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„НО ТАЗИ ЛУДА СТРАСТ, ТОВА РАЗГРЪЩАНЕ НА ЖИВОТА В СФЕРАТА НА 

ИЛЮЗОРНОТО НЕ ВОДИ ДО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА СТРАДАНИЕТО, А ПО-СКОРО 

ПОТВЪРЖДАВА ПРАВИЛОТО: ВСЕКИ ИСТИНСКИ ВТОРИ ПЪТ Е 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПЪРВИЯ... ЧОВЕК ПРИДОБИВА ПОЗИЦИЯТА НА ТВОРЕЦ 

НА СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКО, КОЕТО Е 

НАПРАВИЛ И ПРАВИ... ПЪРВИЯТ ПЪТ ДОВЕЖДА ВТОРИЯ ПЪТ ДО СМЯХ.” 

 

(Theatre of Spontaneity, Moreno, J. L., 1947, цит. по Морено, 1994) 
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Резюме 

 Настоящият тезис за придобиване на степен психодрама-терапевт цели да 

представи част от начините, по които агресията съществува и се проявява в детската 

психика и поведение. Най-общо казано, ще бъде разгледана функцията на агресията, 

какви потребности обслужва, как се „маскира” и др. Основният използван метод е 

психодрамата с деца като са използвани различни играчки животни (семейства) 

подобно на начинът, по който работят Alfons Aichinger и неговите ученици, накратко 

немската школа за психодрама с деца. В теоретичната част са представени конкретният 

метод и класическите техники на психодрамата въведени от Морено, както и начинът, 

по който те се трансформират с оглед на работата с деца. Също така е представена 

дефиницията за агресия и как тя се проявява в детска възраст, както и изследвания в 

областта. Представените случаи са на четири деца (две момчета и две момичета), които 

са на възраст между 4 г. и 6 г. Две от децата са с ясно силно изразено агресивно 

поведение, при които най-общо работата беше по посока канализиране и насочване на 

емоциите в незастрашаващи децата рамки. Другите две са противоположен случай, 

имащи стаена агресия, непроявяваща се ясно и работата беше по посока катализиране 

на тази енергия в безопасна среда и излизането на емоцията. Работата и с четирите 

деца даде резултат в реалният свят и в тяхното поведение извън психологическия 

кабинет.  

 В хода на работата беше направен опит за измерване на ефекта от 

терапевтичната работа с децата. Използвани бяха скали за социално-емоционално 

развитие (измерващи познание за себе си и просоциално поведение), с които децата 

бяха изследвани в началото на терапевтичният процес и тествани отново след 10 сесии. 

Резултатите показаха повишение в себепознанието и просоциалното поведение при 

всички деца, освен при едно. 
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Увод 

Работата с деца винаги е била изключително привлекателна за мен. 

Университетското ми образование е в сферата на детското развитие и винаги съм 

мечтала да правя терапия с деца. Децата за мен са нещо изключително, свято, красиво 

и чисто. Възрастните биха могли да се учат от тях на спонтанност, емоционалност и 

мъдрост. Когато започнах терапевтична работа с деца, имах много малък опит в това и 

особено с използването на метода, който ще бъде описан по-долу. Сега имам една идея 

повече опит. Изключително съм благодарна за това, че имаше хора, които да ме 

подкрепят в този изключително важен за мен път и да ми бъдат опора – лично и 

професионално. Дълго време се чудих каква да е темата, върху която да пиша, тъй като 

работя с доста деца с различен тип проблематика. В крайна сметка се спрях на темата 

за агресията и нейните различни „лица”, може би защото има много енергия в нея, 

заради емоциите, които включва, може би аз съм открила нещо свое в нея..., може би 

причината е съвсем различна. Мисля, че това е интересна и предизвикателна тема, 

каквато безспорно е и работата с децата, чиито случаи са описани в настоящия текст.  
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I 

Теоретична обосновка 

 

I. Агресия в детска възраст 

 

Голяма част от ранните изследвания в областта на агресивното поведение при 

децата са базирани на наблюдения в детски градини и центрове за грижа към децата. 

Jersild и Markey (1935) са направили наблюдение на конфликти при 54 деца в три 

детски градини, като записват кой е агресорът, кой жертва, по какъв начин се появява 

скандалът, има ли обиди, както и дали учителят има роля в ситуацията. Техните 

резултати показват междуполови разлики в полза на момчетата, които по-често 

изпадат в конфликти ситуации в сравнение с момичетата. Също така те откриват, че 

има спад на конфликтите с възрастта. Правят повторно наблюдение след 9 месеца на 

24 от децата и откриват, че конфликтите са станали по-вербални, но индивидуалните 

различия между децата по отношение на честотата на влизане в конфликт, са се 

запазили (Jersild&Markey, 1935, цит. по Smith, Cowie & Blades, 1999). Подобни 

резултати докладват Cummings et. al. (1989) – те откриват, че агресивните момчета си 

остават агресивни между 2 г. и 5 г., въпреки че нивото на физическа агресия се 

понижава (Cummings et. al., 1989).  

В друго изследване Appel (1942) прави наблюдение в 14 детски градини. Тя 

описва 15 различни видове реакции на възрастните при конфликтна ситуация създала 

се при децата. Пет от тези техники нарича „приключващи техники” (“ending 

techniques”), а именно: отклоняване; разделяне; ограничаване; възрастният влиза в 

ролята на арбитър, за да се вземе решение; налагане на правило. Останалите десет са 

„техники за научаване” (“teaching techniques”): обясняване на правилата за 

собственост; подкрепяне на самозащита; предлагане на решение; предлагане детето 

самó да намери решение; интерпретиране на ситуацията; окуражаване на приятелски 

действия; наблягане върху бедите и нараняванията; изискване на добри маниери; 

неодобрение; отмъщение. Оценката на тези техники е осъществена в съответствие с 

това дали конфликтът е престанал или продължил след конкретна интервенция. Някои 

от техниките са по-ефективни в сравнение с други и спират конфликта веднага, но се 

оказва, че най-малко ефективно е да се предлага на децата сами да намерят решение на 

конфликтната ситуация. Според Appel не трябва да се втурваме да разрешаваме 

проблемите на децата веднага тъй като прекаленото мислене и намеси от наша страна, 

ограничават това децата да разчитат на себе си (Appel, 1942, цит. по Smith, Cowie & 

Blades, 1999).  

 

 



7 
 

Видове агресивно поведение 

Благодарение на дългите наблюдения в областта се разграничават няколко 

главни категории агресивно поведение. Има няколко популярни разграничения за това 

какво представлява агресията, наблюдава се: 

- вербална и невербална агресия – в зависимост от това има ли вербални 

нападки и обиди или не; 

- инструментална и враждебна – в зависимост от това дали първоначалното 

намерение при агресивния акт е да наранява; 

- индивидуална и групова агресия – в зависимост от това дали едно или повече 

деца нападат друго / и дете / деца.  

Съществува друга класификация, при която според намерението на даденото 

поведение се дефинират три вида агресия (Manning, Heron & Marshal, 1978): 

- специфична враждебност – появява се в конкретни специфични за агресора 

ситуации, в които той бива дразнен или фрустриран (например: защитаване 

правата на някой, задържане на играчка, др.). В подобни ситуации 

обикновено жертвите са случайни и / или случайно попаднали в ситуацията. 

- тормоз – системно агресивно поведение, което в повечето случаи е 

неконкретно провокирано и е насочено към конкретен човек. Най-често 

агресорът не печели нищо за действията си, неговата „награда” е реакцията 

на жертвата. 

- враждебност по време на игра – този тип агресивно поведение се наблюдава 

под формата на груби, смущаващи или силно ограничаващи актове, които 

възникват в даден момент на безредица или във фантазна игра (например: по 

време на фантазна игра срещу жертвата се предприемат много груби 

действия, тормоз и / или затваряне в затвор против волята).  

Разграничението между вербалната и невербалната агресия е установено най-

напред от Bjorkqvist et.al. във Финландия, където първоначално правят анализ на данни 

събирани от връстници и техните оценки за дадени поведения (Bjorkqvist et.al., 1992). 

В последствие те добавят и трета категория, която наричат индиректна агресия. Това е 

агресивно поведение, което обаче не е конкретно насочено към някой, а минава по-

скоро през трета страна и е по-прикрито. Много прилича на пасивна агресия. Няколко 

най-характерни типове агресия установяват Bjorkqvist et. al. като дават конкретни 

примери за физическа агресия: удряне, ритане, блъскане; за директна вербална 

агресия: обиди, наричане с имена; за индиректна агресия: нарочно разказване на лоши 

или лъжливи истории за някой, или това да станеш приятел с някой, с цел отмъщение. 

Физическата агресия бележи спад по време на юношеството, за сметка на това 

вербалната и индиректната се повишават (Таблица 1.). Също така, от Таблица 1. ясно 

се вижда, че момичетата може и да не проявяват много физическа агресия, но пък няма 

разлика при вербалната агресия и освен това се оказва, че момичетата показват по-

високо ниво на индиректна агресия. Тези данни за междуполови различия се 
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потвърждават и от резултатите на доста изследвания, едно от които на Crick & 

Grotpeter (1995) в САЩ. Те откриват почти равни на тези резултати, само че използват 

терминът „релационна агресия” (“relational aggression”) вместо индиректна агресия 

(Crick & Grotpeter, 1995). 

 

 Пол 8 г. 11 г. 15 г. 18 г. 

Физическа 

агресия 

(пример: 

ритане) 

1 0.61 0.82 0.50 0.15 

2 0.15 0.22 0.07 0.07 

Вербална 

агресия 

(пример: 

вербален 

тормоз) 

1 0.44 0.96 0.95 0.75 

2 0.15 1.09 0.98 0.90 

Индиректна 

агресия 

(пример: 

слухове) 

1 0.32 0.83 0.81 0.60 

2 0.40 1.30 1.14 1.06 

Таблица 1. Различни типове агресия в различни възрасти разделени за 

момчета (1) и момичета (2) (Bjorkqvist et.al, 1992).  

 

Причини за агресивното поведение при децата 

Кога и защо децата се държат агресивно? Това е изключително важен въпрос с 

оглед на работата с подобен тип проблематика. Разбира се, причините могат да бъдат 

безброй много, но все пак има патерни, които агресивното поведение следва. 

За повечето деца и изобщо за хората, определено количество агресивно или 

отстояващо поведение е все пак естествено. Счита, че подобно поведение е в нормални 

граници, ако не проваля групови занимания, което води до отхвърляне от връстниците. 

Понякога обаче децата показват високо агресивно поведение, враждебни са или 

подлагат останалите на тормоз, което остава стабилно във времето и в такива случаи 

някои реакции на възрастните са обосновани. Ако подобен тип прояви не се овладеят 

навреме и няма реакция от страна на възрастните до училищния период, рискът от 

делинквенти, антисоциални и насилнически прояви, се повишава все повече 

(Farrington, 1990).  

Със сигурност генетичният фактор е изключително силен, когато говорим за 

висока агресия. Mason & Frick (1994) правят обобщение на резултати от 12 

изследвания с близнаци и 3 такива със случаи на осиновяване. Те откриват, че има 

умерена степен на онаследяване при антисоциалните прояви и особено когато става 

дума за жестоки насилнически или криминални деяния (Mason&Frick, 1994). Разбира 

се, малка е вероятността да се наследява склонността към конкретни деяния, но това 
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което може да бъде онаследено са определени темпераментови характеристики. В 

лонгитюдно изследване в Нова Зенландия, Caspi et.al. (1995) са се опитали да оценят и 

сравнят темперамента на 800 деца на възраст 3, 5, 7 и 9 г. с поведенческите проблеми 

на същите деца на 9, 11, 13 и 15 г. Техните резултати ясно показват, че ранната липса 

на самоконтрол или понижения такъв (емоционална лабилност, неуморност, слабо 

внимание, негативизъм) корелира високо с по-късни екстернализирани проблеми, 

какъвто е агресията (Caspi et.al., 1995).  

Освен това има значително количество доказателства, че домашната среда на 

детето и условията, при които то бива отглеждано, имат голямо значение и могат да 

доведат до агресивно и антисоциално поведение в по-късна възраст. Patterson, 

DeBarushe and Ramsey (1989) се опитват да опишат ключовите аспекти на 

родителското поведение, които имат пряко отношение към проявите на агресия при 

децата. Те смятат, че най-основните причини за това децата да стават агресивни в 

отношенията си с връстниците са: а) когато преживяват дразнеща и неефективна 

дисциплина вкъщи; б) слаб контрол върху деянията си от страна на родителите; в) 

липса на родителска топлина и загриженост. В повечето случаи, децата които 

проявяват агресия са ставали свидетели на агресивни начини за разрешаване на 

домашните проблеми, дори ежедневните такива. Доста често те просто не знаят друг 

начин за това как да се справят, не са имали адекватен и ефективен образец. Според 

този възглед, антисоциалните прояви в училище по-късно обикновено се свързват с 

нисък успех и отхвърляне от връстниците. По време на юношеството, особено ако 

контролът от страна на родителите липсва или е много нисък, тези млади хора биват 

въвлечени в девиантни и делинкветни групи от връстници. Patterson смята, че 

социалните умения на родителите и начинът, по който те ги показват на децата си са 

изключително важни за ранната превенция на антисоциално поведение (Patterson, 

DeBarushe & Ramsey, 1989). Дискутираният модел е представен във Фигура 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Развитийна прогресия на анти-социалното поведение (Petterson 

et.al., 1989). 
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Друг важен аспект от този модел е наличието на девиантна група по време на 

юношеството. В ранно и средно детство агресивното поведение води до отхвърляне от 

връстниците, а на един по-късен етап всичко става още по-сложно. Редица изследвания 

в областта потвърждават подобни връзки.  Изследване в САЩ направено на база 

социални мрежи, потвърждава фактът, че агресивните ученици най-често установяват 

връзки с други агресивни ученици (Cairns et.al., 1988). Dishiоn et.al. (1995) откриват 

подобни данни в свое изследване с 13 и 14 годишни юноши, а именно, че 

антисоциалните момчета имат повече антисоциални приятели. Обикновено тези 

приятелства са сформирани по принуда заради средата и не траят много дълго време в 

сравнение с приятелствата на останалите ученици, но все пак са възприемани като 

задоволителни от участниците в тях. Изглежда, че в тази възраст не е задължително 

едно агресивно дете да бъде отблъснато от връстниците си, може само да се събере с 

антисоциална група, в която да намират подкрепа един в друг (Dishiоn et.al., 1995).  

Лонгитюдно изследване на 13 и 14 годишни юноши (Berndt&Keefe, 1995), 

показва че: 

- ученици с буйни приятели (разрушителни, склонни към антисоциални 

действия) са склонни да станат по-буйни за период от половин година; 

- учениците с добри и устойчиви приятелства, които имат близки и 

реципрочни връзки помежду си, са по-малко склонни да са разрушителни; 

- онези ученици, чиито приятелства са устойчиви, но едновременно с това са с 

буйни хора, са във висок риск от това самите те да станат разрушителни.  

 Тези данни отново подкрепят модела на Patterson, който предполага, че 

приятелството с агресивни и антисоциални деца помага за поддържане на подобен тип 

поведение. 

Ако се върнем отново на предходния въпрос „Защо и кога децата стават 

агресивни?”, отговор в резюме дават също Aichinger & Holl (2010). Те смятат, че 

причините поради които децата се държат агресивно биха могли да са много, но все 

пак предлагат списък на най-честите такива (Aichinger & Holl, 2010): 

- емоционално неглижиране; 

- доста често родителите на агресивните деца са авторитарни и / или 

агресивни; 

- в ситуации, когато се чувстват предадени или обидени, и не могат да открият 

стабилност децата стават агресивни; 

- прекомерното търсене на внимание и опитите за „представяне”; 

- ако дете не може и / или не знае как самó да се впише в група от връстници, 

често започва да се чувства застрашено от другите деца и става агресивно; 

- има случаи, в които едно дете бива заклеймено от семейството или детската 

градина / училище като „агресивно” или с „поведенчески проблем / 

разстройство”, тогава системата поддържа тази динамика, като реално 

заключва децата в капана на тяхната позиция; 
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- специфични ситуации могат да причинят агресивно поведение, като 

например спазми, моментно когнитивно нарушение или стресови житейски 

събития; 

- има деца, за които е трудно да се кооперират и вписват в социални ситуации, 

тогава те се чувстват в беда и потиснати от липсата на яснота, и се държат 

агресивно като превантивна защитна мярка. 

В най-честият случай не е само една причината, която да подтиква децата към 

проявява на агресия. Обикновено е комплекс от причини, който се натрупва и има 

кумулативен ефект. Разбира се, има и случаи, в които децата не са изявено агресивни, а 

по-скоро пасивно агресивни и / или автоагресивни и тогава разпознаването на 

проблема става по-труден за специалиста, тъй като причинителят на симптома е добре 

прикрит. Два подобни случая ще бъдат разгледани в емпиричната част от настоящата 

работа. 

„Агресивното поведение води до различно качество на емоционалните 

състояния на детето. Емоционалната възбуда не е страшна, а по-скоро е яростна и 

доста решителна. Като резултат от това страхът и несигурността намаляват и 

едно приятно чувство се „настанява”, по този начин агресията води до осезаемо 

емоционално облекчение... Това установява конкретен модел за саморегулация, който 

прогресивно увеличава агресивното поведение.” (Patermann&Patermann, 1987, цит. по 

Aichinger & Holl, 2010).  

Обикновено към момента, в който психолог и / или психотерапевт срещне 

агресивно и доминантно дете, то обикновено идва с дълга и богата история на 

„поведенчески разстроено дете”, което доста е допринесло за това симптомите да се 

укрепят и дори задълбочат. Така например, емоционално неглижирано дете може 

първоначално да е получавало внимание в детската градина, заради видното си 

поведение. Въпреки това, конфликтът произлязъл от това вкарва детето все повече и 

повече в позицията на аутсайдер, а това от своя страна повишава агресивното 

напрежение. По-късно, когато същото това дете влезе в училище, ако не може да 

компенсира с „добро представяне”, същата тази динамика се повтаря. Провалът в 

представянето и липсата на (достатъчно) приятели отново водят до покачване на 

агресията и депресивни състояния (Aichinger & Holl, 2010). При много деца, 

продължителността на симптомите може да бъде обяснена с развитийни моменти и 

повтарящи се за тях изпитания, но тогава ние специалистите сме изправени пред 

въпроса „Какво още може да се направи?”. 
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II 

Психодрама 

 

 

„ПОЗИЦИЯТА МИ БЕШЕ ТРИСТРАННА: ПЪРВО – ХИПОТЕЗАТА ЗА 

СПОНТАННОСТТА И КРЕАТИВНОСТТА КАТО ДВИЖЕЩА СИЛА НА ЧОВЕШКИЯ 

ПРОГРЕС... ВТОРО – ХИПОТЕЗАТА ЗА ДОВЕРИЕТО И НАМЕРЕНИЯТА НА 

БЛИЖНИТЕ НИ... ЗА ЛЮБОВТА И ВЗАИМНОТО СПОДЕЛЯНЕ КАТО МОГЪЩ, 

НЕОТМЕНИМ РАБОТЕН ПРИНЦИП НА ГРУПОВИЯ ЖИВОТ И, ТРЕТО – 

ХИПОТЕЗАТА ЗА СУПЕРДИНАМИЧНОТО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАВАЩО СЕ НА 

ТЕЗИ ПРИНЦИПИ.”  

