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Знаете ли, че освен за 
посттравматична травма можем да 
говорим и за посттравматично 
израстване? Да, звучи парадоксално, но 
то се случва, когато след нещастие, се 
появят нови перспективи пред човека и 
той активизира свои ресурси. Всъщност 
травматично преживяване, свързано със 
стресова ситуация, поставена тежка 
диагноза или друго 
значимо за живота ни 
събитие може както да 
унищожи психиката ни, 
така и да я укрепне. При 
различните хора се случва 
по различен начин.   

Ако например 
специалист от лекарски 
екип по време на война 
пострада от 
бомбандировките, той би 
могъл да пострада от 
дълбока клинична 
депресия или да  преживее 
травмата и да намери 
смисъл в случилото се – да 
смята себе си за по-добър 
лекар, тъй като оценява по-
добре нуждите на 
пострадалите, защото той 
самият е бил такъв, да 
оценява по-зряло ежедневните ситуации 
и да цени повече приятелите си. При 
втория случай той осъществява т.нар. 
посттравматично израстване. По 
презумпция се счита, че след мъчителни 
ситуации хората преживяват тревожност, 
депресия, безсъние. Но психолозите 
събират все повече доказателства за това, 
че травматичната ситуация може да има 
двойнствен характер – тя може да 
подтисне ресурсите, може да разруши 
емоционалния баланс или напротив – да 
активизира ресурси и периодът да се 
възприеме като ново начало. Хората, 
които реализират посттравматично 
израстване, говорят за „пет печалби”, 
които са придобили: осъзнали са своите 
собствени сили, развили са по-здрави 
взаимоотношения с околните, открили са 
нови перспективи в живота, разбрали са, 
че животът е много ценен и той трябва да 

се пази, развили са своята духовност и 
личността си. Според проучвания 90 на 
сто от изследваните, които са преживели 
травматична ситуация казват, че в поне 
един аспект са развили посттравматично 
израстване. А едва 6-18% развиват 
посттравматично стресово разстройство. 
Което обаче изобщо не означава, че то не 
заслужава внимание или че не е важно да 

знаем за съществуването 
му.  
Посттравматичното 
израстване не е свързано с 
отричане на реалността. 
Докато го постигнат, 
хората страдат и 
преминават през различни 
етапи. То не се случва 
изведнъж и не е свързано с 
отдалечено от реалността 
позитивиране. Важно е да 
се прави разликата! Когато 
преживеят травматично 
събитие, всички хора 
стават уязвими. Тези от 
тях, които съумяват да 
възобновят ресурси и да 
израснат, всъщност 
преминават през своята 
уязвимост – имат моменти 
на слабост, страдат, 

възможно е да имат депресивни епизоди. 
След това обаче не потъват в тези 
състояния, а намират ресурси у себе си и 
съумяват да продължат. Т.е. 
посттравматичното израстване не е 
противоположност на посттравматичното 
стресово разстройство, а по-скоро е път за  
приемане на случилото се, който не 
изключва преживявания, характерни за 
посттравматичното стресово 
разстройство.  

Често концепцията за 
посттравматичното израстване е трудна 
за възприемане. Не можем да убедим 
човек, когото съдбата е изправила пред 
сериозно изпитание (война, терористичен 
акт, природно бедствие, тежка болест, 
смърт на близък и т.н.), че той трябва да 
приеме и продължи напред с това. Това е 
така, защото реално при него са се 
случили действително травматични 
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събития (това не е само плод на неговото 
въображение). Много важно е в такива 
ситуации да не изискваме твърде много 
от пострадалите и да не им казваме 
реплики като: „Стегни се!”, „Всичко ще 
се нареди!”, „Излишно се притесняваш!”, 
„Животът продължава!” и т.н. Това би 
могло да влоши емоционалното им 
състояние.  

Деликатен момент с т.нар. 
посттравматично израстване е 
разбирането за него от страна на хора, 
които допринасят за травматичната 
ситуация (насилници, изтезаващи, 
терористи, бойци и т.н.) Фактът, че някои 
жертви съумяват да се възстановят и/или 
да извлекат ползи за себе си в следствие 
от случилото се, не може да бъде никакво 
оправдание за тези, които създават 
травматичната ситуация. Има описани 
случаи, при които някои от 
нарушителите са правили опити да се 
оневинят пред себе си и другите, 
казвайки че дори жертвата им е трябвало 
да премине през това изпитание, за да 
достигне до ценни за нея неща. Никакво 
подобно средство не би могло да оправдае 
ситуацията!  

