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I Модул, 28-30 Октомври 2016 г. 

 

“Илюзии за самотата и митове за изграждането на отношения“ 

Изглежда, че всеки от нас „по план” е уникално същество, а следователно е 

цар/царица в своето лично царство с един поданик … който е самият цар. Вероятно може 

да се каже, че живеем насред лична „космическа тишина”. Понякога често се опитваме 

да запълваме тази тишина с викове и шум, които сами по себе си са мълчаливи по своята 

суета. Друг път виждаме Другия като обект, който да използваме, за да запълваме 

собствената си празнота. 

Между древните човешки ужаси, потвърдени от нашето време, е първичната ни 

агония, че не само се раждаме и умираме екзистенциално сами, но и че живеем от 

началото до края сами – „преднамерено”. Ако смятаме екзистенциалната си самота като 

нещо, което трябва да бъде отменено чрез Другия, сме смазани от отчаяние, тъй като е 

невъзможно да се унищожи това, което „по определение” сме. Колкото повече 

настояваме да елиминираме тази базисна човешка характеристика, толкова повече се 

проваляме и се разгневяваме на живота. 

Как успяваме толкова трагично да объркваме екзистенциалната с 

междуличностната самота? Как потребителската култура ни внушава, че Другият 

съществува само, за да ни предлага това, което не сме получили от живота, онова, от 

което се нуждаем сега, и всичко, от което ще имаме нужда в бъдеще? 

 

Продължителност: 16 часа 

Сертификат: ДА 

I Модул такса: 220 лв / 190 лв при ранно записване до 28 Септември 2016 г. 

На 28 Октомври, вечерта преди модула от 18.30ч. ще се проведе лекция, на която Петрос 

Теодору ще презентира теоретичната част на модула. 
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II Модул, 25-27 Ноември 2016 г. 

 

“Танцуващите сенки в преживяването на Ерос: празненство 

без празнуващи, траур без покойник” 

Потребността ни да надскачаме нашите граници и незабавно да изличаваме 

всичките си различия с Другия, потапяйки се в опияняващото преживяване на Ерос, като 

че ли е базисна човешка характеристика. 

В Ерос има един значим елемент: почти метафизично чувство на дълбока хармония 

и интимност, което не може да се оправдае с продължителността на времето и степента 

на познаване на Другия. Нещо повече: с докосването на Другия чувстваме тялото си 

повторно конфигурирано; Другият придава красота и сила на всяка една клетка от 

тялото ни, а чувството за святост се разпростира като целебна мъгла над всичко, което 

правим заедно. 

Въпреки това в Ероса има много противоречия. Фундаменталното е, че Ерос често 

като че ли се задушава в по-дългите и стабилни взаимоотношения, превръщайки се дори 

в заплаха вместо в жизнена сила между спътниците в живота. 

Нещо повече: как е възможно в Ероса краят му да е почти единствената му 

константна характеристика? Защо Еросът винаги е комбиниран с един вид сладко-кисел 

вкус, подлежащо чувство за смърт, измама, загуба, предателство и разочарование, като 

същевременно, без значение какъв е краят му, той е толкова възраждащ и освежаващ, и 

животворен? Какво е наистина загубата, оплаквана с такива късащи сърцето сълзи от 

влюбения? Как влюбеният може да продължи и в каква посока? Кои наистина са 

участниците в сватбените церемонии на Ероса? Кой кого среща? Вярно ли е, че времето 

замръзва за принца и принцесата в момента на целувката в “хепиенда” на приказките? И 

защо изобщо не се интересуваме да видим какво става 30 години, след като смелият 

принц е събудил Спящата красавица? 

 

Продължителност: 16 часа 

Сертификат: ДА 

II Модул такса: 220 лв / 190 лв при ранно записване до 13 Ноември 2016 г. 

На 25 Ноември, вечерта преди модула от 18.30ч. ще се проведе лекция, на която Петрос 

Теодору ще презентира теоретичната част на модула. 
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III Модул, 13-15 Януари 2017 г. 

 

“Силата на древния вълк в сексуалния Аз” 

Нашият биологичен вид е еволюирал по такъв начин, че можем да схващаме силно 

абстрактни понятия, да структурираме сложни линии на мислене, да преживяваме фини 

нюанси на много дълбоки чувства. Същевременно, в съществото ни се съдържат и други 

пластове, повлияващи потребностите ни, различни от онези, които наричаме „по-висши“ 

нива на съществуване. 

Следователно без значение как изграждаме отношения с Другия, ние винаги сме 

въплътени същества, в чиято основа е потребността да сме свързани с нашите корени, да 

преживяваме първичната виталност, характеризираща сексуалния ни Аз. Някои от 

нашите потребности обаче не се приемат дори и от нас самите по няколко причини. 

