теми могат да бъдат 

актуализирани едновременно, поради което психотерапевтът 

трябва да проследява какви цикли са все още отворени и по 

възможност да ги затваря. Важно е специалистът да се ориентира 

по крайните резултати и да отчита, че циклите на 

психотерапевта и циклите на пациента съвсем не са едно и също. 

Психотерапевтът трябва да завършва започнатите действия: ако 

е пристъпил към определено действие, той е длъжен да го 

завърши, ако, разбира се, не се появи нещо по-ефективно. Но 

така или иначе той трябва да доведе до край своите действия. А 

за пациента често е полезно да започне един неограничен цикъл, 

т.е. да му се очертае една нова положителна посока – един цикъл, 

който ще продължава и ще завърши в бъдеще. Завършването на 

този цикъл може да ограничи резултатите до рамките на дадения 

сеанс, което не е задължително, но същевременно означава, че 

психотерапевтът завършва действието, предоставяйки нова 

посока на пациента. За специалиста това е затворен цикъл, а 

успешно завършеното действие за пациента е начало, което ще 

продължава и в по-нататъшния му живот (вж. Когнитивна 

психотерапия, Аргументативен дискурс в психотерапията, 

Убеждаване). 

 

_Ч_ 

 

ЧИКАГСКА ШКОЛА //  
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ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА 

 

Разработва психоаналитичен подход към психосоматичните 

разстройства, като подчертава значението на емоционалните 

фактори във възникването на соматичното заболяване и 

особената роля на тези фактори при създаването на 

терапевтичната програма.  

Терминът „психосоматичен” (психосоматический) принад-

лежи на професора по психиатрия от Университета в Лайпциг 

Хайнрот (Хайнрот, Heinroth J.), който го въвежда в научна 

употреба през 1818 г. Интерес към проблема за психосоматичните 

съотношения проявяват видни философи от миналото: Платон, 

Декарт, Лайбниц, Бейкън и др. Платон пише: „Лечението на 

много заболявания остава неизвестно на лекарите, защото те 

игнорират цялото, което трябва също така да бъде изучено. На 

частите не може да им бъде добре, ако не му е добре на цялото”. 

Ролята на психиката, на особеностите на характера на болния 

човек подчертават също Сократ и Хипократ. 

Психосоматичната медицина в исторически и географски 

план има 2 източника. Първият е изучаването на ролята на 

психосоциалните фактори в патогенезата на заболяванията, 

провеждано в Германия след Първата световна война, а вторият 

е свързан с психиатрично-психоаналитичното направление в 

САЩ, върху чието възникване повлияват решаващо 

имигрантите-психоаналитици, идващи от Германия. 

Психосоматичното движение започва в Германия и Австрия 

през 20-30-те години на ХХ век като реакция на 

технологизирането на медицината и се опира на трудовете на Ч. 

Дарвин, К. Бернар, В. Кенън за специфичността на 

емоционалното изразяване, за характера на сомато-

вегетативните изменения в организма при реакцията на бягство 

и борба и т.н. Второто направление е представено от 

изследванията на И. П. Павлов (И. П. Павлов), а третото — от 

трудовете на Фройд (Фрейд/ Freud S.), който в своите разработки 

никога не ползва термина „психосоматична медицина” 

(психосоматическая медицина). Неговият личен принос е 

ограничен до концепцията за конверсионните нарушения, т.е. до 

символното значение на телесните изменения при 

конверсионната истерия. Разработването на психосоматична 

теория, основана на психоаналитичния подход, принадлежи на 

неговия колега Гродек (Гроддек/ Groddeck G. W.), който в 

дискусиите с Фройд доказва, че органичните заболявания в 

крайна сметка имат психична природа. Той допуска, че телесното 

заболяване е свързано с То, със „силите, които ръководят нашия 

живот, докато ние си мислим, че ги ръководим”. Ференци 

(Ференци, Ferenczi S.) разработва близка до това допускане 

концепция за „символичния език на органите” («символический 



 

 
~1513~ 

язык органов» и използва психоанализата (психоанализ) като 

средство за разбиране на болестта и като метод за нейното 

лечение. Соматичната болест в неговата интерпретация е 

трансформация на нереализираната сексуална енергия в 

резултат на нарушените функции на вегетативната система по 

механизма на истеричната конверсия в съответствие с 

фантазмената еротична символика. Дойч (Дойч, Deutsch F.) 