Има критици на концепцията, които 
считат, че в посттравматичното 
израстване съществува елемент на 
илюзията – т.е. отчасти активизираните 
ресурси на човека му помагат, но отчасти 
са негова илюзия, която може да бъде 
непродуктивна, ако пречи на 
конфронтацията с травмата. По мое 
мнение това би могло да се случи, когато 
човек не съумява да постави ясни 
граници между позитивиране, което е 
изън реалността (фактите), и между т.нар. 
в позитивната психотерапия – позитивно 
претълкуване (търсене на ресурси за 
преодоляване на ситуацията). Последното 
е ефективно и би могло да спомогне за 
преодоляване на травмата.  

Заобикалящата среда е доказан фактор 
за реализирането на посттравматичния 
растеж. Т.е. много по-често хората 
намират ресурси за преодоляване на 
дадена ситуация у себе си, когато някой 
друг човек около тях е направил същото. 
Например при ситуация на жена, жертва 

на насилие – вероятността за това, тя да 
се възстанови бързо психически след 
посттравматичен стрес, е по-голяма, 
когато друга жена в обкръжението и е 
дала личен пример за това, че е 
продължила живота си след сходна 
ситуация. Този факт предполага, че 
когато имаме потребност да отработваме 
посттравматичен стрес на група от хора, 
бихме могли да ползваме т.нар. 
позитивен пример.  

Ако усещате, че не можете да 
продължите живота си пълноценно след 
преживяно травматично събитие и/или 
усещате, че потъвате в депресивни 
състояния, в следствие на него, добре би 
било да потърсите психотерапевт, с 
когото да поговорите и да потърсите 
заедно път, който да ви поведе към 
посттравматичен растеж, за да можете да 
продължите да живеете. Също така, ако 
имате познати, които страдат от 
посттравматичен стрес, важно условие е 
да ги подкрепяте, да не изисквате твърде 
много от тях и да ги подпомогнете в 
решението да се коснултират със 
специалист. Навременното съдействие от 
страна на психотерапевт, би могла да 
улесни значително процеса към 
възстановителен посттравматичен 
растеж.  

 

Автор: 
Анелиа Дудина 

/психолог/ 
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…продължение от брой 60 
 

Костната конфигурация е в 
основата и на друга типологизация, 
базирана на съотношението на частите на 
лицето. Физиогномистите разделят 
лицето на три области: първата се 
простира от началото на косата до корена 
на носа, втората е от корена на носа до 
неговата основа и третата е от основата 
на носа до края на брадата. Прието е тези 
части да са равни по височина. Такова 
деление свидетелства за душевна 
хармония и уравновесеност на човека. 
Обратното – всяко отклонение от 
равенството се възприема за показател на 
генетични или клинични нарушения 
(Вельховер, Вершинин, 1998). Р. Уайтсайт 
(1996) от своя страна смята, че по 
концентрацията на основната маса на 
лицето може да се съди за 

преобладаващата енергия в човека. 
Например, ако основната маса на лицето 
е съсредоточена под нивото на носа, това 
е признак на голяма физическа енергия. 
Ако пък е разположена над нивото на 
очите, това говори за голяма психична 
енергия. Високото чело се асоциира с 
бистър ум и душевна хармония. 
Издадената напред брадичка говори за 
силна воля, самостоятелност, упорство и 
властолюбие. По степента на изразеност 
на скулите пък се съди за 
комуникативните способности на човека. 

Освен на костната система на 
главата, физиогномистите базират своите 

изводи и на покриващата я мека тъкан. 
Лицевите мускули са в основата на 
мимическата физиогномия. Посредством 
мускулните съкращения се постигат 
различни лицеви изражения, които 
съпътстват определени емоции и чувства. 
Експериментално е доказано 
подчертаното междукултурно сходство на 
емоционалната изразителност (Mason, at 
al, 2006; Корсини, 1998). Пидерит 
отбелязва, че физиогномичните атрибути 
трябва да се търсят само в онези части на 
организма, които са подчинени на 
интелектуално влияние. Сред тях той 
причислява и многобройните подвижни 
мускули на лицето. Мимическите черти 
вследствие на честото повтаряне се 
превръщат в постоянни, а 
физиогномичното изражение става 
привично. Този принцип си има своето 
физиологично обяснение, а именно, че 

поради по-честата си употреба 
някои мускули се развиват по-
силно, стават по-лесно възбудими 
и дори в състояние на покой са в 
известно напрежение (Щекин, 
2004). 
Братя Дюрвил (1992) изтъкват, че 
мимиката има своята генетична 
предпоставка, но човешката 
култура и средата, в която живее 
индивида, детерминират до 
голяма степен нейното богатство 
или бедност, изразителност или 
неизразителност. Тя прекрасно 
говори за интелекта, 
темперамента и характера на 

личността, като по-интелигентните 
личности имат по-експресивна мимика. 