Такива пренебрегнати потребности често имат общо с преживяването на първичната ни 

виталност във фундамента на сексуалната ни идентичност и нейните няколко варианта. 

Тази виталност е като древен вълк, който понякога живее спокойно в нас, но понякога 

гневно настоява да бъде нахранен.  

Защо е толкова трудно да поддържаме здрав този вълк в нас, без да го 

опитомяваме в стерилни клетки? Без да го трансформираме в карикатура на интернет 

порнографията? Защо толкова лесно пренебрегваме този вълк? Какво правим, когато 

този вълк – полудял от глад – започне да поглъща собствения ни Аз? И как всичко това е 

свързано с вампирите, вълколаците, трилърите и псевдоподите – позволяващи 

движенията на амебата? 

 

Продължителност: 16 часа 

Сертификат: ДА 

III Модул такса: 220 лв / 190 лв при ранно записване до 30 Декември 2016 г. 

На 13 Януари, вечерта преди модула от 18.30ч. ще се проведе лекция, на която Петрос 

Теодору ще презентира теоретичната част на модула. 
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IV Модул, 24-26 Февруари 2017 г. 

 

“Осезаемото тяло и илюзорното присъствие на другия в Ерос, в 

любовта и в секса” 

Тялото ни не е само „обект”, който можем да докосваме и да помиришем. То е и 

„живо тяло” – самото средство, чрез което можем да докосваме и да миришем, то е 

основният субект на нашето съществуване. Нашите мисли и чувства, намеренията и 

желанията ни, не са неосезаеми цялости, които се носят в главата ни, а са базирани на 

тялото. Нашите истории са гравирани върху телата ни много преди да се оформят като 

разказ в съзнанието ни. Тялото ни не просто участва в спомените ни, а „е” нашата памет. 

Нещо повече: тялото ни генерира цяла вселена от значения въз основа на начините, по 

които стоим и се движим, и така повлиява умственото и емоционалното преживяване на 

нашия свят. Освен това в живите ни преки срещи тялото ни не приема активна роля само 

когато се докосваме един друг, а носи 88% от невербалните и неосъзнати процеси на 

нашата среща.  

Ако сега си мислим, че това, как преживяваме Другия, зависи от формата 

(рамката) на нашето взаимоотношение, бихме могли да кажем, че въплътените аспекти 

на това преживяване зависят от начина, по който взаимоотношението ни еволюира.  

Как тогава преживяваме нашето тяло, когато сме в Ерос с Другия, когато обичаме 

Другия, когато горим от желание за Другия и се наслаждаваме на сексуалното 

докосване? Как във всяка от тези ситуации се променят нашата прегръдка и собствената 

ни потребност да бъдем прегръщани? Как и кого докосваме в тези ситуации? Какво става 

и понякога в такива преживявания как се грижим за или изоставяме по различен начин 

тялото си? Защо е толкова важно как първите ръце, които са ни държали като бебета, са 

сътрудничели с гравитацията? И как се случва това, а накрая, без значение колко силно 

се прегръщаме като партньори, влюбени или любовници, винаги оставаме мъгляви и 

сенчести, но винаги величествени, присъстващи и интимни чрез отсъствието си?  

 

Продължителност: 16 часа 

Сертификат: ДА 

IV Модул такса: 220 лв / 190 лв при ранно записване до 12 Февруари 2017 г. 

На 24 Февруари, вечерта преди модула от 18.30ч. ще се проведе лекция, на която Петрос 

Теодору ще презентира теоретичната част на модула. 
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V Модул, 24-26 Март 2017 г. 

“...Към еретиците на любовта: дългата, интимна и обвързана 

връзка” 

Днес ужасите от нашата екзистенциална самота, безполезност и брутално насилие 

са ефективно скрити зад многобройни завеси, например усмивките в обслужването на 

клиентите, приятелствата, игриви „лайквания” във Фейсбук и т.н. Задънените улици са 

добре прикривани в убягващи „онлайн пейзажи”, обещаващи безкрайни избори. В този 

виртуален дигитален рай обаче човекът се задушава, замръзнал в постоянно чувство за 

невидимото. 

На този фон търсенето на Другия за съвместно изграждане на дълбока, дълга и 

интимна връзка става потребност от най-висок ранг. Въпреки това значението на тази 

потребност често влияе върху нейната токсичност както като цел, така и като процес.  

