
Трите интеракционни стадия в позитивната психотерапия на 
Песешкиан,  разгледани  в динамиката на юношеската възраст 

 

Резюме: В теоретичната система на позитивната психотерапия на Носрат 
Песешкиан, тристепенният  цикъл: свързване, диференциране и отделяне може да бъде 
наблюдаван в процеса на разгръщане на всяка една интеракция. Преминаването през трите 
интеракционни стадия, може да бъде разглеждано във връзка с индивидуалното развитие. През  
периода на юношеството, отличаващ се с бързи и интензивни промени и развитие,  като в 
увеличително огледало се наблюдават наличните вече способности за свързване, дистанциране 
и отделяне, формирани в предходните етапи от развитието на индивида, които показват  
готовност за встъпване в младостта. 
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Методът на позитивната психотерапия е създаден от Носрат Песешкиан през 
седемдесетте години на XX-ти век и по своята същност е дълбинно-психологичен метод, 
базиран върху идеята за баланса, хармонията и  реализиране на индивидуалния ресурс 
на човека. Кроскултурният подход и стабилната структура на позитивната психотерапия,  
позволяват терапевтичната система да бъде отворена за многообразието от 
психологически идеи и терапевтични  подходи,  без това да наруши конфликт-
центрираната насоченост на психотерапевтичния процес. 

В теоретичната система на позитивната психотерапия на  Носрат Песешкиан , 
индивидуалното развитие, партньорските и семейните  взаимоотношения, се разглеждат 
през призмата три основни интеракционни стадия: свързване, диференциране и 
отделяне. Тристепенният  цикъл може да бъде наблюдаван  в  рамките на процеса на 
разгръщането на всяка интеракция  в хода на индивидуалния жизнен  цикъл и има 
смисъла на своеобразен алгоритъм  на нейното  развитие.  

Стадият  на свързването, се основава на разбирането за близката биологична 
връзка между новороденото дете и неговата майка. В най-ранния период от 
онтогенетичното човешко развитие тази свързаност е най-силна, поради физическата и 
психическата зависимост на детето от грижата на възрастния. Осъзнаването на факта на 
безпомощността на детето, от своя страна предизвиква  у родителите в същата степен 
стремеж към постоянен близък контакт с него, основаващ се на преживяването на обич, 
отговорност и надежда за бъдещето, символ на което е тяхното дете. 

 През 1969г., няколко години след създаването на позитивната психотерапия,  
Боулби „дефинира термина “attachment” като “наличие на продължителна 
психологическа свързаност между човешки същества”[2]. Свързването, като етап от 
онтогенетичното развитие съответства съдържателно на описанието на процеса на 
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създаване на привързаност , описан от Боулби „като взаимно регулираща се система”, в 
която бебето и родителя си влияят взаимно[6].  
            Способността за свързване се проявява във всички следващи етапи от 
индивидуалното развитие и влияе на начина на влизане във връзка с другите хора,  на 
поведението на човека, когато той  е част от някаква група- семейство, професионален 
екип, приятелски кръг и т.н.    

Вторият стадий-този на диференциране, според позитивната психотерапия, се 
наблюдава от момента, в който стартира социализацията  и започва възприемането и 
следването на  правила и концепции, регулиращи поведението на индивида в социума[4]. 
Усещането за лични граници, осъзнаването на собствените способности за 
самостоятелно функциониране, балансирайки между личните  потребности и външните 
изисквания, са все задачи, които се реализират през този интеракционен стадий. 
Неговото начало съвпада с втория етап в индивидуалното развитие,  наречен от Ериксон 
„автономия срещу съмнение”/от 18 мес. до 3г/., по време на който детето започва да 
изпробва своите граници и проявява стремежа си към самостоятелно функциониране. 
Продължава и през следващите три етапа /по Ериксон- „инициатива срещу вина”, 
„трудолюбие срещу малоценност” и „идентичност срещу объркване на ролите”/, през 
които нарастващите постепенно възможности за опознаване на физическата и 
социалната реалност, за експериментиране в нея, водят до разширяване на социалния 
свят на детето. Настъпва все по-дълбока диференциация от родителите, за да може да се 
осъществи сближаване с други значими фигури на възрастни хора, в лицето на учителите 
и постепенно изместване на тежестта на социалните интеракции към групата на 
връстниците. В рамките на тази външна за семейството среда се отваря пространство за  
експериментиране с различни сексуални, образователни и професионални роли в търсене 
на идентичност.  

   Третият стадий- на отделяне, идва с настъпването на своеобразен етап от 
развитието на индивида, в  който се отбелязва при него стремеж към приключване  на 
определен етап от взаимоотношенията с околните и поставянето им на по-високо ниво, 
в което всеки може да функционира самостоятелно.   