(Who Shall Survive?, Moreno, J. L., 1978) 

 

 

Импровизирано играене на роли, което цели да разкрие и да помогне на 

клиентите с техните проблеми – така Blanter (1999) дефинира психодрамата. 

Продължава с – ръководен от терапевт или водещ на група, клиентът прави ролева 

игра, изразявайки своите социалните интеракции със значимите други. Всичко това се 

случва с помощта на груповите членове, които влизат в ролите на тези значими други 

(независимо обучени или доброволци). Ролевата игра се разиграва на специално 

обособено място в помещението, а груповите членове стават свидетели, споделят и 

подкрепят. Използват се специални техники за фасилитиране (Blanter, 1999). Това 

представлява кратко описание на метода.  

Създателят на психодрамата е Джейкъб Леви Морено, който посочва датата 1-и 

април 1921 г. като официална за създаването на метода. Морено създава психодрамата 

като групов метод, взаимствайки много понятия от театъра (сцена, публика, актьори, 

роли). Той дефинира психодрамата като наука, която изследва „истината” посредством 

драматични методи, като се занимава с междуличностни взаимоотношения и личния 

свят на хората (Морено, 1994). Морено говори за „глад за действие” и творчеството. 

Той вярва, че способността да се твори е фундаментална за хората и създаването на 

нещо е това, което ги прави отговорни към собственото си творчество. Около идеята за 

творчеството Морено достига и до идеята за спонтанността и така формулира теорията 

си за спонтанност-творчество, на която се основава психодраматичният метод (Moreno, 

1964, цит. по Кипър, 2013). Основната идея в психодраматичната теория на Морено е 

да отключи спонтанността у хората, за да могат те да творят собствените си вселени 

(Морено, 1994).  



13 
 

Фундаментално понятие в теорията на Морено е спонтанността. Смисълът, 

който той влага в това понятие обаче е различен от този, който се използва в 

ежедневието ни. Говорейки за спонтанност обикновено повечето хора си представят 

дори доза импулсивност и безрасъдство. В езика ни спонтанността означава 

инстинктивно действие на тялото или ума, което не е в резултат на съзнанието, т.е. 

непотиснато действие, извършено без външна подбуда. Подобно определение 

предполага, че спонтанността се характеризира с липса на контрол (Кипър, 2013). 

Морено, от своя страна гледа, на спонтанността като на енергия, която обаче не може 

да бъде складирана или акумулирана. Той смята, че спонтанността възниква, за да бъде 

изразходена и така да отвори място за нови обстоятелства. Той я изследва най-вече на 

сцена и смята, че тя се отключва по време на загряването на протагониста към сцената 

и представлява готовността му да отговори на изискванията на ролевата игра, която 

бива поставяна на сцената. С други думи тя е състояние (кондициониране), 

подготовката на човека да действа свободно. Морено смята, че тази свобода не може да 

се постигне чрез волево действие, но може да нарасне в резултат от обучение в 

спонтанност (Морено, 1994).  

Освен творчеството (креативността), спонтанността и загряването към това, има 

още едно важно понятие в теорията на Морено и то е културни запаси. Културните 

запаси са продукт на творческият акт, това са книги, картини, музика и даже 

поведенчески модели. Те всички са причина светът да се развива и поради тази 

причина трябва да бъдат обновявани и пресъздавани, за да заместят остарелите и 

износените. Културните запаси се натрупват и остават да се съхраняват в психиката на 

всеки, на тях може да се разчита за напътствие и насочване при справяне с несигурност 

или застрашаваща ситуация. От друга страна те представляват предаване на нещо през 

поколения, което подпомага непрекъснатото ни културно наследство като човешки род 

(Кипър, 2013). На Фигура 2. са изобразени връзките между основните понятия в 

психодраматичната теория на Морено. 

 

                              Загряване  

Спонтанност   Креативност  Културни запаси 

 Загряване 

Фигура 2. Връзки между понятията в теорията на Морено (Кипър, 2013). 

 

 Друг важен аспект от теорията на Морено е така наречената „ролева теория”.  

Той разглежда поведението като набор от различни роли, които ние хората 

изпълняваме. Според него не ролите възникват от Аз-а, а точно обратното – Аз-ът 

възниква от ролите. Морено дефинира ролята като действителните и осезаеми форми, 

които приема Аз-ът. С други думи, това е функционална форма, която човек приема в 

специфична ситуация, която може да е свързана с други хора и обекти (Морено, 1994). 
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За различните роли на хората значение има миналият опит, както и културните модели 

на обществото. Според Морено всяка роля е съвкупност от лични и колективни 

елементи и бива изпълнявана от всеки според възможностите и разбиранията му. Той 

разграничава три вида роли: а) психосоматични роли, свързани с физиологични 

измерения (хранещ се, сексуална роля, т.н.); б) социални роли, изразяващи социалните 

измерения (майка, дъщеря, учител, т.н.); в) психодраматични роли, които изразяват 

психологичните измерения на Аз-а (отново майка, дъщеря, учител, т.н.). Всеки човек 

има богат набор от роли, които осъществява или би искал да осъществи. Дори когато 

изпълнява официалната си роля (например: учител – това предполага да се държи като 

учител), човек иска да изпробва повече алтернативи на същата или на различни роли. 

Морено смята, че тревога се ражда тогава, когато има активен натиск от страна на 

„напиращото” множество върху изпълняваната официална роля (Морено, 1994).  

 

Инструменти на психодрамата 

Психодраматичният метод използва най-основно пет инструмента, а именно 

(Морено, 1994): 

- Сцената – според Морено често реалното жизнено пространството на човек 

е ограничено и в известен смисъл тясно, и той лесно би могъл да загуби 

равновесие. Чрез сцената се осигурява многомерно и достатъчно пластично 

пространство, което представлява продължение на живота отвъд критерия на 

реалността, като това психодраматично пространство може да бъде 

навсякъде и всякакво (измислено или реално снабдено с всякакви предмети 

и атрибути). Морено смята, че кръглата форма на сцената и нейните нива 

помагат на човекът на нея да смъкне напрежението си, като осигурява 

подвижност и гъвкавост на цялото действие. 

- Протагонистът – актьорът или главният герой на сцената, който изобразява 

линия си свят, като този човек не е истински актьор, който трябва да играе 

под сценарий. След като загрее на сцената протагонистът отваря личното си 

пространство и разкрива част от ежедневието си като най-важно е да действа 

спонтанно и освободено, за да изникват неща в ума му, а след това идва 

разиграването („enactment”) на случката. Освен с части от себе си 

протагонистът би могъл да се среща и с хора, играещи роля в психичните му 

конфликти (майка, баща, брат, учителка, т.н.), които биват изигравани от 

помощните Азове. 

- Директорът – той има три основни функции – продуцент, съветник и 

аналитик. Като продуцент се предполага да следи за действието да го следва, 

да не губи връзка с публиката. Също така според Морено е приемливо 

директорът да фрустрира понякога протагониста, да се шегува с него или да 

се смее, а друг път да е пасивен и да изглежда, че клиентът сам води играта 

си. Под аналитик се има предвид това директорът да може чрез въпросите си 
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да изследва хипотезите, които има и да допълва интерпретациите си от 

получената информация от протагониста или помощните Азове. 

- Помощните Азове – това са останалите участващи актьори извън 

протагониста. Те имат двойно значение, от една страна са продължение на 

протагониста, тъй като изобразяват негови части или значими хора. От друга 

страна са продължение на директора, тъй като изучават и ръководят до 

някаква степен също. Функциите им са – да бъдат актьори, които 

изобразяват зададените от протагониста роли; да бъдат съветници, които 

ръководят протагониста; да изследват обществото.  

- Публиката – това са хората, които остават в групата, извън протагониста и 

избраните за помощни Азове. Най-основната функция на публиката е да 

може да помага на протагонста, като изразява публичното мнение и лични 

преживявания в следствие от видяното на сцената и също така да осигури на 

протагониста приемане и разбиране. 

 

Техники и ефект от психодрамата 

В психодрамата се използват множество техники за фасилитиране на процеса. 

Няколко примера за основни техники са: смяна на ролите (протагониста сменя 

мястото си с антагониста, с избрания символ или обект, застава на неговото място в 

ролята и се чувства по различен начин в ситуацията); използване на огледало (клиента / 

протагониста стои отстрани на сцената и гледа повторното й разиграване, за да види 

как поведението му изглежда отстрани); дублиране (друг човек изразява неназованите 

чувства и мисли на протагониста); преувеличаване (на фраза или поведение, така че 

протагониста открива скрити чувства и послания); конкретизиране (физическо 

разиграване на казаното от протагониста, например: „чувствам се разкъсан / 

раздвоен” – групата дърпа ръцете му в различни посоки) (Blanter, 1999). С всички 

техники, които психодрамата използва, несъзнавани мисли и емоции, могат да станат 

съзнавани (Кипър, 2013; Морено, 1994). Влизането в роля по първоначална дефиниция 

се отнася до умението на някой да се постави на мястото на друг и да стане съзнателен, 

да почувства отвътре неговите лични мисли и чувства. Това умение, което е функция 

на огледалните неврони, ни позволява да разпознаваме желанията, целите и чувствата 

на другите, за да можем да нагласим нашето собствено поведение според това. Това 

включва, както когнитивните, така и афективните аспекти на ролята (Schaller, 2009, 

цит. по Flegelskamp & Dudler, 2014-2017). Влизането в роли на сцената обогатява 

личният репертоар на човека и същевременно му помага за вземането на различни 

решения и / или изграждане на нови стратегии в поведението, както и да погледне от 

различен ъгъл на една и съща ситуация. Ролевите игри според Морено дават 

възможност това да се случи и също така позволяват изследване на психоцосиалните 

очаквания, които всеки има към себе си и другите. Влизането в роли на 

психодраматична сцена предполага това да се случва в сигурна среда, където има 

доверие между участниците, за да могат да изразяват себе си свободно. Другият много 

важен аспект на ролевата игра е, че все пак всички знаят, че това остава игра, поради 
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тази причина е възможно всичко да се случва и всеки е защитен (Морено, 1994). 

Споделянето след влизането в роля на помощните Азове, също винаги е ценно, тъй 

като те могат да споделят различни преживявания, за които протагониста не си е давал 

сметка и това да му помогне. В крайна сметка идеята на психодраматичната игра е да 

има отзвук на емоционално и / или поведенческо ниво в реалният външен на групата 

живот.  

Като обобщение накрая ще спомена накратко за лечебният процес от 

психодраматична гледна точка, който според Морено се постига чрез катарзис или 

тренинг. Катарзисът е изключително важно понятие в теорията на Морено и е силно 

свързан със спонтанността и креативността. В популярния език „катарзис” означава 

облекчаване на напрежението (Кипър, 2013). Приетата съвременна дефиниция на 

понятието е: „Катарзисът трябва да се разбира като знак за приключване (изцяло или 

частично) на задържана или прекъсната в миналото поредица от самоизразяване... 

която би възникнала като естествена реакция на някакъв минал опит, в случай, че 

това изразяване не е било осуетено.” (Nichols & Efran, 1985, цит. по Кипър, 2013). 

Според Морено терапевтичният катарзис се разделя на два вида, които могат да бъдат 

постигнати само с психодрама и ролева игра: а) катарзис чрез действие – постига се 

чрез превръщане в продуцент или актьор, т.е. да бъде активен участник в ролевата 

игра; б) катарзис на интеграцията – предполага идентифициране с положението и 

проблемите на другите и не може да се постигне само чрез себеизразяване; Морено 

смята, че това е двойнствен процес, който е възможно да обхване повече хора, но 

изисква да се държат под внимание поне клиента и значим друг за него (Кипър, 2013).  

Тренингът в психодрамата се отнася до ролевия тренинг и според 

психодраматичните постулати има, две цели: а) да се тренира спонтанност; б) 

разширяване на ролевия репертоар, понякога отучване от определена роля и това се 

случва чрез ролева игра, както вече беше споменато (Кипър, 2013). 

 

Монодрама 

Съществува и индивидуален метод за работа с психодрама, който се нарича 

монодрама. Може да се срещне още и под други имена като psychodrama á deux, 

индивидуална психодрама или one-to-one psychodrama (Flegelskamp & Dudler, 2014-

2017). Морено потвърждава валидността на метода си по този начин, като казва, че той 

е приложим и извън групов контекст. Тогава терапевтът изпълнява ролята на 

помощните Азове. Морено е смятал, че индивидуалната психодрама може не винаги да 

е приложима за деца, юноши и незрели възрастни. Според него тя полезна и 

приложима най-вече за хората с добре развито аналитично чувство. Монодрамата, 

според създателя й, се състои най-вече в (Moreno, 1978): 

- запознаване на индивида със социометричните открития, които са заровени 

под дадена ситуация;  

- това всички връзки, в които участва човек да станат съзнавани за него; 
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- да се оповести / назове за човека всяко психологическо напрежение, което го 

докосва по някакъв начин. 

 

 

III 

Монодрама с деца 

 

 Психодрамата с деца се нарича символдрама (symboldrama), защото светът на 

децата е символен. В индивидуален контекст монодрамата с деца се нарича отново 

символдрама, само че с едно дете. Независимо дали става дума за групов формат на 

психодрама с възрастни или деца, или за индивидуална психодрама с възрастни или 

деца, винаги процесът следва едни и същи основни стъпки и те са: загряване, игрова 

фаза, затваряща фаза (Aichinger, 2012, цит. по Ensel, Flegelskamp & Gött, 2015). 

Когато става дума за индивидуална работа с деца, двама водещи не са налични, както и 

група. Има различни начини за игра с децата по време на индивидуални сесии – с 

играчки животни, фигурки на хора, специални кукли, като по този начин се отработват 

проблемите на децата и терапевтът приема различни роли като оживява играчките, 

които се използват.  

 Морено базира идеите си на множествения характер на личността, която според 

него съдържа много части, които понякога влизат в конфликт (ролите). Тази вътрешна 

съвкупност от роли си взаимодейства като театрална трупа само че на вътрешна сцена. 

В зависимост от ситуацията, контекста и нуждите, една или друга роля взема превес и 

започва да контролира мислите, чувствата и действията на човека. С оглед на това 

децата да имат пространство да изразят и екстернализират този свой вътрешен „театър 

на ума” на сцена, Aichinger развива подход за работа с фигури на животни (Aichinger, 

2012, цит. по Ensel, Flegelskamp & Gött, 2015). Играта и съвкупността от лично 

избраните символи (фигурите на животни) дават възможност на децата да изразят 

вътрешните си психични и личностни конфликти. Както вече беше споменато, това е 

процес, който следва познатите психодраматични стъпки, като по време на загряването 

се измисля сценария, по-скоро се рамкира или му се дава начало, след което се избират 

ролите, строи се сцената. Класическите психодраматични техники като огледалото, 

смяната на ролите и дублирането, се използват и в символдрамата отново в игровата 

фаза (фаза на разиграване), но в леко модифицирана форма (Flegelskamp & Dudler, 

2014-2017).  

 Огледало  

 Техниката на огледалото се използва обикновено с цел да предизвика инсайт и / 

или позитивен опит от дадени връзки. Класическата техника, която се използва в 

групов формат с възрастни, няма как да се осъществи по същият начин при децата 
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играещи с фигури животни. Доста често децата намират подобно „поглеждане 

отстрани” за засрамващо и унизително, за това в символдрамата се използва техника на 

огледало, която да осигури емоционален резонанс. Това се случва по следния начин: по 

време на игра терапевтът наблюдава поведение, начин на игра, физическа или лицева 

експресия, подозира дадено вътрешно състояние и от името на ролята, която играе 

връща реплика на детето към ролята, която то играе. С други думи вербализира, това 

което е наблюдавал, но то не е изразено от детето, като по този начин то има 

възможност да се съгласи, да поправи или да отрече. Това е помощ в ментализирането, 

т.е. става възможно детето да възприеме и да обработи емоциите си (Flegelskamp & 

Dudler, 2014-2017) . 

 Вариация на техниката на огледалото също може да бъде „вътрешният 

монолог”, когато терапевтът говори и казва все едно на себе си какво се случва с 

неговата роля в играта. Изглежда като говорене на себе си и е друга стъпка към 

ментализацията, която доказано е доста ефективна в детската психодрама (Aichinger, 

2012, цит. по Flegelskamp & Dudler, 2014-2017). 

 Aichinger (2012) смята, че е много важно по време на игра с дете терапевтът като 

помощен Аз да изразява възхищение. Така всички позитивни характеристики на ролята 

на детето са наречени и изказани с възхищение, което повишава и засилва позитивното 

себеусещане на детето. Този начин на осъществяване на техниката на огледало 

повишава куража и себеоценката на детето заради позитивната обратна връзка, която 

то получава в резултат на разиграването си. Също така е възможно да се случи и от 

някой ъгъл на сцената, като терапевтът излиза за малко от ролята си и става разказвач 

(репортер или човек, който снима филм), който идва да отрази с възхищение 

случващото се (Aichinger & Holl, 2010). 

 Нещо много важно в случая е, че по този начин детето би могло да види 

„блясъка в очите на родителите си”, което е основно за развитието на позитивно 

себевъзприятие. Тази техника е особено ефективна при деца, които имат проблеми със 

себеоценката и често привличат внимание към себе си чрез агресивно поведение.  

 Поемане на роля и смяна на ролите 

 В символдрамата детето е този, който винаги задава кой коя роля да играе и още 

от самото начало прави обръщане на ролите като отхвърля нежеланата, за да вземе 

желаната. По този начин то излиза от страданието си. Обикновено в игрите си децата 

разиграват свои неразрешени конфликти или травматични ситуации. Наблюденията 

сочат, че децата никога не влизат и не искат да влизат в собствените си реални роли на 

жертви, в които се чувстват беззащитни, засрамени, изпитват болка, страх или 

презрение. Те дават подобни роли на терапевта и вземат за себе си силните роли. Така 

най-често терапевтът се оказва в ролята на детето, което страда като част от 

травматична ситуация от реалния живот. Самото дете от своя страна, избирайки 

силните роли, има възможността да се усети ефективно, справящо се и все пак да 
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покаже как живее. Всичко това, разбира се, са несъзнателни избори (Aichinger & Holl, 

2010). 