Физиогномистите придават важно 
значение и на бръчките и гънките на 
лицето. А. Батаршев (2009) обобщава 
някои от най-разпространените 
схващания: една отчетливо изразена, 
напречна бръчка на лицето, свидетелства 
за късмет; прави, отчетливи бръчки на 
челото, които не са прекъснати, говорят 
за добър, честен и открит характер; 
усукващите се бръчки говорят за 
примитивна и груба натура; наклонените 
бръчки свидетелстват за нещастна съдба; 
подобните на венец бръчки са признак на 



 

 06 

ФИЗИОГНОМИЧНО ДЕКОДИРАНЕ НА 
ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Автор: д-р Теодор Гергов /психолог/  

непостоянна и крайно нестабилна 
натура; две или три напречни бръчки и 
пресичаща ги вертикална бръчка 
говорят за успехи, слава и дълголетие; 
колкото по-дълбоки и широки са 
бръчките по лицето и шията, толкова по-
силно изразяват идеите на личността. 

А. Якимов (1998) определя кожата, 
като „дреха” на човека и търси връзка 
между нейния външен вид и четирите 
типа темперамент. Кожата у сангвиника 
по принцип е червена или с червеникав 
оттенък. Тя е доста пореста и по нея 
обикновено прозират вени. Често се 
развиват пъпки, обриви, циреи и други 
възпалителни изменения. Също така е 
обилно окосмена и през нея се отделят 
много токсини и метаболитни продукти. 
Кожата на холерика е жълта и суха. По 
склерата се виждат разширени 
кръвоносни съдове. Космите у 
холериците най-често са прави, лъскави, 
дебели и гъсти. Лицата с флегматичен 
темперамент притежават бледа или бяла 
кожа. Често тя е пигментирана 
(лунички), особено около очите. Тази 
кожа е фина, деликатна и много гладка. 
По нея пъпки трудно се развиват, а 
окосмяването е оскъдно. Кожата на 
меланхолиците е суха и набръчкана със 
землист или оловносив цвят. Обикновено 
създава впечатление за кожа на по-
възрастен човек. 

Важен източник на информация за 
физиогномистите се явяват и отделните 
органи, разположени върху главата. За 
тях „знакът на знаците” са очите, които 
се считат за особено информативен орган. 
Л. Толстой е различавал до 40 оттенъка 
на изражението на очите: студени очи, 
хитри, лъчисти, светли, студени, 
безжизнени и др. Големите очи говорят за 
чувствителна душа, впечатлителност, 
мъжество и стремеж към лидерство. 
Очите с малък размер принадлежат на 
затворени, самодоволни и упорити хора. 
Силно изпъкналите очи показват 
бъбривост, бавен ум и недостиг на здрав 
разум. Хлътналите и подвижни очи 
изразяват лукавство, а малките и 
хлътнали очи са признак на завист и 
лъжовност. Подвижността на очите се 

асоциира със самохвалство, 
подозрителност и гняв, а мигането с 
боязливост и коварство. Влажните очи 
свидетелстват за красноречие и 
предпазливост, а сухите за суетност.  

Е. Велховер и Б. Вершинин (1998) 
отчитат и голямата значимост на 
ирисодиагностиката за едно 
физиогномично изследване. Ирисът на 
всеки човек е абсолютно уникален 
подобно на отпечатъците на пръстите му. 
Трябва да се отбележи обаче, че 
диагностичната стойност касае не 
толкова психичната сфера, колкото 
общото здравословно състояние. Ако 
ирисът е центриран между двата клепача, 
това е признак за добро здраве. Ако 
ирисът е малко скрит под долния клепач, 
а отгоре се вижда бял участък, това 
свидетелства за голяма жизнена сила. 
Признакът се проявява при безстрашни 
хора, сигурни в начинанията си. Ако 
ирисът е скрит зад горния клепач, а 
отдолу се вижда част от склерата, това 
говори за лошо здравословно състояние. 
Човек с такива очи е пасивен, вял, 
неуверен в себе си. 