Според Песешкиан, във всеки стадий от развитието на човека може да бъде 
постигнато специфично единство, разбирано като интеграция на способности в 
индивидуалната личност[4]. В хода на онтогенетичното развитие, след като е преминат 
етапа на обвързаност и зависимост и са усвоени  посредством насочване на поведението 
правила и концепции /етап на дистанциране/, които осигуряват възможност за 
адаптиране към променящата се външна среда, индивидът  започва да се  подготвя за 
преминаване в стадия на отделянето, в който поема отговорността за себе си, за своите 
решения и постъпки. В такъв смисъл, в рамките на индивидуалното развитие, за стадий 
на отделянето можем да говорим при съзряващата и зряла личност [4]. В аналитичната 
психология на К. Г. Юнг, терминът ”адаптация” се отнася до „процеса на примиряване, 
приспособяване към външния свят, от една страна и към собствените специфични 
характеристики, от друга”[7] . Нарастването на адаптивните способности улеснява 
поемането по пътя на възрастния и е съществена страна от процеса на „индивидуация”, 
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който от една страна изисква разграничаване, а от друга се реализира на базата на 
успешна вътрешна интеграция, позволяваща осъществяването на  по-стабилно и дълбоко 
свързване със социума. 

Преходът от един към друг стадий или опитът да се осъществи такъв, както в 
онтогенетичното развитие, така и в рамките на изграждането на всяка една социална 
интеракция, се очаква да бъде белязан с криза. В рамките на онтогенезиса, тази криза 
съвпада с някоя от кризите на развитието. В границите на едно партньорство, този кризис  
произлиза от конфликта-вътрешен и междуличностен, предизвикан от промяната на 
познатите граници във взаимоотношенията и поставянето им на едно ново по-различно 
ниво на функциониране.  Успешното му преодоляване в голяма степен зависи от начина, 
по който индивидът  се е справял с кризисите  на своето индивидуално развитие, като от 
съществено значение е типа привързаност в термините на Боулби, формирана в най-
ранният етап от неговия живот.  

Кризата на юношеската възраст определена от Ериксон като криза на 
идентичността, е предизвикана от трудността по интегриране в един образ на всички 
роли, които произхождат от миналия опит, както и тези които са свързани с 
предстоящото развитие. В стремежа си към самоопределяне и достигане на континуитет 
и тъждественост в периода на пубертетната възраст, юношите се насочват към 
разрешаване на кризите от по-ранните етапи от своето развитие и израстване [1]. 
Настъпва период на динамично разместване и пренареждане на достигнатите до момента 
разбирания и идеи, сблъскването им с концепциите на близкото обкръжение и търсене 
на нови такива сред модерните идоли и чрез сравняване с връстниците. В един кратък 
отрязък от жизнения цикъл се завихрят мощни процеси на промяна и тяхната динамика 
може да бъде добре онагледена през призмата на трите интеракционни стадия. Като в 
увеличително огледало през този етап от жизнения път на човека се наблюдават 
наличните вече способности за свързване, дистанциране и отделяне, формирани в 
предходните етапи от развитието на индивида. 

   В периода на юношеството, натрупаните знания, умения, емоционални 
преживявания от етапа на първоначалното свързване в  ранното детство  до момента, 
биват подложени на своеобразно изпитание. Една част от цялото това налично 
съдържание ще бъде асимилирана, а друга – отхвърлена и заменена с необходимите 
елементи. Целта е изграждане на качествено ново лично светоусещане, в синхрон със 
собствените мечти за бъдеща реализация и в съответствие с установените индивидуални  
способности. Резултатът е достигане на по-високо равнище в развитието на личността, 
при което постепенно ще се оформи собствената идентичност и ще се изгради Аз-
концепцията, определяща насоки за последващите стъпки в житейската реализация. 
Започва разрушаването на тези връзки и отхвърлянето на тези влияния, които юношата 
оценява като разрушителни или задържащи развитието му и отправяне на поглед към 
непознатото, където той ще търси своето място. Реализирането на този процес, се 
подхранва от енергията на близките връзки с групата - приятелският кръг и ученическия 
клас, където най-често биват споделяни и преодолявани трудностите по откриването на 
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собствената позиция. И тук в ролята на стабилен ресурс встъпват доверието в другите и 
надеждата за успеха на собственото развитие.  

Задачите на юношеската възраст може да бъдат успешно разрешени в условията 
на баланс между отделянето от семейството и свързването с външния свят, до момента, 
в който бъде постигната необходимата степен на зрялост, която обезпечава спокойното 
осъзнаване на границите на собствената идентичност и съответно встъпването в периода 
на  лична реализация. Осъзнаването на формираните до момента  разбирания за 
бъдещото развитие, осигурява стабилната основа за такъв тип отделяне, който ще даде 
необходимата смелост за качествено свързване с друг индивид, без страх от загубата на 
собствената уникалност и създаването на пълноценни партньорски взаимоотношения в 
периода на ранната зрелост. 

Отделяне може да бъде осъществено напълно само тогава, когато се предхожда 
от качествено свързване, последвано от процес на дистанциране, в смисъла на 
диференциране на достигнатото и съпоставянето му с нови модели и в състояние на 
свързаност с общността, към  която юношата принадлежи.  

  Проиграването на цикъла от триадата: свързване, дистанциране и отделяне, в 
рамките на юношеската възраст, има смисъла на „затвърждавене” на способностите на 
личността за плавно и адекватно на житейските обстоятелства преминаване през него 
през следващите етапи от развитието си. 

Епохата на юношеството предоставя възможност за сблъсък с нереализираните 
задачи от предходните периоди и в този смисъл дава шанс за преодоляване на 
трудностите, свързани с изграждане на собствената идентичност и очертава пътя  на 
процеса на индивидуация, определян от Юнг като цел, чието реализиране продължава 
през целия живот на човека. 
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