 Взимайки подобни роли терапевтът има възможност от една страна да усети как 

се чувства детето и да разбере как живее то „отвътре” и от друга страна, да направи 

интервенция през огледало като признае и изрази възхищението към силите на детето. 

 Има случаи, в които детето не разменя ролите и влиза в своята, но тогава в 

играта обикновено то си придава свръхсили или измисля обстоятелства, които да му 

помагат, за да не е в своята реална беззащитна позиция и поставя възрастния в ролята 

на страдащия. Тази техника на разгръщане на ролята, както и обръщането на ролите 

помагат на децата да се освободят от ролята на жертва и да придобият увереност, и 

възможност за действие. Това прави възможно те да преживеят травмиращата ги 

ситуация и ги окуражава да усвояват нови поведенчески модели (Aichinger & Holl, 

2010). 

 Дублиране 

  В психодрамата с деца дублирането означава терапевтът да заеме ролята на 

помощен Аз до детето и така да подкрепя и засилва на какво иска да играе детето и да 

изразява. Може да предлага идеи за действие, леко да подкрепя и насочва, което е 

„подкрепящо дублиране”. Друг начин за дублиране е отново интервенцията с 

разказвача. Като разказвач по време на разиграването, терапевтът може да описва това, 

което се случва на сцената. Така той би могъл да вербализира неща, които не са 

видими от ролята на детето. Тази техника много се доближава до „емпатичното 

дублиране” (Aichinger & Holl, 2010). 

 

 Основни потребности на децата 

 Всички главни техники в психодрамата с деца и не само, са насочени към 

задоволяване на базисните потребности на детето, а именно (Krüger, 2002, цит. по 

Flegelskamp & Dudler, 2014-2017): 

- Нуждата да има адекватно значимо място в дадени ситуации и в света; да 

бъде видяно; да чувства принадлежност; 

- Нуждата да има контрол над собствения си живот, да може да ръководи 

обстоятелствата и да предприема действия, така че да създава „проходими 

пътеки”; 

- Нуждата другите да имат нужда от него, т.е. да има влияние върху тях в 

активни взаимодействия; 

- Нуждата да развива или да намира подходящи решения, както и да бъде 

създател. 

 Aichinger също обръща силно внимание на определени базисни нужди на 

децата, които според него са основният мотиватор на симптомите при притеснително 
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поведение на децата, които приличат на гореспоменатите и се отработват чрез 

психодрама (Aichinger & Holl, 2010): 

- Създаване на връзка и интимност; 

- Усещане за самостоятелност и полезност; 

- Себеоценка (повишаване); 

- Радост от живота, действието, играта. 

 

Как да разбираме проблемното поведение на децата? 

Психодрамата разбира разстройствата и симптомите като пропаднали или 

неподходящи опити в регулацията или адаптацията. Грешките в опита, действията, 

поведението произлизат от провалени опити за адаптация към средата, такива които не 

са могли да бъдат регулирани и организирани по различен начин в дадения момент 

(Schacht, 2010, цит. по Flegelskamp & Dudler, 2014-2017). Накратко симптомите 

представляват опитите на децата да се справят със своите вътрешни конфликти. 

Първият и най-важен приоритет за всяка психодраматична процедура свързана с 

отработване на даден тип проблематика, е да се разбере поведението на детето и да се 

оцени неговото старание да намери решение на проблема. Симптомът представлява 

най-добрата стратегия за справяне, която детето е открило за момента. Добра 

терапевтична връзка може да се създаде тогава, когато детето чувства, че е прието и 

разбрано, а не че някой го чувства като проблем. Това е основата, на която може да се 

стъпи, така че то самó да интегрира проблемното си поведение и да не бъде 

контролирано от него, т.е. не симптома да контролира детето, а обратно. Доста често 

децата интуитивно знаят, че поведението им е опит за справяне с проблем и не винаги 

са съгласни веднага да се отърват от него. Всъщност е възможно даже да се борят с 

терапевта, ако усетят, че единствената му цел е да промени това поведение 

(Flegelskamp & Dudler, 2014-2017).  

 

Структура на играта в символдрамата 

Процедурата, която терапевтът следва по време на индивидуалните срещи с 

децата е приблизително една и съща всеки път. Фигурите на животните винаги са 

подредени по „семейства”, т.е. по вид. Като първи стъпки на първа среща терапевтът 

моли детето да избере животно за себе си, след това, най-общо казано, за проблемните 

аспекти на поведението си. След което прави интервю, но не фокусирано върху 

проблемите, а върху силните страни на избраните животни. След това детето избира 

животни и за силните си страни. Първоначално най-често терапевтът избира неутрално 

животно, с което да играе и да прави интервютата (например: лисица или бухал).  

В първите срещи обикновено терапевтът изследва света и емоциите на детето, за 

да може да ги разбере. Основната цел на терапията в случая е да се постигне 
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сътрудничество, приятелство и интеграция за различните животни (части от 

личността), вместо борба с тях, изключване или разрушаване на някои от тях. 

Смисълът от интервенциите на терапевта в подобни игри е детето да може да усети, че 

качествата му са забелязани и се оценяват позитивно, повече отколкото проблемното 

поведение. Така детето получава признание и получава поле, така че усещането за 

лична ценност да се развие наново. Терапевтът изследва възможностите на всяка от 

частите на личността на детето и потребностите, които стоят отдолу. Това винаги се 

случва в защитената за детето символна игра. Когато детето прави опити различните 

животни да влизат в контакт едно с друго, то всъщност открива собствените си 

полезни качества и започва да се наслаждава на играта (Flegelskamp & Dudler, 2014-

2017). 

Правилото „на уж” („as if”) 

Изключително важно е винаги детето да има предвид правилото „на уж”, 

докато играе, независимо дали става дума за индивидуален или групов контекст. Още 

на първата сесия с поставянето на рамката то знае, че всичко може да се случва в 

играта, но „на уж”. Не е позволено някой да бъде удрян или нараняван наистина, 

всичко се играе на престорена игра все едно е истинско. По-малките деца лесно влизат 

в това правило и се справят със символната игра, тъй като светът им е такъв и умът им 

функционира по този начин. За по-големите доста често е по-трудно и е важно винаги 

да се напомня, когато се налага (Flegelskamp & Dudler, 2014-2017). 

 Край на играта 

 Затварящата фаза на играта идва около 5/10 мин. преди края на цялата сесия. 

Терапевтът може да попита „Как можем да завършим играта за днес?”. Детето би 

могло да намери разрешение на ситуацията заедно с терапевта, което за момента да е 

задоволително, интегриращо и конструктивно, така че да може да завърши играта 

спокойно и да се затвори. Хубаво е всеки път да се използват едни и същи реплики при 

затварянето на играта, след което детето и терапевтът трябва да излязат от роля, 

разбира се и животните играчки. Според създателят на този метод Aichinger сцената се 

оставя така и почистването й е задължение на терапевта, не на детето. Когато работим 

с деца не е възможно да има дълга дискусия след приключването, тъй като това би 

провалило ефекта от играта. Няколко са въпросите задавани накрая по един и същ 

начин, например: „Какво ти хареса в играта днес?”, „С кой най-много ти хареса да 

играеш?”. Ако е подходящо и възможно, е хубаво терапевтът да даде кратка, 

позитивна обратна връзка за ролите и успешните им интеракции, също така може да 

сподели преживявания от своята роля или пък да направи кратко резюме на играта, ако 

е имало големи промени в нея в сравнение с други пъти. Всичко това има своя 

конкретен смисъл и се прави, когато може още веднъж да посочи силните страни на 

детето (Flegelskamp & Dudler, 2014-2017). 
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IV 

Символдрама при работа с агресия в детска възраст 

 

 Както вече беше споменато в началото на този текст, отивайки при специалист 

агресивните деца обикновено вече са с богата история на „проблемно дете”. Доста 

често чувството за малоценност и агресивното поведение вървят ръка за ръка. Първи 

стъпки в разчупването на този ефект би могъл да бъде символното поставяне на сцена 

на фантазиите за всемогъщество, т.е. да позволим това да се случи на сцена. 

Обикновено ролите, изразяващи всемогъщество при децата варират според пола – 

момичетата избират например красива, но пакостлива котка, най-бързият и красив кон, 

т.н. При момчетата се наблюдават избори подобни на овчарско куче или лъвове, тигри, 

силни животни. Такива избори се асоциират с идеалният Аз при децата (Aichinger & 

Holl, 2010).  

При създаване на идеята за сценария в началото на играта, по време на фазата на 

загряване, изборът на подобни роли компенсира негативните преживявания на децата 

(например: провал, неспособност, срам, т.н.). Това, от своя страна, изпълнява ролята на 

саморегулиращ механизъм – вътрешно – спрямо собствените импулси, чувства и 

настроения и външно – спрямо връзките с другите персонажи и терапевта. В най-

негативната си форма, фантазиите за всемогъщество са абсолютно деструктивни с 

абсолютна сила (например: зло и разрушително животно). Чрез подобни всемогъщи 

роли децата се опитват да се защитят, от една страна от емоциите си, от друга от 

негативният Аз-образ, което се наблюдава често при сериозно травмирани деца. Тези 

фигури се характеризират с жестокостта си и желанието си, това да се повтаря. В 

подобни роли, в които децата се идентифицират с агресора, използват това време да 

поставят другите (терапевтът и персонажите, с които той играе) в ролята на някой, 

който е изоставен, безпомощен, пострадал, т.н. (Aichinger & Holl, 2010). 

„Нарцистичният гняв подчинява Егото и позволява то да бъде единствено 

инструмент или рационализатор. От друга страна, агресията е под контрола на 

Егото и то регулира степента на неутрализиране в съответствие с целите към 

които е насочено” (Heinemann, Rauchfleisch, Grüttner, 1992, цит. по Aichinger & Holl, 

2010).  

Има изключително много вариации на роли, които са ангажирани във 

всемогъщие и / или деструктивни фантазии за абсолютна власт. Подобни представи са 

антипод на себеусещането на децата. В подобни случаи е абсолютно необходимо да 

оставим детето да изрази агресивните си фантазии. Също така е необходимо и да се 

уверим, че тези фантазии не са просто разиграни. Терапевтът трябва да помогне на 

детето в разграничаването и ограничаването на тези садистични подбуди, така че то да 

намери начин за по-добър самоконтрол и поведение показващо готовност за 

компромис (Aichinger & Holl, 2010).  
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Моите случаи 

От известно време работя в детска градина, където правя индивидуална 

психодрама с деца. Започвайки работата си по този тезис много мислих каква да бъде 

темата и кои случаи да опиша в него. В крайна сметка реших за пореден път да се 

доверя на интуицията си. Избрах темата за агресията, но не просто за агресивното 

поведение при децата. Две от децата, за които избрах да пиша са наистина агресивни, с 

явно изразена физическа и вербална агресия към родители, възрастни и връстници. 

Другите две деца обаче са точно обратния случай, нека го наречем с „потисната 

агресия”. Търсейки из литературата, никъде не успях да открия научни материали по 

темата, тъй като най-вероятно е доста трудно да се измери потисната агресия и изобщо 

да сме сигурни, че е коректно да я наричаме така. Уточнявам, че не става дума за 

пасивна агресия, а за такава, която поради някакви причини е скрита и няма поле да се 

изяви по какъвто и да е начин в реалността. В хода на описанието на случаите ще се 

изясни тезата ми и как разбрах, че именно това е причина за симптомите на 

конкретните деца.  

Също така се опитах да направя изследване като се опитам да измеря ефекта от 

работата си. В началото направих измерване на децата със скали за социално-

емоционално развитие, след 10 сесии направих пост-тест, за да се опитам да проследя 

динамиката в развитието на децата. Разбира се, моето предположение беше, че ще има 

разлика между двете измервания. Скали за агресия за толкова малки деца не открих, 

това беше причината да използвам скали за социално-емоционално развитие, което все 

пак има силна връзка с промяната на поведенческите модели и отработването на 

емоции при децата. Освен това част от въпросите са предполагат агресивен отговор от 

страна на по-агресивните деца  и тези, които имат ниско ниво на саморегулация (напр.: 

картина на дете, което взима играчката на друго на детската площадка, въпросът е 

„Какво ще направиш в тази ситуация?”). Скалите са формирани така, че да могат да 

измерят промяна по отношение на просоциалното поведение, което е пряко свързано с 

агресията и самоконтрола при децата. 

 

Отработване на агресивно поведение при деца в предучилищна възраст чрез 

символдрама 

Ще започна описанието на случаите с две деца с изявено агресивно поведение. 

Случай 1 

Б., момче на 6 г., намиращо се в предучилищна група на частна детска градина. 

Срещам се с Б. от декември 2015 г. до сега, веднъж седмично. Бях потърсена от 

родителите като поредния специалист, който да работи с Б. Той е с богата 

„психологическа” история, посещавал е няколко психолози, които са работили за 

известно време с него, но без особен успех. Имали са съмнение за ХАДВ, което в 

последствие е било отхвърлено. При първоначалната среща с родителите, разбрах, че 
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той от съвсем малък е агресивен, като това поведение се задълбочава и те не знаят как 

да се „оправят с него”. Бащата изглеждаше доста периферен и почти не говореше, 

майката беше доста отворена, но няколко пъти каза: „Аз се чувствам сама, изморена 

съм, не мога, в момента, в който той изпадне в истерия аз просто му давам, каквото 

иска, защото не мога да се оправям с него.”. В течение на разговора открих, че бащата 

доста често липсва от вкъщи и дори, когато е там е по-скоро пасивен и не помага на 

жена си. Б. има по-малък брат, който скоро навърши 3 г. Майката се налага да се грижи 

за двете деца, за домакинството и да ходи на работа, и изглежда доста изтощена. Към 

момента на първата среща с родителите, Б. е изключително агресивен навсякъде, из 

детската градина се носят легенди за него, изпада в тежки истерии, рита, блъска, чупи, 

вкъщи и в детската градина. По думи на родителите и учителите това се случва в 

моменти, в които нещо не се случи, както той го иска или когато някой му навлезе в 

личното пространство (например: развалят му играта). Виждала съм с очите си 

подобно поведение и последиците за Б., които са ужасни, тъй като след всяко подобно 

преживяване той изглежда тотално изтощен, със сини кръгове под очите и като да се е 

борил за живота си до сега. В последствие открих, че това е до някъде така и че това 

поведение е бил неговият начин да завземе властта, т.е. научил се е да я взима по този 

начин.  

 Сесия 1 с Б. 

Моето първо впечатление за Б. беше, че срещу мен стои изключително умно 

дете, което е доста загрижено за членовете от семейството си (което се потвърди и от 

разказите на учителите за него). Съвсем естествено той беше по-несигурен и 

предпазлив, макар че моето усещане беше, че успяхме да изградим доверителна връзка 

много бързо. 

Загряване  

По време на загряващата фаза позволих на Б. да разгледа всички подредени по 

семейства животни. Въведох правилото за „на уж” („Виж, това са играчките, с които 

ще играем, може ти да измисляш, игри може заедно да измисляме, но има едно 

правило – всичко, което се случва, се случва „на уж”, не може да удряме или пък да 

нараняваме, да чупим или нещо такова, което би могло да навреди наистина.”). 

Накарах го да избере животно, с което той да играе. Той се ориентира много бързо като 

избра семейство леопарди и каза:  

Б.: - Аз ще играя с този леопард, ти знаеш ли, че леопардите са най-бързите животни 

на света и могат да хващат жертвите си много бързо? А този е най-бързият в целия 

свят и може да тича ето така (показва ми се действие как може да тича). Може ли 

ти да играеш с майка и децата? Те имат две деца. (децата са еднакви, няма по-голямо 

и по-малко, и майката също е на ръст колкото тях, различава се само по това, че й е по-

оранжева главата, Б. сам избра да е така).   
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Терапевт (Т): - О, значи това е най-бързият леопард на света! Добре, ще играя с тях. 

(противно на правилата за първа среша му позволих той да избере аз с кое животно да 

играя) А те толкова бързи ли са, колкото бащата?  

Б.: - Ами да, ама той е най-бърз и най-силен, те не са като него. 

Т.: - Добре! Ти имаш ли вече идея на какво да играем? 

Б.: - Да!!! Имам идея! Ще играем с всички животни и ще ги убием. 

Т.: - Всички животни обаче са прекалено много, няма как да играем с тях. Избери, 

тези които ще участват днес в играта ни. 

Б.: - Ама те (леопардите) са много силни, могат да ги убият всички, ще видиш! 

 В крайна сметка избира няколко мечки, лъвове, тигри, коне (все големи, силни 

животни), които да бъдат убити в играта. Слагаме зелен шал за трева, където живеят 

леопардите, син шал за вода и жълт шал за пустинята, където живеят другите животни.  

 Игровата фаза започва как леопардите се събуждат и бащата започва да дебне. 

Приближават се първо конете, той скача и ги убива с един удар. Б. се досеща и слага 

ярко червен шал, който да е кръвта. Всички убити животни отиват там (Б.: „Трябва да 

има много животни там”). След това се приближават тигрите, с които има малко 

повече борба, но отново биват победени бързо. След това са мечките, с които се 

повтаря същото. През цялото време репликата на бащата леопард към майката е: 

Б.: - Ти скрий децата зад дърветата и ги пази! (т.е. „някой трябва да се погрижи за 

децата, но това не съм аз” е посланието, което аз разбирам от репликата на Б.) 

Т.: (от ролята на майката) – О, деца, вижте! Баща ви е най-силният и смел леопард на 

света! (изразявам възхищение през огледало) 

Б.: - И най-бързият!!! 

Т.: - И най-бързият в цееелия свят! Вижте само как се бори и с един удар убива тези 

огромни животни! Но нямаш ли нужда от помощ? (подкрепящо дублиране) 

Б.: - Не, ще ви извикам, когато дойде най-силният лъв, до тогава стойте там! 

Т.: (от ролята на децата) – Татко, ще ни научиш ли и нас да се бием като теб? Искаме 

да сме силни и смели като теб! (подкрепящо дублиране, интервенция по посока на 

значимост на Аза, забелязване и позитивен фокус върху силата му) 

Б.: - Още е рано, малки сте, не може! 

 След малко идва най-силният лъв и той вика майката и децата, които да скачат в 

бой заедно с него, но в крайна сметка той сам го убива.  

Б.: - Ето яжте и после ще го хвърлим при другите! 
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 След като убива всички избрани животни, започва да взима и други, които до 

сега не са участвали, за да убива и тях. Позволих това да се случи до известно време, 

след което вече сложих край и преминахме към завършващата фаза. 

Т.: - Имаме още съвсем малко време. Как можем да приключим играта за днес? 

