
То е във Вашите ръце!
В Ориента живял мъдър старец.  Той бил обичан и уважаван в цялата 

страна. Когато някой изпаднел в нужда, той успявал да му даде 
подходящ съвет, защото умело черпил от своя богат жизнен опит. 
Съветът му винаги бил най-добрия. Това естествено пораждало завист 
у определени негови съграждани, които сами много държали да бъдат 
приемани за умни и мъдри. Един ден решили, че ще му направят клопка и 
ще докажат, че не е толкова знаещ и можещ.

Добре, ама как?
Дълго умували и измислили следното: Един ще държи в затворена шепа съвсем 

малка птичка и ще попита стареца, знае ли какво е това. Ако мъдрецът познае, че 
е птичка, то със сигурност ще се провали на следващия въпрос – дали птичката е 
жива или мъртва. Ако каже, че е жива, човекът ще стисне яко птичката в шепите 
си и тя ще умре. Ако обаче каже, че е мъртва, тогава човекът ще разтвори шепи и 
птичката ще изхвърчи.

Така подготвени те се явили пред мъдреца и го заразпитвали, 
както било уговорено. След известни размисли мъдрецът 
отговорил на първия въпрос: ”Това, което държите в ръце, може 
да е само едно мъничко птиче.”

„ Е, добре” – казали завистниците. – „Може и да си прав, ама живо или 
мъртво е птичето?”

Мъдрецът поклатил глава , погледнал питащия право в очите и казал:
„ Дали това, което имате във Вашите ръце е живо или мъртво, зависи само от 
ръцете Ви.”



Така преди 19 години,
запленени от един умел разказвач на ориенталски приказки 

проф. д-р Носрат Песешкиан,

започна дейността на ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ  в БЪЛГАРИЯ

- най-напред София, Медицинска Академия (1991);
- след това Варна- Медицински Университет /тогава Институт/(1992).

 Приказката се оказа
 добър провокатор на нашето метафорично мислене; 

 директен достъп до значим минал психологичен опит;

 нова гледна точка спрямо проблем;

 път към възстановяване на душевното равновесие



 АВТОРЪТ НА МЕТОДА:
ПРОФ. Д-Р НОСРАТ ПЕСЕШКИАН

Иранец по рождение; учил медицина в Западна Германия; 
Специализирал психиатрия, неврология и психотерапия в Швейцария и САЩ. 



За магията на метода, наречен ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ беше нужен  превод 



До появата на д-р АРНО РЕМЕРС,
който в името на нашите потребности научи за кратко време български език.



1993 година
юридически се роди ДРУЖЕСТВОТО ПО ПОЗИТИВНА 

ПСИХОТЕРАПИЯ В БЪЛГАРИЯ /Д П П Б/

Първите ентусиасти, част от учредителите на ДППБ



Д П П Б
ДНЕС

СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА
ЦЕНТРОВЕ: ВАРНА, СОФИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ТРЕНЬОРСКАТА  ГРУПА
7. Национална Конференция
по Позитивна Психотерапия

Тренинг за треньори

Треньори по позитивна психотерапия     –
базисно и  майсторско ниво

Други 3-ма български треньори работят в Англия, Холандия и Канада



 7 национални конференции по позитивна психотерапия 

ПОСЛЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
7. Национална Конференция по Позитивна

Психотерапия
Велико Търново, България, 18.-21.3.2010



СТИЛ НА РАБОТА



 Организиране на интернационални форуми

3. Световен конгрес по позитивна психотерапия
Варна, Златни пясъци, 2003 г.

5. Тренинг-семинар за треньори



 Участници в квалификационните курсове от 20 града в България

• Габрово

• Бургас

• Шумен

• Добрич
• Русе

• Силистра

• Плевен
• Велико 
Търново • Варна

• Казанлък

• Стара 
Загора

• Хасково

• Сливен• София
• Перник

• Кюстендил

• Благоевград

• Пловдив

•Горна 
Оряховица

• Велики 
Преслав



 СЕРТИФИЦИРАНИ ПСИХОТЕРАПЕВТИ

От EAP - 4 психотерапевти

От  WAPP - 8 като майстор-треньор
- 7 като базисен треньор
- 51 като позитивен психотерапевт
- 17 като позитивен консултант

От ДППБ - 12 559 като специалисти, ползващи 
метода на позитивната психотерапия в собственото 

професионално поприще (психолози, педагози, социални 
работници, лекари и др.)



МЕТОДЪТ
ПОЗИТИВНА И ТРАНСКУЛТУРАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ
 Създаден през 1968 г. Авторът започва разработката на метода на базата 
на собствените транскултурални проучвания  в 22 културални групи, 
използвайки психотерапевтичните си познания в областта на психоанализата и 
дълбинно-ориентираните съвременни методи.

 Утвърден като психотерапевтичен метод за Германия през 1971г. 
Само през първите 8 години в Германия са сертифицирани 38 000 лекари, 
психолози и педагози.
Сам проф. д-р Песешкиан е водил тренинг-семинари в 76 страни по цял свят. 

