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„Който се захване да 
чете стари приказки, се 
зачита в приказката на 
човечеството. 
Който се захване да 
пише приказки, пише 
първо приказката на 
собствения си живот.“ 
Николай Рьорих 
 
       За къде си тръгнал, 
човече, без да си живял 
поне за малко зад 
кориците на някой том 
фантасмагории, без да си 
бил герой в някоя приказка, победил 
чудовището и спасил света от лошите? След 
родителските, идентификациите с 
персонажите от приказки, легенди и други 
творения на човешката илюзия, са тези, които 
поставят първите наченки на ранната аз- 
представа в света на детето. И докато 
родителският образ търпи промяна, поради 
простата причина, че е обвързан строго с 
реалността и има собствена душевност, 
образът на героя позволява онова божествено 

вдъхване на живот от 
страна на малкия човек, 
което му дава основите 
на онази структура, 
която „Човекът с 
пурата“ някога ще 
нарече ИДЕАЛЕН АЗ, 
очертаване на „това, 
което искам някога да 
бъда“, което много 
често си остава 
несъзнавано, но е един 
адаптивен и креативен 
начин детската душа да 
се справи с 

реалността. /Разбира се, не единствен.../ 
Героите на приказките показват едни 
социални модели, които са от изключително 
значение за функционирането в обществото. 
Присъствието на приказките в детския свят са 
витамините за психичното здраве, стига да не 
са с изтекъл срок на годност (т.нар. 
инфантилизация или отказ от порастване; 
заживяване в псевдореалността). 
 Постепенно бурната намеса на реалността 
измества детските фантазии, движението през 
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онзи болезнен момент наречен „скръб по 
детството“  (юношеството) е последният 
отблясък на идеята за контрол и  
всемогъщество. Да, но не съвсем...  
Психопатологията помни много личностови 
деформации, в чиято основа е стремежът към 
идеализация – към себе си, другите, средата, 
който превръща индивида в един дух, чието 
място на земята е силно под въпрос. А тази 
мания за контрол не е нищо друго, освен 
болната представа за калъп – естетически 
завършен, позлатен, с копринени нишки, но, 
уви, нереален. Всичко, непобрало се в този 
калъп бива изхвърлено, омъртвено мислено и, 
ако е необходимо, живо- погребано. И зад 
този изначален 
стремеж към контрол, 
към божествено 
съвършенство стои 
единствено  
ЛИПСАТА НА 
КОНТРОЛ.  Човекът е 
превърнат в една 
сянка, единствено 
съжителстваща със 
самата себе си, но дори 
в този кръг в един 
вечен конфликт между 
това какво ТРЯБВА да 
бъда и това какво съм. 
Психоанализата 
обяснява това душевно 
функциониране с една 
непреработена вина, 
чието откупване е 
смисъл на 
съществуването. 
Приказките, онези 
картини на колективното наследство на 
човечеството, по думите на Николай Рьорих, 
могат да са резервоар на ключови проблеми 
от функционирането човешко. Да вземем 
например приказката за Красавицата и Звяра, 
в чиято архетипност (по Юнг, 1964) се корени 
една изначална вина, изкупването на която се 
блъска между стените на онзи стремеж към 
доброта, който е в противовес с виновното 
„Аз съм лош“. Защото, ако не съм на върха на 
Олимп, аз не съм достоен за любовта на 
значимите за мен хора, които първоначално 
ни се откриват през образите на родителите, 
обгрижващи, но често в очите на детето 

жестоки. Анализирайки приказката, ще видим 
как нуждата от любов на дъщерята, 
конкуриращата се с останалите дъщери, 
завърта младата девойка към онзи идеален 
стремеж към доброта, който разкодирано би 
звучал така: „За да получа любовта на 
значимия за мен друг, аз трябва да съм 
различна, трябва да изпъкна, а най- добрият 
начин, по който мога да го направя е през 
образа на духовността“. Това обаче е първата 
стъпка във водовъртежа, в който девойката 
ще затъва все по- дълбоко и по- дълбоко. 
Безкористността ще заведе бащата до портите 
на Звяра, което ще е  новото потвърждение на 
„аз съм виновна“.  

В приказката краят е 
щастлив, но уви, в живота 
нещата стоят малко по- 
иначе. В реалността 
девойката бива изядена от 
Звяра на вината, който 
блокира логиката и 
контролира поведението. 
Действието й като катран 
замаскира очите, поставяйки 
тежки катинари на решетката 
на входа за пътя към себе си.  
Освен ако Красавицата не 
преобрази Звяра, извеждайки 
го от килията в реалния 
живот, превръщайки го в 
мотивационна сила за 
развитие на личността си. 
 