Б.: - Всички животни да бъдат убити и да са там на куп (визирайки червения шал, 

който е кръвта).  

 След приключването на играта. 

Т.: - Какво ти хареса в играта днес? 

Б.: - Всичко. 

Т.: - А с кой ти хареса да играеш най-много? 

Б.: - С всички. 

 Признавам, че в първите срещи ми беше трудно да удържам рамката чисто 

времево, просто защото Б. много се съпротивляваше на нея. Успявах все пак, но 

затварящата фаза започваше по-рано, за да приключим навреме. Случаят на Б. е 

класическият случай на разиграване на фантазиите за всемогъщие, които описват 

Aichinger & Holl. Те също казват, че е трудно да се наложат граници в началото на деца 

с подобни поведенчески прояви, тъй като те се опитват да контролират всичко, 

включително това колко и какви роли да играят. НО, ако не наложим граница на 

фантазията, това означава да продължаваме да подкрепяме тяхното деструктивно 

поведение и те да продължават да бъдат отхвърляни от групата. Обикновено техните 

фантазии за всемогъщие маскират силното им чувство за малоценност. Ако помним 

това като специалисти, то би ни било полезно в налагането на границите, както и да 

помагаме на децата по-лесно (Aichinger & Holl, 2010).  

 Защо интервенциите, които прилагам са през роля? Позитивно дублиране, 

позитивен фокус върху проблемното поведение, търсене на различни решения за 

справяне с проблема, огледало – това са техники през роля, с които според Aichinger 

можем да помагаме на агресивните деца да осъществяват (или да се научат да го 

правят) по-висок самоконтрол без да правим интервенция от формалната си лидерска 

позиция. В противен случай има опасност да предизвикаме негативни емоции към себе 

си от страна на детето, което най-вероятно ще се опита да се противопостави (Aichinger 

& Holl, 2010). 

 Сесия 2 и Сесия 3  

 Следващите две сесии минаха по доста сходен начин. Същата игра със същите 

роли, отново семейството леопарди, само че други убити животни (във всичките ни 

срещи по-нататък Б. абсолютно винаги играе със същото семейство леопарди). Аз 

прилагах същите интервенции на подкрепящо дублиране и позитивен фокус върху 

силите му.  
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 По време на Сесия 3 в даден момент от битка, Б. от ролята на бащата леопард 

каза: 

Б.: - Деца, идвайте, сега ще ви науча как да се биете като мен и ще ви покажа как да 

побеждавате заедно! 

Т.: (от ролята на децата) – Дааа, най-после! Татко научи ни да бъдем толкова смели и 

силни като теб, и толкова бързи също! 

Б.: - Така, идвайте сега тихо и започвате да дебнете ето така... (показва как се 

снишава и дебне жертвата) 

Т.: (от ролята на децата) – Мамо, а ти няма ли да дойдеш? 

Т.: (от ролята на майката) – Аз ще ви изчакам тук, нека баща ви първо ви научи да 

ловувате сами. Вижте, колко е умен и как дебне само, докато дойде подходящият 

момент, за да нападне! (позитивно дублиране и изразяване на възхищение).  

 След малко нападнаха тримата заедно и убиха две зебри, които изядоха.  

Т.: (от ролята на майката) – О, смелите ми момчета, страхотно се справихте! Баща 

ви много добре ви учи! Но ти не си ли уморен вече, след толкова много битки? (към 

ролята на бащата леопард) 

Б.: - Не, добре съм! Хайде хранете се и идвайте да нападаме заедно онзи огромен лъв, 

трябва ми помощ за него! 

 Голяма стъпка беше искането на помощ и научаването на децата нещо. Според 

Aichinger & Holl постоянното позитивно дублиране / изразяване на възхищение през 

роля осигурява поле, за да се появят креативни начини за справяне с агресията 

(Aichinger & Holl, 2010).  

 По време на затварящата фаза, когато попитах Б. „Какво ти хареса в играта 

днес?”, той отговори: „Това, че бащата започна да учи децата как да ловуват.”, 

тогава аз казах: „Да, това беше страхотно наистина! И на мен много ми хареса! Той 

успя да им покаже как да дебнат и да чакат точния момент, и също така да се бият 

заедно.” 

Не беше случайно това, че в началото позволих толкова време играта да тече, 

както Б. пожелае. Даже го питах „Ти на какво искаш да играем днес?”. Това, от една 

страна, беше моят начин да позволя на детето да излее цялата тази силно деструктивна 

емоция от себе си. От друга страна ми позволи да проуча потребностите му и да 

изградя някакви хипотези. Всъщност това, което според мен беше важно е, че по този 

начин го забелязах, уважих поведението му, не му се противопоставих, зачетох 

силните му страни, оставих силната деструктивна емоция да излезе, като му позволих 

да убива повече животни. Разбира се, интервенциите, които прилагах дадоха своя 

резултат и малко по малко рамката започна да не го притеснява, до момента, в който 

той сам започна да казва точно на време „Аз мисля, че играта ни за днес може да 
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приключи така”. Това беше удивително, тъй като е вписване и зачитане на рамката, от 

една страна и от друга все пак създава усещането, че контролът е в него. 

Сесия 4 

По време на тази сесия въведох малко по-различен начин за игра, от този до 

момента и класическият, който е описан по-горе и използван от Aichinger за първи 

срещи. По време на загряването първо му казах: 

Т.: - Б., ти нали знаеш защо идваш тук? Говорили сме вече. Майка ти вчера ми 

се обади и говорихме, че е имало случки у вас, пак си се ядосвал много... Вярно ли е 

това? 

Б.: - Вярно е!  

Т.: - Добре, днес ще играем по различен начин! Искам сега да избереш едно 

животно за себе си..., едно животно за баща си... 

Б.: - Ето това съм аз (взима малък леопард), това е баща ми (взима големия 

леопард), това е брат ми (още един малък леопард) и това е майка ми (друг малък 

леопард; понякога нарича родителите си по имена).  

Т.: - А ти вече избра и тях! Добре, хайде сега да избереш и нещо за яда си, за 

чувството, когато се ядосаш. 

Избира голяма зелена змия, „която е много умна”.  

Т.: - Добре, кажи ми моля те, когато се ядосаш какво става?  

Б.: - Не знам... 

Т.: - Ами след като се ядосаш? Изморен ли си, оставаш ли сам...? (опитвам се 

да проуча какви са последиците, каква е емоцията, която остава) 

Б.: - Ами играя на компютъра на мама... 

Започваме да играем и той решава да играе със змията, бащата леопард и на мен 

дава майката и децата. Решава, че ще живеем в гората и играем на това да се пазим от 

ловци. Още преди самата игра да е започнала, някаква динамика се случва между 

змията и бащата, която аз питам: 

Т.: - Те бият ли се? Какво става? 

Б.: - Даааа, сбиха се, обаче ти знаеш ли какво прави змията, когато не може да 

пребори едно силно животно? Прави се на умряла, ей тъй. 

Т.: - Оооо, така ли? Тя наистина е много умна змия в такъв случай... Да 

започваме да играем. 
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Променя си решението и решава, че ще играем на смърт и ще убиваме животни, 

които ще слагаме на бял шал, който представлява „умирането”.  В крайна сметка се 

появява мечка ловец, която е много силна и залавя животни, аз играя с нея, после още 

две мечки, които ще убиваме и те ще се разхождат просто така. В игровата фаза, детето 

се приближава до змията, която се пробужда и съска, бащата влиза в интеракция със 

змията, кара детето да остави змията да избяга. Оказва се, че змията е в коалиция с 

мечките и ще се опитат да нападат леопардите промъквайки се. Бащата започва да се 

бори сам, аз от ролята майката правя подкрепящо дублиране през цялото време за това 

колко е силен, смел и как предпазва децата си. Той търси помощ от майката за 

поредната битка.  

В даден момент змията се връща в действието много явно, като се промъква 

невидима, тя не може да говори по думи на Б. Отново позитивно дублиране от моя 

страна за това колко е умна змията и как успява да се промъква незабелязано. За втори 

път се появява динамика между бащата леопард и змията, в която те се оглеждат 

опознавателно и агресивно, и защитно едновременно с това, от страни изглежда като 

танц един срещу друг. За да изследвам повече образа на змията (гнева) се опитвам през 

ролята на майката се опитвам да провокирам разговор и успявам, но с нейната змия 

майка (появява в този момент като медиатор на разговора), която й е забранила да 

говори с непознати. В последствие действието се обръща така, че змията застава на 

страната на леопардите и в момента, в който идват мечките Б. ми каза: „Сега аз искам 

да играя със себе си.” (т.е. с малкия леопард, който беше избрал за себе си в началото). 

Двамата със змията скочиха в бой сами и убиха заедно три мечки, „защото са 

приятели”. Накрая застанаха като победители най-отгоре върху победените мечки 

(Фигура 3.). След тази сесия на Б. му беше харесало най-много да играе с бащата 

леопард и малкият леопард (който избра за себе си) и любимият му момент в историята 

е, че приятелите змия и детето леопард са убили заедно трите мечки. 
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 Фигура 3. Снимка от завършването на играта на Б. в Сесия 4. 

 Две най-основни неща се изясниха за мен след тази ключова сесия. Едното беше 

по посока на функцията на агресията на Б. – змията беше избрана за символ на 

неговата агресия – много умна змия, което ме наведе на мисълта, че той изключително 

добре “знае” за какво му служи и как да използва гнева си (змията беше на негова 

страна и му помогна да победи). Всъщност се потвърди една от първоначалните ми 

хипотези за това, че агресията му е неговото средство за завземане на властта, това е 

неговият начин от една страна да покаже колко е гневен на баща си заради отсъствието 

му, най-вероятно на майка си, заради това, че не прави нещо в посока промяна, и също 

така е начин да получава това, което иска и разбира се, да привлича внимание. Другото 

нещо, което мислих беше по посока на това, което казва Aichinger, че децата дават на 

терапевта ролите, които не искат и в които се чувстват зле. Аз винаги играя майката и 

децата, от време на време, ако има достатъчно увереност Б. играе с едното дете (себе 

си), т.е. това са роли, които той не иска и му носят дискомфорт.  

След „излизането на змията на яве” имаше игри на Б., в които участваха много 

семейства и леопардите убиваха родителите, но прибираха децата да живеят с тях. 

Майката се сдобиваше с още повече деца – ако направим препратка с реалния живот, 

може би Б. възприема майка си като жена с прекалено много ангажименти, като все 

едно е със 100 деца, от друга страна в това се съдържа послание от типа „имам 

смелост да убия родителите, защото съм им гневен, но трябва да има кой да се 

грижи за децата”. Малко след това се появи чувството за принадлежност, идваха 

многото лъвове и тигри приятели, които да споделят моменти със семейството 

леопарди. 
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Убиването не е престанало и в момента, но е в много умерени граници. Моята 

хипотеза в началото беше, че Б. е гневен на баща си и в неговите очи, той е този който 

има власт да прави каквото иска, тъй като „майката е голяма колкото децата” 

(негова реплика в една от сесиите ни), от друга страна пък все тя е тази, която се грижи 

за тях. Най-вероятно иска да е в силната позиция, с цялата власт в ръцете си,  правейки 

каквото поиска. В развитието на игрите му имаше момент, когато децата леопарди 

ловуваха сами за първи път, бащата започна малко по малко да се грижи за тях повече 

и съвсем ясно. Така Б. сам обслужваше през ролята на баща си потребността си от 

грижа / защита идваща от бащата за децата (в частност за него) и да ги учи на някакви 

неща, защото те са момчета. Приблизително в този период истериите вкъщи и в 

детската градина престанаха. Развитието на игрите и на личната му динамика 

продължи докато накрая суперсилите на бащата леопард не се превърнаха в „Това, че 

се грижи за децата си”. Моите интервенции продължиха да бъдат най-основно 

позитивно дублиране (което да обслужва потребността от зачитане и възхищение), 

създаване на позитивен фокус върху агресията, т.е. за какво биха могли да се използват 

силите, които има. Също така, търсене на различни решения за справяне с агресията, 

така че Б. да чувства сила, принадлежност, уважение и това, че е чут. Последните ни 

три сесии бяха с рождените дни, първо на майката (погрижи се за нея, остави я да си 

почине за малко, някой обърна внимание и на нея), после на бащата, накрая на децата. 

Странното беше, че за рождения ден на децата, те убиха семейство лоши горили, които 

за мен бяха символ на лошите родители и лошото семейство, които на него му се иска 

да премахне. Скоро преди това, когато убиваха семейства (майка и баща) лъвове и 

тигри, те винаги са се съживявали, като посланието зад това за мен е било „прекалено е 

да се убиват родители, ще ги съживя”. От друга страна показва силният му гняв, 

който може да убива отново и отново.  

Според мен агресията на Б. намери своята пътечката, по която да излиза по 

конструктивен начин, но продължава да бъде умна, тихо и незабелязано промъкваща се 

змия, готова да му помага и да го защитава. В резултат на нашата работа, от времето на 

срещите ни, които са всяка седмица от декември 2015 г. до сега, Б. почти не е изпадал в 

предишните си състояния на силен гняв и истерия, в която да се губи. Разбира се, през 

това време имах срещи и с родителите му, за да координираме действията си и да ги 

подкрепя в това, което те да правят вкъщи.  В детската градина, Б. значително намали 

агресивното си поведение към връстниците, започна много повече да се кооперира с 

тях и да бъде част от цялото, не опитвайки се на всяка цена да взима властта, което от 

своя страна накара останалите деца да го харесват още повече.  

 

Случай 2 

М., момиче на 4 г. Към момента, в който дойде при мен през февруари 2016, по 

заявка на майката, родителите й се намираха в развод (работя с нея до момента, 

срещаме се веднъж седмично). Бащата си беше тръгнал внезапно и беше заживял с 

друга жена. При срещата с майката тя беше изключително разстроена и притеснена за 
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това как ще се отрази на детето тяхната раздялата. Изглеждаше като да страда много, 

много плака, бяха се върнали да живеят в къщата на родителите й, където живеят 

майка й, баща й, който е на легло и сестра й. М. беше минала в един изключително 

агресивен и властен период, в който изпадаше в истерии пред майка си основно, 

обиждаше я, блъскаше я, крещеше. Ставала съм свидетел как М. абсолютно 

контролира майка си. В детската градина учителите ми казаха, че към децата е също 

така и освен това умишлено ги дразни, разваля им игрите и видимо се наслаждава от 

това те да плачат или да са наранени. Спрямо учителите поведението й беше по-скоро 

не пряко нападателно, но много силно опозиционно и реагираше със силен плач на 

всичко, което й кажат като забележка.  

Сесия 1 с М. 

Изключително красиво малко момиче, много умно, много хитро и много 

властно – това беше моето първо впечатление за нея. Беше много интензивна първа 

среща. 

Загряване 

Т.: - Мама каза ли ти, че ще те взимам да играем заедно? Знаеш ли защо си 

тук? 

М.: - Да, защото тя иска да си играем... Не знам защо. 

Т.: - Ами ние с нея се виждахме и си говорихме и тя каза, че иска да се 

виждаме, защото нещо се случва вкъщи и че вече не живеете с тати. 

М.: - Да, защото мама се кара с тати. Така ми каза мама и не може да седим в 

неговата къща, защото той се кара с мама. И мама се разплачва като се кара с 

тати, защото той й говори лоши думи. 

Т.: - Много съжалявам! Хайде сега да поиграем с теб! (въвеждам рамката, 

правилото за „на уж”). Ти с коя змия ми каза, че искаш да играеш, една си избери? 

(беше харесала змиите веднага и избира червена „много красива” змия). Избери 

животно за мама. ... Избери едно за тати. 

М.: - За дядо ли? 

Т.: - Не, за тати. 

М.: - Но, тати вече не живее при нас, искам за дядо. (виждам как тревогата й се 

покачва) 

Т.: - Добре, после ще изберем за дядо, избери сега едно, което ще бъде татко. 

М.: - Искам да няма татко... Леля, леля да има. 

Т.: - Ще изберем за всички. Но първо избираме за майка и татко. Това, че вече 

не живееш с тати, не означава, че нямаш татко. Ти ходиш при него, виждате се... 
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М.: - Да, но само когато съм болна..., ето това е татко. (таткото и майката са 

котки) 

Т.: - Добре, аз ще играя с тази лисица. (избирам неутрално животно, през което 

да водя интервютата, да проуча семейната система и потребностите на детето) 

М.: - Аз ще играя с трите (детето и родителите), а пък дядо ще бъде ето този 

мечок, той лежи.  

Започваме да строим сцената. Строи къща за животните с „тревичка и 

пътечка”, като междувременно взима още две мечки за лелите си. Отново се появи 

момента с опитите за завземането на властта и да иска да играе с много животни. През 

цялото време с назидателен тон ми показва и ме „учи” кое как се слага и къде стои 

(„Пътечката се слага ето така.”; „Тревичката стои ето тук”; „Ти ме чакай, за да 

взема водата.”), абсолютно няма нужда от помощ. За всичко, което прави или казва аз 

не обръщам прекалено внимание, не влизам в спор, не влизам в обучаваща роля да 

казвам кое как да прави, спокойно казвам „добре” и продължаваме. 

Игрова фаза 

Играта ни започва как „всички животни спят на тайно място”.  

М.: - Тук трябва да направя дом на таткото котенце и малките бебенца 

котенца, защото трябва да си имат дом. 

Отново се опитва да се бори за надмощие като започва да избира още животни, 

иска да играе с всички, сменя местоположението на нещата, прибавя нови, на много 

неща, които казвам, тя казва „не” и се опитва да наложи собствено правило. Напомням 

рамката и границите на това, което може. Това беше нещо, което доста често и в 

следващи сесии съм напомняла на М. Според Aichinger за агресивните деца, които се 

опитват да изземат лидерската позиция и контрола, но не могат да контролират себе си 

е доста полезно по-често да им се напомня за границите. Също така подобно поведение 

е част и от фантазиите за всемогъщие, при които децата доста често искат да сменят 

роли и използват манипулации от типа на „Но аз искам да играя с това” или „Но ти 

ми каза, че мога сам/а да си избера какво да играя.” (реплики, които М. ми е казвала) 

(Aichinger & Holl, 2010).  

 Т.: - Добре, казваме „старт” на играта? 

М.: - Не, без „старт”! Аз вкъщи играя без „старт”! 

Т.: - Само че аз казвам „старт” и тук играем със „старт”. (все още „играем” 

на пробване на граници и отново се налага да ги напомня) 

М.: - Добре, тези котета се разхождат, мяу, мяу и сега го убихаааа... (това 

просто го казва, никой не е убит, започва да играе с бащата) 

Т.: (от ролята на лисицата) – Здравей! Ти кой си, какво правиш тук в тази гора? 
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М.: - Ами, аз се събудих тук и се разхождам, и съм баща на тези бебета  

котета. 