разработва концепция за органните неврози, в която важно 

значение се придава на слабостта на органа, обусловена от 

предшестващия болестен процес. Тази концепция е близка до 

идеята на Адлер (Адлер, Adler А.) за миелодисплазията 

(миэлодисплазии, 1905), или за непълноценността на органа, 

като израз на неговата конституционална слабост. Един от 

пионерите на психосоматичното движение в САЩ Джелиф 

(Джеллиффе / Jelliffe S. Е.) не вижда граници между 

неврологията, психиатрията и психоанализата. В „Очерци по 

психосоматична медицина”  («Очерках психосоматической 

медицины», 1934)), той определя своите възгледи като 

„психосоматичен монизъм” (психосоматический монизм»). През 

1931 г. Уиткоуер (Витковер/ Wittkower E. D.) публикува книгата 

„Въздействие на емоциите върху соматичните функции” 

(Воздействие эмоций на соматические функции), а през 1935 г. 

излиза книгата на Дънбар (Данбар/ Dunbar F.) с близко название 

— „Емоции и соматични изменения” (Эмоции и соматические 

изменения), в която тя се стреми да покаже връзката между 

определени личностни особености и характера на телесното 

заболяване. От 1939 г. под нейна редакция започва издаването 

на списанието „Психосоматична медицина” (Психосоматическая 

медицина). Данбар обобщава 20-годишния си опит като 

психиатър в болница с общ профил в книгата „Психосоматична 

диагноза” (Психосоматический диагноз, 1948), в която Данбар 

завършва разработването на концепцията за „профила на 

личността” (профил личности), като смята, че емоционалните 

реакции са производни на личността на болния и това позволява 

да се предполага развитието на определени соматични 

заболявания в зависимост от профила на личността. Данбар 

разграничава следните типове личности: коронарен (коронарный) 

хипертоничен (гипертонический), алергичен (аллергический) и 

склонен към увреждания (склонный к повреждения). Данбар 

изразява по следния начин своето отношение към 

психосоматичния подход: „Някои смятат, че психосоматичната 

медицина като специалност се занимава само с известна група 

болести, например дерматологични или офалмологични. 

Фактически обаче прилагателното „психосоматичен” (психосома-

тический) насочва към концептуален подход към човешкия 

организъм с всички негови заболявания. Възможно е тази гледна 

точка да е по-съществена при оценката на едни заболявания, а 



 

 
~1514~ 

при други не толкова, но ако говорим изобщо, предишната 

дихотомия „психика” и „соматика” се оказва ненужна. 

Психосоматичният подход е стереоскопичен, той съдържа в себе 

си и физиологична, и психологическа техника. Той може да бъде 

прилаган към всички болести”. 

От началото на 40-те години на XX век излиза поредица от 

книги под едно название — „Психосоматична медицина” 

(«Психосоматическая медицина»). Холидей (Холлидей/ Halliday 

J., 1943) прави опит да очертае границите между 

психосоматичните синдроми и тяхната взаимовръзка. Той смята, 

че като психосоматични заболявания трябва да обозначават само 

онези, чиято природа може да бъде разбрана, едва когато е 

установено несъмненото влияние на емоционалния фактор върху 

физическото състояние. Той отнася към тези заболявания 

невродермита, лумбагото, мигрената, хореята, пептичната язва, 

колитите, хипертонията, бронхиалната астма, дисменореята, 

екземата, псориазиса, невроциркулаторната астения. Холидей 

пише: „Психосоматичната концепция заставя човек да мисли, да 

изследва, тя насочва действието”. 

Необходимостта от синтетичен подход към болния 

формулира Майер (Майер/ Meyer A.), глава на американската 

психиатрия през 40-50-те години на XX век: „Актуалният период 

в развитието на психиатричните знания се характеризира с 

издигане на преден план на човешката личност, върху която е 

съсредоточена цялата медицинска мисъл в съвременността”, 

Най-забележителната фигура в психоаналитичната 

трактовка на психосоматичния проблем се явява Александер 

(Александер/ Alexander F. G.). Той идва в САЩ от Германия като 

вече утвърден психоаналитик, през 1939 г. основава Чикагския 

психоаналитичен институт, където поставя началото на първите 

соматични изследвания на психосоматичните взаимоотношения в 

психоаналитичен аспект. Александер изучават ролята на 

психичните фактори в етиопатогенезата на стомашно-чревните, 

дихателните, а след това и на сърдечно-съдовите разстройства. 