Неизменна част от зоната на очите 
са и веждите. А. Батаршев (2009) 
обобщава най-разпространените 
схващания относно тяхната 
информативност: 

веждите във вид на дъга, 
отдалечени широко една от друга, 
говорят за душевно спокойствие и 
чувство за хумор; 

сраснали се вежди, които се 
спускат косо към слепоочията, 
свидетелстват за намръщено-плачлив, 
тъжен характер;  

леко закръглени вежди, отпуснати 
в краищата, говорят за великодушие, 
искреност и срамежливост; 

правите вежди са характерни за 
хората с меланхолия; 

късите, гъсти вежди свидетелстват 
за избухлива натура; 

подобните на четка вежди са 
типични за упоритите, вироглавите и 
безкомпромисните хора; 

високо разположените вежди са 
признак на целеустременост.  
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В носа също са кодирани някои 
личностни характеристики. Правият, със 
закръглен край и оформени ноздри нос се 
смята за идеален. Той олицетворява 
разум, воля, страстност и мъжество. 
Дългият нос е признак на 
индивидуализъм, деловитост и гордост. 
Когато той е костелив с ясно изразена 
гърбица е присъщ на мрачни и сурови 
хора. Изкривеният наляво или надясно 
нос свидетелства за завист, високомерие 
и подозрителност. Нос, който е като 
продължение на челото се смята за 
признак на суетност. Ястребов нос със 
заострен връх е признак на 
хитрост и избухливост. Късият, 
чип нос принадлежи на капризни, 
неуравновесени и непредсказуеми 
хора. Когато такъв нос е и дебел 
(тип картоф), това говори за 
стихийност, напористост, но и за 
липса на злоба (Велховер, 
Вершинин, 1998). 

Щекин (2004) 
систематизира физиогномичните 
схващания за устата и ушите. 
Голямата и неправилна форма на 
устата е признак на дързост. 
Умерено голямата и леко 
дъгообразна уста, с твърди и еднакво 
издадени устни показва смелост и 
решителност. Ако устата има отпуснати 
надолу и стегнати устни, това говори за 
боязливост и лукавост. Хлътналата уста е 
признак на завист и лицемерие. 
Полуотворената уста с умерено дебели и 
закръглени устни е характерна за меките, 
безгрижни и доверчиви натури. 
Правилно очертаните леко пухкави устни 
свидетелстват за доброта, откровеност, 
веселост. Тънките устни показват 
егоизъм, хитрост, жестокост, сарказъм. 
Дебелите устни се асоциират с 
чувственост. Ако горната устна е леко 
издадена над долната, това е признак на 
ум, предпазливост и прямота на 
характера. 

Ако всички части на ушите са 
развити равномерно, това показва добри 
умствени способности. Месестите уши са 
признак за мрачност и жестокост; твърде 
малките уши за чувственост; заострените 
на горе уши за умереност; тънките и 
дълги уши за завист и алчност. Големите 

уши с добре изразени извивки на ушните 
раковини говорят за музикални 
способности. Щръкналите уши 
свидетелстват за хитрост; притиснатите 
уши за предпазливост, хладнокръвие, 
издържливост, но и лицемерие; 
четириъгълните уши за твърдост и 
порядъчност. Дълбоко издълбаните ушни 
миди показват даровитост. 

Съществуват и редица опити да 
бъдат изведени чисти физиогномични 
типове. Тези опити се базират на 
разгледаните физиогномични системи, 
както и на някои други. Това начинание 

се оказва трудна задача, поради 
огромното многообразие от 
морфологични признаци и лицева 
експресия.  
Заключение 
Както става ясно, физиогномията 
не се базира на категорично 
доказани научни постулати. 
Въпреки това, тя е издържала 
проверката на времето и е 
намерила неизменно място в 
битието на съвременния човек. 
Практическата насоченост, 
простотата и достъпността правят 
физиогномичното изследване 

универсален способ за набавяне на 
необходимата информация. 
Физиогномията е неизменна част от 
невербалната комуникация и 
междуличностното общуване. В някои 
страни дори се организират курсове, 
обучаващи в основните й положения, а 
физиогномичните знания встъпват в 
основата на някои тестови и проективни 
методики. Големи почитатели на 
физиогномията са били немският поет и 
мислител Гьоте, руският писател и 
историк Карамазин, австрийският учен 
Гал и др.  