Т.: - Ами аз съм лисица, живея тук в гората и я познавам добре. (отново 

започва да ми казва как да играя, какво да казвам, непрестанно режисира, аз се опитвам 

да я върна в играта като не излизам от роля)  

М.: - Ами аз се събудих и с котенцата не знаем къде да отидем. 

Т.: - Аз добре познавам гората, искаш ли да ти помогна да излезеш от нея? 

М.: - Не, не искам, аз сам ще си намеря пътя. 

Т.: - Ами ти вкъщи ли искаш да се върнеш?  

М.: - Да, вечерята ме чака! Имам жена с жълта коса и ме чака, сготвила ми е 

супа топчета.  

Сменя ролята и започва да играе със змията, която избра за себе си в началото. 

Започва да хапе лисицата, но е тръгнала да спасява котетата.  

Т.: - Защо ме хапеш? Аз враг ли съм? 

М.: - Не, но аз съм приятел на котетата. 

Т.: - О добре! Аз не ги познавам, но искам да им бъда приятел, предложих им да 

им помогна. 

М.: - Да, но те са мои! 

Т.: - Добре, разбирам, но не е необходимо да ме хапеш тогава. (опитвам да дам 

различен поглед върху агресията в опит да се търси друго решение, вместо 

безразборно нападане) 

М.: - Бягай, бягай от мен, продължавай да бягаш! 

Т.: - Ооо бягам, бягам, страшна змия ме гони, сигурно ще ме ухапе пак, бягам! 

Прогони ме! (изразявам страх, за да покажа уважение и възхищение към симптома, 

както и към това, че за момента детето се опитва да се предпази) 

Бащата котка също се включва и той започва да плаши лисицата, която да си 

ходи в „загубената гора, за да могат акулите да те хапнат”. Малките котета, които 

са лоши също се включват и започват да крещят на лисицата. 

Т.: - О, разбирам, че сте лоши и искате да ме прогоните, но защо ми крещите 

така? Аз чувам добре и без да ми крещите. Нищо не разбирам така, може би ако го 

кажете по-ясно ще разбера. (интервенция по посока търсене на друго решение за 

справяне със ситуацията и агресията) 
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В крайна сметка, след като толкова нападат лисицата през ролята предприемам 

друга тактика („щом съм лоша, защо тогава да не ви взема котетата, те може би 

много ще ми помагат в моята гора”). Използвах огледало от една страна, за да види 

какво е да има агресия срещу себе си и от друга страна се явявам враг от вън срещу, 

който цялото семейство трябва да се обедини, за да защити децата. Това обслужва 

потребността от защита. Те се обединяват и започват да се бият с лисицата, това 

позволява агресията да излезе, но детето остава защитено. Дублирам позитивно за това 

колко са силни и как се борят заедно. В крайна сметка убиват лисицата, но след това тя 

се връща като добра (това е по искане на М.) и котките я канят заедно да готвят супа. 

Първо показват как и какво пазаруват заедно, след това научават лисицата как да готви 

супа, като най-вече бащата готви (през цялото време дублирам позитивно). Накрая 

сядат всички заедно да ядат супа, след което майката котка води лисицата да се 

запознае с останалите членове на семейството (дядото и лелите), докато ги запознават 

аз правя резюме през ролята, изтъквайки всички положителни аспекти на случилото се 

до сега. С мечката (дядото) ми казва да не говоря, защото той не говори и не ме 

познава. В крайна сметка завършваме с: 

М.: (змията към лисицата) - Те бяха добри с теб, защото ти беше добър! ... 

Имам си много приятели и край! 

Т.: - Кажи ми с кой ти хареса да играеш днес? 

М.: - Ами с всички! 

Т.: - А какво ти хареса в играта днес? 

М.: - Ами когато лисицата дойде в гората и малките котенца, и майката, и 

таткото я пребориха. 

Т.: - Ооо, да тогава бяха много силни и смели, и бързо я победиха, защото се 

бориха заедно и накрая бяха много умни и решиха да я затворят в затвора.  

М.: - Да, лисицата не можеше да ги нападне, защото те са силни! 

  

При М. също беше трудно да се наложат времевите граници и по-рано започвах 

да подсещам, че е време да приключваме играта за днес, но това беше първите две или 

три сесии. Както при Б. и тук се налагаше да напомням за границите и рамката доста 

често (например, че не можем да играем с всички животни), заради фантазиите за 

всемогъщие. Моята хипотеза клонеше към това, че М. изпитва гняв към майка си и 

силно й се противопоставя („мама казва че тати е лош и няма да ходя при него”), тя 

отнема бащата. Мислех, че М. се противопоставя на мен, защото съм жена и проектира 

майка си, заради това ме хапе в играта, иска да ме нарани, за да има надмощие и да е 

по-силна, освен това е по-защитено да напада и убива мен, а не майка си в играта, още 

повече че аз съм „непознат”. В игрите си крещи и пищи изключително много, в 

реалността крещи много на майка си, подобно поведение също е част от фантазиите за 
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всемогъшие (Aichinger & Holl, 2010). Потребностите, които разпознах в нея бяха, от 

една страна да бъде чута, че има нужда от баща си, може би за това крещи, освен, че е 

израз на агресия; потребност от контрол, защото нещото което се е случило в реалния 

живот е извън контрола й; емоцията й да бъде зачетена и да има пространство къде да 

излезе; да се довери и да бъде защитена (таткото трябва да намери дом на котетата – 

негова е отговорността, посланието в това за мен беше „моят татко ми отне дома, аз 

сега нямам и той е този, който трябва да ми намери нов, за да се погрижи за мен”). 

От момента, в който на първата среща аз „позволих” на М. да има баща, тя винаги 

избираше първо него по-нататък в сесиите. Започна да обслужва потребността си да 

бъде с него много ясно. 

Сесия 2 

Загряване 

Т.: - Днес ти можеш да избереш на какво да играем и с кои животни. 

М.: - Амиии с всички животни! 

Т.: - Не може с всички животни и предния път ти казах, избери само тези, с 

които ще играем днес. Избери първо едно животно за себе си. 

М.: - Това е моят татко! (същата котка от предния път, черна с бяло) Това е 

моята майка! (същата котка от предния път, жълто и бяло) Това съм аз! (същото сиво 

коте) И това  друго коте! (друго малко коте). ... С всички ще играя аз! 

На мен дава да игра я една костенурка, която е леля. Майка прасе и две деца 

прасета.  

Игрова фаза 

Казва да се скрием под един стол, за да не им пречим и да си стоим там, за да 

могат те да се разхождат спокойно. Тук за мен проличава потребността на детето да 

има семейство и да бъдат сами, без странични хора, които да са намесени.  

М.: - Вие ще стоите там, ще играете вкъщи и няма да излизате. Като дойде 

време, аз ще кажа кога да излезете, за да се засечем...... Сега излизате и се 

разхождате и се бутаме. Вие кои сте? (от ролята на таткото котарак) 

Аз обяснявам кои сме от ролята на майката прасе. И казвам: 

Т.: - Ние сега излязохме на разходка. 

М.: - Ами и ние сега излязохме на разходка, но вие ни попречихте на пътя. 

(таткото котарак) 

Разбират се мирно и кротко този път без караници. Таткото казва на прасетата 

да направят мляко за цялото семейство и да им го донесат и децата да играят. 



37 
 

Т.: (от ролята на майката прасе) – Ами вие малки котета, искате ли също мляко, 

ще пиете ли? 

М.: (от ролята на таткото) – Не говори на тях, защото те са изплашени малки 

котета. (обслужва потребността си от защита и сигурност) 

Т.: (от ролята на майката прасе) - О, съжалявам! А от какво са изплашени? 

Оказва се, че са се изплашили от лелята костенурка. Тя се извинява и им 

обяснява, че не е страшна, че съжалява и че сигурно са се изплашили, защото е 

костенурка в семейство на прасета. 

М.: (от ролята на таткото) – Но лелята тогава от тук нататък трябва да се 

скрие зад майката прасе, за да не се плашат котенцата ми. (сама намира 

конструктивно решение, за да разреши ситуацията без агресия и все пак да защити 

децата) 

Когато прасетата им занасят млякото, т.е. някой от вън се грижи за тях, таткото 

благодари много за млякото с усмивка. 

Втори път разиграваме случката на среща, но този път се срещат само 

възрастните, децата (котета и прасета) са по къщите.  

М.: - Ооо пак ли вас срещаме? Къде са ви децата? 

Т.: - Ами оставихме ги вкъщи да поиграят и излязохме, а вашите котета къде 

са? 

М.: (само таткото говори) – Ами нашите са болни и ги оставихме вкъщи. ... Ние 

отиваме да им купим лекарства, защото се заразиха от калта. 

Т.: - Ооо колко сте добри и грижовни родители, ще им купите лекарства, за да 

оздравеят и да се погрижите за тях! (позитивно дублиране, изразяване на 

възхищенние) 

М.: - И освен това им казахме да не скачат в локвите и да не излизат на 

дъжда. 

Т.: - Вие сте много умни котки, ще ги научите добре, защото се грижите за 

тях! Ние можем ли да ви помогнем? 

 М.: - Да, може ли вече да минете натам, за да се разминем и да си отидете 

вкъщи при децата? (позитивно решение) 

 Т.: (от ролята на майката прасе към лелята костенурка) – Видя ли?! Аз толкова 

добри родители не съм виждала, толкова грижовни! Ще купят лекарства на децата 

си и ще се приберат, за да се погрижат за тях! Удивително! (позитивно дублиране) 
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 М.: - Да и само ще си стоим вкъщи, за да си гледаме децата! За да не ходят 

никъде да стават пак болни!  

Продължавам с позитивното дублиране. 

М.: - И вместо да им купуваме подаръци ще им купуваме лекарства, ако пак са 

болни! 

Тук се сещам за това, което М. каза предния път, че вижда баща си само когато 

е болна и тогава прекарва време с него. Това за мен беше поредният зов, за да прекара 

време с баща си.  

М.: - Те са много умни котета и продължават да излизат навън в студа, 

въпреки че ще се разболеят, но не са непослушни. (търси решение, а така ще прекарва 

време с татко си). 

В края на играта децата оздравяват! Срещаме се отново с децата този път без 

лелята, отново дублирам позитивно разказвайки на децата прасета какво са направили 

котките и как са се погрижили за децата си. „Накрая вече всички се обичат!” 

Т.: - С кой ти хареса да играеш днес? 

М.: - С котетата! 

Т.: - А какво ти хареса в играта днес? 

М.: - Ами когато децата бяха болни и родителите им излязоха, за да купят 

лекарства. А на теб? 

Т.: - И на мен това, когато таткото и майката се погрижиха за дечицата си, 

бяха страхотни родители! (позитивно дублиране, обслужващо потребността от 

сигурност и защита, също се създава позитивен фокус върху силните страни) 

Сесия 3 

В Сесия 3 играта се казваше „Не се сърди човече”. Започна по сходен на Сесия 2 

начин, семейството котки отново беше същото, само че си имаше съюзник кон. Имаше 

друго семейство със зебри и лисица, която е майката, които бяха поставени този път 

като лоши (с които да играя аз), отново трябваше да са скрити. През цялото време М. 

се опитваше да ми казва как да играя и да контролира абсолютно всичко, но не през 

роля, аз не обърнах кой знае какво внимание на това и продължавах да играя, за да я 

въвлека в играта обратно и от друга страна, да огранича фантазиите й за всемогъщие. 

Още в началото на игровата фаза, М. през ролята на коня изгони зебрите и лисицата 

при други лоши (змии, с които тя играе), които да ги убият. Интересното беше как ги 

изгони – с хитрост, всъщност ги излъга, че там има „добри хора”, при които да отидат. 

Отивайки при змиите, зебрите бяха убити веднага.  
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По това време фантазиите за всемогъщие и абсолютен контрол все още много 

силно присъстваха при М. В този момент, тя каза: 

М.: - Край! Това беше! Днес съм измислила две игри и ще играем две игри, 

защото така искам аз! Едната сега приключи, следващата ще бъде без лоши! 

Това беше начинът, според мен, по който да „убие” лошото семейство, но не 

през ролята, която беше избрала за себе си (коте), а през ролята на лошите змии, 

защото е по-защитено.  

Във втората част на играта, започнахме същата история, само че вече 

семейството зебри бяха добри и кончето ги разходи, нахрани, научи ги да тичат бързо. 

Аз през цялото време ролята на зебрите и лисицата дублирах позитивно за това колко е 

добро, услужливо и бързо кончето, как помага. Помолих (от ролята на зебрите) да ги 

научи да тичат като него, всичко това с цел да се обслужи потребността от забелязване, 

зачитане и създаване на усещане за полезност. Накрая имаше някаква неочаквана битка 

и бащата котка уби зебрите и лисицата, а конят ги съживи с песен след това. След 

което ги уби отново и след това отново ги съживиха. Това ми подсказа силното й 

желание да „убие” лошото семейство и в същото време някаква цензура за това, че това 

е прекалено. Също така ме наведе на мисълта, че агресията е насочена към лошото 

семейство и е много силна, за да излиза толкова пъти един след друг. Позволих й да ги 

убива и да ги съживява, за може да излезе деструктивната емоция. 

По време на затварянето: 

Т.: - Кой ти беше любимият момент днес в играта? 

М.: - Когато конят уби тези (сочи зебрите и лисицата). 

Т.: - Да беше много силен и смел, с един удар убиваше! (показвам уважение към 

симптома) Но също така беше много умен и добър, защото пък преди това им 

помогна много и ги научи как да тичат бързо като него и се погрижи за тях като ги 

нахрани! (позитивен фокус върху симптома и търсене на конструктивни решения за 

справяне с него) А с кой най-много ти хареса да играеш? 

М.: - С конят. 

В хода на общата ни работа с М. минахме през много динамика, в която веднъж 

тя изразяваше много силна агресия и враждебност към семейството си, през ролите си 

биеше животни, които да не се съпротивляват. Винаги аз играех тези роли, върху които 

се изливаше цялата агресия и си мислех, че може би понякога тя самата се чувства 

безпомощна, така все едно някой я бие, а тя няма какво да направи. Други пъти 

показваше много силно чувството за принадлежност като защитаваше семейството или 

пък имаше много персонажи, които да споделят хубави мигове заедно. Имаше сесии, в 

които взривяваше бомби и всички хвъркваха на парчета. Други, в които всички седяха 

кротко вкъщи и гледаха телевизия. Основните техники, които аз използвах бяха 

огледало (най-често за назоваване на емоция), позитивното дублиране (да се 
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възхищавам и да отбелязвам силните страни на героите й), да давам различен поглед 

върху агресивните й решения, като например: по време на сесия 6, М. така пищеше и 

крещеше през по-голямата част от времето, аз в ролята на делфина, който играех 

говорех много кротичко и спокойно повече на себе си „Оооо много силно крещи този 

кит (това беше нейната роля), гръмна ми ухото, ще се преместя, защото ми пищи 

главата.”, т.е. посланието беше, че по този начин отблъсква хората. Подобен тип 

интервенции описва и самият Aichinger. Разбира се, че най-вероятно подобно 

поведение обслужва потребността й да бъде чута, но има и други начини за това. След 

като в тази сесия делфинът се оттегли и не пожела да остане, за да му крещят, стоя без 

да обръща внимание на писъците, китът след малко дойде и започна да говори 

нормално и даже му повери тайна.  

След като голяма част от агресията изтече по един или друг начин дойде Сесия 

9 

По време на загряването става ясно, че ще играем на „битка”. Избира леопарди 

и мечки, с които да играем. Суперсилите на леопардите са, че са „най-бързите в 

гората, много са силни и убиват големи животни”. Мечките са семейство с баща, 

майка, две лели и дядо, които „могат да плуват много добре и ако някоя мечка се 

удави, друга може да я спаси”. Аз играя с леопардите, които са само майка с деца, а М. 

с мечките. 

М.: - Леопардите трябва да се скрият тук, защото са страшни и се 

страхуват, и дебнат. Могат да си говорят, но много тихо, защото ако мечките ги 

чуят ще дойдат да ги убият. 

През ролята на майката започвам да шепна и да казвам на децата си как да 

дебнат, но едната мечка чува. 

М.: (от ролята на мечката дядо) – Чувам ви! Ще говорите съвсем тихо! Когато 

кажа старт на битката тогава ще започнете да дебнете и да се биете с мен! (към 

майката леопард) Искам да се бия децата ти! 

Т.: - Ооо, но ти не си ли много силен за моите малки дечица? Защо не се биеш с 

мен?  

М.: - Да, много съм силен и ще се бия с децата ти! 

Т.: - Ами да видим пък може и да те победят... 

М.: - Ще ви унищожа! ... (започва да говори извън роля) Мечките са много 

силни и страшни, и леопардите се страхуват от тях. 

Т.: (от ролята на майката леопард) Ооо, милите ми дечица! Толкова са силни 

тези мечки, толкова са страшни! (децата отвръщат) Мамо, много сме 

изплашени! (майката) Ще се борим и това е, нямаме избор! 

М.: (мечока идва) - Битката започва! Ще се бия само с това дете! 
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Борят се за кратко и детето леопард трябва да се предаде. 

Т.: - Ооо, не мога повече, предавам се! 

М.: - Щом се предаваш и аз се предавам... 

Т.: - Не мога ти си много по-силен от мен! 

М.: - Отивай си при майка ти! Утре пак ще с върна! 

Аз от ролята на майката леопард, обгрижвам детето си, като междувременно 

дублирам позитивно, колко силна е мечката и как е почти невъзможно да бъде 

победена. 

Цялата история се повтаря неколкократно в играта, всяка мечка идва всеки ден 

и се бие с различно дете, което се предава накрая или бива победено. Като през цялото 

време М. демонстрира сила през ролите, в които влиза като тропа изключително 

шумно с тях и вика много. Накрая двете майки (мечката и леопарда) се изправят в 

битка една с друга, мечката кара леопарда да се предаде, но аз през ролята казах, че ще 

защитавам децата си, така битката продължи няколко дни. Накрая всички мечки идват 

да се бият с майката леопард, която в крайна сметка с предава и е победена (това 

според мен е опит за убийство на майката в психиката на детето).  

Т.: (от ролята на майката леопард) – О, победиха ме, много са силни тези мечки, 

не мога да се боря с тях, толкова са силни! 

М.: - Сега вече всички галят майката и всички се познават, и са от едно 

семейство. 

Т.: - А така ли? След като се бориха станаха едно семейство. 

М.: - Да, това беше най-хубавото! Сега това е най-хубавото семейство! И сега 

ще се ги скрия ето тук! 

Т.: - Страхотно! Най-хубавото семейство от най-бързите леопарди и най-

силните мечки. 