През 1934 г. Александер формулира принципи, които лежат в 

основата на концепцията за специфичността: 

1. Психичните фактори, които предизвикват 

соматичните разстройства, имат специфична 

природа и отключват определено 

емоционално отношение на пациента към 

обкръжението му или към собствената му 

личност. Истинното знание за тези причинни 

фактори може да бъде придобито в хода на 

психоаналитичното лечение. 

2. Съзнателните психологични процеси (емоции 

и тенденции) на пациента играят подчинена 

роля сред причините за соматичните 
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симптоми, докато подобни съзнателни 

емоции и тенденции не бъдат свободно 

изразени. Потискането на емоциите и на 

потребностите предизвиква хронична 

дисфункция на вътрешните органи.  

3. Актуалните житейски ситуации на пациента 

обикновено оказват единствено ускоряващо 

въздействие върху нарушението. Разбирането 

на причиняващите го психични фактори 

може да се основав единствено на знанията 

за развитието на личността на пациента, 

доколкото то единствено може да обясни 

реакцията на острата травмираща ситуация.  

За разлика от Данбар, Александер подчертава значението 

на психодинамичния конфликт като по-важен в природата на 

психосоматичното разстройство в сравнение с личностния 

профил. Според Александер следните 3 фактора са важни в 

етиологията на психосоматичните разстройства: наследената или 

рано придобита органна или системна недостатъчност, 

психологическите патерни на конфликт и формираната в ранното 

детство защита, актуалните житейски ситуации. 

Чикагският психоаналитичен институт под ръководството 

на Александер, използвайки психоанализата като терапевтичен 

подход, провежда разнообразни изследвания на дихателната 

система (бронхиална астма, сенна хрема), на сърдечно-съдовата 

система (артериална хипертония, мигрена), на ендокринно-

метаболитните разстройства (диабет, хипогликемия), на кожните 

болести (екзема, невродермит и др.), на заболяванията на ставите 

и скелетната мускулатура (ревматоиден артрит). Установява се, 

че при редица заболявания на сърдечно-съдовата, стомашно-

чревната, ендокринната, мускулната и кожната система, 

физиологичните отговори на различни емоционални напрежения 

са относително постоянни и различни при всяка група 

заболявания. Освен това, вегетативните дисфункции, 

възникващи при вътрешен емоционален конфликт, корелират 

със специфичните физиологични отговори. В своята книга 

„Психосоматична медицина” (Психосоматическая медицина, 

1950) Александер определя специфичността като „физиологични 

отговори на емоционалните стимули, нормални или болестни, 

които се различават според природата на емоционалното 

състояние. Тези вегетативни отговори на различни емоционални 

стимули се отличават според качеството на емоцията” Към 

момента, когато излиза тази книга на Александер, се 

разграничават 6 специфични психосоматични заболявания: язва 

на дванадесетопръстника, ревматоиден артрит, язвен колит, 

бронхиална астма, невродермит и артериална хипертония. 

Изследването на тереотоксикозата (хиперфункция на 
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щитовидната жлеза – бел. прев.) по-късно завършва с 

присъединяването ù като седмо заболяване в „Проекта за 

психосоматична специфичност”  (Проект психосоматической 

специфичности).  

В трудовете на Александер, Френч (Френч, French Т. М.) и 

Полък (Поллок, Pollock G. Н.) се твърди, че: „Като цяло нашият 

продължителен статистически анализ показва, че могат да се 

приемат за съвършено достоверни различията между семейството 

от специфични заболявания на основата на психичните образци, 

свързани с всяко едно от тях”  (1968). Около година преди смъртта 

си, Александер пише: „Допускам, че в някои случаи 

психологическите фактори могат да бъдат етиологично по-важни, 

а вдруги  — по-малко. Моята гледна точка е, че те забележимо 

присъстват като специфични особености при седемте 

заболявания, същността на които е изследвана от Ч. Ш”.. 