Какво точно искаме от Другия чрез „сериозната” връзка? Радост, удоволствие, 

безопасност, да го накараме да ни дава това, от което имаме нужда, което никога не сме 

получили и вероятно никога няма да получим? Искаме от Другия да бъде нашият 

съвършен спътник, възбуждащ приятел, несравним любовник, нашият вечен, никога 

неспиращ завладяващ ни Ерос, сътрудничещ баща или майка за децата ни, неизчерпаем 

източник на уникална комбинация от безопасност и свобода, партньор, с когото да се 

грижим за дома си, да плащаме сметките, да ходим в супермаркета, да отглеждаме 

децата си и т.н. И когато някои неща от този „дневен ред” не са покрити или когато не 

сме доволни от самия „дневен ред”, започваме да обвиняваме Другия или се чувстваме 

виновни, сигурни, че нещо се обърква в нашата връзка.  

Чудели ли сме се обаче някога дали след като през цялото време сме били толкова 

близки с предполагаемо „идеален” Друг, това не е критерий за „добра” връзка? И 

накрая: какво е лоялност, вяра, доверие, предателство, ангажиране, експлозия и 

имплозия в такава връзка? 

Вероятно можем да научим нещо за всичко това, ако сме достатъчно смели да се 

учим от предателството. Първо, от предателството на Другия, който настоява да е 

различен от нашите очаквания, въпреки нашето желание да сме идентични, нашето 

умоляване или заплахите ни, за да го/я видим да отговаря на очакванията ни. А след 

това, от еднакво неизбежното наше предателство, тъй като ние също енергично се 

съпротивляваме на очакванията на Другия към нас… 

 

Продължителност: 16 часа 

Сертификат: ДА 

V Модул такса: 220 лв / 190 лв при ранно записване до 12 Март 2017 г. 

На 24 Март, вечерта преди модула от 18.30ч. ще се проведе лекция, на която Петрос 

Теодору ще презентира теоретичната част на модула. 
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Подходът на Петрос Теодору 

 

Подходът на Петрос Теодору, наречен PSP (Process-Stage-Praxis) – ПСП (Процес-

Сцена-Практика), представлява въплътено взаимодействие, базирано на потока от лични 

преживявания. Този подход е инструмент, в който гещалтистката перспектива е 

интегрирана с движението, въплътената работа и импровизацията. 

Гещалттерапията и, разбира се, ПСП (PSP), възприемат човешкото същество по 

отношенчески и холистичен начин, като взаимодействащо живо със средата, тъй като 

всички сме неделими, взаимосвързани части от по-голямо цяло. В това цяло нищо не 

може да се смята за изолирано от всичко друго, така че нищо не съществува „обективно” 

и не е по-валидно от всичко останало. 

 

 

Преживелищни групи – начин на работа 

 

На всяка среща групата работи чрез свободно сменящи се зони на загряване, 

преживелищни упражнения (включително импровизация и въплътено взаимодействие), 

споделяне на преживявания, работа с/върху груповата динамика, кратки обобщения, 

които предимно поставят в рамка това, което се оформя от работата на групата.  

Терминът „преживелищен” означава, че ние в групата се фокусираме върху това, 

което става директно върху живия поток на нашите преживявания, върху настоящето на 

групата и от тази позиция всеки член изследва пейзажа на личния си свят. И накрая: тъй 

като има някои недоразумения по въпроса, що е преживелищна група, се подчертава, че 

никой не е длъжен по никакъв начин да казва или да прави нещо, което не желае да 

казва или да прави.   

Групата е насочена към всеки, който се интересува да работи със своя Аз, за 

самопознание и личен растеж, свързан с темите на програмата, в безопасно и 

конфиденциално групово пространство. Не е нужен предишен релевантен опит. 

Нещо повече: професионалисти или обучаващи се от всяка дисциплина, която има 

нещо общо с човешките взаимоотношения и психика (психология, психотерапия, 

педагогика, социална работа и т.н.), ще имат възможността не само да се развият по 

пътя към личния си растеж, но и да обогатят своите професионални инструменти, като 

видят как се развива този процес.  
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Такса,  условия за участие и контакти 

 

Таксата за всеки модул е 220 лв или 190 лв при ранно записване. 

Таксата за цялата серия от пет модула е 950 лв или 850 лв при ранно записване до 

28.09.2016 г. 

Начинът за плащане е уточнен във формуляра за участие. 

 

Всеки модул и цялата серия от 5 модула е отворен/а за всички желаещи да се включат! 

 

 

За записване е необходимо да ни изпратите попълнен формуляр за участие на: 

info@gestalt-bulgaria.org 

Формуляр за участие може да изтеглите от тук: 

gestalt-bulgaria.org/взаимоотношения 

(или ни пишете и ще ви изпратим) 

 

 

 

За контакт: 

Калин Георгиев – координатор на събитието 

info@gestalt-bulgaria.org 

+35988 8809170 

www.gestalt-bulgaria.org 

http://gestalt-bulgaria.org/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
mailto:info@gestalt-bulgaria.org
http://www.gestalt-bulgaria.org/