М.: - Сега ги защитих, те са скрити от водата, която е станала лоша и може 

да ги нападне. Вече е много страшна тази вода и те се страхуват от нея. Те се крият 

добре, защото много ги е страх. 

Т.: - Добре, какво ти хареса в играта днес? 

М.: - Ами как всички се събраха като семейство.  

Т.: - Да, това беше страхотно, след като се караха, караха и най-накрая 

станаха едно хубаво семейство. 

М.: - Най-хубавото и защитено семейство съм направила! 
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Т.: - Да, така е! С кой най-много ти хареса да играеш? 

М.: - С тази мечка (дядото), която беше много силна и не се предаваше. 

 

Фигура 4. Снимка от завършването на играта на М. в Сесия 9 „Защитеното 

семейство”. 

Тази сесия беше изключително силно преживяване и много ключова сесия. 

Всъщност М. сама успя да създаде за себе си „най-защитеното семейство”, което да е 

скрито и предпазено сред дърветата. Там има все силни животни. От една страна на 

това може да се гледа като на задоволяване на потребността на детето от 

принадлежност към „хубаво семейство”, от друга страна като на личностно събиране и 

израстване – силни части на Аз-а, които са в конфликт, в крайна сметка са интегрирани 

и събрани на едно място, защитени като в капсула. Напълно възможно е и двете 

хипотези да са верни.  

В това време учителите в детската градина започнаха, когато ме срещат по 

коридорите да ми разказват възхитено колко голяма промяна наблюдават в М., колко 

по-различна е и как е най-страхотното дете в групата. Играе с децата толерантно, 

помага им, грижи се за тях, намаляло е конкурирането от нейна страна, което преди 

това беше болезнено. Майката също сподели за големи промени, които наблюдава, 

спряла е да крещи, каза че е станала по-спокойна и отговорна (каквото и да означава 

това). 
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В последващите сесии М. вече демонстрираше коренно различни стратегии за 

справяне с агресията и игрите й бяха съвсем различни. Нямаше повече битки, имаше 

силни персонажи (части на детето), които помагаха на други да станат добри или 

разрешават заедно заплетени ситуации и винаги всички са добре обгрижени, прилежно 

нахранени и сложени да спят завити. На последната ни сесия тя създаде много красив и 

защитен дом, „в пещера, която да пази тези, които живеят вътре”. В най-красивата 

розова стая спяха бащата кон и малкото конче, за да може той да го защитава, а в 

другата стая бяха майката и каката. Отново на две нива разглеждам тази игра – от една 

страна, потребността от принадлежност, семейство и защита, бащата е наличен пазещ 

детето си, от друга страна аз прочитам в това следното послание: „с тати се чувствам 

дете, той ме защитава, а с мама съм голяма с повече отговорности”, но пещерата 

„обича, тези които я обитават и ги пази”. Явно към този момент я е водил нейният 

път, към справяне с агресията.  

 

Следващите два случая, които ще опиша са на две деца с противоположни 

агресивни прояви в сравнение на описаните до тук, т.е. никакви. Става дума за деца, 

чиято агресия съществува, но е скрита и не се беше проявявала, което на поведенческо 

и емоционално ниво имаше неблагоприятен ефект за тях. 

Случай 3  

К., момче на 4 г., работя с него от януари 2016 г. до момента, срещаме се всяка 

седмица. Когато родителите поискаха да се срещнем първоначалната заявка беше за 

това, че К. е изключително разсеян и не може да се концентрира. В последствие на 

разговорът ни, стана ясно, че майката, която е изявен лидер, е притеснена най-много от 

това, че той всъщност е доста свит, болезнено емоционален, приема критики много 

тежко, всичко го наранява, за всичко се сърди, затваря се в себе си, плаче доста често 

идвайки на детска градина, понякога и през деня се случва да плаче, когато се сети. Не 

се отстоява, не се изявява по никакъв начин, ако други деца правят нещо групово, той 

седи в страни или най-отзад, с непознати не осъществява контакт по никакъв начин. К. 

има брат, който към момента на първата среща с родителите беше на 1 г. и 6 м., за 

който всички твърдят, че К. много обича, грижи се за него и понякога, когато се 

натъжава през деня, е защото се е сетил, че му липсва брат му. Майката и бащата 

изглеждат хубаво семейство, бащата по-тих, но в никакъв случай пасивен или 

отсъстващ. Той е този, който всеки ден води и взима детето от детска градина, тъй като 

майката е в майчинство.  

Сесия 1 

Първите ми впечатления от детето бяха за едно неуверено, предпазливо, 

търсещо одобрение, тихо и кротко дете. Направих предварително няколко проби за 

внимание, тъй като на моменти поведението му изглежда леко хиперактивно (има 

доста енергия, която обаче се вижда в определени моменти), но според мен няма нещо 

притеснително или ненормално за 4 г. момче. Тогава казах на родителите, че ще 
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следим тази динамика и ако продължава и / или се задълбочава, ще отидат на 

диагностика. 

Загряване 

Поставям рамката, правилото за „на уж”. Показвам всички животни. Карам го да 

избере животни за себе си, майка си, баща си, брат си и го карам да избере и едно за 

мен. Казах му, че ще играем на каквато игра иска и ще създадем история, каквато той 

иска. Нарочно реших на първата среща да му създам малко повече усещане за контрол, 

тъй като беше притеснен и предпазлив, въпреки, че родителите му бяха обяснили 

добре защо ще се срещаме двамата. За себе си избра един голям слон, който е в силно 

агресивна позиция (така е направена самата играчка неслучайно), за майка си голям 

жираф, за брат си малък жираф, за баща си голям носорог, за мен женска горила. В 

последствие реши да си избере още едно животно за себе си и то беше мечка панда. 

Всички животни живееха в пещера. На моменти изглеждаше като да му е странно, че 

някой му дава толкова свобода и освен това одобрява всичко, което каже.  

Големият слон, който избра за себе си е много силен и стои отпред да пази пред 

пещерата. Всички останали живеят вътре. Мечката беше избрана за чувството му на 

затваряне и сърдене, когато се скара с родителите си.  

К.: - Тази мечка понякога е силна и страшна, има остри зъби, познава само 

слона (приятели са) и носорога, жирафите не ги познава.  

Т.: - Разкажи ми малко за слона. Разбрах, че е силен, че е загрижен и стои пред 

пещерата да пази, има ли друго, в което е добър? Какъв е? 

К.: - Той също има зъби и голям хобот, и нокти.  

Т.: - Сигурно е и много смел, щом седи тук сам да пази пещерата (огледало, 

придавам важност на слона, зачитам го). А умен ли е? 

К.: - Да, много! 

Т.: - Ти знаеш ли, че слоновете много помнят, имат най-силната памет от 

всички животни? И освен това, слоновете са такива, че ако някой застрашава тях 

или семейството им те са готови много да защитават, защото са много силни и 

смели. (дублирам позитивно) 

Карам го да ми разкаже за всички останали животни – големият жираф майка е 

„добър и се грижи за своя малък жираф”, също е приятел на слона; носорога тича и се 

разхожда и се грижи за горилата, която ако поиска да се измъкне от пещерата може да 

се покатери на много високо и да излезе от там. Аз играя с жирафа, носорога и 

горилата. Малкият жираф е добър и „си играе само с мама”.  

Играта ни започва в пещерата. Слона се разхожда отпред. Носорога излиза да 

потича също и да се разходи. Аз взимам горилата, защото беше избрана за мен и 

започвам да говоря със слона, който се оказва, че за сега само се разхожда.  
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Т.: (от ролята на горилата) - А ти, слоне, защо хоботът ти е така вдигнат? 

К.: - Ами защото обичам така! 

Т.: - А какво правиш тук докато се разхождаш пред пещерата? 

К.: - Ами пазя, ако някой тръгне да ни напада семейството аз веднага тръгвам 

да ги разбивам. 

Т.: - О, значи ти си много силен и смел слон, а и като гледам си доста голям! 

(огледало, изразявам възхищение за създаване на позитивно себеусещане) А до сега от 

кой си предпазвал семейството? 

К.: - Ами от някакви нещица, които искат да ни вземат животните. 

Т.: - А ти винаги ли само пазиш? Друго не правиш ли? 

К.: - Амиии, разхождам се и тичам.  

Т.: - И ти като носорога, който се разхожда и тича. А онази мечка там, тя 

какво прави? 

К.: - Спинка си, нищо не прави. 

Т.: - А кога се буди? 

К.: - Ами ако камъните започнат да падат е така много силно, дум, дум, дум. 

Мечката остава да си спи в пещерата, а всички останали излизат да си потичат 

навън, майката жираф с бебето с носорога. Слона не участва в това, а си скача сам 

отстрани. След малко мечката изведнъж се събуди, защото камъните са паднали, тя 

също ще се разхожда и тича. Всички заедно започват да тичат, канят и горилата. 

Т.: (от ролята на горилата) – О, но ти си много бърза мечка! И много шум 

вдигаш, всички да те видят и да те чуят. За къде си се забързала? 

К..: (от ролята на мечката) – За пещерата. Прибирам се, защото искам да си 

доспя, изморих се от много разхождане.  

Слона и малкото жирафче започват да играят и да скачат заедно, после се 

гушкат, канят и майката да се гушкат заедно (аз от ролята на майката жираф ги 

обгрижвам). От ролята на носорога ги питам дали мога и аз да се гушкам с тях, слона 

вика всички и мечката също, накрая кани и мен. 

К.: - Да стоят гушнати и да спинкат! 

Т.: - Добре, чудесно, остава ни още малко време, как да завършим играта за 

днес? 
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Всички се връщат обратно в пещерата, първа мечката и лягат да спят там, слона 

остава отвън да пази отново, т.е. играта завърши по начина, по който започна.  

Т.: - С кой най-много ти хареса да играеш? 

К.: - Със слона и с мечката. 

Т.: - О слона беше много грижовен към семейството си, не спря да пази нито за 

миг, игра си с малкото жирафче, гушка се с всички, а накрая и заспа пред пещерата, 

за да продължи да ги пази. А мечката пък тичаше много бързо и стъпваше много 

силно. А какво ти хареса в играта днес? 

К.: - Хареса ми как направих пещера, как сложих камъните и как тичах със 

слона.  

На фона на това, което виждам у детето и това, което ми разказаха родителите, 

беше голямо разминаването, когато видях всички изключително силни животни, с 

които той избра да играе. Веднага разбрах, че това не е класическият случай на тихо 

дете. Според наблюденията, които Aichinger описва тихите и кротки деца, избират 

подобни животни, като например зайче, мишка, коте и посоката, в която се върви 

например е зайчето да излезе от дупката си (Aichinger & Holl, 2010). При К. обаче още 

на първата среща подозирах, че не това е случаят. Много силни и разрушителни 

животни (мъжките образи особено) събрани на едно място, които тичат и се гушкат и 

не се случва друго. Веднага за мен пролича потребността от зачитане и отстояване на 

позицията, през цялото време слонът отстояваше позицията си да пази семейството и 

то не как да е, той „смазва тези, които искат да разрушат семейството”. 

Изключително много енергия и агресия имаше в това изказване. Самият слон, както 

вече споменах беше играчката, която репрезентира разярен слон. Това бяха неща, 

които ме усъмниха и едната ми хипотеза беше, че всъщност цялата тази енергия има 

нужда да излезе. Такива големи и силни животни обикновено не се гушкат мирно и 

кротко. Мечката също имаше много енергия, тичаше много бързо и шумеше много. От 

една страна това индикира за потребност да бъде чут и забелязан, от друга страна 

показва колко сила има в това животно. Това обаче бяха само маркери, просто беше 

индикирано за наличието на подобна енергия някъде отдолу скрита. Не се случи нищо, 

което да провокира излизането на агресивна енергия.  

 Потребността от принадлежност и сигурност също ясно се видя в тази първа 

игра, в гушкането, пазенето, това че всички са в пещера и накрая пак се върнаха в нея. 

Много беше малък контакта с майката и слона, което ме наведе на мисълта, че К. 

прекарва доста малко време с майка си, защото тя гледа само брат му. Ако разглеждаме 

играта на друго ниво – частите на Аз-а са събрани на едно място, в една пещера, това, 

което носи голяма сила (мечката) само спи там, а слона е отвън (друга част, която би 

могла да прояви агресия е навън). 

 Сесия 2 
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 Отново се появява пещерата по време на загряването, само че обитателите й 

имат друг облик, те са два слона, този от предния път (К. винаги играе с големия 

агресивен слон) и друг слон, отново избира мечка, котка и куче, за мен избира две 

костенурки, в последствие избира една акула и кит, с които играя аз. Прави океан, в 

който живеят животните, с които аз играя. Кита и акулата са лоши, костенурките са 

добри приятели. Останалите са в пещерата – котката е брат му, той е мечката, кучето са 

всичките му приятели, слоновете са родителите. Накрая на загряването избира две 

змии, които са лоши с едната аз играя, с другата той и живеят в океана.  

 Игровата фаза 

 Играта започват змиите, които плуват и съскат. Лошите плуват дълбоко в 

океана. 

 Т.: - А след като са лоши ще нападат ли тук семейството в пещерата? 

 К.: - Не, да си стоят само тука и да си плуват.  

 Играта зацикля, няма контакт между персонажите, всеки си прави нещо сам. 

 Т.: (от ролята на кита) – Я виж, една мечка дойде до океана, дали няма да ни 

послужи за вкусна закуска. Може сега като се потопи да я заловим и да си я хапнем.  

 К.: (от ролята на мечката) Започва да ръмжи. 

 Т.: (от ролята на кита, приближават се с акулата) – О, я гледай, те са повече, има 

и едно вкусно коте... Скрий си перката да не ни видят! 

 К.: (от ролята на мечката) Започва да ръмжи много силно. 

 Т.: - О, тази мечка се прави на страшна. Дали не можем да я преборим. 

 В този момент мечката удря силно кита и го затиска под себе си ръмжейки.  

 Въпреки, че кита и акулата не трябваше да нападат, това беше умишлена 

провокация от моя страна. Самият Aichinger описва подобни провокиращи 

интервенции, в посока на това терапевта да влезе в ролята на враг отвън. Това може да 

има канализираща функция или обединяваща такава, в случаите, в които например 

агресията прекалено много е нараснала и е трудно да се овладее (Aichinger & Holl, 

2010). В случаят тази интервенция свърши добра работа, беше по посока на 

катализиране на енергията, която стоеше скрита. Мечката скочи доста бързо и то 

докато нападението беше още само заплаха.  

 Т.: (от ролята на кита) – Ооо, колко е силна и смела тази мечка и как само ни чу. 

Много е умна, чу ни от толкова далече! (възхищавам му се и го зачитам като по-силен) 

 К.: (от ролята на мечката) продължава да ръмжи – Сега ще ви изплаша и с друго 

нещо!  
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 Идват и кучето, и котето, за да нападат и да „тъпчат смачквайки”. 

 К.: (от ролята на мечката) – Завинаги не се връщайте! (към кита и акулата) 

 Т.: (от ролята на акулата) – Тръгваме си сега, но ще се върнем по-силни и ще ви 

изядем! 

 К.: (от ролята на бащата слон) Скача и стъпква акулата и кита. – Сега ще ви се 

случи нещо още по-страшно!  

Идва змията, която започва да ги преследва и да съска много силно. Започват да 

бягат много, тя ги гони, през цялото време изразявам възхищение за това колко е 

страшна и бърза змията, колко силно съска. Настига ги и ги заплашва да „не се връщат 

завинаги”. 

 Т.: (от ролята на кита, след като вече сме избягали) – Колко бяха силни всички, 

как си защитаваха семейството само, за малко се отървахме! По-силни животни не 

съм виждал в живота си! Може би наистина трябва да се махнем. 

 В този момент отново започват кучето и змията да ги преследват. К. излиза от 

ролята и иска играта да продължи като китът и акулата се върнат отново. 

 Т.: (от ролята на кита към акулата) – Не могат така да ни изгонят, аз ти 

предлагам да се върнем и да си отмъстим! Трябва да измислим начин! Много са силни 

всички, особено мечката и слона, но няма как, трябва да се борим. 

 В този момент ги нападат отново и започват да скачат отгоре им, всички се 

качват върху тях, за да ги затиснат. В крайна сметка мечката отиде и сложи в океана 

храна и вода, за да нахрани кита и акулата, така че да се помирят и да не нападат 

семейството повече.  

 Т.: - О, те са толкова добри, виж как ни нахраниха! Мисля вече да спрем да ги 

нападаме. 

 К.: (от ролята на мечката) – Може пак да видите, че сме по-силни от вас. 

 Т.: - Разбира се, толкова сте силни, ние вече малко се страхуваме от вас и сте 

толкова умни! Как се сетихте да ни нахраните и ни оставихте храна! Когато не сме 

гладни, няма да ви нападаме. Много сте силни, особено когато сте заедно! 

 К.: (от ролята на слона) – Елате за мъничко акулиии! 

 Т.: - Искаш да се върнем пак?! 

 К.: (от ролята на слона) – Искам да дойдете, за да махна с хобота си и да ви 

отровя! 

 Т.: - Така ли... А дали няма да те изядем ние преди това! 
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 К.: (от ролята на слона) Скача директно върху акулата и кита и ги преборва. – 

Сложих ви отровна храна! 

 Т.: - Оооо не, как може да си толкова умен, с отровна хранааа... Как ни 

надхитрихте... 

 Останаха прогонени в крайна сметка за сега, не убити. Играта приключва. 

 Т.: - С кой ти хареса да играеш най-много днес? 

 К.: - С всички. 

 Т.: - А какво ти хареса в играта днес? 

 К.: - Ами когато им оставихме храничка.  

 

 

Фигура 5. Снимки от Сесия 2 на К. Мечката, която беше избрана за него е 

съхранена в пещерата.  

 

След тази втора сесия, която беше толкова богата вече бях абсолютно сигурна в 

първоначалната си хипотеза. В тази игра на К. аз видях зов за интегриране на „лошите” 

части. Да се покажат, някой да ги види и уважи, от друга страна са прогонени, но 

трябва да се връщат. Създават все още противоречиви чувства, предполагат първо да 

се изследват и опознаят, ако това са наистина първи срещи. Има и опит за подчинение, 

което според мен е свързано със самоконтрола. В тази игра К. намери спонтанно 

позитивен изход за справяне, като реши не да убие лошите, а да ги нахрани, за да се 
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случи интеграция, т.е. така ги „призна” за част от себе си. Храната се оказа отровна, 

може би заради противоречивите чувства, които будят подобни емоции и части от 

личността. От друга страна, би могло да бъде опит за изразяване на агресия все пак. 

Също и връщането на акулата и кита, за да бъдат набити отново, беше израз на агресия. 