Практическата ценност на изследванията на Александер се 

заключава в това, че ако специфични психични особености са 

характерни за определени заболявания, то това дава възможност 

за ранна диагностика на соматичното поражение от болестта по 

психичните характеристики на пациента. По-нататъшните 

изследвания на Полак показват, че пациентите с характерни 

психодинамични констелации и с уязвимост на соматични 

системи или органи са в особено висок риск за развитие на 

специфично соматично заболяване. Продължава търсенето на 

корекации между специфичните емоционални конфликти и 

соматичните заболявания. Запазва се също и тенденцията да се 

разглежда психосоматичната болест като израз на заболяване на 

структурата на Аза. Ако в хода на живота чувството за Аз и 

чувството за реалност на човека не получат пълно развитие, на 

него му се налага да се реадаптира към изискванията на 

външния свят или към състоянието на откъснатост от много 

сфери на живота. Индивидът с психосоматично заболяване 

реагира на трудностите в социалната, професионалната, личната 

ситуация с бягство в измамна идентичност. По този начин той се 

стреми да избяга от реалния, актуален въпрос „Кой съм Аз”?”, 

заменяйки го от симптомо-ориентиран въпрос, който 

представлява интернализиран образ на майката от ранното 

детство, доколкото тя е била способна да реагира по майчински 

единствено тогава, когато детето е било болно.  

Наред с изследванията на Чикагския психоаналитичен 

институт, завършили с определянето на група специфични 

психосоматични заболявания, съществува и друга гледна точка, 

съгласно която психосоматичната медицина се разглежда като 

личностно-ориентиран подход към всички заболявания. В 

книгата „Психосоматична медицина” (Психосоматическая 

медицина, 1943) Вайс и Инглиш (Вейс и Инглиш, Weiss E., 

English О. S.) пишат: „Близко е денят, в който окончателно ще 
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изчезнат изразите „или—или" в диагностиката — 

функциональное или органично и те ще бъдат заменени от 

«колко от едното, толкова и от другото” по отношение на 

емоционалното и соматичното (в генезата на болестта – бел. 

прев.). Такава е истинската психоматична концепция в 

медицината”. 

 

_Ю_ 

 

ЮНГ Карл Густав //  

ЮНГ Карл Густав // 

JUNG С. G., 1875-1961 

 

Швейцарски психиатър, основател на аналитичната 

психология (аналитическая психология). През юношеските си 

години се увлича от философия и вижда своята бъдеща професия 

в пресечната точка между философията и медицината. Завършва 

медицинският факултет на университета  ж  в Базел. От 1900 г. 

работи като асистент в психиатричната клиника в Цюрих, 

оглавявана Между 1905-1906 г. преподава психиатрия в 

Цюрихския университет от Блойлер (Блейлер,  Bleuler E.).. От 

1907 до 1913 г. активно си сътрудничи с Фройд (Фрейд, Freud S.), 

като заедно с него посещава редица университети на САЩ. 

Между 1909 и 1913 г. Ю. става най-видният последовател на 

Фройд и първи президент на Международното психоаналитично 

общество. Той председателства и на III и VI психоаналитични 

конгреси; между 1911-1913 е редактор на психоаналитичното 

списание «Jahrbuch» (Годишник); чете лекции по въведение в 

психоанализата (психоанализ) в Цюрихския университет. Ю. се 

откъсва от Фройд през 1913 г., като разривът между тях е свързан 

с излизането на книгата на първия „Метаморфози и символи на 

либидото” («Метаморфозы и символы либидо»), в която той 

отхвърля сексуалната интерпретация (интерпретация) на 

либидото на Фройд. От 1913 г. се занимава с частна 

психоаналитична практика, пътешества много, посещава 

Северна Африка, САЩ, Мексико, Кения, Индия и Цейлон. 

Интересува се от даоизъм и будизъм, като запазва същевременно 

и своя интерес към философията. „Въпреки нарастващия ми 

научен интерес, - пише той, - от време на време аз отново се 

връщам към моите философски книги” («Вопреки растущим 

научным интересам, — писал он, — я время от времени вновь 

возвращаюсь к моим философским книгам»). През 1921 г. излиза 

неговия труд „Психологически типове” («Психологические типы»). 

През 1933 г. той става президент на Международното 

психотерапевтично общество (Международное психотерапев-

тическое общество), а през 1948 г. открива в Цюрих Институт по 

аналитична психология (Институт аналитической психологии).  
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Основно място в аналитичната психология на Ю. заема 

тезата му за колективното несъзнавано, в което под формата на 

архетипи е отразен предшестващият опит на човечеството. 

Архетипите намират своя израз в символни образи, които се 

откриват в митовете, фолклора, сънищата, невротичните 

симптоми и т.н. Ю. разглежда аналитичната психология като 

„западна йога” («западная йога»), като „път към освобождението”  

(«путь освобождения»), което отразява същественото влияние на 

източната философия върху творчеството на Ю. 