*В статията се има предвид 
вината не като нормална 
психологична конструкция на 
Свръх- Аза, която има 

отношение към разширяване на аз-
представата, както и включването в 
субективната реалност значимостта на 
другите, границите на допустимото и 
връзката със средата. Акцентът е поставен 
между неосмислената вина, чията травма е 
вкоренена в дълбочината на личността, 
контролирайки поведението му.  
 

Автор: Елена Йозова  
   /психолог/ 

 
 
 
 

Реалистично за фантазията, идеализацията и вината*   



 

 05 

Винаги когато се обръщаме към 
специалист относно някакъв наш проблем ние 
приемаме, че той притежава познание, което 
ще ни бъде от полза. Това се касае за всякакви 
сфери и услуги – здравеопазване, юридически 
консултации, всякакъв тип източници на 
полезна информация. Към този тип 
специалисти приспадат и психотерапевтите. 
Когато някой има проблем от емоционално 
естество и реши, че има 
нужда от терапия, той 
гледа на психолога като 
на човек със знание и 
опит, което ще му 
помогне да преодолее 
страданията си. 
 Може да се каже, 
че всички терапевтични 
школи използват това. 
Психоанализата също го 
използва, но по един по-
различен начин. 
Влагането на знание и 
мъдрост в образа на 
терапевта е 
задължителен етап от 
лечението. При 
хипнозата например, 
където всичко е на база 
сугестия, това е единствената предпоставка и 
променлива за успеха на терапията – 
харизмата на хипнотизатора. Фройд в 
началото на своята работа също го е 
използвал. Той е информирал пациентите си 
относно това какви са несъзнаваните причини 
за техните симптоми и е очаквал това да 
доведе до терапевтичен ефект. Впоследствие 
се оказва, че поради съпротивите този 
директен подход, основан отново на 
позицията на знаещ авторитет, не дава 
резултат. Назованите причини може да са 
абсолютно верни, но те не променят 
интрапсихичната динамика по никакъв начин. 
Нужно било да се изобрети нов подход. 
 Когато човек, страдащ от някакъв 
невротичен симптом или емоционален 
проблем посети психоаналитик, той разбира, 
че причините довели до това състояние се 
коренят в несъзнаваното. Иначе казано 
съществуват неразрешени конфликти, за 
които не си даваме сметка и които ни 
разболяват. От там нататък първоначалното 

желание за излекуване започва да преминава 
през стремежа да осъзнаем какво става вътре 
в нас самите. Започва да се развива един 
интерес към собственото несъзнавано към 
различните символи и значения, които то ни 
изпраща под формата на симптоми, сънища, 
грешки. В този момент субектът от пациент 
става анализант. 
 Тук настъпва моментът, в който той 

започва да поставя 
цялото познание от 
страната на аналитика. 
Човек отива на сеанс с 
желанието да разбере 
нещо за себе си, но 
очаква аналитикът да 
бъде този който знае 
как стоят нещата, 
който знае какво се 
случва с него на 
несъзнавано ниво, 
който знае смисъла на 
симптомите му или 
значенията на 
сънищата. Той 
разказва, например сън 
и накрая пита: „Какво 
означава това?“ Жак 
Лакан обръща 

внимание на този процес, наричайки тази 
позиция „Субектът за който се предполага, че 
знае“. Казано най-просто анализанът мисли, 
че аналитикът знае нещо за неговото 
несъзнавано. Психоанализата приема това 
като заблуда, лъжа, която обаче е необходима 
за да се случи лечението.  
 Вярно е, че аналитикът е учил теория, 
че слуша и то слуша доста внимателно. Като 
специалист той би могъл да забележи някаква 
обща тенденция на поведение или някаква 
връзка между това, което е било в детството и 
това което е сега. Но всичко това не е знание, 
а предположение. А знанието е от страната на 
анализанта. И дали аналитикът знае или не 
знае само по себе си не е толкова важно. Има 
познание и познание. Това, което е получено 
отвън като отговор няма същата стойност 
като отговорите, които си даваме сами. Затова 
в лаканианската анализа интерпретациите не 
са ясни, стройни и директивни, както 
повечето хора си представят 
психоаналитичната интерпретация: „Ти 
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правш това, защото като си бил дете се е 
случило еди какво си“. Напротив те са неясни 
и са построени като 
многозначителни. В 
известен смисъл 
наподобяват 
проективен тест, 
защото 
предназначението им е 
анализантът да ги чуе 
по свои си начин, който 
ще е верен за него и ще 
стимулира още 
асоциации. Например 
аналитикът може да 
повтори последната 
дума или няколко думи 
от цялото изречение 
или да натърти някакъв 
особен момент на 
прекъсване на 
говоренето. 
 Когато 
анализантът очаква 
аналитика да каже 
какво означава някакъв 
елемент от съня му 
например, аналиткът не 
му дава отговори, а го 
стимулира той да каже 
какво означава нещото 
за него самия конкртено. Няма универсално 
значение на символиката и каквото и да 
предложи като отговор аналитика, то ще бъде 
от неговото собствено несъзнавано. С това се 
свързва и думата „анализант“. Да си 
анализант е различно от това да си пациент. 
Думата „пациент“ предполага пасивна 
позиция – човек, който бива лекуван от 
някого. Анализант означава, че посещаващият 
сеансите е този, който прави анализирането, а 
аналитика е просто една необходимост, която 
прави това възможно - един инструмент. 
 Всички тези маневри имат за цел 
субектът да работи в своята анализа, а не да 
бъде „хранен“ от аналитика си с 
интерпретации, значения и смисли, които 
няма да му донесат терапевтична полза. Само 
така може да се достигне до несъзнаваната 
истина за страданието, само така фантазмите 
и наслаждението могат да излязат наяве и с 
тях да се направи нещо, като това нещо е 

