
час

9.00

9.30

9.45

Регистрация

Откриване

лекция „Осъзнаването – благословия и 

проклятие”, лектор Франс Мюлмиестер

ПЪРВА ГЕЩАЛТ КОНФЕРЕНЦИЯ

"Полето на осъзнаване и контакт"

18 Юни 2016 г., "Дом на Москва в София", ул.Раковски 92

описание

Откриване

дейност

ПРОГРАМА

регистрация на участниците в конференцията

официално откриване на Първата гещалт конференция

Един от основните принципи в гещалт терапията е идеята, че осъзнаването 

води към промяна. В момента, в който човек достигне до осъзнаване, нещо 

ново се заражда. Гещалт практикуващите терапевти, консултанти и треньори 

не се фокусират върху промяна на клиента или предизвикване на 

определени промени, а по-скоро подкрепят клиента  да достигне по-високи 

нива на осъзнатост.

час описание

„Работа със 

сънищата в 

гещалт 

терапията”

Десислава Лашкова

Фриц Пърлз, „бащата“ на Гещалт терапията, смята, че сънищата са най-

спонтанното човешко поведение и всички елементи на съня принадлежат 

на сънуващия. В сънищата си хората проектират своите „слепи петна“ и 

недовършени ситуации. Ако по една или друга причина избягваме да 

осъзнаем, че последните присъстват в нас, то голяма част от нашите ресурси 

се отчуждават и дисоциират, сякаш не ни принадлежат. Съответно и част от 

потенциала ни не ни е достъпен. Чрез работата със сънища ние можем да 

преоткрием отхвърлените си „принадлежности“, да си ги „приберем 

обратно“ и да освободим този блокиран потенциал.

Интерактивни лекции и уъркшопи

„Срам” Диана Калицова

„Нарушения на 

цикъла на 

контакта при 

панически атаки”

Таня Кидакова

тема водещ

11.00  -      

17.00

Срамът - една отбягвана тема, е един от основните модулатори и регулатори 

на нашето поведение. Той би могъл дори да се разглежда като броня, която 

ни защитава от това да се срещнем с нашата уязвимост и със страховете ни. 

В същото време тази защитна броня би могла да се окаже пречката, която 

стои на пътя ни към осъществяване на нашите копнежи, мечти и това да 

живеем свободно и в мир със себе си. Срамът е мястото на което нашата 

креативност, себереализация и автентичност се раждат и мястото, на което 

те умират. Ще разгледаме как срамът се различава от другите емоции, какво 

стои зад бронята му и други любопитни въпроси.

Паническите разстройстваа са ескалиращ проблем в съвременното 

общество и вече ги наричат „епидемия на новото време“. Ще разгледаме 

какво предизвиква паническите атаки и гещалт терапевтични хипотези.

Още цикъл на контакта и нарушенията му при панически атаки.

Ще дадем примери от практиката за гещалт терапевтична работа с клиенти с 

паническо разстройство.



„Бърнаут” Ирина Кирякова

"Осъзнаване как 

контакта с 

майката в

детска възраст, се 

отразява на човек в

зряла възраст."

Първолета 

Сивенова

Специфика на работата с депресивни клиенти/пациенти от психиатрична и 

гещалт терапевтична перспектива.

Видове депресии и как гещалт терапията гледа на тяхното проявление.

Общ  теоретичен модел на  "Траекторията на взаимо-преживяването на 

Депресията".

11.00  -      

17.00

Всяко време има своите болести и симптоми. Днешният западен свят страда 

от "свръх" –  свръх Аз, свръх работа, свръх производство, свръхконсумация. 

Прегарянето може да се погледне от два

аспекта:

    * Изчерпване, изтощение, загуба на енергия, липса на мотивация

    * Късо съеденение – често изгаряне на бушоните, избухване, 

хиперактивност, стигаща до тотално изтощение.

От гещалт гледна точка прегарянето може да се проследи като нарушение 

във всяка една от фазите на цикъла на контакта, което ще разгледаме по-

внимателно на лекцията.

„Песента, която се намира в сърцето на майката, звучи от устните на 

нейното дете...!” - контакта между майката и детето е изключително силен и 

важен, той има основно значение за развитието на детето, неговото бъдеще 

е дело на майката. Всеки от нас е резултат от уменията и грешките на 

родителите си. Няма как да върнем лентата назад и да променим своето 

детство и факторите, които са ни формирали такива, каквито сме. Можем 

обаче в името на нашите деца да си дадем ясна сметка какви сме и да 

намерим своя начин да изградим с децата си такива отношения, които ще 

им помогнат да израснат самостоятелни и удовлетворени хора. 

„Депресиите – 

кръстопътища в 

живота ни”

Мирена Пенчева

час

17.00

час

17.30  - 

19.00

В програмата се предвидени две кафе паузи, време за обяд и коктейл.

Депресията".

Чувствата и преживяванията на терапевта по време на работа с депресивни 

клиенти.

„Парадоксалната 

теория на 

промяната”

Златина Кротева

Свикнали сме да вярваме, че за да решим проблемите си трябва да станем 

различни. Така ли е наистина? И не е ли това безкрайно критикуване и 

тормоз към себе си? Според Арнолд Бейссер

идвайки на терапия се намираме в конфликт между «какъв трябва да съм» и 

«какъв съм наистина». Има ли решение на този конфликт и как се постига? И 

има ли движение в стоенето на едно място? Бих се радвала да дискутираме 

тези въпроси заедно.

живота ни”

Импресия в движение

дейност описание

"Моето гещалт приключение" представено от първите за България гещалт терапевти

Официално сертифициране и закриване

дейност описание

Сертифициране
официално сертифициране на завършващите гещалт терапевти, коктейл и 

закриване на конференцията