От трета страна, аз трябваше да играя с тях, т.е. изхождайки от идеите на Aichinger, 

това за момента не са съвсем желани части, може би защото са непознати. В крайна 

сметка мисля, че това е било нещо назряло, което просто чакаше малка подкрепа, за да 

се покаже, да се заяви и да бъде освободено.  

След този момент, в който аз провокирах появата на агресията и даването на 

свобода на тази енергия, отбелязах я, зачетох я и не я осъдих, процесът ни с К. тръгна 

много добре. Той идваше всеки път с нетърпение и развиваше все повече и повече 

ролите си. Абсолютно винаги големият агресивен слон участваше в игрите. В Сесия 3 

К. реши да ми „покаже” потребността си да бъде забелязан. Неговият герой (бяла 

мечка) започна да скача и да прави салта в небето, на които аз през цялото време се 

възхищавах. Така протече почти цялата ни среща, като накрая той се опита да научи и 

животното, с което играех аз, да скача по същия начин. Също така винаги присъства 

потребността от принадлежност, семейството и приятелите винаги участват в игрите.  

Имаше няколко сесии след това, в които сме играли на ферма, на зоопарк, 

където всяко агресивно нещо като бой, смачкване и др. (винаги играно със слона) се 

случваше много скрито и накрая винаги оставаше покрито под куп шалове, които бяха 

пещера или клетки. Навярно все още тези емоции не бяха приети напълно. Моите 

интервенции бяха най-вече през огледало (което да отразява силата на героите му в 

битките), позитивно дублиране, адмириране и търсене на решения, така че да бъде 

забелязан (например: каня странични животни да видят колко високо скача слона; 

подканвам го да го показва на повече животни). По този начин излизаше емоцията и 

енергията, и агресивните части малко по малко започнаха да се интегрират. Това беше 

начинът да го подкрепя да се отстоява повече и да се показва повече, вместо да се 

затваря в себе си.  

В един момент зачестиха доста игрите с битки и се замислих от къде идва тази 

агресия, накъде е насочена, опитвах се да проследя динамиката на детето.  

Сесия 9 

Загряване 

Т.: - На какво ще играем днес? 

К.: - На зоологическа градина, първо ще сложим клетките, има и пещера.  

Строим зоологическата градина с шалове. 

Т.: - Какви животни ще има в нашата зоологическа градина днес? 
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К.: - Слоновете. Това съм аз (малко слонче), това е моята майка (голям слон), 

а това е моят татко (най-големият слон с агресивно вдигнатия хобот). И... още не е 

родено бебето... и си седи в на майката корема. Това съм аз баткото (сочи слончето, 

което избра за себе си).  

В този момент картината ми се изясни. Всъщност по много деликатен начин, 

смятам, че К. „уби” брат си. Понеже е крайно неприемливо най-вероятно за него да го 

набие или убие директно в игра, за това просто реши, че той трябва да остане нероден, 

за да обслужи потребността си за това да бъде единствен, обгрижван и забелязван от 

двамата си родители.  

Слоновете и една мечка се оказаха лоши в последващата игра.  

К.: - Мечката е много страшна и може да убива, силна е. Майката слон може 

да ги хваща и да ги защипва, и да ги яде. А слона може да тича, да ги плеска с носа или 

да ги настъпва. Той е много силен и лош. А бебето (визирайки себе си) може да ги 

хваща и да ги избутва натам. Горилата е добра, защото може да се крие и да се 

качва на дърветата, крие се от лошите и се страхува от тях. Костенурките са 

добри като горилата и обичат да се крият в черупките си и са страхливи.  

В този момент за мен К. създаде модел на себе си с добрите и лошите части. Аз 

играех с добрите, което беше явен знак за мен, че му се иска вече да „не е толкова 

добър”. Така наречените лоши, в началото на играта бях изключително тихи, почти н 

се движеха, не говореха. Тогава направих малка провокация в търсене на позитивно 

решение на проблем и също така към изразяване на емоция (Aichinger & Holl, 2010). 

Т.: (горилата и костенурките си разговарят) – Ами тези слонове и тази мечка, 

те дали могат да говорят? Или не могат или толкова тихо го правят, че нищо не се 

чува. Сигурно не могат, толкова са големи пък не могат да говорят. В този момент К. 

през ролята на мечката започва леко да тропа, все едно стъпва тежко. Продължавам: О, 

мечката се раздвижи, ама само тропа от време на време, сигурно не може да говори. 

В този момент К. започва да тропа и да ръмжи много силно с мечката и съвсем 

след малко започва да говори заплашвайки добрите. Посланието на интервенцията, 

която направих беше „ако искаш да те чуят трябва да говориш и да се заявиш”.  

 По-нататък в играта през цялото време дублирах позитивно и се възхищавах 

през роля за това колко полезни могат да бъдат добрите части, че криенето понякога е 

полезно, че са умни, след като добре се крият. Също така хвърлих позитивен фокус, 

върху това, че виждането от високо, когато си на дърво може да бъде доста полезно. В 

същото време се „възхищавах” на силните и смели слонове и мечка. В крайна сметка 

всички се бориха равностойно, но слоновете и мечката ги пребориха. К. обслужи 

потребността си да се почувства силен, но не изхвърли и не уби добрите. Всъщност 

помогна на добрите части да излязат повече наяве, защото само им счупи черупките 

през ролята на мечката. Имаше много голяма енергия в борбата между животните в 
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тази игра. Като че ли за първи път усетих толкова силно вътрешната му борба. Играта 

завърши как „те пребиха добрите”. 

К.: - Победихме! Победихме! Да се качим на дърветата, за да видим от високо! 

Т.: - Какво ти хареса в играта днес? 

К.: - Най-много ми хареса как ги пребиха с хоботите и им стъпкаха черупките, 

и ги метнаха на земята. 

Т.: - С кой най-много ти хареса да играеш? 

К.: - С всички лоши. Със слоновете най-много  ми хареса, бяха много умни. 

 

 Следващите игри на К. ставаха все по-открити и все по-малко се налагаше да 

правя провокации, за да изразява емоциите си. След като остави брат си нероден, той 

повече не се появи като част от семейството слонове. В една от последните си игри 

семейството слонове победи семейство горили, които имаха за дете бебе, а не батко. От 

една страна това може да е свързано отново с „премахването” на брат му и изразяване 

на ревността към него, както и изразяване на агресия към родителите, които се грижат 

само за бебето. От друга страна може да е пресъздаване на порастване, вече не е бебе, а 

батко.  

Последните ни сесии са изпълнени с много явна енергия, в която добрите 

побеждават лошите по изключително умни начини, устройват им капани, за да ги 

заловят и да останат под контрола на добрите. Винаги начело е големият слон, който 

обаче не убива никога, той само побеждава и то умно, с хитрост. Това говори за добър 

самоконтрол и добра интергация, поне за сега.  

През времето на работата ни с К. той изключително много се промени. Разгърна 

се пред очите ми и стана доста различно дете. От свитото, неуверено и притеснително 

дете, което видях за първи път, К. се пре/върна в дете, което да се изявява и изразява 

повече. В групата му в детската градина определено започнаха да го забелязват повече, 

както децата, така и учителите. Стана по-уверен и започна да контактува с повече деца, 

да взима участие в групови занимания, вместо да стои най-отзад, започна да се ядосва 

явно и да го заявява, както и не всяка критика да го наранява. Започна да се опитва да 

привлича внимание и да се справя с конкуренцията. Има моменти, в които физическата 

му енергия е в повече, най-вероятно заради вътрешната му такава, даже имаше случай, 

в който се беше сбил, но работата ни продължава. Все пак добрите и лошите части на 

К. все още се опознават и пробват границите си. 

 

Случай 4 
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Л. момиче на 5 г. Работя с нея от декември 2015 г. до момента, срещаме се всяка 

седмица по веднъж. Майката дойде при мен силно обезпокоена, защото преди около 

два месеца се бяха появили силни видими тикове на Л. Единия беше като сбърчване на 

носа, който беше зачестил много, вторият беше едно помахване с дясната ръка, което 

също детето прави доста често. Майката беше водила Л. на невролог и очен лекар, те 

са казали, че няма нищо физиологично и това е работа за психолог. Л. има сестра на 3г. 

и няколко месеца към момента на първата ни среща (разликата им е година и 

половина). И двете деца не говорят добре, Л. като за 5 г. прави доста езикови грешки, 

не артикулира много ясно, понякога не съгласува добре или не спазва граматиката. 

Работи с логопед успоредно, което много й помага. Майката отглежда децата си сама, 

като от съвсем скоро, около 2 месеца живее с нов мъж. Бащата е бил насилник и 

алкохолик, биел я е докато е била бременна и я е ритал в корема, особено по време на 

бременността й с Л., която е родена в Испания. Децата не поддържат връзка с баща си, 

родителите са разделени от както малката сестра е била на няколко месеца, от тогава са 

виждали баща си 3 или 4 пъти и то само на детската площадка, докато и майката е там. 

Тя ми сподели, че не му е имала доверие да ги остави сами. Л. често пита и говори за 

баща си, иска снимки. Майката откровено каза, че отбягва темата. Напоследък покрай 

новия мъж бяха зачестили въпросите около таткото. Майката описа Л. като много 

кротко, послушно, свито и притеснително дете, много умна (това знам и от учителите). 

Откровено ми сподели, че малката сестра е изключително властна и иззема 

пространство на Л. във всякакви аспекти, за което Л. не се и бори – вниманието на 

майката най-основно, за което майката сподели, че доста често се поддава и ясно си 

дава сметка, че Л. остава встрани и двете не прекарват време заедно.  

Сесия 1 

Когато за първи път видях Л. тиковете й бяха доста обострени, отстрани 

приличаше на синдром. Имах хипотезата, че те се дължат най-вече на потиснати 

емоции,  тревога. Не съм ги отбелязвала по никакъв начин пред Л., направих се, че не 

съм ги видяла и всъщност никога не ги коментирах. Иначе изглеждаше много кротко, 

притеснително, леко неуверено момиче, което има нужда от любов. Направи ми 

впечатление, че изключително лесно ми се довери. Почти веднага започна да ми 

разказва за баща си.  

Загряване 

Представям животните, въвеждам рамката, правилото за „на уж”.  

Л. беше притеснена и в тази първа сесия почти не играхме, защото тя имаше 

нужда да разгледа по-дълго всичко. Да ме пита някакви неща. Да ми разкаже други, 

искаше да рисува. Да бъде сигурна, че няма да я изпитвам или да й давам задачи, които 

тя щеше да изпълни, но по задължение. От друга страна се виждаше, че се чувства 

специална за това, че е сама с мен и има внимание само за нея.  
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Разбира се, дадох й времето, от което имаше нужда, за да се почувства сигурна. 

Успях в даден момент да я накарам да избере няколко животни и само да ми разкаже за 

тях, за да й покажа как играем. 

Избра голям носорог, който си има малко и се грижи за него, предпазва го с 

двата си рога като убожда „или тигър или чудовище” (в този избор открих най-вече 

потребност от защита и сигурност). Също така избра слон, голям с високо вдигнат 

хобот и жираф, които са приятели на носорозите. 

Избра тигър и леопард, които сложи под една маса и каза, че те дебнат и „си 

стоят там сами, никой не играе с тях, защото никой не ги обича” (в тези символи 

открих от една страна някакво усещане за отхвърленост, от друга страна силни части, 

които може и да са агресивни, обаче са скрити под маса, защото ако се покажат, стои 

страхът, че няма да бъдат приети). 

Играта ни приключи като имаше едно съвсем кратко разиграване от нейна 

страна как малкият носорог се опита да види тигъра и леопарда, но майката дойде и ги 

прогони с рога си. Аз дублирах позитивно колко смел е малкият носорог и не се е 

страхувал да отиде при страшните, които никой не обича, за да се сприятелят. 

Сесия 2 

По време на загряването й показвам отново шаловете и казвам за какво може да 

ги използва, тя показва един и казва: 

Л.: - Това ще бъде залеза. 

Почти винаги в игрите й има залези или много ясно се сменят деня и нощта, 

светлината и тъмнината.  

Пожела да играем на залеза в небето. Първо искаше да играе с всички животни, 

но „без лошите”. В крайна сметка избира само четири животни, с които да играе – 

слон (големият в агресивната позиция), панда, куче и кон.  

Л.: - Това са майката и таткото (конят и слонът), а това са дечицата 

(мечката и кучето). Това (мечката) е на майката, а кучето е и на майката и таткото, 

на двамата. Аз ще играя с коня, а ти ще играеш с най-големия слон. За мен и панда, и 

кучето. 

Игровата фаза  

Л.: (от ролята на майката кон) - Отивам да донеса кокосови орехи за храна на 

всички. Заповядай, заповядай, заповядай, ето и за мен. А сега отивам да донеса още 

храна за всички, а ти пази децата. 

Т.: (от ролята на бащата слон) - Пазя ги, тук съм и не мърдам.  

Л.: - Ето, готова съм. Нося банани и мандарини. Ето за всички.  
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Т.: – Ооо, колко вкусни плодове! 

Л.: - Браво на теб, че пази децата! 

Т.: - Браво на теб, че донесе храна! 

Л.: - Сега отивам за вкусни ябълки, по една за всеки. Заповядай, заповядай, 

заповядай, ето и за мен! 

Т.: - О, колко вкусна храна е донесла вашата майка! 

Л.: - Сега е време децата да поиграят малко, а ние с теб да ядем заедно 

мандарини.  

Сядаме на пейка да ядем мандарини. 

Л.: (от ролята на майката) - Децаааааа, децаааа, децаааа, о те май се загубиха! 

Т.: - Да отидем ли да ги потърсим? 

Л.: - Ти стой тук! Аз отивам! 

Т.: - Ти ще успееш ли сама да ги намериш? 

Л.: - Да, ето ги зад едно дърво са! Деца, ето ви да похапнете малко мандарини. 

Т.: - Деца, къде бяхте? 

Л.: (от ролята на децата) – Ами, отидохме зад това дърво да похапнем 

листенца. 

Т.: - Но, ние така не ви видяхме, добре че майка ви беше толкова смела и ви 

откри много бързо. Продължавам към майката, след като тя бърше децата от 

мандарините – Ами ние няма ли да поиграем малко с децата? 

Започваме да играем на гоненица. Децата започват да бягат и да се крият много 

успешно. Попадат в пещера, пълна със страшни прилепи, от които „някои са добри, а 

други са лоши”.  

Т.: - Ооо, вие сте много смели деца! Влязохте сами в пещерата! 

Л.: - Без родител! (казва го с гордост от ролята на децата)  

Т.: (от ролята на бащата) – Добре, че майка ви е толкова смела и бързо ви откри. 

Л.: (от ролята на майката) – Деца, повече не се загубвайте, нали? Продължава 

извън роля: Те повече няма да се загубват, без родител. Сега влизат в 

пещерата с родител. У леле, пак има прилеп!!! 

Т.: - Да дойда ли да ви спасявам? 
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Л.: - Даааа! 

Пещерата се оказва затворена обаче. В крайна сметка сами се спасяват и 

попадаме в тъмница, в която отново има прилепи. През цялото време има много 

енергия, препускаме, бягаме. В някакъв момент всички държим врата, която да не се 

затвори. 

Л.: - Колко са силни всички! 

Т.: - Дааа, много сме силни и когато сме заедно сме още по-силни, как държим 

само врататаааа! (позитивно дублиране) 

Л.: - Дааа, готово е! Ние сме спасители, вече се връщаме на залезът. 

Т.: - Как се преборихме с тази врата!  

Всички са много изморени, издъхват умората. Всички се хранят отново, децата 

започват да сучат от майка си. Отиват на море с лодка, в която има място за бащата, а 

бебетата заспиват и остават в лодката. Майката и бащата започват да играят на 

криеница. Първо се крие майката. Започвам да търся, през цялото време видимо Л. се 

забавлява много и прави хитри номера, шегува се. Дублирам позитивно и се  

възхищавам, колко е умна и я намирам. Разменяме се в криенето, тя ме намира веднага. 

Това се повтаря няколко пъти със същата забава. Накрая изпада в беда в пещерата и 

иска бащата да я спаси. Прибират се обратно всички на залеза. 

Т.: - Остава ни още съвсем малко време. Как да завършим играта за днес? 

Л.: - Ами заживяха всички дълго и щастливо! Ето така гушнати.  

Т.: - Какво ти хареса в играта днес? 

Л.: - Как заживяха дълго и щастливо. 

Т.: - Да, страхотно беше това! С кой най-много ти хареса да играеш? 

Л.: - С майката кон и с кучето. 

Т.: - Да, те много играха заедно днес и майката беше много смела, нахрани 

всички и се погрижи за всички.  

 

В тази първа сесия, в която играхме наистина с Л., отново се появи нейната 

потребност от защита и сигурност. Всъщност тя я обслужи за себе си през ролята на 

майката. И също аз направих това през ролята на бащата, когато тя ми повери децата 

да ги пазя, т.е. предостави ми възможността да се погрижа и аз за тях, и да имаме време 

заедно. В реалния живот майката е тази, която отнема пространството на децата с 

бащата, заради страха си. Също така според мен има много силна идентификация с 

майката. Открих, че единия тик на Л. го има и самата майка. Освен това в играта си тя 
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беше в двойката мъж и жена, и така получи мъжко внимание. Агресията се появи 

единствено в символа на бащата и от друга страна беше даден на мен, т.е. това е нещо, 

което тя не иска за момента. Освен това имаше прилепи в пещерата, които са добри и 

лоши. Направи ми впечатление, че отново повечето бяха силни, големи животни, които 

избра. В играта си имаше като цяло много енергия и в борбите също. Освен това 

имаше някаква палавост и нарушаване на правилата, което ми подсказа за нуждата от 

по-голяма спонтанност, тъй като тя наистина е много послушно дете. Подозирах също, 

че има стаен гняв към сестрата, която взима всичко, също така към майката, която не 

прекарва достатъчно време с нея. Но всичко това не беше индикирано по категоричен 

начин, по-скоро бяха мои първоначални мисли.  

Сесия 3 

Третата сесия не се различаваше съществено от предходната, Л. продължи да 

обслужва потребността си да има здраво и защитено семейство. Този път обаче тя игра 

с таткото, който беше куче далматинец (които са много миролюбиви). Майката и 

бащата си бяха разменили функциите в сравнение с предния път, бащата беше, този 

който активно се грижеше, но споделяха отговорността с майката. В даден момент 

започна състезание, между бащата и едното дете и майката и другото. Л., в ролята на 

змия, която беше избрала за себе си, спечели няколко пъти. Аз се възхищавам през 

цялото време. В даден момент тя казва: 

Л.: (от ролята на бащата) – Престани да се караш! 

Аз от ролята на майката, която беше котка, се оказа, че трябва да се карам. 