уникално решение, което всеки изобретява за 
себе си. 

 Тук може би 
трябва да се спомене 
за „величието“ на 
психоаналитика. 
Психотерапията е 
една от онези 
професии, които имат 
потенциала да хранят 
нарцисизма на 
практикуващите ги. 
Подобно на други 
специалисти като 
лекарите, хората 
поверяват огромно 
доверие и имат 
нуждата от помощта 
на психоаналитика. 
Ако обаче той е човек, 
който не е надмогнал 
нарцисизма си, ако се 
стреми да бъде „велик 
психоаналитик“ той 
не може да приеме да 
отпадне от позицията 
на „субекта, който 
знае“ и от там нататък 
той не би могъл да 
проведе една истинска 
анализа. Затова 

личната терапия е от първостепенна важност 

във формирането на бъдещи аналитици.  
 

Автор: Иван Алексиев  
   /психолог/ 
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Намерете си хоби, което ви харесва, и 
редовно му отделяйте време. Не е 
нужно да се занимавате само с нещата, 
които ви се струват задължителни. Ако 
ви харесва да карате скейтборд, да 
играете шах или да четете, имайте 
предвид, че това е времето, в което 
усещате пълнота, затова не го 
пренебрегвайте. Колкото и натоварена 
да е програмата ви, ще намерите час-
два свободни седмично, за да се 
насладите на нещата, които обичате. 
Освен това по този начин ще се 
справяте по-
успешно с 
останалите си 
ежедневни 
дейности. 

 
Не търсете чуждото 

одобрение. Хубаво 
е да ви похвалят за 
добре свършена 
работа, но не бива 
да развивате 
зависимост към 
чуждата оценка. 
Определете си 
собствени критерии 
за качество и ги 
спазвайте 
неотклонно. Скоро 
ще разберете, че по 
този начин много по
-трудно някой ще 
потиска 
самочувствието ви. 
Но се пазете и от 
крайности. Не се 
превръщайте в единствена инстанция, 
която не зачита мнението на 
останалите. 

 
 
Не прекалявайте с консуматорството. 

Няколко нови дрехи, дори и от най-
скъпите, високотехнологичен телефон 
и изобилие от любима храна няма да 
ви направят щастливи. Дори и да 
усетите удовлетворение, ще е съвсем 
за кратко. По-добрият начин да се 
харесате на себе си и на околните е да 

направите нещо за тях – може да е 
помощ, съвет или просто компания. Не 
забравяйте кои са човешките 
стойности, докато се стремите към 
материалното. 

 
Излизайте сред природата. Часовете, 

прекарани пред компютъра, може би 
ще ви помогнат да се чувствате 
технологичен гений. Обратната страна 
на медала обаче е затваряне в себе си, 
самотност и понижено самочувствие. 
Затова използвайте всеки свободен миг 

за живи контакти и 
среща с природата. 
Може да е само 
разходка в парка или 
дори припек на пейка на 
слънце – организмът ви 
просто има нужда от 
това, за да се усеща 
жив. 
 
 
„Чупете” бариерите. 
Позволявайте си от 
време на време да 
направите някоя 
лудория. Разбира се, без 
да застрашавате 
здравето и живота си. 
Ако усетите, че 
„прегрявате”, оставете 
всичко за няколко часа 
– едва ли светът ще 
пропадне от това. Не 
бива да е прекалено 
често, защото 
нарушаването има 

смисъл само ако е изключение от 
правилото. 