                               
 
 
 
    Автор: 

д-р Теодор Гергов 
/психолог/ 
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Детето на 13-годишна възраст – нашият най-близък 
психотерапевт  

Автор: Ирина Йовчева /психолог/  

На 13-годишна възраст 

(тийнейджър) детето е в ранен етап на 

юношеството, изпълнен с много 

трудности в живота. Тази година поставя 

началото на полово съзряване (пубертет). 

В пубертета действията преминават под 

знака на изграждане на его-

идентичността, като младият юноша се 

интересува кой е, какъв иска и какъв 

може да стане, как изглежда в очите на 

околните и какъв биха искали да го 

виждат те. При разминаване между 

представата му за себе си и мнението на 

околните за него се 

заражда проблем, който 

търси своето разрешение.  

Периодът на его-

идентичност е изпитание 

за тийнейджъра. Той е 

„откривател”, 

включително на чувства – 

собствени и на околните. В 

тази връзка и любовта е 

изпитание, при което 

тийнейджърът разбира кой 

е всъщност. Той открива 

любовта – към 

семейството, към 

приятелите, та дори и към домашните 

животни. Има нужда да бъде заобиколен 

от любов, за да я „предаде нататък” и да 

бъде любяща личност. Тук важи 

правилото на Мечо Пух „Колко повече, 

толкова повече”. Колкото повече любов 

открива и получава, толкова повече ще 

може да отдаде в бъдеще. 

Младият юноша се нуждае от 

другите и от тяхното одобрение, но повече 

от всичко държи на своята свобода, т.е 

самостоятелно да взема решения. 

Свободата поражда отговорност, което е 

основната идея в книгата „Бягство от 

свободата” на Ерих Фром. Стремящият 

се към повече свобода юноша не е готов 

за нея, което осъзнава на един по-късен 

етап от своето физическо израстване и 

психично развитие. 

През периода на ранно юношество 

отново се преживяват кризите от 

предишните години, като това става в 

контекста на обществото. Това общество 

за юношите е все още "смътно в своите 

очертания и същевременно належащо в 

изискванията си", казва 

Ериксон.  

Турбулентност на 

взаимоотношенията 

родител-дете 

През периода на ранното 

юношество връзката 

между родител-дете 

отслабва, защото в 

забързаното ежедневие 

възможностите на 

родителя да отделя 

време и внимание 

намаляват. В резултат 

родителят може да бъде 

подложен на критика по отношение на: 

стайлинга си, предпочитаната музика, 

приятелският кръг, организираността на 

свободното време. Това е 

предизвикателство и изпитание за 

връзката им. Тийнеджърът се опитва да 

се идентифицира и диференцира чрез 

сравнение с възрастния. 

Желанието на детето в тази 

възраст да подражава на авторитети  

Подражанието на авторитети, чрез 

които юношата може да се 
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идентифицира, характеризира 

развитието на личността му в тази 

възраст. Необходимо е обществото и 

близките около детето да създадат 

подходяща за него среда, в която то да 

намери себе си. В този процес близките 

също се развиват и то не по-малко, 

отколкото техният „обект на 

възпитание”. може да се каже, че и двете 

страни са едновременно субект и обект на 

възпитание. Ериксън отбелязва: "Да се 

каже, че бебетата контролират и 

възпитават своите семейства, е също така 

вярно, както и да се каже обратното". 

Това е в сила за всеки етап от 

развитието - вместо "бебе", със същия 

ефект можем да говорим за 

взаимообучението между семейството (в 

частност родителя) и юношата.  

Управлението на 

взаимоотношенията родител-дете 

предполага наличие на добра двупосочна 

комуникация - низходяща - от родителя 

към детето и възходяща – от детето към 

родителя. Има се предвид, че родителят 

подава на 

детето 

първоначални 

инструкции, 

указания, 

напътствия за 

извършване 

на дейности, 

които после 

стават 

рутинни. В резултат на изпълнените 

задачи детето подава обратна връзка към 

родителя. Важно условие за доброто 

управление на техните взаимоотношения 

е да е ясна целта. 

Детето на 13 години като наше 

„огледало”. В психотерапията е добре 

позната ролята на „огледалото”. 

Огледалното-аз спомага личността да се 

погледне през очите на другите. В 

днешния духовно „нечист” свят на 

възрастните огледалата са „замърсени”, 

образите са „изкривени”. 