Т.: - Е само ни побеждавате! Много сте бързи, може ли така, сто пъти ни 

победихте. 

Състезаваме се много пъти. Продължавам да се възхищавам през огледало и 

дублирам позитивно с цел забелязване, повишаване на себеоценката и усещането за 

полезност на Аз-а. Посланието на тези интервенции и посоката, в която вървяхме беше 

„ако видят мен, няма нужда да подражавам”, тогава е възможно да се случи отделяне 

от майката и форма на еманципация. Това и се случи до някъде в тази игра, тъй като Л. 

се показа със своите способности и победи, беше й важно да се почувства силна, 

видяна и различна. Освен това пролича съревнованието със сестрата и отстояването 

пред нея.  

В даден момент, детето започна отново да ходи при прилепите в пещерата. Като 

че ли много искаше да ги опознае, но майката трябваше да го връща винаги, все пак 

успя да я накара да се махне, влезе самó и започна да играе с тях. Един прилеп обаче го 

нападна и захапа, то се изплаши и поиска таткото да го спаси. Играта продължи с нови 

състезания и змията (избрана за Л.) за почти ухапа, този който се опита да спечели 

състезанието вместо нея (появи се индикация за агресия към сестрата, защото тя беше 

тази, която искаше да спечели). Накрая се опита да се опълчи и на мен или на рамката, 

защото искаше да играе още време, имахме кратък преговор за това. Играта завърши 
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като отново всички „заживяха дълго и щастливо”. Най-много й беше харесало да 

играе с таткото и змийчето, а в играта й беше харесало, че са заживели дълго и 

щастливо.  

В тази игра успях да видя протеста срещу майката и нуждата от това детето да 

може да прави своите неща и да има контрол върху тях. Ясно се появи идеята за 

състезанието между двете деца, както и започна да се прокрадва някакъв гняв към 

сестрата и майката, но още съвсем неясно. Просто за това дете с властна майка и сестра 

е трудно да се изрази и да се опъл чи.  

Сесия 4 

По време на загряването я накарах да избере животно за себе си, с което да 

играе – красива змия; след това за майка си избра голям носорог, който може да се 

грижи за бебето си; за баща си избра доста дребна зебра; за сестра си мечка панда и за 

мен избра един тюлен. В последствие реши, че иска още една котка, която беше 

добрата сестра (т.е. раздели сестра си на добра и лоша). Появи се директно разделение 

между добри и лоши. С лошите играх аз – бащата зебра, сестрата панда и тюленът. 

Лошите искат да нападат добрите, защото пазят „завинаги” гривна, която и добрите 

искат.  

В началото на игровата фаза майката носорог съвсем директно идва, напада с 

рога си и взима гривната. Видимо Л. изпитва удоволствие от това и лека нотка на срам 

от агресията, която проявява в този момент. Аз започвам да дублирам позитивно от 

ролята на тюлена колко е силна и какъв рог има, как смело е постъпила.  

Л.: - Майката се бори най-много с мечката, змията със зебрата, а котката с 

тюлена.  

Започва борба, в която змията и носорога демонстрират доста сила и енергия в 

начина, по който нападат. Л. играе едновременно с тях. От ролите, които играя се 

опитвам да се съпротивлявам, но Л. не се отказва в нито един момент, напротив 

започва да се бори все по-силно. 

Т.: - О, колко е хитра тази змия, как ме ухапа! А носорогът е толкова силен, 

как ме удари. 

Л.: (от ролята на котката към тюлена) – Махни се, ще те одера! Директно 

напада и отново изглежда, че изпитва удоволствие от това. 

Л.: (сменяйки ролите) – Аз имам нокти и ще ви одера! Аз пък имам рог! А аз ще 

ви убода и ще ви гмуркам във водата като риби.  

Изведнъж добрите станаха лоши според това, което играехме.  

 Т.: - Искаш да ни удавиш ли? 
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 Л.: - Да! (от ролята на змията) Директно скача върху зебрата и я потапя, да я 

дави в черното море.  

 Т.: (от ролята на тюлена) – Ооо, как само пребори зебрата тази хитра и силна 

змия! Спокойно, аз мога да плувам много добре и ще ви извадя от водата. 

 В този момент носорогът скача директно върху тюлена, за да го пребори. 

Започват да се борят заедно със змията, спасяват зебрата и я взимат да живее с тях. 

 Т.: (от ролята на зебрата) – Благодаря ви, че ме спасихте и че ме взехте при вас! 

 Л.: (от ролята на котката) – Вижте меее! Започва да скача и да прави смешни 

номера, за да я забележат всички. 

 Дублирам позитивно за това колко е весело и палаво котето, как забавлява 

всички.  

 Гонят бащата пак, връща се при така наречените лоши. 

 Т.: (от ролята на бащата) – Ами пак ме изгониха, а ме спасиха и уж ме взеха да 

живея с тях. Виж те трите как са се гушнали, а на мен тук ми е тъжно. (през 

огледало вербализирам емоции и дублирам Л. – майката никога не й позволявала да 

изразява тъга към баща си).  

 Заспиват и сънуват: 

 Л.: - Змията сънува как се жени за майката носорог. А носорогът майка сънува 

как с жени за пандата. А котката сънува как виси и е по-хитра от зебрата. Зебрата 

сънува как я хитрят и как е много ценна. А пандата сънува как котката взе зебрата. 

А тюлена сънува как ще се бият с добрите.  

 Т.: - Много красиви сънища сънуват! 

 След като се събуждат има още няколко битки за гривната, в които вече съвсем 

уверено само змията се бори, напада, все по-шумно и гръмко. Аз се възхищавам и 

дублирам позитивно през цялото време за това колко е силна, смела, умна и как ги 

надхитря, а Л. се забавлява много. Освен това, давам позитивен фокус, че когато 

семейството е заедно са по-силни и се борят по-добре. Те изглеждат доста задружни. В 

крайна сметка се оказва, че гривната е толкова ценна, защото змията сама я е плела и за 

това всички я искат. По този начин Л. обслужва потребността си от забелязване и 

зачитане. Накрая искаше да се бият и още, и още, и играта да не приключва. Пожела да 

завършим играта като змията затвори лошите в затвора, само че с гривната, защото 

няма кой да я вземе от там. Също занесе на майката и добрата сестра храна. За мен това 

отново е свързано с желанието за контрол над преживяванията. От друга страна, както 

при К., ако това са първи срещи с подобни части от Аз-а, които до сега са били 

потиснати е по-защитено да бъдат държани в клетка, докато станат по-познати, което е 

доста мъдро от страна на децата. Другите познати и възприемани за позитивни части, 

които помагат се отглеждат и хранят. Разбира се, това е моя хипотеза. Любимият 
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момент на Л. от тази игра беше този, в който добрите се опълчиха на лошите, 

измъкнаха им гривната и ги победиха.  

 

 

 Фигура 6. Снимка от играта на Л. в сесия 4 – първият победоносен поход след 

борбата със себе си. 

 

Отвъд играта останах изключително изненадана от рязката промяна в 

динамиката в игрите на Л. и то за толкова кратко време. Тази игра беше преломен 

момент, в който тя пусна своите лоши на свобода и ги срещна. Разбира се имаше и 

доста силни части за подкрепа в тази среща. Тази игра е изключително богата за 

интерпретации, изпълнена със символи и висока енергия. Това, което искам да 

отбележа като важно също е, че друг аспект от силната идентификация с майката може 

би е фактът, че най-вероятно в очите на Л. майката е силна („мама винаги е герой, дори 

когато съм й ядосана”) и тя иска да усети нейната сила и власт. През моите 

интервенции всъщност в тази игра тя усети и собствената си сила и игра повече със 

символа, който беше избрала за себе си. Появи се и гняв към бащата, както и разделяне 

на сестрата на добра и лоша, като добрата беше на нейна страна.  

 

В последващите игри на Л. от този момент нататък имаше изключително много 

битки във всяка игра. Когато лошите й станаха по-познати и близки започна много да 

играе с тях, най-вероятно, за да усети силата им или да ги опознае още по-добре. 

Интервенциите, които съм правила в този случай не бяха провокации, тъй като нямаше 

нужда от това. Показах разбиране, зачитане и уважение на това, което преживява и 
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иска да преживее Л. Не й забраних, не я осъдих. Осигурих й защитено пространство, в 

което тя да изработи фантазиите си, за да може валидните отговори да се прехвърлят в 

реалността. Дублиране, огледало за назоваване на емоции и позитивен фокус върху 

качествата, това бяха моите най-основни техники.  

След около два / два и половина  месеца, в които се срещахме тиковете 

изчезнаха. След още малко време майката на Л. ми се обади и поиска среща. Оказа се, 

че е искала да срещнем, за да ми благодари лично и да ми разкаже колко голяма 

промяна намира в детето си. Каза, че Л. е започнала да се ядосва и да го изразява с 

реплики „ядосана съм”, да се отстоява много повече пред сестра си и пред самата 

майка, да изказва директно какво иска, също така да казва, че иска внимание и време 

прекарано само с нея. Майката беше изключително щастлива.  

Л. разцъфна пред очите ми в много симпатично палаво момиче, което на 

моменти все още е свенливо, но тя носи енергията и потенциала в себе си. Пускането 

на свобода на нейните „демони” я накара да знае как да поиска важните за себе си 

неща. За мен тя е много смело малко момиче, което истински се забавлява и става 

приятел с всичките си части, добри или лоши.  

 

 

Емпирично изследване със скали за социално-емоционално развитие 

За целите на изследването бяха използвани Скали за Социално-емоционално 

развитие, които са съставени от гл.ас. д-р Надя Колчева по колективен проект 

„Спиране на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил, България чрез 

създаване на модел за развитие на общността“, изпълняван в партньорство между Ноу-

хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, Фондация „Здраве и социално 

развитие” и Община Кюстендил (Андонова, Е, Мутафчиева, М., Христова, П., Колчева, 

Н., 2013). Избрах тези скали, тъй като те мерят познание за себе си и просоцилано 

поведение при 4 г., 5 г. и 6 г. деца. Всички въпроси свързани с измерването на 

просоциално поведение са базирани на евентуални агресивни отговори от страна на 

децата. Ако след определена интервенция настъпи промяна, тя би могла да се 

регистрира в посока на търсене на компромис или намиране на конструктивно 

решение, според отговорите на децата по скалите. 

Цел 

Целта на емпиричното изследване беше да измери ефекта от индивидуалната 

терапевтична работа със символдрама при деца на 4 г., 5 г. и 6 г.  

Хипотеза 

- Децата с явно агресивно поведение ще покажат промяна в стратегиите си за 

решаване на проблеми в конструктивна и неагресивна посока. 
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- Децата с неизявена / скрита агресия при повторно измерване след 

интервенция ще дават по-агресивни отговори. 

Стимулен материал 

Скали за Социално-емоционално развитие, които са съставени от няколко 

въпроса към децата от типа „Ти какво дете си, опиши се?”, които са свързани с 

познанието за себе си. Просоциалното поведение се измерва чрез поредица от 

картинки пресъздаващи конфликтна ситуация и отново чрез картинки детето трябва да 

избере начинът, по който то самото би реагирало. Например: „Това дете си е 

построило кула от кубчета. Идва друго дете и я събаря. Какво трябва да направи 

първото дете?/Какво ще направиш ти?”; възможните отговори пресъздадени чрез 

картинки са: 1) не отговаря / не знам; 2) ще го удари или ще му вика; 3) ще плаче; 4) ще 

отиде да намери друго дете, с което да играе; 6) ще го помоли заедно да построят друга 

кула. За различните възрасти има около 7 въпроса за познание на себе си и 6 ситуации 

в цялата скала.  

Дизайн 

Квази-експеримент с две измервания за всяко дете: 

- Пред-тест – със скалата за социално-емоционално развитие 

- Пост-тест – със същата скала за социално-емоционално развитие 

ЗП – отговорите на децата от скалите за социално-емоционално развитие 

Процедура 

Децата бяха изследвани за първи път със скалите за Социално-емоционално 

развитие в началото на нашите срещи. Повторното измерване беше направено след 10 

индивидуални срещи с всяко дете. Изследването беше проведено от независим експерт, 

за да се избегнат евентуални лични пристрастия от моя страна, свързани с напредъка 

на децата. Другият експерт, нямаше представа за терапевтичния процес между мен и 

изследваните деца. 

Резултати  
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Графика 1. Резултатите на четирите деца, представени в разликата между 

първо и второ измерване със скалата за Социално-емоционално развитие. 

*максимумът по скалите за различните възрасти е различен, за 4 г. (К. и М.) е 50, за 5 г. (Л.) е 

70, за 6 г. (Б.) е 60. Разликата идва от различният брой айтеми, както и различното кодиране на 

резултатите на децата. 

На графиката са представени резултатите на децата според общия им бал, 

получен от цялата скала за Социално-емоционално развитие. Вижда се, че при три от 

децата има промяна в резултата с повишение. Това означава, че има разлика между 

отговорите, които са давали по време на първото измерване и по време на второто 

измерване, и то в положителна насока. С други думи може да се каже, че за времето, в 

което сме работили заедно три от посочените деца са повишили познанието за себе си 

и / или просоциалното си поведение, т.е. опознали са повече себе си и / или са 

намерили различни стратегии за справяне с конфликтни ситуации. В случая на Б. се 

вижда, че особена промяна няма, има разлика от една точка между първо и второ 

измерване и то в низходяща посока.  

По отношение на издигнатите в началото хипотези се предполагаше, че Б. и М. 

ще имат повече агресивни отговори по време на първото измерване и по-малко такива 

при второто измерване. В случая на Б. очевидно това не се потвърждава, тъй като 

почти няма промяна в отговорите му, повечето от които са агресивни и в двете 

измервания. При М. разлика в познанието на себе си няма, но за сметка на това в 

ситуациите измерващи просоциално поведение се появява разлика и то точно в посока 

на търсене на конструктивно решение за излизане от конфликтна ситуация (например: 

ако при първо измерване е отговорила на една ситуация с „ще го ударя и ще викам”, 

при второ измерване е отговорила с „ще потърся друго дете, с което да играя”, даже 

имаше ситуация, която беше казала, че „ще предложи да построят нова кула заедно”).  

В случаите на К. и на Л. се забелязва отново повишение в резултатите, но с 

оглед на втората хипотеза, не може да се каже, че се потвърждава. Интересното е, че 

повишението на резултатите и при двамата основно се дължи на повишеното познание 

за себе си. По отношение на просоциалното поведение (справянето в конфликтни 
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ситуации) и при двамата почти няма промяна сравнено с първоначалните отговори, 

които са дали, които са тъй или иначе ориентирани към компромис. Но и двамата имат 

по една ситуация, при която по време на второто измерване са дали агресивен отговор, 

в сравнение с първото измерване, където отговорът им е бил в посока търсене на 

компромисно решение.  

Настоящото емпирично изследване беше опит за проследяване на евентуална 

промяна в социално-емоционалното развитие на децата, най-вече съобразно 

агресивното поведение. Разбира се, резултатите биха могли да се използват само за 

ориентир, тъй като няма как да измерим напълно вътрешния свят на децата. Все пак 

резултатите показват, че с изключение на един случай, при останалите промяна има и 

то в положителна посока. Предвид прилаганите интервенции от моя страна между 

двете измервания, бих била склонна да припиша основната промяната у децата на 

терапията. Разбира се, отчитам порастването и други фактори, като промяна в 

семейната обстановка например, които биха могли да имат отношение към социално-

емоционалните промени при децата в този период. Разбира се, по-информативно би 

било, ако има контролна група в изследването. Така ще могат настоящите резултати да 

се сравнят с резултати на други деца, които не са в терапия, за да имам по-голяма 

сигурност относно ролята на терапията в социално-емоционалните промени у децата. 

 

 

Заключение 

Това, което представих беше част от пътя на четири изключително смели малки 

герои, които ми позволиха и се довериха, така че да се докосна до душите им, да бъда 

спътник в борбите им и все още го правят. За мен това е специална привилегия. 

Удивително е да виждам промяната в тях и гордостта в очите им, когато са победили. 

Агресията не е непременно деструктивна или поне има начин как да се превърне в 

конструктивна и на моменти движеща сила. Демонстрирах по два случая и в двете 

посоки на развитие, за щастие всички успешни за сега. Първите два случая работихме 

по посока овладяването на деструктивната агресия, причиняваща болка на себе си и 

околните. В следващите два, работата вървеше в посока катализиране на емоцията и 

изваждане на така наречените „лоши” части наяве. Промяната в децата показа, че това 

са били печеливши стратегии. След освобождаването на агресията в случаите на К. и 

Л., както и след потушаването на деструктивната агресия при Б. и М.,  децата видимо 

изглеждаха по-различно освободени и пораснали. Разбира се, всеки един от тях все 

още има своите слаби моменти, в които се връщат към стари състояния, но кой ги 

няма. Това са моменти, които връщат обратно към точката, от която трябва да се случи 

изграждане наново и неминуемо дават нова промяна. Моето мнение е, че за разлика от 

възрастните, децата са много по-мъдри, много по-смели и много по-бързо минават през 

слабостите си, което е удивително, просто защото „възрастните никога нищо не 

разбират сами”... (из Малкият принц, Антоан дьо Сент-Екзюпери). 
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Специално признание и благодарност: 

Най-напред, на моите водещи за всичко, на което са ме научили и за всичко, 

което са ми дали през годините. До голяма степен днес аз съм този човек и 

професионалист, който съм, благодарение на вас! Благодаря ви, че ви има и че сте 

точно такива, каквито сте! Не мога да бъда по-щастлива, че преди 8 години и половина 

попаднах на едно „случайно” място с точно тези „случайни” хора. Думите ми са 

крайно недостатъчни и не биха могли да опишат това, което изпитвам! Просто огромно 

Благодаря! Още по-специална благодарност изпитвам към Милена, заради споделената 

любов към децата, споделените идеи и общите борби! 

На хората в групата ми, които винаги ще бъдат със специален статут в живота 

ми. Винаги ще бъдете в сърцето ми и винаги ще си говоря с вас, макар и само в ума си. 

Дълъг път вървяхме заедно и мисля, че го извървяхме достойно! Обичам ви и съм до 

вас завинаги! 

На Соня Семах, с която живота ми е свързан по хиляди начини. Без 

възможността, която ми даде този тезис нямаше да е факт, може би. Тя познава добре и 

споделя моята страст към работата с деца и ми помогна изключително много 

предлагайки ми да работя на място с много деца. Това е огромна подкрепа! 

Не на последно място искам да изкажа огромна признателност на Stefan 

Flegelskamp. Той ми даде онова, което ми липсваше до сега относно работата с деца. 

Даде ми изключително вдъхновение, споделеност, подкрепа. Безценни идеи и помощ, 

благодарение на които сбъднах своя много стара съкровена мечта! 
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