 
Автор: Мария Коева 

     /психолог/  

5 начина да се чувствате добре в кожата си 
/Teenager World/   
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Нарастването броя на деца извършители на 
противообществени прояви и такива с 
девиантно поведение е един от водещите и 
основни проблеми на обществото ни. Кражби, 
джебчийство, бягства от дома и от училище, 
агресия, насилие от деца върху други деца 
или възрастни, злоупотреба с алкохол и 
наркотични вещества започва да се превръща 
в ежедневие сред българските деца.  
Децата, с горепосочените проблемни 
наклонности, са от различни социални групи - 
от малцинствата, от бедни семейства, с нисък 
социален статус, но също така и от семейства 
с финансови възможности.  
Проблемът се регистрира както от 
държавните институции, така и от обществото 
ни, но  отделяните средства и ресурси за 
превенция на агресията и насилието, 
извършвани от малолетни и непълнолетни, са 
изключително малко и крайно недостатъчни.  

Наличните мерки, предвидени от държавата, 
не оказват ефикасно въздействие и трайна 
промяна в нагласите за девиантно поведение 
и противообществени прояви на малолетни и 
непълнолетни. Съществуващите МКБППМН 
често не са в състояние да окажат подкрепа на 
децата с подобно поведение. Очакването, че 
наказвайки подобни прояви, системата 
действа за тяхното ограничаване е непълно. 
Изготвеният по поръчка на Европейската 
комисия обширен анализ на разходите и 
ползите от различните системи за грижа за 
деца с отклоняващо се поведение/
престъпление и в риск, определя като основен 
инструментариум за успешно въздействие 
целенасочената превантивна работа с 
конкретни целеви групи в среда, близка до 
семейната – резидентна грижа в общността.  

Налице е фактът, че недостатъчното внимание 
и “разпръскването” на очакванията за 
социално желано поведение определя 
достатъчно много роли между младежите, 
които генерират нефункционалност на 
съществуващите мерки от една страна, а от 
друга подчертаването на правата пред 
функцията на задълженията е унищожително 
за развитието на личност, която да се 
самоопределя и придобие собствени ценности 
в рамките на свободите си.  

Самоконтролът, или липсата на бащина 
фигура в смисъла на нещо, “което да 
ограничи”, без да акумулира жертвеност или 
риск е явен дефицит на развитието в нашето 
съвремие. Принадлежността към рискова 
група се появява като “полза” от 
съществуването. Предното е функция на 
подкрепата, насочена към групите, които се 
считат за “социално низвергнати” и 
възприятието, което създава “жертви”, но не и 
“борещи се” фигури.  

Функцията на вярата и религията е отдавна 
подчинена на доказваното от науката, което 
от своя страна без да е налице метод за 
допускане на вярата като начин за 
продължаване създава именно онзи “низък” 
слой развиващи се, които биват дъно, но не 
дъното, което би “било в рая”, а дъното, което 
би превърнало земята в “ад”.  

“Аз”-ът в последна сметка остава някъде в 
дъното, непознат, неизучен, дори непотърсен 
на моменти, но презентиран и представян 
като развит... “Аз” - ът бива подражание, 
рядко идентификация с познати, а понякога 
не дотам познати клишета, но лишен от 
смисъл и собствено присъствие. Създават се 
личности, които не назовават себе си, но 
цитират други такива в опитите си да 
подражават.  

Доколко е допустимо при интензивното 
опорство по отношение на религията, 
опование на науката и правата, да бъде 
инвестирано усилие в насочването на 
познанието към личността, свободите и 
собствените възмоножности на 
подрастващите.  

В горното има зададени много въпроси, но 
отсъстват отговори... Липсата им е 
провокирана от нежеланието за отговор за 
неща, които е възможно да бъдат 
администрирани, но не и реализирани...  

Автор: Манол Манолов 
  /Психолог/ 
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Oткрийтe ни в интернет 
 

О ф и ц и а л н а    с т р а н и ц а   н а    

с п и с а н и е т о 

  

http://www.spisanie-posoka.tk/   
   

Н а м е р е т е   н и   в ъ в   F a c e b o o k 
  

http://facebookgroup-spisanieposoka.tk   

- група на списанието 
  

http://facebookpage-spisanieposoka.tk   

- страница на списанието 

 

Н а м е р е т е   н и   в   G o o g l e + 
  

https://plus.google.com/u/0/b/11790389421

1434500761/ 

Людмила Боянова: 

http://e-psiholog.eu/  

Анелиа Дудина:  

http://slance20.ovo.bg/ 

Мария Коева: 

http://mariyakoeva.weebly.com/ 

Свилен Иванов: 

http://www.si-programming.com/ 

ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НА 
СПИСАНИЕТО: 

“П о с о к а” 

www.ps iholoz i . com  
 

До с т о в е р е н  и з т о ч н и к  н а  и н ф о р м а ц и я  п р и  н а м и р а н е  
н а  п с и хол о г  и л и  п с и хо т е р а п е в т  

http://www.spisanie-posoka.tk/
http://facebookgroup-spisanieposoka.tk
http://facebookpage-spisanieposoka.tk
http://e-psiholog.eu/
http://mariyakoeva.weebly.com/