Вътрешният свят на децата е чист, 

„огледален”. Чрез техните постъпки и 

действия ние можем да открием себе си, 

да се погледнем като в огледало. Ако 

родителят е авторитет за своето дете и 

последното чрез подражание е успяло да 

копира добрия модел на поведение, то 

образът на родителя в „огледалото” ще 

му хареса.   

В детския свят положителният 

емоционален спектър доминира. 

Господстващата емоция е радостта. 

Детските очи искат да гледат радостните 

лица на хората, които ги заобикалят и са 

най-важни за тях. 

„Огледалната чистота” в детския 

свят може да бъде запазена такава и през 

етапа на 

ранното 

юношество, ако 

не позволим 

външна намеса. 

Ако изберем да 

споделяме 

своите мисли, 

чувства, 

емпатия 

(когнитивна, емоционална) с децата ни в 

тази възраст, то чрез тях ние можем да 

намерим своята идентичност. Важно 

условие е споделянето да се извършва 

ненатрапчиво, съобразно познавателните 
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способности на детето. Колкото по-тесни 

са взаимоотношенията с него, толкова по-

често би се осъществявало това 

споделяне. Въпреки това, с оглед 

предпазване детската психика от влизане 

в роля на възрастен, споделянето не бива 

да бъде безгранично. 

В тази възраст повечето млади 

юноши познават родителите си 

достатъчно добре, разчитат правилно 

езика на тялото им и се опитват 

емпатийно да им покажат, че ги разбират. 

Може деликатно да попитат какво се е 

случило, ако намират родителите си 

афектирани (ядосани, разгневени), като 

единствената цел е да им помогнат да се 

почувстват по-стабилни. Ако ги намират 

радостни, щастливи, то реакцията на 

детето е в стремеж към съпреживяване и 

засилване на емоцията. 

Детето на 13 години в роля на 

„позитивен психотерапевт”. В тази 

възраст някои млади юноши вече са 

„открили” значимите за тях ценности и 

се опитват да направят света по-добър, 

започвайки от своето семейство и 

неговите членове. Те задават правилните 

въпроси и често се опитват да намерят 

ресурсите у своите родители, за да им 

покажат колко по-добре могат да се 

чувстват и как могат да бъдат по-добри 

такива. По този начин им помагат да 

намерят баланса.  

Понякога децата емоционално 

уравновесяват своите родители. Те 

инстинктивно усещат напрежението им. 

Смело можем да ги определим като 

„пътеводител” към душевна хармония и 

баланс.  

Родителите не би следвало да се 

ръководят единствено и само от мнението 

на децата си, а просто да се „огледат” в 

тях и да преценят дали „изглеждат” по 

подходящия поведенчески начин. Да 

търсят и да припознаят като своя 

емоцията, която разпознават у 

огледалния си образ.  

Терапевтичният ефект от по-

силната връзка с юношата се крие във 

възможността за споделяне, като 

дистанцията между родител и дете би 

следвало да се запази, за да не се 

натоварят двете страни от влизане в роли 

на клиент и терапевт. Освен това, на 

детето му се дава възможност да 

изслушва, за да се научи на това умение. 

Осъзнавайки тясната връзка с родителя 

си и заедно работейки върху изграждане 

на добри взаимоотношения, детето би 

възприело модела на споделяне, което би 

могло да е от полза и за двете страни. 

Мрежовото предаване на положителния 

модел на сплотена връзка, излизането 

извън рамките на семейната единица би 

повлияло терапевтично и на цялото ни 

общество. 

(Посвещавам тази 

статия на моите 

деца - Мелина и 

Валентин, 

благодарение на 

които получих 

прозрение и 

вдъхновение за написването й) 

 

Автор: 

Ирина Йовчева  

/психолог/ 
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В своята работа психолозите 
разполагат с набор от методи, 
посредством които те могат да извличат 
ценна инфомация относно човека, с 
когото работят. Сред тях са 
наблюдението, тестовете и интервюто. 
Първите две целят основно 
диагностика или изготвяне 
на профил, докато 
разговорът може да носи и 
терапевтична стойност. В 
тази статия искам да се 
спра на тестовете и по-
конкретно на проективните 
тестове. 