 2005 г. Интернационална Академия за позитивна и транскултурална 
психотерапия 

- Фондация  Проф. Д-р Песешкиан

 2008 г.  Интернационалният Център по Позитивна Психотерапия (ICPP) се 
превръща в Световна Асоциация по Позитивна Психотерапия (WAPP)

 WAPP е  член на Световния съвет по психотерапия (WCP), Европейската 
асоциация по психотерапия ( EAP), Европейската разширена акредитационна 
организация ( EWAO), на Американската психиатрична асоциация (APА), 
Интернационалната федерация по психотерапия ( IFP).



 Същност на метода
Краткосрочен,

динамичен, 
Аз-ориентиран  дълбинен метод. 

Обучението в него следва европейските изисквания за формиране на психотерапевти.
Подкрепен е с обширно проучване на качеството на психотерапевтичната практика.

Quality Assurance

2001г.  Проучване  
качеството на метода  

Работна група на Германия 



 Дълбинно-психологични основи
1. Съществуват несъзнавани процеси, които влияят върху преживяването и 

поведението.
Усвояване на психологичен опит от различните нива на несъзнаваното; 
концепциите и мотивацията са преобладаващо несъзнавани.

2. Човек се възприема като същество, изградено от своята история.
“Наличното днес е създадено вчера” (Понграц)
Преживяното видоизменя непрекъснато концепциите

3. Несъзнаваните психични процеси се манифестират в преживяването, 
поведението и действията

Изтласканото се стреми към удовлетворяване.
Нарушенията са манифестации на нещо, което “стои отдолу”
Основните концепции и конфликти управляват съзнателно и несъзнавано 
израза на актуалните ни способности

4. Социо-културални перспективи 
Взаимосвързаност между нагон и култура ( Фройд)
Сила за надмощие и обединяване в общност ( Адлер)
Архетипът като културално-историческо наследство на човечеството ( Юнг)
Културата и духът на времето имат въздействие върху формирането на  

концепциите (Песешкиан)



Теория на ППТ
Разстройството/ болестта

• Микротравмен конфликт

• Симптомът –специфична конфликтна 
реакция

• Връзка на съдържанията и емоциите:
Индивидуална психодинамика и 
психогенеза

• Връзка на системата и съдържанието: 
Социодинамика и социогенеза



Три нива на диагностика в 
позитивната психотерапия

• Симптомът и неговата функция като 
конфликтна реакция, език на тялото

• Способности, баланс, съдържание на 
конфликта, индивидуална и социална 
психодинамика

• Качествата на личността като единство 
на базови способности и жизнени 
концепции



„Позитивна“ 
психотерапия

N. Peseschkian
Функцията на симптома

„Positum“  (lat.)
= цялото, даденото, 

наличното



БАЛАНСОВ МОДЕЛ
N.Peseschkian

Тяло / Сетивност

Контакти /традиция/

Дейност /постижение/Бъдеще /съзнание,

интуиция/



5-стъпков модел на 
терапевтичния процес

1.стъпка: Наблюдение/ дистанциране
Фаза на сближаване и доверие
2.стъпка: Инвентаризация
3.стъпка: Ситуативно окуражаване
4.стъпка: Вербализация
Фаза на диференциация
5.стъпка: Разширяване на целите
Фаза на отделяне



Три аспекта на терапевтичен процес 
в позитивната психотерапия

• Функция на симптома :
Позитивен и транскултурален подход; 

Симптомът като разрешаване на вътрешния конфликт

• Микротравмената ситуация и оценка на конфликта:
Базисни и актуални способности; 
връзка между основен и актуален конфликт

• Принципи на салутогенезата : 
балансов модел; 
личностови ресурси за справяне

N. Peseschkian 1977



“Айсбергът”
Пирамида на развитието на симптома

Конфликт

Структура на личността
Способности за преживяване, 

регулиране,интеракция,свързване

Симптом
разстройство

Обхват на 
личността:

Първични
способности

Възпитание -
концепции:

Вторични     
способности

Копинг 
стратегии
/като компромис/

Функция на 
симптома

Актуален, вътрешен, 
несъзнаван конфликт:

вътрешен конфликт 
в  ценностите на  
взаимоотношенията

Желание 
(Първични способности 
отнесени към актуална 
социална ситуация) 

versus
Поведение

(Вторични способности)



Динамика на интрапсихичния конфликт
OK AK BK

Най-ранни преживявания за 
света, себе си и 
интеракциите

Ситуации, 
отключващи 
затруднения / остри 
или хронични 
събития/ 

Несъзнавана, 
непоносима, видимо 
неразрешима ситуация; 
декомпенсиране на 
досегашните стратегии 

Психични механизми на 
адаптация, компенсация, 
самосъхраняване и 
психологическа защита 

Микро и макро-
травми

Безнадежност , 

безизходност

Развитие на личностова 
респ. невротична структура

Реактивира 
“спящия” ОК

Конфликтът се активира 
символно чрез тялото 
или психиката



Инструментариум на ППТ

• Позитивно претълкуване, изненада
и хумор: емоционална подкрепа, 
надежда

• Езикови картини, пословици, 
истории: емоционална подкрепа, 
смяна на гледната точка

• Транскултурален подход –
Сравняване на гледни точки и 
концепции
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