Ю. е създател на асоциативния експеримент 

(ассоциативный эксперимент) (1906) и на концепциите за интро- 

и екстреверсията. 
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Программированная психотерапия по Янгу 

Прогрессирующая мышечная релаксация Джекобсона 

Проективные методики Волберга 

Проективный рисунок 

Проекция во времени по Лазарусу 

Протокольная техника Левинсона 

Протрептика 

Прямой анализ Роузъна 

Психагогика 

Психическая проработка 

Психоанализ 

Психоанализ в России 

Психоанализ и литература 

Психоанализ и политика 

Психоаналитическая модель обучения психотерапевта 

Психоаналитическая психотерапия 

Психоаналитическая психотерапия объектных отношений 

по Кернбергу 

Психоаналитическая характерология Абрахама 

Психоаналитические методы 

Психобиологическая терапия Майера 

Психогигиена 

Психогимнастика 

Психоделическая психотерапия 

Психоделическая психотерапия по Грофу 

Психодрама 

Психоимажинативная терапия Шорра 

Психокатарсический метод Брейера 

Психокибернетика 
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Психолиз 

Психологическая защита 

Психологическая коррекция 

Психологические основы психотерапии 

Психологическое консультирование 

Психоортопедия 

Психопантомима 

Психопрофилактика 

Психопрофилактический метод обезболивания родов 

Психопунктура Калера 

Психосинтез 

Психотерапевт 

Психотерапевтическая беседа 

Психотерапевтическая группа 

Психотерапевтическая (психоаналитическая) 

нейтральность 

Психотерапевтическая система лечения больных неврозами 

по Кратохвилу 

Психотерапевтическая триада Бехтерева 

Психотерапевтическая цель 

Психотерапевтическая эксплорация 

Психотерапевтические аспекты молитвы 

Психотерапевтические методы в психологии здоровья 

Психотерапевтический кабинет 

Психотерапевтический клуб 

Психотерапевтический контакт 

Психотерапевтический контракт 

Психотерапевтический центр 

Психотерапевтическое вмешательство 

Психотерапевтическое опосредование и потенцирование 

биологической терапии 

Психотерапевтическое отделение 

Психотерапия 

Психотерапия аддиктивного поведения у подростков 

Психотерапия в геронтологической практике 

Психотерапия в медицине катастроф 

Психотерапия в неврологии 

Психотерапия в онкологии 

Психотерапия в санаторно-курортных условиях 

Психотерапия в трансплантологии 

Психотерапия во второй половине жизни 

Психотерапия заикания 

Психотерапия злоупотребляющих лекарственными 

препаратами 

Психотерапия и Интернет 

Психотерапия и реабилитация 

Психотерапия и религия 
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Психотерапия и фармакотерапия 

Психотерапия лекарственной зависимости 

Психотерапия личностно-средового взаимодействия по 

Соложенкину 

Психотерапия миросозерцанием по Марциновскому 

Психотерапия нового решения М. Гулдинг и Р. Гулдинга 

Психотерапия образами терминальных онкологических 

больных 

Психотерапия ограниченного времени и неограниченных 

целей по Кнобелю 

Психотерапия, основанная на теории конфликтов Халла, 

Миллера, Долларда 

Психотерапия посредством убеждения Дежерина 722 

Психотерапия по электронной почте Кузнецова 

Психотерапия при алкоголизме 

Психотерапия при неврозах и других пограничных 

состояниях 

Психотерапия при психозах 

Психотерапия при соматических заболеваниях 

Психотерапия при хронических заболеваниях 

Психотерапия раннего детского аутизма с участием детей-

котерапевтов по Железняк, Карвасарской, Марцинкевич 

Психотерапия сексуальной дисгармонии супружеской пары 

Психотерапия сексуальных нарушений 

Психотерапия увлечениями по Скроцкому 

Психотерапия у подростков 

Психотерапия эмоциональных травм с помощью движений 

глаз по Шапиро 

Психофизиологические основы психотерапии 

 

Р 

 

Разговорная психотерапия 

Раппорт 

Раскрывающая реконструктивная психотерапия больных 

малопрогредиентной шизофренией Вида 

Рациональная психотерапия 

Рационально-эмоциональная психотерапия 

Ребефинг Ора 

Релаксация 

Рефлексивное слушание 

Рефрейминг 

Реципрокное торможение по Вольпе 

Решение-фокусированная психотерапия 

Ритиминг 

Роджерс 

Роль врача-психотерапевта в оказании медицинской 
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помощи 

Роль катамнеза в психотерапии 

 