Проективният тест, 
за разлика от 
общоприетата ни представа 
за бланка с отворени или 
затворени въпроси най-
често се състои от неясни и 
многозначителни образи, 
картинки или сценарии. 
Той се основава на 
психоаналитичната идея за 
проекцията като защитен 
механизъм. Проективните 
тестове разчитат на това, 
че човек ще проектира в 
него изтласкани в 
несъзнаваното елементи и 
това ще заобиколи 
всякаква социална желателност, давайки 
ни пълна представа за личността на 
изследвания. Слабостта им се състои в 
това, че резултатите не могат да покажат 
нещо с категоричност и в голяма степен 
са въпрос на интерпретацията на 
психолога.  

Къде се намират проективните 
тестове на фона на днешната клинична 
практика? Това зависи в голяма степен 
от ориентацията на съответния 
клиницист – клиничен психолог или 
психиатър. А тя варира от пълно 
отричане на всичко недоказуемо 
(вървящо най-често ръка за ръка с 
противопоставяне на психоаналитичните 
идеи) до издигането на пиедестал и 
развяването на бланки с мастилени петна 
като единствен и най-добър инструмент 
за проникване в дълбините на личността. 

Моята лична позиция, въпреки 
психоаналитичната ми насоченост е, че 
проективните тестове, а и тестовете по 
принцип са метод с много недостатъци и с 
нищо не превъзхождат едно диагностично 
интервю. Според мен тестовете са 

оправдан подход, 
когато трябва да се 
изследват големи групи 
от хора за ограничено 
време. 
Най-големият проблем 
с проективните тестове 
е, че те вървят заедно с 
готови модели кой 
отговор какво 
означава. Така се 
въвежда една 
универсална система от 
значения, която най-
вероятно не важи за 
никой освен за 
собствения си създател. 
Това е така, защото 
всеки от нас си служи 
със свои собствени 
символи, има свои 
собствени асоциации и 
съответно не може 
нищо да се 
абсолютизира. Относно 
тълкуването на 

сънищата Фройд казва, че най-
правилното значение идва от самия 
сънуващ. Невротиците търсещи 
психоаналитична помощ имат 
тенденцията да поставят психоаналитика 
на мястото на „субекта, за който се 
предполага че знае“ техните несъзнавани 
смисли и значения и това е нормален, 
необходим момент от терапията. Но 
когато самият аналитик започне да гледа 
на себе си по този начин той става глух за 
човека, с когото работи и проектира 
самия себе си върху него. 

Може би най-известният 
проективен тест са мастилените петна на 
Роршах. Една от функциите им е да 
определят типа личностна организация 
на изследвания или иначе казано да 
откриват подлежаща психоза. 
Психоанализата приема, че не 
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съществува пълна нормалност и всеки от 
нас влиза в една от трите категории 
психична структура – невроза, психоза и 
перверзия, като тя не задължително 
кореспондира с изявена симптоматика. 
Така един субект може да е психотичен 
без да е отключил психотичен епизод или 
представяйки едни привидно невротични 
симптоми. За хората, които са 
психотични психоаналитичният метод е 
неприложим и потенциално опасен. 
Съответно от някои клиницисти на 
Роршах се разчита за извършването на 
първата и важна задача в психоанализата 
– диагностиката и изключване на 
подлежаща психотичност. 

За определянето на типа психична 

структура, обаче съществуват много 
други по-надеждни маркери (да вземем 
този термин от медицината). Те се 
отнасят до отношението на субекта към 
собствения му симптом, критичността, 
начина по който си служи с речта, 
способността за използване на метафори, 
наличието или съответно липсата на 
лапсуси, отношението към собствените 
нагони и към нагоните на другите. Иначе 
казано много по-ценно е да разберем 
светоусещането на субекта, отколкото да 
го караме да каже какво вижда в едно 
мастилено петно. 

Въпреки моето отрицание на 
тестовете, включително и проективните 
такива, не може да не се спомене, че в 
психоаналитичната терапия това, което 
наричаме интерпретация служи тъкмо 
като един проективен тест. 
Интерпретацията не се състои, както се 
представя в медиите и популярната 
литература, в това аналитика да казва на 
пациента какво означават неговите 
симптоми, сънища и т.н. Напротив – 
езикът има такива свойства, че той е 
многозначителен. Едни и същи думи 
могат да бъдат чути по различен начин от 
различни хора. „Означаемите се 
изплъзват изпод означаващите“ както 
казва Лакан. Затова психоаналитичната 

интерпретация не се 
състои в ясно и конкретно 
предаване на информация. 
Напротив – тя наподобява 
начина, по който 
оракулите правят своите 
предсказания – един 
неясен и многозначителен 
начин, чиито смисъл става 
ясен чак постфактум. Така 
всеки анализант чува в 
думите на аналитика не 
някаква общовалидна 
истина, а тази истина, 
касаеща него конкретно. И 
в това е големия 
хуманизъм на 
психоанализата – в 
отричането на 
общовалидни смисли, 
значения и истини и 

зачитането на субективизма. 
 

