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9.00

9.30

9.45

час

Регистрация

Откриване

„Гещалттерапията и съдещия ум”                                                 

лектор Антония Константиниду

описание

„Сексуалност и 

уязвими хора и 

групи”

Мария Атанасова

„Мощта на нашата сексуалност е разпознаване на факта, че сме съ-

създатели със Създателя“ Alexander Umenze.

Без значение от физическото състояние или контекста, в който живеем ние 

идваме и сме в този свят, като сексуални същества. Често предразсъдъците, 

вярванията и табутата, водят до блокиране на тази мощна, креативна 

енергия и това значително редуцира качеството и пълноценността на 

живота, провокират се чувства на неадекватност и липса на стойност. 

Приемането и разгръщането на сексуалността, което е право на всеки човек, 

усилва вълнението и радостта от живота, способността за свързване с 

другия за творческо израстване на личността.

регистрация на участниците в конференцията

официално откриване на втората гещалтистка конференция

В тази лекция ще бъдат представени някои основни философски и 

теоретични аспекти, които са повлияли върху гещалттерапията в процеса на 

нейното разработване, например гещалтпсихология, феноменология, 

теория на полето и екзистенциален диалог. Ще бъде засегната и темата за 

приемането на себе си и личностното израстване, и как те могат да са две 

страни на една и съща монета; как осъзнаването и приемането на себе си 

водят до промяна и кога този процес е полезен и кога – нараняващ.

Интерактивни лекции и уъркшопи

ВТОРА ГЕЩАЛТИСТКА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Полето на осъзнаване и контакт"
16 септември 2017 г., "Дом на Москва в София", ул.Г.С.Раковски 92

описание

Откриване

дейност

ПРОГРАМА

тема водещ

„Нарцистичната 

рана и гещалт-

терапията”

Десислава Попова и                              

Наталия Цветкова

"Слушай тялото ... 

душата говори!"

Велина 

Кръстинкова

11.00  -      

17.30
В лекцията ще се свържем с нарцистичното поле, ще разкажем за 

страданието при хората с нарцистични рани и основните прояви на такова 

поведение. По-обстойно ще се спрем на работата на терапевта през погледа 

на гещалттерапията, преживяванията, трудностите и някои основни 

положения.

Темата разглежда единността на тяло, разум и душа и какви са следствията 

от игнорирането на един от компонентите. В гещалттерапията се приема, че 

физическият симптом е вход към вътрешния свят на човека и 

несъзнателните избори, които прави. Поддържането на баланса между 

тяло, разум и душа е свързано с познаване на собствените усещания и 

чувства и доверие в неизчерпаемата мъдрост на нашето тяло.



час

17.30  - 

19.00

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

БИГТ си запазва правото да променя програмата при необходимост.

В тази лекция ще поговорим за специфичната естетика на гещалттерапията и 

уникалния й подход към опознаването на другия, психодиагностиката и 

психопатологията. 

„Изграждане на 

терапевтичната 

връзка клиент-

терапевт”

Петър Петров

Защо гещалттерапевтичната връзка е различна и как? 

Срещата на клиента с терапевта е среща на две цялостни човешки същества 

в условията на двупосочност и равнопоставеност на контакта, емпатия, 

отсъствие на интерпретация и оценяване.

„Креативност и 

гещалттерапия”
Даниела Житарска

„Да си възвърнем 

контрола над 

собственото Аз (re-

owning ourselves)”

Лилия Георгиева

„В търсене на 

смисъл”
Ивет Чернева

11.00  -      

17.30

,,Страданието е първия етап в осъзнаването на фалшивите граници. Ако 

бъде правилно разбрано, то ще е и освобождение, защото насочва отвъд 

всички граници. Тоест ние страдаме не защото сме болни, а защото в нас 

назрява прозрението.” Кен Уилбър

Ще погледнем тази идея през гещалттерапията, даоиската философия, 

квантовата физика и западните философски идеи. Ще усетим и 

провокацията на преживяването през най-прекия път ,,сега”,  когато само и 

единствено имаме влияние и сме реални учасници-творци на нашия живот.

Пътят към автентичността, чрез откриване на полярностите в нас, в ситуации 

на екзистенциални кризи.

"Процесът на 

терапевтична 

диагноза в 

гещалттерпията"

Десислава Тончева

Кой съм Аз? Защо съм жив? Къде отивам? Докато съществуваме, 

преживяваме търсенето на смисъл и то ни кара да мислим. А кога мислим – 

когато страдаме, когато срещнем смъртта, когато срещнем човек или 

срещнем себе си, когато средата около нас се променя или просто в 

обичайното ни ежедневие?

Официално сертифициране и закриване

дейност описание

Сертифициране
Официално сертифициране на завършващите гещалттерапевти, коктейл и 

закриване на конференцията.