С 

 

Салливан 

Самоактуализация 

Самоанализ 

Самовнушение 

Самовнушение по Бехтереву 

Самовнушение по Куэ 

Самоконтроль 

Самомоделирование на основе видеозаписи 

Самораскрытие психотерапевта перед пациентом 

Самоуправляемая психотерапевтическая группа 

Свободные ассоциации 

Секторная терапия Дойча 

Семейная психотерапия 

Семейное консультирование 

Семейные мифы 

Симптоматическая психотерапия 

Синдром эмоционального сгорания 

Синтетическая психотерапия 

Синтетическая психотерапия по Кречмеру 

Система психокоррегирующих воздействий в 

терапевтическом сообществе Ледера 

Систематическая десенсибилизация 

Системная семейная психотерапия 

Скиннер 

Скрытое обусловливание 

Сновидения и работа с ними в психотерапии 

Сократовский диалог 

Сомато-ориентированная психотерапия по Маурер 

Сомнамбулизм 843 

Сомнопсихотерапия по Перельмутеру 

Сообщество Анонимных Алкоголиков (АА) и его программа 

«12 шагов» 

Сопротивление 

Социальная психотерапия 

Социальное научение 

Социально-психологический тренинг 

Социодрама 

Социотерапия 

Стили руководства психотерапевтическими группами 

Стресс и его преодоление (копинг) по Лазарусу, 

Мейхенбауму, Перре 

Стрессопсихотерапия алкоголизма («кодирование») 
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Довженко 

Структурализм Лакана 

Структурная интеграция Рольф 

Структурная семейная психотерапия Минухина 

Ступенчатый активный гипноз по Кречмеру 

Суггестивная психотерапия 

Суггестопедия 

Супервизия 

Супервизор 

Суппортивная психотерапия 

Супружеская психотерапия 

 

Т 

 

Телевизионная психотерапия 

Телесно-ориентированная психотерапия 

Телефонное консультирование 

Телефонный гипноз 

Теория поля Левина 

Терапевтические сообщества наркозависимых 

Терапия моделирования по Бандуре 

Терапия, построенная на метафорах 

Терапия прямого анализа Гринвальда 

Терапия реальностью по Глассеру 

Терапия средой 

Терапия творческим самовыражением Бурно 

Терапия фиксированных ролей Келли 

Терминальная психотерапия 

Трансактный анализ 

Транскультурная психотерапия 

Трансовые методы 

Трансперсональная психотерапия 

Трансцендентальная медитация 

Тренинг 

Тренинг повышения чувства уверенности в себе 

Тренинг самоутверждения 

Тренинг сенситивности 

Тренинговая группа 

Триада Роджерса 

 

У 

 

Убеждение 

Управление фантазиями в гипнотическом состоянии по 

Мюллеру-Хегеманну 

Условно-рефлекторная терапия Сэлтера 
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Ф 

 

Фазы развития психотерапевтической группы 

Факторы лечебного действия психотерапии 

Фармакологическая абреакция 

Философская психотерапия по Саакяну 

Флэш-терапия по Балинту 

Фокальная психотерапия по Малану 

Фракционный гипноз 

Франкл 

Фрейд 

Фрейдизм 

Фромм 

Функциональная разрядка по Фукс 

 

Х 

 

Характерологический анализ Райха 

Характерологический анализ Хорни 

Хирургическая операция в гипнозе 

Хореотерапия 

Хорни 

 

Ц 

 

Ценностно-адаптивный подход в психотерапии 

Цикл психотерапии 

 

Ч 

 

Чикагская школа 

 

Э 

 

Эго-анализ А. Фрейд 

Эго-анализ Кляйн 

Эго-психологическая теория психоаналитической 

психотерапии Гилла, Стоуна, Бибринга и др. 

Эго-психология (персонологическая психотерапия) 

Эдипов комплекс 

Экзистенциональная гипнотерапия 

Экзистенциальная психотерапия 

Экзистенциальный психоанализ Сартра 

Эклектическая психотерапия 

Эклектическая система психотерапевтической практики 

Торна 

Эмоциональная поддержка 
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Эмоционально-стрессовая психотерапия Рожнова 

Эмпатия 

Эмпирическая психотерапия Витакера 

Эмпирическая психотерапия Гендлина 

Эриксоновский гипноз 

Этико-деонтологические аспекты психотерапии 

Этнотерапия Гауснера и Кочовой 

 

Ю 

 

Юнг 