 
 
 
Автор: Иван Алексиев, психолог  
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ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВРЕМЕТО - (НЕ)ВЪЗМОЖНО   

Автор: Мария Коева  /психолог/  

Да организирате деня си понякога се 
оказва нож с две остриета. Искате да 
разпределите времето си така, че хем да 
сте ефективни и продуктивни, хем да 
имате достатъчно почивка, хем да ви 
остава и свободно време, което да 
прекарвате с приятели. Мисията е 
възможна, стига да следвате някои 
простички правила. 
 
Кои са приоритетите ви? Контролна или 
писмена работа или подготовка за устно 
изпитване? Важно е да знаете какво ви 
очаква през следващите няколко дни, за 
да успеете да се подготвите 
предварително, наблягайки върху 
нещата, които са по-приоритетни. Не си 
губете времето с неща, които може да 
почакат. 
Задължително разполагайте с бележник-
календар-органайзер. Записвайте си 
задачите, които трябва да изпълните за 
деня и за седмицата. Едно от първите 
неща, които е хубаво да ви 
стане навик, като се 
събудите, е да прегледате 
какво трябва да свършите 
през деня. „Отмятайте” в 
органайзера нещата, които 
вече сте направили, и 
вървете надолу в списъка с 
останалите задачи за деня.  
Раздробявайте задачите си 
на по-малки компоненти - 
ако нещо ви се струва като 
непосилна задача, 
започнете да разпределяте материала на 
няколко части, от по-лесно към по-
трудно или обратното. По принцип по-
ефективният начин е от по-лесно към по-
трудно. Повечето ученици използват 
графики или рисунки, за да разберат или 
запомнят по-добре материала.  
Отделяйте всеки ден поне по няколко 
часа, за да преговорите учебния материал 
от деня. Учениците често смятат, че това 
е губене на време. Напротив! 
Затвърждаването на знания помага да се 
представите много добре тогава, когато 
учителят реши да ви изпита, когато 
например най-малко очаквате. Има 
учители, които просто взимат дневника и 

си избират произволен номер на ученик в 
класа и го изпитват. Тогава ще искате да 
върнете времето назад и ще си казвате: 
„Ех, защо не отворих учебника тогава?”, 
но ще е късно.  
Не си губете времето в интернет. Ясно е, 
че Facebook е изключително примамлив 
за всички ни, но е важно да „отсяваме” 
все пак важното от маловажното. 
Социалните мрежи и чатът с приятели 
могат да почакат малко, нали така? 
Хубаво е да изключвате звука на 
известията, докато учите, за да не се 
разсейвате. 
Всеки има момент през деня, в който е по-
продуктивен и може да се концентрира по
-лесно. Използвайте го! Някои запомнят 
по-лесно сутрин, а други – вечер. Ако 
имате зрителна памет например, 
използвайте я!  
Наспивайте се! Без достатъчен сън няма 
как да се концентрирате през деня! 
Опитайте да си лягате навреме (най-

добре е около 22:00 – 
22:30) и сами ще се 
убедите колко 
пълноценни и 
продуктивни ще се 
чувствате на следващия 
ден. Нека преди лягане 
да има повече 
положителна емоция. 
Ограничете всякакви 
филми или предавания, 
които носят негативен 
контекст. Прочетете 

някоя хубава книга или послушайте 
релаксираща музика.  

 
Автор: 
Мария Коева 

 /психолог/  
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Oткрийтe ни в интернет 
 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ ПОРАДИ 

НАРОДОПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ 

АКТУАЛНАТА ДОСКОРО ГРУПА Е 

НЕАКТИВНА/НЕСЪЩЕСТВУВАЩА. БИХМЕ СЕ 

РАДВАЛИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ 

АЛТЕРНАТИВНАТА И НОВА ТАКАВА: 

 
https://www.facebook.com/

groups/565535660272079/  

 

Страница на списанието: 

 

https://www.facebook.com/SpisaniePosoka/  

 

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://e-psiholog.eu/
http://mariyakoeva.weebly.com/

